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*دא د א(:
ظھر مصطلح صعوبات التعلم على يد كيرك  kirk,sفي مطلع الستينات من القرن الماض!ي
ليف!رق ب!!ين مص!طلحات الت!!أخر العقل!ي وب!!طء ال!تعلم والص!!عوبات التعليمي!ة الت!!ي ق!د يع!!انى منھ!!ا
بعض التالميذ نتيجة لعوامل داخلية أو نمائية رغم تمتعه بال!ذكاء الع!ادي تقريب!ا ً ولكن!ه ال يمكن!ه
التحصيل بالمستوى الذي يتفق مع قدراته العقلية ).عادل عبد ﷲ (٢٠٠٦،٣٠،
وقد عرفته اللجنة القومية األمريكية المشتركة لصعوبات ال!تعلم بأن!ه بمثاب!ة مص!طلح ع!ام يش!ير
إلى مجموعة غير متجانسة من االضطرابات التي تظھر على ھيئة صعوبات ذات دالل!ة ف!ي اكتس!اب
واس!!تخدام الق!!درة عل!!ى االس!!تماع  ،أو التح !دث  ،أو الق!!راءة  ،أو الكتاب!!ة  ،أو التفكي!!ر  ،أو الق!!درة
الرياضية أي القدرة على إجراء العمليات الحسابية المختلفة  ،وتعد مثل ھذه االضطرابات جوھري!ة
بالنس!!بة للف!!رد  ،ويفت!!رض أن تح!!دث ل!!ه بس!!بب ح!!دوث اخ!!تالل ف!!ي األداء ال!!وظيفي للجھ!!از العص!!بي
المركزي  ،ھذا وقد تحدث مشكالت في السلوكيات الدالة على التنظ!يم ال!ذاتي  ،واإلدراك االجتم!اعي
 ،والتفاعل االجتماعي إلى جانب صعوبات التعلم  ،ولكن مثل ھذه المش!كالت التع!د وال تمث!ل ف!ي ح!د
ذاتھا صعوبة من صعوبات التعلم .ھاالھان و كوفمان ).Hallahan& Kauffman (٢٠٠٣
وترتبط صعوبات ال!تعلم بالق!درة عل!ى التحص!يل الدراس!ي  .حي!ث ال تظھ!ر مش!كلة ص!عوبات
ال!!تعلم عن!!د الطف!!ل إال بع!!د إلحاق!!ه بالمدرس!!ة  .وبداي!!ة تعث!!ره وع!!دم قدرت!!ه عل!!ي مج!!اراة أقران!!ه
العاديين داخل الفصل في تحصيل ال!دروس أو التج!اوب م!ع المعل!م أثن!اء المناقش!ات والح!وارات
المفتوحة  .كذلك ال يستطيعون القيام بالواجبات المنزلية التي يكلفھم بھا المعلم والتي تتطلب أن
يعتمدوا فيھا علي أنفسھم مم!ا يس!بب لھ!م الكثي!ر م!ن المش!اكل داخ!ل األس!رة وأيض!ا ً م!ع المعل!م
والمدرسة .

)*( أستاذ الصحة النفسية – كلية التربية – جامعة الزقازيق .
)**( دكتوراه في الصحة النفسية والتربية الخاصة – كلية التربية – جامعة الزقازيق.

وتعد صعوبات التعلم فرعا ً من اضطرا بات النمو ف!ي الطفول!ة والت!ي وردت محكاتھ!ا بال!دليل
التشخيص!!!ي اإلحص!!!ائي لالض!!!طرابات العقلي!!!ة

 . DSMIVحي!!!ث تش!!!ير إل!!!ي اس!!!تمرارية

االضطرابات بالرغم من تقدم العمر .
كم!!ا يش!!ير ال!!دليل التشخيص!!ي إل!!ي أن التع!!ارض ب!!ين االس!!تعداد  ، aptitude .والتحص!!يل
 achievementالب!!د وأن ي!!ؤدي إل!!ي تن!!اقص واض!!ح ودال ف!!ي التحص!!يل الدراس!!ي أو إل!!ي
ص!!عوبة ف!!ي تطبي!!ق المھ!!ارة األكاديمي!!ة ف!!ي المواق!!ف اليومي!!ة ) حس!!ن عب!!د المعط!!ي ، ٢٠٠١ ،
( ١٩٢
وقد حدد التعريف الفيدرالي الضطرا بات التعلم الطف!ل ال!ذي يع!اني م!ن ص!عوبات ال!تعلم بأن!ه
الطفل ّ
الذي يتميز بما يلي :
 -١عدم القدرة علي التحصيل بما يتناسب مع عمره ومستوى قدراته في واحدة أو أكثر من
مجاالت الخبرات التعليمية .
 -٢وجود تباعد كبير بين تحص!يل الطف!ل وقدرات!ة العقلي!ة والمعرفي!ة ف!ي واح!دة أو أكث!ر م!ن
المج!!االت

اآلتي!!ة  :التعبي!!ر الش!!فھي  ،اإلدراك الس!!معي  ،التعبي!!ر الكت!!ابي  ،مھ!!ارات

القراءة األساسية  ،فھم نص مقروء  ،إجراء العمليات الحسابية  ،االستدالل الحسابي .
وتنتشر مشكلة صعوبات التعلم في أي مجتمع داخل الم!دارس بنس!بة تت!راوح ب!ين" ١٢ :١٠
" %ولك!!ن نتيج!!ة لع!!دم وج!!ود محك!!ات تشخيص!!ية دقيق!!ة يص!!بح م!!ن الص!!عب الفص!!ل ب!!ين ح!!االت
صعوبات التعلم وحاالت التأخر الدراسي الناتج ع!ن الحرم!ان الثق!افي واالجتم!اعي  .ال يمك!ن األخ!ذ
بھذه النسب السابقة في المجتمعات العربية حيث ال توج!د بھ!ا اإلحص!اءات الدقيق!ة الت!ي يمك!ن م!ن
خاللھا التأكد من نسبة االنتشار ،ولكن في بعض المجتمعات المتقدمة مث!ل الوالي!ات المتح!دة بلغ!ت
نس!!بة األطف!!ال ال!!ذين يع!!انون م!!ن ص!!عوبات ف!!ي ال!!تعلم ح!!والي  % ٢.٣ع!!ام  ، ١٩٧٨ث!!م أص!!بحت
 % ٣.٠١عام  ، ١٩٨٠ثم أصبحت  % ٣.٨٢عام . ١٩٨٣ويتضح من النس!ب الس!ابقة أن ھن!اك
زيادة في العدد  .وقد يرجع ذلك إلي تطور المحكات والمقاييس التشخيصية ).حسن عب!د المعط!ي ،
( ١٩٣ ، ٢٠٠١
وف!!ي دراس!!ة لمحم!!د البيل!!ي وآخ!!رون )  ( ١٩٩١أوض!!حت أن ھن!!اك  %١٤م!!ن تالمي!!ذ الص!!ف
السادس االبتدائي بدولة اإلمارات المتحدة يعانون صعوبات في تعلم اللغ!ة العربي!ة أو الرياض!ات أو
كالھما معا  ،بينم!ا أظھ!رت دراس!ة لزكري!ا توفي!ق )  ( ١٩٩٣أن نس!بة التالمي!ذ ال!ذين يع!انون م!ن
صعوبات في التعلم في سلطنة عمان تبلغ . %١٠.٨
مما سبق يظھ!ر لن!ا تزاي!د االھتم!ام بمش!كلة ص!عوبات ال!تعلم حي!ث زاد االھتم!ام بتط!وير أس!اليب
التش!!!خيص والتقي!!!يم ،كم!!!ا زاد االھتم!!!ام بدراس!!!ة أث!!!ر ص!!!عوبات ال!!!تعلم عل!!!ي مس!!!ار حي!!!اة الطف!!!ل

االجتماعية واالنفعالية واألكاديمية وقد ساعد علي ذلك تقسيم صعوبات التعلم إل!ي ص!عوبات ال!تعلم
النمائية وھي أحد أھم العوامل التي يمكن أن تكون مسؤله عن انخفاض التحصيل األكاديمي للطف!ل
والت!!!ي ت!!!ؤدي إلي!!!ه مباش!!!رة حي!!!ث أنھ!!!ا تتض!!!من ف!!!ي الواق!!!ع إض!!!رابات ف!!!ي ك!!!ل م!!!ن االنتب!!!اه،
اإلدراك،الذاكرة،التفكير،اللغة.وھ!و األم!ر ال!ذي يمك!ن أن ي!ؤدي إل!ى إعاق!ة التق!دم األك!اديمي للطف!ل
رغم ما يتمتع به من مستوى عادي للذكاء ،والنوع الثاني من صعوبات التعلم ھ!و ص!عوبات ال!تعلم
األكاديمي!!!!ة مث!!!!ل الص!!!!عوبات ف!!!!ي تعل!!!!م الق!!!!راءة ،الكتاب!!!!ة،التھجي،العمليات الحس!!!!ابية).كي!!!!رك
وكالفنث(١٩٨٨،
كما يقسم أحمد عواد )  ( ١٩٩٤صعوبات التعلم النمائية إلي :
 -١الص!!!!عوبات المعرفي!!!!ة مث!!!!ل  ) :ح!!!!ل المش!!!!كالت ،واالنتب!!!!اه  ،والتمي!!!!ز ،وص!!!!عوبات ال!!!!ذاكرة
،والصعوبات اإلدراكية،وتشكيل المفھوم  ،والتكامل بين الحواس ( .

 -٢الصعوبات اللغوية  :ومظاھرھا ) اللغة الشفوية  ،والتفكير السمعي  ،واالستقبال السمعي ( .
 -٣الص!!عوبات البص!!رية – الحركي!!ة  :وتتمث!!ل ف!!ي أداء مھ!!ارات حركي!!ة كبي!!رة تعك!!س التناس!!ق
العضلي  ،وأداء مھارات حركية دقيقة .
مما سبق يتضح أھمية مساعدة ھؤالء التالميذ للنھوض بمھاراتھم األكاديمية والعقلية وذل!ك
لتحسين مس!توي التحص!يل األك!اديمي ل!ديھم وإلح!اقھم برك!ب التالمي!ذ الع!اديين  .حي!ث يع!د الت!دخل
المبكر لحل مشكالت وصعوبات التعلم ھي حائط الصد األول في مجال التربية الخاص!ة وحت!ى نق!ي
ھ!ؤالء التالمي!!ذ م!!ن وص!!مة التس!!ميات والعج!!ز األك!اديمي والس!!لوكي والت!!ي ق!!د تترت!!ب عل!!ي إھم!!ال
التدخل المبكر مع ھذه الفئة .
 ! א د א( :
يقاس تقدم المجتمعات في المجال التعليمي بما تقدمه من خدمات تعليمية وتأھيلية ف!ي مج!ال
التربية الخاصة ،وبما تعده من ب!رامج متخصص!ة لمس!اعدة ذوي االحتياج!ات الخاص!ة لتنمي!تھم
وتأھيلھم بما يتناسب مع قدراتھم وإمكانيتھم  .واألطفال ال!ذين يع!انون م!ن ص!عوبات ف!ي ال!تعلم
ھم أطفال أصحاء ذوو ذكاء متوسط ولديھم القدرة عل!ي النم!و االجتم!اعي واالنفع!الي مث!ل بقي!ة
األطفال المماثلون لھم في الذكاء .
وعلي ذلك يمكن صياغة مشكلة الدراسة الحالية في مجموعة من التساؤالت كاألتي :
♦ ھل توجد ف!روق دال!ة إحص!ائيا ً ب!ين متوس!طي رت!ب درج!ات تالمي!ذ المجم!وعتين التجريبي!ة
والضابطة ممن لديھم صعوبات تعلم في نمو المھارات المعرفية بعد تطبيق البرنامج ؟

♦ ھل توجد فروق دالة إحصائيا ً بين متوسطي رت!ب درج!ات تالمي!ذ المجموع!ة التجريبي!ة م!ن
ذوي صعوبات التعلم قبل تطبيق البرنامج وبعده في نمو المھارات المعرفية ؟
♦ ھل توجد فروق دالة إحصائيا ً بين متوسطي رت!ب درج!ات تالمي!ذ المجموع!ة التجريبي!ة بع!د
تطبيق البرنامج التدريبي وبعد مرور شھرين من توقف التطبيق في المھارات المعرفية ؟
),א د א(:
تأتي أھمية الدراسة من أھمية الفئة التي تتناولھا وھ!ي فئ!ة األطف!ال ذوي ص!عوبات ال!تعلم ،
كما تأتي من أھمية الموضوع وھو البرامج التدريبية المعدة خصيصا ً لھذه الفئة وم!دى إمكاني!ة
االستفادة من مثل ھذه البرامج في تنمية المھارات المعرفية والتي تع!د البواب!ة الرئيس!ية إلتم!ام
العملي!!ة التعليمي!!ة بنج!!اح .كم!!ا تھ!!تم الدراس!!ة الحالي!!ة بالجان!!ب التنم!!وي وھ!!و جان!!ب ھ!!ام وفع!!ال
للتدخل مع ھذه الفئة  ،والذي يمكن أن يق!ي الطف!ل كثي!راً م!ن المش!كالت واإلض!طرابات الت!ي ق!د
يعاني منھا مستقبالً والتي ق!د ي!تم عل!ي أساس!ھا تص!نيفة م!ن ض!من ح!االت اإلعاق!ات العقلي!ة أو
السلوكية  .
),دאא د א(:
تھدف الدراسة الحالية إلي :
 تنمي!!ة بع!!ض المھ!!ارات المعرفي!!ة ) مھ!!ارات التص!!نيف – التسلس!!ل -الع!!د – إدراك ال!!زمن –
القياس ( باستخدام برنامج مصمم لھذا الغرض لعينة م!ن األطف!ال ل!ديھم ص!عوبات ف!ي تعل!م
الرياضيات .
 الكشف عن العالقة بين تنمية ھ!ذه المھ!ارات المعرفي!ة وم!دي التحس!ن ال!ذي ق!د يط!رأ عل!ي
األطفال ذوي صعوبات التعلم في تحصيل مادة الرياضيات .
 التأكد من استمرار أثر البرنامج التدريبي بعد توقف البرنامج التدريبي والتع!رف عل!ي م!دي
التحسن الذي طرأ علي تحصيل التالميذ أفراد العينة .
ط 'א د א( :
 -١التالميذ ذوي صعوبات التعلم :Learning Disabilities
يقصد بھم في ھذه الدراسة التالميذ الذين تتراوح أعمارھم الزمنية بين " "٨-٦سنوات
ممن ينتظمون بمدارس التعليم العام  ،والذي يالحظ أن لديھم قصورا في تحصيلھم الدراسي
وبين ما تؤھلھم قدراتھم العقلية  ،وعلي أن تكون الصعوبة غير ناتجة عن إعاقة حسية أو
اضطرا بات نفسية أو مشكالت بيئية .

 -٢المھارات المعرفية : Cognitive skills
ھي مجموعة م!ن المھ!ارات الحس!ابية ي!تم ت!دريب التالمي!ذ ذوي ص!عوبات ال!تعلم عليھ!ا
وتتضمن مھارات التصنيف والتسلسل والعد وإدراك الزمن والقياس .
وتتضمن الدراسة بعض المھارات المعرفية اآلتية :
)أ(

مھارة التصنيف :

يقصد بھا مقدرة التالميذ ذوي صعوبات التعلم علي توزيع أو وضع األشياء والموضوعات
في فئات تبعا ً للون أو الشكل الھندسي أو الحجم .
)ب( مھارة التسلسل :
يقصد بھا مقدرة التالميذ ذوي صعوبات التعلم علي ترتيب أو وضع أشياء معينة مجسمة
ومصورة تصاعديا ً أو تنازليا ً تبعا ً لسمة محددة ،كما تتضمن عمليات التسلسل المنطقي
لبعض األحداث عن طريق األداء العملي للتالميذ ذوي صعوبات التعلم تبعا ً للطول  ،أو
الحجم  ،أو الوزن  ،أو اللون وفقا ً ترتيب معين لأللوان .
)ج( مھارات العد :
يقصد بھا مقدرة التالميذ ذوي صعوبات التعلم لمعرفة أشكال األرقام من "  "١إلي
" "١٠٠ومعرفتھم عد األرقام من " "١إلي " "١٠٠وأيضا ً معرفتھم لكتابة األرقام من
"  "١إلي " ، "١٠٠ومعرفتھم لعالمة <  > ،وكتابة األرقام في قيمتھا المكانية وإيجاد
أكبر وأصغر عدد مكون من عدة أرقام تحتوي علي الصفر وجمع وطرح األعداد وإجراء
عمليات علي الضرب .
)د( مھارة إدراك الزمن :
يقصد بھا معرفة التالميذ ذوي صعوبات التعلم للتوقيت الزمني والمصطلحات الدالة عليه ،
كما تتضمن معرفتھم للتتابع الزمني لألحداث والتقدير للمدة الزمنية التي تلزم لعمل شيء
محدد باألداء اللفظي أو العملي وتتضمن عدة مھارات فرعية وھي :
 oمھارة إدراك األمس واليوم والغد .
 oمھارة إدراك عدد أيام األسبوع .
 oمھارة إدراك عدد أيام الشھر .
 oمھارة إدراك شھور السنة وعددھا .
 oمھارة إدراك الوقت عن طريق الساعة أو المنبه .
)ھـ ( مھارة القياس :

يقصد بھا مقدرة التالميذ ذوي صعوبات التعلم علي إدراك " المسافات الحسابية المختلفة"
وذلك باستخدام أدوات القياس الحسابي.
 -٣البرنامج التدريبي :
البرنامج التدريبي المستخدم في الدراسة الحالية ھو برنامج مخطط ومنظم في ضوء
أسس علمية وتربوية  ،وھو يتضمن مجموعة من الخبرات واألنشطة العقلية والتعليمية
العملية واألدائية ،وتتمثل في مھارات "التصنيف  ،التسلسل  ،العد  ،إدراك الزمن ،
القياس" والتي يعرضھا الباحثان بصورة منھجية للتالميذ ذوي صعوبات التعلم بھدف
تحقيق قدر مناسب من تنمية ھذه المھارات لديھم ،وقد روعي في أدوات التدريب أن تكون
في معظمھا مستمدة من البيئة وجميعھا أشياء عيانية يمكن لھم تناولھا يدويا ً ،وقد روعي
الخصائص العقلية واالنفعالية للتالميذ  ،وتجنب خبرات الفشل أثناء التدريب علي المھارات
المعرفية موضع الدراسة واستخدام أساليب التعزيز المختلفة لتشجيع التالميذ علي استكمال
التدريب علي ھذه المھارات المعرفية  ،وقد تضمن البرنامج "  "٢٦جلسة تدريبية .

א/ط א  .وא د א(א (* :
عرفت اللجنة القومية األمريكية مصطلح صعوبات التعلم بأنه يشير إلي " مجموعة غير
متجانسة من االضطراب تظھر نتيجة لصعوبات في استخدام قدرات االستماع  ،والكالم ،
والقراءة  ،والكتابة  ،والحساب  .وھي قد تنشأ عن خلل وظيفي في الجھاز العصبي
المركزي وليست ناتجة بصورة مباشرة عن إعاقات أخري مثل اإلعاقات الحسية  ،أو
التخلف العقلي  ،آو مشكالت بيئية أو ثقافية ".
) ( Hammill,et.al,1981,336-342
وأشار ) أنور الشرقاوي  ( ٦-٤ ، ١٩٨٤إلي أن ذوي صعوبات التعلم ال يستطيعون
االستفادة من أنشطة وخبرات التعليم المتاحة لھم في الفصل الدراسي وخارجه  ،كما أنھم
غير قادرين علي الوصول لمستوي التمكن التحصيلي الذي يتناسب مع قدراتھم ويستبعد
منھم المتخلفون عقليا ً والمعاقون حسيا ً أو سمعيا ً أو بصريا ً .
وأشار ) جميل محمود الصمادي  ( ١٠٧٠ ، ١٩٩٧ ،إلي أن مفھوم صعوبات التعلم
يشير إلي وجود مشكالت تحصيل أكاديمية ال ترجع إلي إعاقات عقلية  ،أو سمعية  ،أو
بصرية  ،أو حركية  ،أو انفعالية  .ويتميز األفراد الذين يعانون من صعوبات التعلم من
صعوبات في اكتساب واستخدام مھارات االستماع  ،أو الكالم  ،أو القراءة  ،أو الكتابة  ،أو
التھجئة  ،أو في أداء العمليات الحسابية .فبالنسبة للصعوبات الخاصة بالحساب فتتمثل"

بصعوبة في الربط بين الرقم ورمزه  ،صعوبة في تمييز األرقام ذات االتجاھات المتعاكسة ،
صعوبة في كتابة األرقام التي تحتاج إلي اتجاه معين  ،عكس األرقام الموجودة في الخانات
المختلفة ".
ويذكر ميرسير"  " Mercer, 1992,141-152تعريف اللجنة االستشارية القومية
لألطفال ذوي اإلعاقة والذي يؤكد علي أن ذوي صعوبات التعلم يظھرون اضطرابا ً في
واحدة أو أكثر من العمليات النفسية األساسية المتضمنة في فھم أو استخدام اللغة المنطوقة
أو المكتوبة واضطرابات في االستماع أو التفكير والتھجي والحساب ويستثنى منھم ذوي
مشكالت التعلم الناتجة عن إعاقات بصرية  ،سمعية أو حركية أو عن تخلف عقلي أو
اضطراب انفعالي أوحرمان بيئي .
وأشار "فتحي الزيات " ٩٨ – ٩٧، ١٩٩٨،إلى تعريف اللجنة القومية المشتركة
لصعوبات التعلم ) . (NJCLD , 1994
National Joint Committee On Learning Disabilities .
بأنه "مجموعة غير متجانسة من االضطراب والتي تعبر عن نفسھا من خالل صعوبات دالة
في اكتساب واستخدام قدرات االستماع أو الحديث أو القراءة أو الكتابة أو االستدالل أو القدرات
الرياضية وھي اضطرابات داخلية المنشأ  ،ويفترض أن تكون راجعة إلي خلل في الجھاز
العصبي المركزي  ،كما يمكن أن تكون متالزمة مع مشكالت الضبط الذاتي واإلدراك االجتماعي
 ،ومع أن صعوبات التعلم يمكن أن تتزامن مع بعض ظروف اإلعاقة األخرى مثل "قصور
حسي أو تأخر عقلي أو اضطراب انفعالي أو مع مؤثرات خارجية " مثل " الفروق الثقافية أو
التدريس غير المالئم إال أنھا ليست نتيجة لتلك الظروف" .
مما سبق يتضح أن معظم التعريفات السابقة اتفقت علي أن ذوي صعوبات التعلم يعانون من
مشكالت أكاديمية تتمثل في مشكالت في القراءة والكتابة والحساب و التھجي والتعبير الشفھي
والتعبير الكتابي كما استبعدت ھذه التعريفات الصعوبات الناتجة عن بعض المشكالت مثل
حاالت اإلعاقة الحسية والعقلية والتخلف العقلي ومشكالت التعلم الناتجة عن عجز بصري أو
سمعي أو حركي أو حرمان بيئي أو ثقافي .
ويتميز األطفال ذوي صعوبات التعلم بخصائص عقلية ومعرفية تميزھم عن حاالت التأخر
العقلي وبطء التعلم فھم يتميزون بـــ :
 الذكاء يكون متوسط أو فوق المتوسط أو مرتفعي الذكاء "الموھوبون" والذين يطلق
عليھم الموھوبون ذوي صعوبات التعلم  ،حيث أن طفل صعوبات التعلم ال يصل إلي

مستوي متعادل مع زمالئه في الصف نفسه في واحدة أو أكثر من الخبرات التعليمية
المالئمة لقدرات ھذا الطفل وعمره .
 مشكالت في التحصيل األكاديمي " القراءة  ،والفھم  ،والتعبير الكتابي  ،وفھم المادة
المسموعة  ،وإجراء العمليات الحسابية " .
 اضطراب في العمليات المعرفية األساسية وھي االنتباه واإلدراك واللغة الشفھية والتفكير.
 ال يوصف الطفل بأنه يعاني من صعوبات تعليمية في حالة وجود تباين شديد بين مستوي
تحصيله ونسبة ذكائه  ،وبخاصة إذا ما كان ھذا التباعد ناتجا ً عن  :إعاقة بصرية  ،سمعية
 ،حركية  ،تخلف عقلي  ،اضطراب انفعالي  ،أو حرمان بيئي أو اقتصادي أو ثقافي).منال
عمر

باكرمان،٧٧٨،٢٠٠٤،

Neil,et

al,1998,177-181,Hardman,et

)al,1993,171,Lichet&Kistner,1985,206-216
ولقد لخص عبد الباسط خضر أھم محكات التعرف على صعوبات التعلم في الشكل رقم )(١

محكات التعرف علي
صعوبات التعلم

التباعد

التفاوت بين القدرات
والتحصيل

تفاوت التحصيل بين
المواد المختلفة

االستبعاد

تخلف عقلي

إعاقات حسية

اضطرابات انفعالية

التربية الخاصة

حرمان تربوي أو
ثقافي

مشكالت النضج

االضطرابات
االدراكية

العالمات النيرولوجية

االضطرابات العقلية

النشاط الزائد

صعوبة األداء
الوظيفي الحركي

شكل ) (١يوضح محكات التعرف علي صعوبات التعلم
) عبد الباسط متولي خضر ( ٢٣ ، ٢٠٠٥ ،
وقد أشار ھارجروف وبوتيت "" Hargrouve & poteet , 1984,125-135إلي أن
تشخيص صعوبات التعلم تتضمن ثالث مستويات ھي :

أ – المسح األولى  :ويتضمن تحديد مجموعة من التالميذ الذين ينخفض أداؤھم عن زمالئھم
وفيه يتم تقيم المجاالت الضرورية مثل انخفاض التحصيل وصعوبات اإلدراك الحركي والنقص
النمائي .
ب -األھلية للتربية الخاصة  :وفيه يتم تحديد مدى احتياج التلميذ لتلقي برامج التربية الخاصة
في ضوء مجموعة من المعايير .
ج -التعليم  :ويتضمن تحديد مستويات المھمة المحددة التي تتطلب العالج واتخاذ القرارات )
صعوبات قراءة – صعوبات كتابة – صعوبات حساب ( .
ولقد أشار ) أحمد عواد  ( ١٩ ،١٩٩٩،إلي بعض االختبارات التشخيصية منھا :
أ – اختبارات االستعدادات :حيث يعمل علي الكشف عما إذا كان ھناك عيوب في تربية الطفل
أو تأخر في
مستوي النضج أو افتقار في البيئة المربية لھذا الطفل .
ب -اختبارات القدرات  :حيث من خالله يمكن الحكم علي ما إذا كان ذلك التأخر التحصيلي
يرجع إلي ضعف
القدرات أم في العمليات النفسية األساسية حيث يكمن منشأ صعوبات التعلم .
ج – اختبارات العمليات النفسية  :حيث أن ھذه االختبارات ماھي إال تقييم للعمليات اإلدراكية
والتي تعتبر من
أكثر العمليات تأثيراً في التحصيل الدراسي لألطفال .
ويضيف) عبد الباسط متولي خضر  ( ٢٧-٢٦ ، ٢٠٠٥ ،إلي ذلك أيضاً◌ً :
د – اإلختبارات التحصيلية المقننة  :حيث تعتبر من أكثر األدوات المھمة للكشف عن طبيعة
وحجم صعوبات التعلم ألن انخفاض مستوي التحصيل ھو الصفة األساسية لھؤالء األطفال
ويمكن من خالل ھذا النوع من االختبارات مقارنة أداء الطفل المفحوص بأداء مجموعة
معيارية .
ھـ  -المالحظة والمقابلة اإلكلينيكية المقننة .
وھناك الكثير من المحاوالت لتفسير صعوبات التعلم نستعرض منھا :
النموذج المعرفي لتفسير صعوبات التعلم :
ظھر ھذا النموذج في فت!رة الثماني!ات ت!أثرا بالتي!ار المعرف!ي ف!ي تفس!ير الظ!واھر النفس!ية ال!ذي
ساد ھذه الفترة  ،ويرتبط بھذا النموذج ثالثة مفاھيم أساسية ذات صلة بصعوبات ال!تعلم ،وھ!ي
:

)أ(

تجھيز المعلومات .

)ب(

االستراتيجية المعرفية .

)ج( المھارات المعرفية .
ويمكن عرض ھذه المفاھيم علي النحو التالي :
تجھيز المعلومات  :يمكن تفسير صعوبات التعلم علي ضوء نظرية تجھيز المعلومات

)أ(

علي أساس عاملين مرتبطين ارتباطا ً وثيقا ً بكفاءة التجھيز المعرفي ھما  ) :آلية التجھيز ،
سرعة التجھيز ( فقد أيد " سترنبرج " " ،ووجنر" Sternberg & Wagner,
" " 1982وجھه النظر التي تفسر صعوبات التعلم كنتيجة لآللية المحدودة للمھارات
األساسية الالزمة لألداء األكاديمي  ،فھما يعتقدان أن العديد من التالميذ ذوي صعوبات
التعلم يظھرون اضطرابا ً في االنتباه عند أداء المھام التي وصل أداء أقرانھم في اآللية علي
كل مستويات تجھيز المعلومات  ،وكذلك عمليات التنفيذ العليا التي تحكم الوظائف
المعرفية.

) ( Gearheart,1985 , 8-6, Swanson,1987, 3-6

)ب( االستراتيجية المعرفية  :في عام  ١٩٧٧نشر تورجسن "  " Torgesenنظريتة عن
االستراتيجية المعرفية في مجال صعوبات التعلم وأشار إلى أن األطفال ذوي صعوبات
التعلم من مشكالت في األداء أكثر منھا مشكالت في القدرة  .فالخصائص األولية لھؤالء
التالميذ تتمثل في استجاباتھم السلبية غير النشطة لبيئة التعلم األكاديمي .وفيما يتعلق
بتحديد حاالت صعوبات التعلم في إطار نظرية اإلستراتيجية المعرفية فإنه باإلضافة إلي
استخدام محك التباعد بين التحصيل األكاديمي والذكاء  ،يتم استخدام مقاييس أخري
للوظائف المعرفية  ،وتقدير سلوكيات اإلستراتيجية التي يستخدمھا التالميذ عند أداء
المھام األكاديمية بنفس الطريقة التي يستخدمھا السلوكيين في تقديرھم للمھارات النوعية
 ،مع االختالف في أن المؤيدين لنموذج اإلستراتيجية المعرفية يھتمون بكيفية تعلم التلميذ
 ،علي حين يھتم السلوكيين أكثر بما يتعلم التلميذ ).عبد الناصر أنيس عبد الوھاب
.(١٩٩٣،٩٨،
) ج(

المھارات المعرفية  :يري "فالفل"  " 1976, Flavellأن المفھوم المعرفي "

المھارات المعرفية " "  " Meta Cognitionيشير إلى المعارف المتعلقة بالعمليات ،و
النتائج المعرفية أو األشياء المرتبطة بھا لدى الفرد  .كما تعنى تكيف المتعلم لخصائص
المعلومات والبيانات المتاحة ). (Mercer, 1983, 56
ويلخص " ونج " )  ( Wong,1979,15المفھوم المعرفي في مدى معرفة الفرد كيف يتعلم .
وھذا يشير إلى مدى وعى الفرد باالستراتيجيات المتاحة التي تساعد على التعلم .

وطبقا ً لما قالة " بيكر " )  .( Baker , 1982 , 27-28يتكون المفھوم من مكونين ھما :
) (١الوعي بالمھارات و االستراتيجيات والمصادر الالزمة ألداء المھمة بفاعلية .
) (٢القدرة على اس!تخدام ميكانيزم!ات التنظ!يم ال!ذاتي  ،مث!ل  )-:التخط!يط و التق!ويم الفع!ال
لألنشطة المتواصلة عند أداء المھم!ة ،و تنظ!يم إظھ!ار المخرج!ات و ع!الج الص!عوبات
لضمان إكمال المھمة بنجاح .
وع!!ن فاعلي!!ة الم!!داخل العالجي!!ة الت!!ي تعتم!!د عل!!ى تحس!!ين المھ!!ارات المعرفي!!ة  ،أش!!ار "
تورجسن " ) (Torgesen ,1982إلي أن تل!ك الم!داخل العالجي!ة ق!د برھن!ت عل!ى نجاحھ!ا م!ع
التالمي!!ذ ذوى ص!!عوبات ال!!تعلم ،واقت!!رح ثالث!!ة مس!!تويات لل!!تعلم طبق!!ا ً لنظري!!ة اإلس!!تراتيجيات
المعرفية ،وھى :
 المس!!توى األول  :يتض!!من تعل!!يم إس!!تراتيجيات المھ!!ام النوعي!!ة مث!!ل اس!!تراتيجيات قواع!!د
االس!!!تالف ف!!!ي عملي!!!ة الط!!!رح واس!!!تراتيجيات التولي!!!ف الص!!!وتي ف!!!ي الق!!!راءة  .وھ!!!ذه
االستراتيجيات التي تنطبق علي نوع واحد من المھام يجب تعلمھا على الرغم من أنھا غير
قابلة للتعميم .
 المستوى الث!اني  :يتض!من تعل!يم اإلس!تراتيجيات الالزم!ة لت!ذكر المعلوم!ات غي!ر المترابط!ة
،مثل إس!تراتيجيات ال!ربط المس!تخدمة ف!ي االس!ترجاع اللفظ!ي ،كم!ا يتض!من مھ!ارات كتاب!ة
المالحظات واختبار المعلومات .
 المس!!توى الثال!!ث :يتض!!من تعل!!يم اإلس!!تراتيجيات بس!!لوك ح!!ل المش!!كالت الت!!ي تس!!تخدم ف!!ي
مواقف متغيرة سواء داخل المدرسة أو خارجھ!ا .وھ!ذه اإلس!تراتيجيات تص!بح بمثاب!ة مھ!ارات
قابلة للتعميم(Gearhear,1985,87) .
وق!!!د حاول!!!ت العدي!!!د م!!!ن الدراس!!!ات والبح!!!وث االھتم!!!ام والتع!!!رف عل!!!ي خص!!!ائص ذوى
صعوبات التعلم التعليمية والمعرفية وطرق وبرامج رعايتھم ومن ھذه الدراسات :
دراسة مينسكوف وآخرون ) Minskoff , et al (١٩٨٩التي استھدفت الكشف عن
بعض الخصائص المعرفية للتالميذ ذوي صعوبات التعلم في الدراسة التي أجروھا علي عينة
مكونه من " "١٤٥تلميذاً◌ً من ذوي صعوبات التعلم يحصلون علي نسب ذكاء تقع في المدى
األقل من المتوسط  ،كما تنخفض نسبة الذكاء اللفظي لديھم عن نسبة الذكاء العملي  ،كما أنھم
أكثر قابلية لتشتت االنتباه .وفيما يتعلق باالختبارات المعرفية لمقياس وكسلر لذكاء األطفال
فأنھم يحصلون علي درجات منخفضة علي اختبارات المعلومات العامة  ،والحساب ،و
المفردات  ،كما أنھم يحصلون أيضا ً علي درجات منخفضة علي مھام االنتباه واالستدالل

والذاكرة السمعية والقراءة والحساب والتھجي ولديھم كذلك درجة محدودة من االستقبال
والتعبير اللغوي .
كم!ا عرض!ت دراس!ة روچوس!كي وآخ!رون ) Rojewski,et al (١٩٩٥التركي!ب الم!درك
للمھ!!ارات المعرفي!!ة المتقدم!!ة ل!!دى الم!!راھقين ذوى ص!!عوبات ال!!تعلم .حي!!ث ق!!دم فري!!ق العم!!ل
المھن!!ي " "٢٤٥اس!!تجابة غي!!ر ثابت!!ة م!!ن ب!!ين ""٤٩٠اس!!تجابة مم!!ا يوض!!ح أھمي!!ه تطبي!!ق
التفسيرات النظرية لتنمية المھارات المعرفية المتقدم!ة ل!دى الم!راھقين ذوى ص!عوبات ال!تعلم ،
والمھارات العليا في إعدادھم ونجد أن ھ!ذه الدراس!ة ت!دعم اس!تخدام ط!رق الت!دريس المس!تقيمة
والھرمية لنمو المھارات العليا .
كما قامت باري وبولين ) Barry&Bolen ( ١٩٩٦بدراسة مماثلة استھدفت التعرف علي
األھمي!!ة التشخيص!!ية الختب!!ار كوفم!!ان التحص!!يلي الم!!وجز عل!!ي األطف!!ال ذوي ص!!عوبات ال!!تعلم
المرتبطة بإضطرابات اإلدراك لألعمار الزمنية فوق"  "٣سنوات علي عينة مكونة م!ن " "٥٢
طف!!ل م!!ن الم!!دارس االبتدائي!!ة بوالي!!ة فرجيني!!ا ت!!م تشخيص!!ھم عل!!ي أنھ!!م ذوي ص!!عوبات تعل!!م
وتراوحت أعمارھم ب!ين "  "١٥.٩ – ٦.٨س!نة وتك!ون مقي!اس كوفم!ان التحص!يلي م!ن " " ٣
أبع!!!اد ھ!!!ي  :الحس!!!اب  :وھ!!!و مك!!!ون م!!!ن ""٥٢مف!!!ردة تق!!!يس المف!!!اھيم الحس!!!ابية والعددي!!!ة
والمھارات العددية ،القراءة  :وھي مكونه م!ن"  "٥٢مف!ردة وتق!يس قط!ع الفھ!م وقواع!د اللغ!ة
والتعبير الشفھي – التھجي  :وھو مكون من" "٤٠مفردة تقيس قابلية التھجي للكلمات والجمل
 .وتوص!لت الدراس!!ة إل!!ي ع!دم وج!!ود ف!!روق دال!ة إحص!!ائيا ً ب!!ين االختب!ارات الفرعي!!ة وبعض!!ھا )
الحساب  ،الق!راءة  ،التھج!ي ( بطريق!ة إع!ادة االختب!ارات وكان!ت مع!امالت الثب!ات عالي!ة لألبع!اد
الثالث.
كم!ا ھ!دفت دراس!ة جي!ري وآخ!رون )  Geary & et al (٢٠٠٠إل!ى دراس!ة اإلدراك
والمعرفة العددية والھندسية كدراسة مطولة للعمليات الحسابية وقصور المفاھيم ل!دى التالمي!ذ
ذوي ص!!عوبات ال!!تعلم  ،وذل!!ك م!!ن خ!!الل االعتم!!اد عل!!ي ثب!!ات ومس!!توي األداء ف!!ي اختب!!ارات
التحصيل المقننة لدي تالميذ الص!ف األول والث!اني حي!ث ي!تم تحدي!د إذا م!ا ك!ان ھ!ؤالء التالمي!ذ
ذوي صعوبات التعلم في الحساب والقراءة أو كالھما  .ولقد شارك في الدراس!ة مجم!وعتين م!ن
التالميذ،المجموع!!ة التجريبي!!ة ويبل!!غ ع!!ددھم "  " ٤٢تلمي!!ذا ً ومجموع!!ة ض!!ابطة م!!ن األق!!ران
طبيعي التحصيل األكاديمي ويبلغ عددھم "  "٣٥وق!اموا ب!إجراء سلس!لة م!ن المھ!ام التجريبي!ة
والسيكومترية  .تلك المھام تقوم بتقييم فھم العدد ومھارات اإلنت!اج ومعلوم!ات الع!د والمھ!ارات
الھندس!!ية وال!!ذاكرة العامل!!ة وس!!ھوله اس!!تخدام وع!!رض الكلم!!ات واألع!!داد والق!!درات المكاني!!ة .

وأش!!ارت النت!!ائج أن!!ه ال يوج!!د اخ!!تالف ب!!ين المجم!!وعتين ف!!ي البع!!د المعرف!!ي ف!!ي ح!!ين أن ذوى
صعوبات التعلم لديھم بعض القصور المعرفي .
ودراسة بلي وثورنتن ) Bley & Thornton ( ٢٠٠١التي اس!تھدفت تعل!يم الرياض!يات
إلي التالميذ ذوي صعوبات التعلم وذلك عن طريق المعلمين باستخدام الحاسوب والحاس!بات ع!ن
طريق برامج الحاسوب بحيث يتم تعليم ك!ل تلمي!ذ عل!ي ح!ده تعليم!ا ً فردي!ا ً وذل!ك ع!ن طري!ق ع!دة
خطوات :
 -١التشخيص الدقيق لحالة كل تلميذ على حدة.
 -٢التعلم المتمركز حول المشكلة .
 -٣استخدام الحاسبات في تعلم الرياضيات .
 -٤تعليم مھارات الحياة مثل العد ومھارات إدراك الوقت .
 -٥تعليم القيمة المكانية والعدد .
 -٦جمع وطرح األعداد .
ولق!!د توص!!لت الدراس!!ة إل!!ي أن ص!!عوبات ال!!تعلم المتعلق!!ة بالرياض!!يات ل!!دى ھ!!ؤالء التالمي!!ذ ت!!م
عالجھا باستخدام برامج الحاسوب .
ولقد استھدفت دراسة لندي ) Landi (٢٠٠١مساعدة التالميذ ذوي ص!عوبات ال!تعلم عل!ي
اإلحساس بمش!كالت الكلم!ة حي!ث قام!ت الدراس!ة بع!رض إس!تراتيجية ذات أرب!ع خط!وات لتعل!يم
مھارات تقديم المشكلة  .وتم تحديد المھارات المعرفية المطلوبة لكل خطوة  ،وتم عرض تمرين
ومثال لكل مھارة  .ولقد ركزت التمارين واألنشطة على األبحاث وتم عرضھا كمقترحات لتنمي!ة
تعليم الحساب للتالميذ ذوى صعوبات التعلم .
ولق!!!د اس!!!تھدفت دراس!!!ة بريان!!!ت وآخ!!!رون ) Bryant&et al (٢٠٠٣اس!!!تخدام ال!!!تعلم
الصريح واإلستراتيجي لتعليم مھارات القس!مة للتالمي!ذ ذوى ص!عوبات ال!تعلم  .حي!ث وج!دوا أن
التالمي!!ذ ذوى ص!!عوبات تعل!!م الحس!!اب يواجھ!!ون ص!!عوبة ف!!ي مھ!!ارات االس!!ترجاع والمھ!!ارات
المعرفية األمر الذي يعوق قدرتھم على أداء المھارات األساس!ية للحس!اب  .وم!ن الض!روري أن
يتم تعليم التالميذ عل!ى إج!راءات الحس!اب لمس!اعدتھم عل!ى تعل!م وتطبي!ق بع!ض المھ!ارات مث!ل
استخدام جدول الضرب  ،وحساب األعداد ككل  .ومھ!ارات القس!مة تتح!دد م!ن خ!الل المس!تويات
الصفية وھى المھارة التي يتم تعلمھا كآخر مھارة في المسلسل التعليمي  ،ألنھا معقدة وتستلزم
معلومات  .وأش!ارت األبح!اث أن التالمي!ذ ذوى ص!عوبات ال!تعلم يس!تفيدون م!ن نم!وذج أك!اديمي
شامل يجمع بين إجراءات التعلم اإلستراتيجي  ،والتعلم الصريح.

أم!!ا دراس!!ة بي!!ل وتيل!!وي ) Bell & Tuley (٢٠٠٣اس!!تھدفت الص!!ورة الرقمي!!ة كأح!!د
العمليات اإلدراكية األساسية في تعليم مفھوم العد وذلك عن طريق التعليم الف!ردي لطف!ل أس!مة
"سيسيل" فلقد تم تعليمة مفھوم العد عن طري!ق تص!ور األرق!ام ف!تم تعليم!ة األرق!ام م!ن " :١
 " ١٠٠عن طريق أن " "١تمثل برتقالة و"  "٢تمثل برتقالتين و " "٣تمثل ثالث بنسات ،
أو ثالثة تفاحات  ،أو ثالث خيول ،أو ثالث نقاط وھكذا ..
وكذلك تم تعليمة مفھوم األعداد عن طريق ربطھا ب!األلوان مث!ال ذل!ك م!ا ل!ون الع!دد " " ١٤؟
فيقول الطفل أزرق خفيف  ،وبنفس الطريقة باقي األعداد  ،ثم بعد عدة أشھر تم اختبار التلمي!ذ
عل!ي م!ا تعلم!ة والح!ظ الباحث!ان ثب!ات م!ا تعلم!ه الطف!ل  ،وب!نفس الطريق!ة ت!م تعليم!ه ع!دد أي!!ام
األس!!بوع والش!!ھور ف!!ي الس!!نة  ،وذل!!ك بتحوي!!ل المج!!رد إل!!ي محس!!وس وذل!!ك ع!!ن طري!!ق طب!!ع
ص!!ورة األرق!!ام بعق!!ولھم  ،فعن!!دما طل!!ب م!!ن الطف!!ل إض!!افة "  " ٢+٣فيق!!ول الطف!!ل  ٣تفاح!!ات
وبرتق!!!!!التين تس!!!!!اوي "  "٥م!!!!!ن قط!!!!!ع الفاكھ!!!!!ة أو يكت!!!!!ب التلمي!!!!!ذ الع!!!!!دد ف!!!!!ي الھ!!!!!واء
ويضع ) (+في عقله بين العددين ويربطھما بالصورة التي في عقله فيعطي الناتج  ،وت!م تعل!يم
ھذا الطفل مھارات الضرب والقسمة والطرح بنفس ھذه الطريقة .
كم!!ا تع!!رض دراس!!ة جرس!!تين و ج!!وردن ) Gersten& Jordan (٢٠٠٥مس!!ألة خاص!!ة
ع!!ن االكتش!!اف والت!!دخل المبك!!ر للط!!الب ذوي ص!!عوبات الحس!!اب وتن!!اقش الدراس!!ة االكتش!!اف
والتدخل المبكر ودور النظرية المعرفي!ة ف!ي دراس!ة ص!عوبة ال!تعلم ف!ي الحس!اب والتنب!ؤ بنت!ائج
الحس!!اب والتح!!ديات الت!!ي تواجھ!!ه المس!!ارات المس!!تھدفة للتغل!!ب عل!!ى القص!!ور ف!!ي الحس!!اب
والتدخل واآلثار المترتبة علي اإلحساس بالعدد لدي ھؤالء الطالب .
ويتضح من عرض الدراسات والبحوث السابقة أنھا ھدفت إل!ى تحس!ين المھ!ارات المعرفي!ة
للتالميذ ذوي صعوبات التعلم في م!ادة الحس!اب ولق!د اعتم!دت عل!ى عين!ات م!ن تالمي!ذ المرحل!ة
االبتدائي!!ة واس!!تخدمت معظ!!م ھ!!ذه الدراس!!ات والبح!!وث اختب!!ارات تحص!!يلية ومعرفي!!ة لقي!!اس
صعوبات التعلم في مادة الحساب وبرامج لعالج ھذه الصعوبات متضمنة أنشطة ومھارات لعالج
ھ!!ذه الص!!عوبات باس!!تخدام أدوات ووس!!ائل تعليمي!!ة متنوع!!ة ولق!!د اس!!تخدمت بع!!ض الدراس!!ات
الحاسوب في تحسين الصعوبات في مادة الرياضيات  .ولقد توص!لت النت!ائج ف!ي ھ!ذه الدراس!ات
والبحوث إلى أنه يمكن تحسين المھارات الحسابية من خالل تشخيص صعوبات التعلم في م!ادة
الحساب باستخدام االختبارات والمقاييس المعدة لذلك وم!ن ث!م ع!الج ھ!ذه الص!عوبات باس!تخدام
الب!!رامج العالجي!!ة المناس!!بة ل!!ذلك ولق!!د أدى ذل!!ك إل!!ى تحس!!ن عين!!ات الدراس!!ة ف!!ي الص!!عوبات
المتعلقة بمادة الحساب .

 وضא د א( :
في ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة يمكن صياغة فروض الدراسة كما يلي :
الفرض األول " :توجد فروق دالة إحصائيا ً بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية
والمجموعة الضابطة في المھارات المعرفية لصالح المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج
التدريبي ".
الفرض الثاني  " :توجد فروق دالة إحصائيا ً بين متوسطي رتب درجات المھارات المعرفية
للمجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامج التدريبي وھذه الفروق لصالح القياس البعدي"
.
الفرض الثالث" :ال توجد فروق دالة إحصائيا ً بين متوسطي رتب درجات المھارات المعرفية
للمجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج التدريبي وبعد مرور شھرين من توقف التطبيق" .
ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ :
א د א( :
أجريت الدراسة الحالية علي عينة قوامھا " "٢٠تلميذاً وتلميذه من تالميذ الصف الثالث
االبتدائي ،بإدارة غرب المنصورة التعليمية  ،ولقد تم اختيار " "١٠تالميذ وتلميذات يمثلون
المجموعة التجريبية ممن يعانون من صعوبات في تعلم الحساب وذلك من واقع السجالت
المدرسية ودرجات ھؤالء التالميذ والتلميذات علي اختبار المھارات المعرفية للتالميذ ذوي
صعوبات التعلم و" "١٠تالميذ وتلميذات من أقرانھم العاديين يمثلون المجموعة الضابطة
وتراوحت أعمار أفراد العينة بين"  " ٨-٦سنوات  ،وبنسبة ذكائھم بين " "١٠٠-٩٠تبعا ً
لمقياس ستنافورد بينيه للذكاء .
ولقد تم اختيار عينة الدراسة من تالميذ الصف الثالث االبتدائي وذلك لما يلي :
 لكي نقول أن الطفل لديه صعوبة تعلم في الحساب يجب أال يقل سنه عن " "٨سنوات
على األقل  ،وقبل ھذه السن يمكن الحديث عن تأخر النمو في واحدة من المھارات
األساسية أو أكثر  ،ويمكنا أن نفترض بنا ًء على ذلك أنه ستكون ھناك صعوبة تعلم
محتملة فيما بعد ما لم يتم تنمية ھذه المھارة بمعنى أنه كلما كان الطفل صغيراً  ،كان
من الصعب أن نقول إن لديه صعوبة تعلم  ،حيث تنمو القدرات الحس حركية بسرعة
في مرحلة ما قبل المدرسة  ،ولكن يتنوع مستواھا  .ففي حاالت كثيرة يمكن أن تنمو
المھارة في يوم أو اثنين وخاصةً إذا وفرنا بيئة مناسبة ومحفزة  .وإذا نظرنا وراء

االعتبارات المھنية  ،فإن ھناك سببا ً آخر يجعلنا نتجنب التشخيص المبكر حيث إنه من
مصلحة الطفل أن نعتبر أن ھناك تأخراً في نمو مھارة معينة أو في جزء منھا بدالً من
أن نعتبره معاقا ً ) .مايسة نصر فريد وآخرون (٣٧-٣٦ ،٢٠٠٣ ،
 أن االختبار المعد في الدراسة الحالية لتشخيص التالميذ ذوي صعوبات التعلم في
الحساب يشتمل على المھارات المعرفية في الصفوف الثالث األولى من التعليم
األساسي .
‘





)دوאא د א( :
استخدمت في الدراسة الحالية األدوات التالية :
 -١اختبار المھارات المعرفية للتالميذ ذوي صعوبات التعلم  ).إعداد :الباحثان (
ويھدف االختبار إلي التعرف علي التالميذ ذوي صعوبات التعلم في الصفوف الثالثة األولي
من الحلقة األولي من التعليم األساسي  ،وھذا االختبار يتضمن بداخلة اختبار تحصيلي في
مادة الحساب  ،ويتكون ھذا االختبار من المھارات المعرفية اآلتية :
 مھارة التصنيف وتتضمن مھارات ،تصنيف األشياء حسب اللون ،ورسم وتصنيف األشياء
حسب الشكل الھندسي  ،وتصنيف األشكال الھندسية المتشابھة حسب الحجم .
 مھارة التسلسل وتتضمن مھارات ،التسلسل حسب الطول ،وتسلسل األرقام واألعداد ،
والتسلسل حسب الحجم ،والتسلسل حسب الوزن  ،والتسلسل حسب اللون وفق ترتيب
معين لأللوان.
 مھارة العد وتتضمن مھارات ،معرفة أشكال األرقام واألعداد  ،ومعرفة عد األرقام من "
، "١٠٠-١وكتابة األرقام من " "١٠٠-١ومعرفة بعض العالقات الحسابية مثل < أو >
 ،ومعرفة كتابة األرقام األكبر من " "١٠٠؟ ،ومعرفة كتابة أكبر وأصغر عدد مكون من
مجموعة من األرقام تحتوي علي الصفر ،وجمع وطرح األعداد  ،وضرب األعداد .
 مھارة إدراك الزمن وتتضمن مھارات،إدراك الزمن ) األمس واليوم والغد (  ،وإدراك
الزمن ) أيام األسبوع وعددھا (  ،وإدراك الزمن ) عدد أيام الشھر(  ،وإدراك الزمن )
شھور السنة وعددھا (  ،وإدراك الزمن ) إدراك الوقت عن طريق الساعة أو المنبه (.
 مھارة القياس وتتضمن مھارة قياس األطوال "الھندسية المختلفة " .

 א'لدאدא : 12
لقد مر إعداد ھذا االختبار بعدة خطوات وھي :
أ-

تمت مراجعة األھداف التعليمية في مادة الحساب في الصفوف الثالث األولي من الحلقة
األولي من التعليم األساسي .






ب-

تم تحليل المھارات األساسية لمقررات الحساب في ھذه الصفوف الثالث  ،والذي يعتبر
إتقان التلميذ لھا أو عدم إتقانه دليال علي وجود الصعوبات الخاصة في تعلم تلك
المھارات من عدمھا.

ج -تم وضع ھذه المھارات في صياغة بسيطة  ،ليتمكن من يقوم بالقياس من تحديدھا بدقة
وسھولة لدي
ھؤالء التالميذ .
د -تحديد خصائص نمو التلميذ في تلك المرحلة تحديدا ً دقيقا ً وذلك في كل من الجوانب
الجسمية والحسية
والعقلية والنفسية واالنفعالية واالجتماعية .
ھـ  -تم تقنين االختبار وذلك بعرضه في صورته األولية علي مجموعة من المحكمين من
أعضاء ھيئة
التدريس بجامعة الزقازيق  ،وأيضا ً موجھي مادة الرياضيات بالحلقة األولي من التعليم
األساسي .
و -طبق االختبار علي عينة ممثلة من تالميذ الصف الثالث بالمرحلة االبتدائية كدراسة
استطالعية وذلك
للتحقق من مدي مناسبة وسھولة ووضوح صياغة االختبار لمستوي العينة المراد
تطبيق االختبار
عليھا لتحديد صعوبات التعلم في مادة الحساب .
ز -الصورة النھائية لالختبار  ،تتضمن االختبار في صورته النھائية أربعة وعشرون مھارة
فرعية بواقع
خمسة أبعاد أساسية من المھارات المعرفية وھ!ي مھ!ارات  :التص!نيف والتسلس!ل والع!د
وإدراك الزمن

والقي!!اس  ،وتراوح!!ت درج!!ات التلمي!!ذ عل!!ي االختب!!ار ب!!ين " "٧١-١درج!!ة  ،وتف!!رغ
استجابة التلميذ في
االستمارة الخاصة بتسجيل استجابة التلميذ  ،ولقد تم تطبيق االختبار بشكل ف!ردي عل!ي
جميع أفراد
العينة  ،وكما استغرق تطبيق االختبار عل!ي ك!ل ف!رد م!ن أف!راد العين!ة م!ن "" ٧٥-٦٠
دقيقة .

تقنين اختبار المھارات المعرفية للتالميذ ذوي صعوبات التعلم من حيث الصدق والثبات :
)أ(

ثبات االختبار :
تم حساب ثبات االختبار بطريقة إعادة تطبيق االختبار  ،وذلك بتطبيق االختبار علي

عينة مكونة من " "٢٥تلميذ وتلميذة من الصف الثالث االبتدائي من ذوي صعوبات التعلم
في الحساب  ،ثم أعيد ھذا التطبيق بعد ثالثة أسابيع من تاريخ التطبيق األول وكانت النتائج
كلھا دالة عند مستوى داللة ٠.٠٥ ،٠.٠١والجدول رقم ) (١يوضح تلك النتائج :
جدول )(١
مؤشرات ثبات اختبار المھارات المعرفية للتالميذ ذوي صعوبات التعلم بطريقة إعادة التطبيق

م
١
٢
٣
٤
٥

األبعاد المتعلقة بمھارة
التصنيف
التسلسل
العد
إدراك الزمن
القياس

الدرجة الكلية
)*( دالة عند ٠.٠٥

االرتباط
**٠.٩٥
**٠.٩٣
**٠.٨٢
*٠.٧٠
**٠.٨٥
**٠.٩٨
)**( دالة عند ٠.٠١

ويتضح من النتائج السابقة ارتفاع داللة قيم االرتباط الموجودة ووصلت جميعھا إلي مستوي
داللة  ٠.٠١ماعدا مھارة إدراك الزمن عند مستوي داللة  ٠.٠٥وھذه النتائج تؤكد ثبات
االختبار .
)ب(صدق االختبار :

تم حساب صدق االختبار من خالل استخراج دالالت الصدق الذاتي لالختبار بحساب الجذر
التربيعي لمعامالت ثبات االختبار بالنسبة للدرجة الكلية لكل من عينة العاديين وذوي صعوبات
التعلم  ،حيث اتضح أن قيم الصدق الذاتي لالختبار تراوحت ما بين  ٠.٩١ ،٠.٨٥وھذه النتائج
تؤكد تمتع االختبار بدرجة جيدة من الصدق  ،بما يسمح استخدامه في الدراسة الحالية.
ولقد تم حساب صدق المحكمين وذلك من خالل عرض االختبار في صورته األولية على
السادة المحكمين من أساتذة الصحة النفسية بجامعة الزقازيق  .وطبقا ً ألراء السادة المحكمين
تم استبعاد عدد من المھارات الفرعية وتعديل المھارات الفرعية األخرى في الصياغة وإضافة
بعض المھارات الفرعية وتم حساب معامل االتفاق لكل مھارة فرعية وأخذت المھارات التي
وصلت نسبة االتفاق فيھا من  %٩٥إلى  %١٠٠من االتفاق بين المحكمين  ،وقد نتج عن
ذلك إدخال بعض التعديالت على الصورة األولية لالختبار .

-٢البرنامج التدريبي لتنمية بعض المھارات المعرفية لذوي صعوبات التعلم  ).إعداد  :الباحثان (
.
♦

استفاد الباحثان من اإلطار النظري والدراسات السابقة في إعداد البرنامج التدريبي .

♦

تم وضع تصور مبدئي لإلطار العام للبرنامج التدريبي  ،بحيث يتضمن تحقيق أھداف
البرنامج  ،والفئة المستھدفة التي سيقدم إليھا  ،والتعليمات العامة  ،وكذلك التعليمات
الخاصة بكل مرحلة من مراحل التدريب  ،باإلضافة إلي محتوي جلسات التدريب والمھام
المقترحة لتحقيق األھداف النوعية لكل جلسة .

♦

استخدم الباحثان عدة فنيات من أجل ترجمة أھداف البرنامج إلي سلوكيات وممارسات
وھي  :المحاكاة والنمذجة  ،وحل المشكالت  ،والتعزيز  ،والمناقشة والحوار  ،والخبرة
المباشرة ،والتوجيه البدني  ،والتوجية اللفظي .

♦

تم تطبيق برنامج المھارات المعرفية لذوي صعوبات التعلم علي عينة الدراسة  ،واستغرق
التطبيق ثالثة أشھر  ،بواقع ثالث جلسات أسبوعيا ً وكل جلسة استغرقت ساعة وقد شمل
التدريس كالً من المھارات المعرفية اآلتية  :التصنيف  ،والتسلسل  ،والعد  ،وإدراك
الزمن  ،والقياس ولقد تم استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة من اسطوانات تعليمية
ومجسمات ولوحات وبرية وغيرھا من الوسائل التعليمية لتحقيق األھداف المرجوة من
كل جلسة تدريبية  ،كما تم تعليم ھؤالء التالميذ جماعيا ً  ،بحيث ال يتم االنتقال من مھارة
إلي أخري إال بعد التأكد من إتقان التالميذ للمھارة األولي  ،وأيضا ً أعطيت للتالميذ

واجبات منزلية بعد االنتھاء من كل جلسة تدريبية وعرضھا علي الباحث في الجلسة
القادمة .
♦

بعد االنتھاء من تطبيق البرنامج  ،تمت عملية تقييم النتائج وذلك بتطبيق اختبار المھارات
المعرفية للتالميذ ذوي صعوبات التعلم بعد االنتھاء من البرنامج التدريبي المقدم

♦

الھدف العام للبرنامج التدريبي

:

.

تنمية بعض المھارات المعرفية لدى التالميذ ذوي

صعوبات التعلم .
א,5دאא     4א د 

 :

 -١تنمية مھارات التصنيف من خالل تقسيمھا إلى  :مھارة تصنيف األشياء حسب اللون
،مھارة رسم وتصنيف األشياء حسب الشكل الھندسي  ،مھارة تصنيف األشكال الھندسية
المتشابھة حسب الحجم .
 -٢تنمية مھارات التسلسل من خالل تقسيمھا إلى  :مھارة التسلسل حسب الطول  ،مھارة
تسلسل األرقام واألعداد  ،مھارة التسلسل حسب الحجم  ،مھارة التسلسل حسب الوزن ،
مھارة التسلسل حسب اللون وفق ترتيب معين لأللوان .
 -٣تنمية مھارات العد من خالل تقسيمھا إلى  :مھارة معرفة أشكال األرقام واألعداد  ،مھارة
معرفة عد األرقام من " ، "١٠٠ :١مھارة كتابة األرقام من " ، "١٠٠ :١مھارة معرفة
بعض العالقات الحسابية مثل < أو >  ،ومھارة معرفة كتابة األرقام األكبر من "، "١٠٠
ومھارة معرفة كتابة أكبر وأصغر عدد مكون من مجموعة من األرقام تحتوي على الصفر ،
مھارة جمع وطرح األعداد  ،مھارة ضرب األعداد .
 -٤تنمية مھارات إدراك الزمن من خالل تقسيمھا إلى  :مھارة إدراك األمس واليوم والغد ،
ومھارة إدراك أيام األسبوع وعددھا  ،مھارة إدراك عدد أيام الشھر  ،مھارة إدراك شھور
السنة وعددھا  ،مھارة إدراك الوقت عن طريق الساعة أو المنبه .
 -٥تنمية مھارة القياس عن طريق إدراك المسافات الحسابية المختلفة .
 ولقد تضمنت جلسات البرنامج التدريبي الھدف من الجلسة  ،الزمن  ،المواد المستخدمة
 ،إجراءات الجلسة متضمنة تعليمات للتلميذ إلتقان المھارات المعرفية موضع الدراسة ،
الواجبات المنزلية .

ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻔﺮﺽ ﺍﻷﻭﻝ :
وينص علي أنه " توجد فروق دالة إحصائيا ً بين متوسطي رتب درجات المجموعة
التجريبية والمجموعة الضابطة في المھارات المعرفية لصالح المجموعة التجريبية بعد تطبيق
البرنامج التدريبي ".
وللتحقق من صحة ھذا الفرض قام الباحث بحساب دالله الفروق بين المجموعة التجريبية
والمجموعة الضابطة في القياس البعدي  ،وذلك عن طريق اختبار مان و تيني  ،وويلكوكسون
كما يوضحه جدول ) ( ٢
جدول )(٢
نتائج اختبار مان و تيني  ،وويلكوكسون وداللتھما للفروق بين متوسطات رتب الدرجات
للمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة بعد تطبيق البرنامج التدريبي علي اختبار المھارات
المعرفية للتالميذ ذوو صعوبات التعلم .
األبعاد

مجموعات
المقارنة

العدد

مھارة التصنيف

تجريبية
ضابطة

١٠
١٠

مھارة التسلسل

تجريبية
ضابطة

١٠
١٠

١٤.٦٠
٦.٤٠

مھارة العد

تجريبية
ضابطة

١٠
١٠

١٤.٥٠
٦.٥٠

متوسط الرتب
١٤.٥٠
٦.٥٠

معامل مان
وتيني
U

معامل
ويلكوكسون
W

١٠.٠٠

٦٥.٠٠

٩.٠٠

٦٤.٠٠

١٠.٠٠

٦٥.٠٠

مھارة إدراك الزمن

تجريبية
ضابطة

١٠
١٠

١٤.٦٠
٦.٤٠

٩.٠٠

٦٤.٠٠

مھارة القياس

تجريبية
ضابطة

١٠
١٠

١٤.٥٠
٦.٥٠

١٠.٠٠

٦٥.٠٠

الدرجة الكلية لألبعاد

تجريبية
ضابطة

١٠
١٠

١٤.٥٠
٦.٥٠

١٠.٠٠

٦٥.٠٠

قيمة
Z
وداللتھا
٣.٠٦٥
دالة عند
مستوي ٠.٠١
٣.١٦٢
دالة عند
مستوي ٠.٠١
٣.٠٣٩
دالة عند
مستوي ٠.٠١
٣.١٨٠
دالة عند
مستوي ٠.٠١
٣.٤٨٧
دالة عند
مستوي ٠.٠١
٣.٠٣٥
دالة عند
مستوي ٠.٠١

ويتضح من الجدول السابق أنه :
 oتوجد فروق دالة إحصائيا ً بين متوسطي رتب درجات المھارات المعرفية للمجموعة التجريبية
والمجموعة الضابطة وذلك في المھارات المعرفية اآلتية "التصنيف  ،التسلسل  ،العد  ،إدراك

الزمن  ،القياس "عند مستوي داللة  ٠.٠١وھذه الفروق لصالح المجموعة التجريبية وھذه
النتيجة تحقق صحة الفرض األول .
 oتوجد فروق دالة إحصائيا ً بين متوسطي رتب درجات المھارات المعرفية للمجموعة التجريبية
والمجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية  ،وذلك فيما يتعلق بالدرجة الكلية ألبعاد
المھارات المعرفية موضع الدراسة عند مستوي داللة  ٠.٠١وھذه النتيجة تحقق صحة
الفرض األول .

ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻔﺮﺽ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ :
وينص علي أنه" توجد فروق دالة إحصائيا ً بين متوسطي رتب درجات المھارات المعرفية
للمجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامج التدريبي وھذه الفروق لصالح القياس البعدي" .
وللتحقق من صحة ھذا الفرض قام الباحثان بحساب داللة الفروق بين المجموعة التجريبية في

القياسيين القبلي والبعدي  ،وذلك عن طريق اختبار ويلكوكسون  ،كما يوضحة جدول ) . ( ٣
جدول )(٣
نتائج اختبار ويلكوكسون وداللتھا للفروق بين متوسطي رتب الدرجات للمجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق
البرنامج التدريبي علي اختبار المھارات المعرفية للتالميذ ذوي صعوبات التعلم

العدد

قيمة
Z
وداللتھا

١
٩
٠

٢.٧٣٩
دالة عند
مستوي ٠.٠١

١
٩
٠

٢.٦٧١
دالة عند
مستوي ٠.٠١

١
٩
٠

٢.٤٠٥
دالة عند
مستوي ٠.٠٥

١
٩
٠

٢.٣٨٣
دالة عند
مستوي ٠.٠٥

+
=

١
٩
٠

٢.٥٣٠
دالة عند
مستوي ٠.٠٥

+
=

١
٩
٠

٢.٦٠٩
دالة عند
مستوي ٠.٠١

األبعاد

نوع القياس

متوسط الرتب

اتجاه القياس

مھارة التصنيف

قبلي
بعدي

١.٠٠
٦.٠٠

+
=

مھارة التسلسل

قبلي
بعدي

١.٥٠
٥.٩٤

+
=

مھارة العد

قبلي
بعدي

٤.٠٠
٥.٦٧

+
=

مھارة إدراك الزمن

قبلي
بعدي

٥.٠٠
٥.٥٦

+
=

مھارة القياس

قبلي
بعدي

٥.٥٠
٥.٥٠

الدرجة الكلية لألبعاد

قبلي
بعدي

٢.٠٠
٥.٨٩

ويتضح من الجدول السابق أنه :
 oتوجد فروق دالة إحصائيا ً بين متوسطي درجات المھارات المعرفية للمجموعة التجريبية قبل
وبعد تطبيق البرنامج التدريبي وھذه الفروق لصالح القياس البعدي وذلك في المھارات المعرفية
اآلتية" التصنيف و  ،التسلسل عند مستوي داللة ، ٠.٠١والعد  ،وإدراك الزمن  ،والقياس عند
مستوي داللة  " ٠.٠٥وھذه النتيجة تحقق صحة الفرض الثاني .
 oتوجد فروق دالة إحصائيا ً بين متوسطي درجات المھارات المعرفية للمجموعة التجريبية في
القياسيين القبلي والبعدي وھذه الفروق لصالح القياس البعدي وذلك بالنسبة للدرجة الكلية ألبعاد
المھارات المعرفية عند مستوي داللة  ٠.٠١وھذه النتيجة تحقق صحة الفرض الثاني .
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻔﺮﺽ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :

وينص علي أنه "ال توجد فروق دالة إحصائيا ً بين متوسطي رتب درجات المھارات المعرفية
للمجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج التدريبي وبعد مرور شھرين من توقف التطبيق" .
وللتحقق من صحة ھذا الفرض قام الباحثان بحساب داللة الفروق بين المجموعة التجريبية في
القياسيين البعدي والتتبعي  ،وذلك عن طريق اختبار ويلكوكسون  ،كما يوضحة جدول ) . ( ٣
جدول ) ( ٤
يوضح نتائج اختبار ويلكوكسون لدالله الفروق بين رتب القياسيين البعدي والتتبعي للمجموعة التجريبية علي اختبار
المھارات المعرفية

للتالميذ ذوي صعوبات التعلم

األبعاد

نوع القياس

متوسط الرتب

اتجاه القياس

مھارة
التصنيف

بعدي
تتبعي

٠.٠٠
٠.٠٠

+
=

مھارة
التسلسل

بعدي
تتبعي

٠.٠٠
٠.٠٠

+
=

مھارة العد

بعدي
تتبعي

٢.٠٠
٠.٠٠

+
=

مھارة إدراك
الزمن

بعدي
تتبعي

١.٥٠
٠.٠٠

+
=

مھارة القياس

بعدي
تتبعي

٠.٠٠
٠.٠٠

+
=

الدرجة الكلية
لألبعاد

بعدي
تتبعي

٢.٥٠
٠.٠٠

+
=

العدد

قيمة
Z
وداللتھا

٠
٠
١٠

٠.٠٠
غير دالة

٠
٠
١٠

٠.٠٠
غير دالة

٣
٠
٧

١.٧٣٢
غير دالة

٢
٠
٨

١.٤١٤
غير دالة

٠
٠
١٠

٠.٠٠
غير دالة

٤
٠
٦

١.٨٩٠
غير دالة

ويتضح من الجدول السابق أنه :
 oال توجد فروق دالة إحصائيا ً◌ بين متوسطي رتب درجات المھارات المعرفية
للمجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج التدريبي وبعد مرور شھرين من توقف
التطبيق وذلك في المھارات المعرفية اآلتية " التصنيف  ،التسلسل ،العد  ،إدراك الزمن
 ،القياس " وھذه النتيجة تحقق صحة الفرض الثالث .
 oال توجد فروق دالة إحصائيا ً بين متوسطي رتب درجات المھارات المعرفية للمجموعة
التجريبية بعد تطبيق البرنامج وبعد مرور شھرين من توقف التطبيق وذلك بالنسبة
للدرجة الكلية لألبعاد وھذه النتيجة تحقق صحة الفرض الثالث .

ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﲢﻘﻖ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ :
بعد عرض النتائج التي تحقق صحة الفروض الثالثة يتضح تحسن تالميذ المجموعة
التجريبية في المھارات المعرفية موضع الدراسة وذلك فيما يتعلق بمھارات "التصنيف ،
والتسلسل  ،والعد ،وإدراك الزمن ،والقياس" وذلك بعد تطبيق البرنامج التدريبي المستخدم في
الدراسة الحالية .
ويمكن عرض بعض المالحظات والمواقف التدريبية التي قابلت الباحثان من خالل تطبيق
اختبار المھارات المعرفية للتالميذ ذوي صعوبات التعلم في القياس القبلي  ،وأثناء تطبيق
البرنامج التدريبي لتنمية المھارات المعرفية للتالميذ ذوي صعوبات التعلم  ،فلقد الحظ الباحثان
وجود سلوكيات عامة تعطى كمؤشرات لوجود صعوبات لدى التالميذ في مادة الحساب وھى :
كثرة التأخير أو الغياب  ،الخوف من المعلم  ،إھمال الواجبات المنزلية  ،رفض التعاون مع
المعلم  ،اإلھمال في إحضار الكتب والكراسات واألدوات الھندسية  ،اإلھمال في المحافظة على
الكتب واألدوات  ،الفرح بانتھاء الحصة  ،االنعزال وعدم التركيز أثناء الحصة  ،كثرة الشطب .
كما أن ھؤالء التالميذ يتصفوا بأنھم غير مرتبين  ،غير متقنين لعملھم  ،متخبطين  ،غير
متوافقين حركيا ً  ،مرتبكين  ،ال يستطيعون تقدير المسافات والعالقات األساسية  ،ال يستطيعون
تنفيذ تعليمات الحركات المعقدة  ،ال يستطيعون أن يميزوا األماكن على أجسامھم  ،لديھم
صعوبات في التعرف على األصابع وتحريكھا وھى متشابكة ويرجع الباحثان ذلك إلى وجود
اضطراب في اإلحساس باالتزان وعدم ثبات نسق الجسم ووجود اضطراب مكاني لدى ھؤالء
التالميذ .
كما أنھم يتصفون بعدم التركيز وعدم االنتباه أو التشتت ويرجع الباحثان ذلك إلى وجود
اضطراب داخلي ومشكالت في التتابع وتشتت االنتباه مع ضعف في جھاز االتزان .
كما الحظ الباحثان أن ھؤالء التالميذ عندما يمسكون القلم فإن أغلبھم يحملوا القلم بشكل
جامد متخشب  ،كما أنھم ال يستطيعون المحافظة على الكتابة على السطر وشكل الكتابة غير
منتظم  ،ويرجع الباحثان ذلك إلى اضطراب في تآزر الحركات الدقيقة وأيضا ً مشكالت في
التعرف على نسق الجسم .
وأيضا ً الحظ الباحثان أن ھؤالء التالميذ لديھم مشكالت في التعرف على األشكال والعالقات
واالتجاھات  ،وأن مستوى الرسم لديھم متدني ويرسمون األشكال الھندسية بشكل كروكي
ويرجع ذلك إلى اختالل وظيفي في اإلدراك ومشكالت في التوجه المكاني والحركات الدقيقة .

ولقد الحظ الباحثان أثناء التدريب أن ھؤالء التالميذ أثناء كتابة المسائل واألرقام الحسابية
يمسحون الكتابة بأصابعھم  ،ووجد الباحثان أن أصابعھم تسخن بعد المسح  ،ويمسكون الورقة
عندما يكتبوا وسن القلم عمودي على القلم والورقة  ،والحظ الباحثان عندما نظر إلى خلف
الورقة التي يكتب عليھا التالميذ بأن ھناك بروز للكتابة ملفت للنظر  ،مما يدل على وجود
صعوبة في كتابة المسائل الحسابية لدى ھؤالء التالميذ .
ولقد الحظ الباحثان أن تالميذ المجموعة التجريبية لديھم صعوبة في التعرف على األشكال
الھندسية  ،ولقد أمكن تنمية مھارة التصنيف لديھم  ،وذلك عن طريق تحسن قدراتھم على
التمييز اللوني وإدراكھم لألشكال الھندسية المختلفة "مثلث -دائرة – مربع – مستطيل "
وإدراك االختالف في الحجم "كبير – صغير " ويرجع الباحثان ذلك إلى تحسن الذاكرة البصرية
لديھم .
أما فيما يتعلق بمھارة التسلسل فأمكن تنميتھا لدى تالميذ المجموعة التجريبية وذلك عن
طريق إدراكھم لالختالف في الفروق  ،في األطوال التدريبية سواء من القصير إلى الطويل أو
العكس والتسلسل في األرقام واألعداد وإدراك االختالف في الحجم وذلك أثناء إجراء عملية
التسلسل من األصغر إلى األكبر  ،وإدراك اختالف الفروق في الوزن أثناء الترتيب من الوزن
األكبر إلى الوزن األقل  ،ويرجع الباحثان ذلك إلى تحسن التآزر الحركي البصري وتحسن مدى
االنتباه والتركيز والذاكرة البصرية لديھم .
وفيما يتعلق بمھارة العد فالحظ الباحثان أن تالميذ المجموعة التجريبية ال يربطون بين
العدد ومدلوله ،وصعوبة وجود الصفر ومفھومه  ،ولقد وضع في االعتبار أن رموز اللغة
سابقة على الرمز الرياضي ألن اللغة في األصل رمز ويمكن توضيح ذلك كما يلي  :رمز ←
صورة ← عدد أو رقم .
ولقد أمكن تنمية ھذه المھارة لديھم  ،وذلك عن طريق تجزئة السلسلة العددية من"-١
 "١٠ثم من " "٢٠ -١٠وھكذا  ......حتى العدد " "١٠٠وتكرار كل سلسلة فترة زمنية كافية
مما أحدث ھذا التحسن مع استخدام المجسمات والصور الملونة وغيرھا من الوسائل التعليمية
مما أحدث تحسن في قراءة العدد وكتابته وتم استخدام المثيرات والمعززات المختلفة مثل
التصفيق وتقديم قطع الحلوى والھدايا المتنوعة وغير ذلك من المعززات .
ولقد تم تعليم مھارة العد أثناء تعلم نسق الجسم لدى التالميذ  ،ولقد الحظ الباحثان أن ھؤالء
التالميذ ال يستطيعون التمييز بين العالقات المكانية مثل "فوق – تحت "  " ،يمين – يسار"
وال يستطيعون المحافظة على االتجاه من اليمين إلى اليسار  ،ويكتبوا األرقام والكلمات
بالمقلوب " ، " ٨ – ٧" ، "٦ -٢وكتابة العدد بشكل منعكس " ، "٨٩ – ٩٨ويخلطون بين

عالمة " <  ، " > ،ويرجع الباحثان ذلك إلى وجود اضطراب في التوجه المكاني والتركيز
واإلدراك البصري  ،ولقد أمكن تنمية ھذه المھارة عن طريق تقديم أنشطة متنوعة لتالميذ
المجموعة التجريبية .
ولقد تم عرض تمارين على جمع األعداد لدى تالميذ المجموعة التجريبية أثناء البرنامج
التدريبي  ،وأتى بعضھم بحل خاطئ  .مثال ذلك اجمع ......... =٢٦+٥٧ :
وكانت اإلجابة كما يلي  ٧٣ =٢٦+٥٧ :أو  ٨٢=٢٦+٥٧أو  ١٠١=٢٦+٥٧أو
 ٧١٣=٢٦+٥٧وھذا الحل األخير ھو الشائع بين التالميذ .
وك!ذلك عملي!ة الط!!رح  ،فلق!د اتض!!ح أيض!ا ً أن ل!!ديھم ص!عوبة ف!!ي تنظ!يم األع!!داد ف!ي قيمتھ!!ا
المكانية عند إج!راء العملي!ات عليھ!ا "الطريق!ة األفقي!ة – الطريق!ة الرأس!ية"  .وأيض!ا ً ص!عوبة
ملء المربعات الناقصة في عمليات الجمع والطرح والضرب .
ويمك!!ن تفس!!ير ذل!!ك أن األخط!!اء الس!!ابقة ف!!ي ھ!!ذه المھ!!ارة ترج!!ع إل!!ى ض!!عف ف!!ي ال!!ذاكرة
قص!!يرة الم!!دى  ،واالن!!دفاع ف!!ي الح!!ل  ،وت!!م تق!!ديم أنش!!طة متنوع!!ة لتحس!!ن ف!!ي مھ!!ارات الجم!!ع
والطرح والضرب  ،مثال ذلك تم عالج األخطاء التي وقع التالميذ فيھا في عملية الجمع كما يلي
 :تجزئة المسألة بالطول والتركيز على وضع رقم الجمل فوق الرقم الث!اني  ،ألن بع!ض التالمي!ذ
ال يكتب!!!ون األرق!!!ام تح!!!ت بعض!!!ھا وذل!!!ك نتيج!!!ةً لض!!!عف ف!!!ي العض!!!الت الدقيق!!!ة  ،مث!!!ال ذل!!!ك :
 ٨٣=٢٦+٥٧ولقد تم تنمية مھارة كتابة األعداد األكبر من " "١٠٠مثال ذلك العدد ""٥١٢
وذل!!ك ع!!ن طري!!ق التركي!!ز عل!!ى تعري!!ف التلمي!!ذ للقيم!!ة المكاني!!ة لك!!ل رق!!م  ،وتنمي!!ة كتاب!!ة أكب!!ر
وأصغر عدد مكون من مجموعة من األرقام التي تحتوي على الصفر  ،ولق!د الح!ظ الباحث!ان أن!ه
عند كتابة أصغر عدد يحتوي على الصفر ف!إن بع!ض تالمي!ذ المجموع!ة التجريبي!ة يخطئ!ون ف!ي
ذلك ويكتبوا الصفر ف!ي األول باعتب!اره أص!غر رق!م مث!ال ذل!ك  ، ٨٦٣٠ :ولق!د ت!م تع!ريفھم ب!أن
الصفر يكتب بعد رقم اآلحاد كما يلي . ٨٦٠٣ :
أما فيما يتعلق بمھارة إدراك الزمن  ،فيذكر الباحثان أن ھذه المھارة م!ن أص!عب المھ!ارات
التي تم تدريب التالميذ عليھا  ،وخصوصا ً تدريب التالميذ على معرفة قراءة الساعة عن طري!ق
المنبه  ،فتم إحضار منبه وتعليم كل تلمي!ذ عل!ى ح!دة م!ع ترك!ه يح!رك عق!ارب المنب!ه كم!ا يش!اء
ويذكر ما يراه  ،وتم معرفتھم إلدراك األمس واليوم والغد وأي!ام األس!بوع وع!ددھا وأي!ام الش!ھر
وذلك بربطھا باألحداث اليومية التي يمر بھا التلميذ مثال ذل!ك  :م!ن ال!ذي دخ!ل ل!ك ب!األمس م!ن
المدرسين وما الذي شاھدته الي!وم ف!ي ط!ابور الص!باح  ،وم!ا الي!وم ال!ذي تق!وم في!ه الرحل!ة ھ!ذا
األسبوع .

وفيم!!ا يتعل!!ق بمھ!!ارة قي!!اس األط!!وال فلق!!د الح!!ظ الباحث!!ان ض!!عف الق!!درة ل!!دى التالمي!!ذ عل!!ى
القياس بالمسطرة "طويل – قصير"  ،ولقد تم تنمية ھذه المھ!ارة ع!ن طري!ق ع!رض البطاق!ات
والصور التي توضح وجود أشياء مختلفة في الطول والطلب من التلميذ أن يذكر مين األطول ثم
يقيسھا باستخدام المسطرة  ،ولقد تم تدريب كل تلمي!ذ عل!ى ح!دة عل!ى كيفي!ة اس!تخدام المس!طرة
في قياس األطوال  ،مع التوضيح لھم أن نقطة الصفر ممكن أن تبدأ من أول المسطرة عند نقطة
الصفر  ،أو باعتبار أي نقطة على المسطرة ھي نقطة الصفر والبدء في القياس من ھذه النقط!ة
.
ولقد الحظ الباحثان أن ھناك بعض الصعوبات ف!ي تعل!م م!ادة الحس!اب ل!دى تالمي!ذ المجموع!ة
التجريبية  ،وھذه الصعوبات ترجع إلى صعوبات نمائية  ،ول!ذلك ت!م تخص!يص ع!دة جلس!ات ف!ي
البرنامج التدريبي لعالج ھذه الصعوبات النمائية وك!ان الت!دريب يتض!من مس!اعدة التالمي!ذ عل!ى
تنمي!!ة التركي!!ز واالنتب!!اه وتنمي!!ة الحرك!ات الدقيق!!ة "األص!!ابع و األنام!!ل" وتوظيفھ!!ا ف!!ي عملي!!ة
التعلم  ،وأيضا ً تنمية الحركات الكبيرة التي يستخدم فيھا عض!الت كبي!رة مث!ل "العض!د والس!اعد
والفخذان والقدم" فال يكتب التلميذ إال عن طريق تآزر العضالت الصغيرة م!ع العض!الت الكبي!رة
 ،ولقد اتضح ذلك في كتابة التالميذ في وضع منتظم والرسم بشكل جيد وذلك عن طريق تحري!ك
القلم في قناة تضيق باستمرار ورسم الدوائر والمربع!ات ص!غيرة الحج!م ووض!ع النق!اط ب!داخلھا
ولضم اإلبرة أو الخرز والتق!اط الثق!اب  .ولق!د ت!م تنمي!ة التوج!ه المك!اني ل!دى تالمي!ذ المجموع!ة
التجريبية وذلك عن طريق التحرك في بعض االتجاھات المختلفة )أمام – خلف – يم!ين – يس!ار
– أعل!!ى – أس!!فل(  .ولق!!د ت!!م تنمي!!ة اإلدراك البص!!ري ل!!ديھم ع!!ن طري!!ق ع!!دة أنش!!طة مث!!ل أوج!!د
الشكل المختل!ف ف!ي سلس!لة م!ن الص!ور  ،ولق!د ت!م تنمي!ة اإلدراك الس!معي ل!دى ھ!ؤالء التالمي!ذ
وذلك عن طريق التصفيق باليد محدثا ً إيقاعا ً معينا ً  ،ويقوم التالميذ بتك!رار نف!س اإليق!اع  .ولق!د
تم تنمية الذاكرة قصيرة المدى وذلك عن طريق وضع " "١٠بطاقات مع ص!ور بس!يطة "وردة
– كلب – قطة  ......... ، -الخ" على المنضدة مع عرض البطاقات جميعھا على التلميذ ثم قلبھ!ا
والطلب من التلميذ أن يتعرف على مكان الوردة وھكذا وإذا تمكن التلميذ م!ن ت!ذكر أم!اكن ""٧
إلى " "٨بطاقات عند إ َذ ٍ◌ ال تكون ھناك أدنى مشكلة .
ولقد تم تنمية التركيز واالنتباه وذلك عن طريق ذك!ر بع!ض الكلم!ات واألرق!ام للتلمي!ذ  ،م!ع
إعطاء التلميذ عالقة معينة عند ذكر كلمة أو رقم معين  .وأيضا ً ت!م تنمي!ة التت!ابع المك!اني وذل!ك
عن طريق تكرار سلس!لة م!ن األرق!ام  ،وأيض!ا ً ت!م تنمي!ة التت!ابع الزمن!ي مث!ل تك!رار سلس!لة م!ن
الصور مثل  :شجرة كبيرة وشجرة صغيرة  ،رجل وطفل  ،الشروق والظھر  ،وغ!روب الش!مس
والليل .

وتتف!!ق النت!!ائج الس!!ابقة م!!ع الدراس!!ة الحالي!!ة وذل!!ك فيم!!ا يتعل!!ق بب!!رامج تحس!!ين المھ!!ارات
المعرفية – الحسابية  -للتالميذ ذوي ص!عوبات ال!تعلم مث!ل مھ!ارات التص!نيف والتسلس!ل والع!د
وإدراك ال!زمن والقي!!اس  ،كدراس!ات مينس!!كوف وآخ!!رون ) Minskoff , et al (١٩٨٩و
روچوس!!!!!!كي وآخ!!!!!!رون )al (١٩٩٥

 Rojewski,etو ب!!!!!!اري وب!!!!!!ولين )١٩٩٦

( Barry&Bolenوجيري وآخرون )  Geary & et al (٢٠٠٠و بلي وث!ورنتن )٢٠٠١
(

 Bley & Thorntonو لن!!!دي ) Landi (٢٠٠١و بريان!!!ت وآخ!!!رون )(٢٠٠٣

Bryant&et al
و بي!!ل وتيل!!وي ) Bell & Tuley (٢٠٠٣و جرس!!تين و ج!!وردن )Gersten& (٢٠٠٥
Jordan
ويقترح الباحثان بنا ًء عل!ى نت!ائج الدراس!ة الحالي!ة إس!تراتيجية لل!تعلم يتبعھ!ا المعل!م لتنمي!ة
مھارات التلميذ ذو صعوبات التعلم :
 -١قسم تالميذك إلى مجموعات أثناء عملية التعلم  ،وذلك ألنه من األفضل أن يتعلم التلمي!ذ
مع أقرانه  ،ألنه يستطيع محاكاة الحركات وإتباع زمالئه اآلخ!رين  ،وم!ن ناحي! ٍة أخ!رى
يمكن أن يكون أداؤه أفضل في مواقف تعلم طفل لطفل أي أن يتعلم من زميل آخر له .
 -٢عالقة المعلم بالتلميذ يجب أن يسودھا الحب واألمان والدفء والحرية واألمانة العلمي!ة
من جانب المعلم ومراعاة الف!روق الفردي!ة واإليث!ار وع!دم التميي!ز ب!ين ال!ذكور واإلن!اث
واإلخ!!الص  ،والتق!!وى وتش!!مل الض!!مير والتف!!اني والص!!دق وذل!!ك كل!!ه م!!ع الح!!زم داخ!!ل
الفصل  ،ألن التالميذ إذا تملكھم الخوف  ،أكثر م!ن تركي!زھم ح!ول المھ!ارات والمف!اھيم
التي نريد أن نعلمھا لديھم .
 -٣عليك أن تصطاد نقاط القوة  ،وال تتصيد نقاط الضعف  ،معنى ذلك يج!ب عل!ى المعل!م أن
يحدد نقاط القوة لدى التالميذ والبدء بھا في عملية التعلم لتنمية نقاط الضعف لديه .
 -٤اعمل على تذوق التلميذ لطعم النجاح بدالً من الفشل  ،ألن الفشل يولد ل!دى التلمي!ذ ك!ره
للمدرسة .
 -٥أتح الحرية للتالميذ في إصدار قرارات حقيقية .
 -٦احترم إحساس التلميذ ومشاعره .
 -٧استحوذ على انتباه جميع التالميذ وذلك عن طريق الوقوف في قاعة الدرس في منطق!ة
عل!ى ش!!كل مخروط!!ي والوق!!وف عن!!د رأس!ھا ووض!!ع التالمي!!ذ ذوي ص!!عوبات ال!!تعلم ف!!ي
المنطقة المخروطية .

 -٨سيطر على قاعة الدرس  ،وذل!ك بإص!دار تعليم!ات لفظي!ة مث!ل ض!ع القل!م وأنص!ت ل!ي ،
م!!ن فض!!لك  ....... ،ال!!خ  .وأن ين!!ادي المعل!!م عل!!ى التالمي!!ذ ال!!ذين يتح!!دثون  ،مث!!ال ذل!!ك
"يوسف من فضلك الھدوء"  ...... ،الخ  .وعملية المناداة ھذه يجب أن تتم في ھدوء ،
وفي الحال ستتم السيطرة على الفصل  ،وسيكون ھادئا ً  ،وبعد ذلك ابدأ في الدرس حتى
تستحوذ على انتباھھم  ،وبعد ذلك ابدأ في النشاط .
 -٩اعمل ملف خاص بكل تلميذ قبل بداية العام الدراسي حتى يتاح لك متابعة نموه ويوض!ع
بھ!!ذا المل!!ف بع!!ض العناص!!ر مث!!ل  :التحص!!يل ويتض!!من ن!!واحي الق!!وة ون!!واحي الض!!عف
وخطط األنشطة والمھام اليومية والعمل في مجموعات ص!غيرة و المھ!ارات الت!ي يج!ب
أن تنم!!ى والمھ!!ارات الت!!ي ت!!م تنميتھ!!!ا و المھ!!ام الفردي!!ة  ،وعلي!!ك أن تق!!وم بتس!!!جيل
مالحظات!ك تبع!ا ً لتل!!ك العناص!ر ف!!ي بداي!ة الع!!ام الدراس!ي  ،ث!م بع!!د ثالث!ة أش!!ھر  ،ث!م بع!!د
أربعة أشھر  ،ثم بعد تسعة أشھر .
 -١٠يجب أن تعلم أن التالمي!ذ ال!ذين يع!انون م!ن ص!عوبات ال!تعلم البس!يطة يحت!اجون لوق!ت
أكبر حتى يتمكنوا من الحفظ .
 -١١استعن بالوسائل التعليمية مثل "الشرائط التعليمية أو الكمبي!وتر أو أي أدوات أخ!رى"
.
 -١٢تشجيع التالميذ الذين يعانون من ص!عوبات ال!تعلم البس!يطة ف!ي الحس!اب أن يس!تخدموا
أفكارھم
وأدواتھم في العد .
 -١٣اس!!مح للتالمي!!ذ ذوي ص!!عوبات ال!!تعلم أن يس!!تخدموا الوس!!ائل التعليمي!!ة الت!!ي ص!!نعوھا
بأنفسھم أثناء
اختبارھم .
 -١٤إذا اتضح لك أن تلميذاً ما يعاني من اضطراب في التوجه المك!اني  ،ف!ال تتوق!ع إمكاني!ة
تعلمه الحساب
بشكل جيد دون تنمية تلك المھارة أوالً .
 -١٥عن!د التخط!يط لألنش!طة يج!ب علي!!ك أن تراع!ي احتياج!ات التالمي!ذ والظ!روف المحيط!!ة
التي سوف
يمارس فيھا النشاط .
 -١٦ال يوج!!د داف!!ع أم !ام التالمي!!ذ لممارس!!ة النش!!اط أكث!!ر م!!ن المش!!اركة بم!!رح واللع!!ب م!!ع
زمالئھم .

 -١٧اعمل دائما ً على جذب انتباه التالميذ قبل إعطاء أي توجيھات أو البدء في تعليم الفص!ل
.
 -١٨ادع التلميذ باسمه  ،فسوف يساعد ذلك التلميذ على االنتباه والتركيز على النشطة التي
تتم داخل
الفصل .
 -١٩استخدم معين!ات مرئي!ة لتعظ!يم عملي!ات التلمي!ذ البص!رية وت!وفير بيئ!ة س!معية بص!رية
مطلوبة في تعليم
المفاھيم واللغة الجديدة .
 -٢٠اكت!!ب التكليف!!ات )الواجب!!ات( عل!!ى الس!!بورة لك!!ي ينقلھ!!ا التلمي!!ذ ف!!ي كراس!!ته  ،أو زود
التلميذ بقائمة
التكليفات مكتوبة مسبقا ً .
 -٢١قم بتغيير إجراءات االمتحان عندما يكون أس!لوب االمتح!ان يتع!ارض م!ع ق!درة التلمي!ذ
على توضيح
معلوماته .
 -٢٢استخدم أسلوب العصف الذھني في الت!دريس للتالمي!ذ حي!ث أن!ه أس!لوب لتولي!د األفك!ار
الجديدة عن
طري!!ق االس!!تفادة م!!ن اآلراء الجماعي!!ة  ،بحي!!ث ي!!رى ك!!ل ف!!رد الحقيق!!ة م!!ن جانب!!ه ،
وبتالفي ھذه الجوانب
تكتمل الرؤية لحل مشكل ٍة ما .
 -٢٣يجب عليك عزي!زي المعل!م أن تش!رك الوال!دين مع!ك ف!ي تعل!يم أبن!ائھم وذل!ك بإعط!ائھم
النصائح الالزمة
لھم حتى يقوموا بدورھم تجاه أبنائھم على أكمل وجه وذلك عن طريق توضيح مفھ!وم
صعوبات التعلم
البسيطة للوالدين ونصحھم باستخدام المثيرات البيئية لتنمية ق!درات أبن!ائھم وإم!دادھم
ببعض األنشطة
التي تمكنھم من تربية وتعليم أبنائھم بشكل أفضل .

ً
ﺃﻭﻻ :ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ :

ﺍﳌﺮﺍﺟــــــﻊ

 .١أحمد أحمد عواد ) : (١٩٩٤التعرف المبكر علي صعوبات التعلم النمائية ل!دي األطف!ال
في مرحلة ما قبل المدرس!ة االبتدائي!ة  ،الم!ؤتمر العلم!ي الث!اني لمعھ!د الدراس!ات العلي!ا
للطفولة بجامعة عين شمس  ،من  ٢٩-٢٦مارس .
 .٢أحمد أحمد عواد ) : (١٩٩٩مدخل تشخيصي لصعوبات التعلم ل!دي األطف!ال )اختب!ارات
ومقاييس (  ،المكتب العلمي للكمبيوتر والنشر والتوزيع ،اإلسكندرية .
 .٣أنور الشرقاوي ) : (١٩٨٤استبيان العوامل المرتبطة بصعوبات ال!تعلم ف!ي المدرس!ة )
كراسة التعليمات( ،مكتبة األنجلو ،القاھرة .
 .٤جمي!!!ل محم!!!ود الص!!!مادي ) : (١٩٩٧ص!!!عوبات ال!!!تعلم واإلرش!!!اد النفس!!!ي الترب!!!وي ،
المؤتمر الدولي الرابع لمركز اإلرشاد النفس!ي  ،جامع!ة ع!ين ش!مس  ،اإلرش!اد النفس!ي
والمجال التربوي  ٤-٢ ،ديسمبر ،ص ص. ١٠٨١-١٠٦٩ :
 .٥حسن مصطفي عبد المعطي )  :(٢٠٠١االضطرابات النفسية في الطفول!ة والمراھق!ة )
األسباب  ،التشخيص  ،العالج (  ،دار القاھرة ،القاھرة .
 .٦زكريا توفيق أحمد )  :(١٩٩٣صعوبات التعلم لدي عينة من تالمي!ذ المرحل!ة االبتدائي!ة
في سلطنة عمان  ،دراسة مس!حية – نفس!ية  ،مجل!ة كلي!ة التربي!ة  ،جامع!ة الزق!ازيق ،
العدد ). (٢٠٠
 .٧عادل عبد ﷲ )  : (٢٠٠٦قصور المھارات قبل األكاديمي!ة ألطف!ال الروض!ة وص!عوبات
التعلم  ،دار الرشاد ،القاھرة .
 .٨عب!!!د الباس!!!ط مت!!!ولي خض!!!ر ) : (٢٠٠٥الت!!!دريس العالج!!!ي لص!!!عوبات ال!!!تعلم والت!!!أخر
الدراسي  ،دار الكتاب الحديث  ،القاھرة .
 .٩عب!!د الناص!!ر أن!!يس عب!!د الوھ!!اب ) : (١٩٩٣دراس!!ة تحليلي!!ة ألبع!!اد المج!!ال المعرف!!ي
والمجال الوجداني للتالميذ ذوي صعوبات التعلم بالحلق!ة األول!ي م!ن التعل!يم األساس!ي ،
رسالة دكتوراه  ،كلية التربية  ،جامعة المنصورة .
 .١٠فتحي مصطفي الزيات)  : ( ١٩٩٨صعوبات ال!تعلم " األس!س التشخيص!ية والعالجي!ة
"  ،دار النشر للجامعات ،القاھرة .
 .١١كي!!!!رك وكالفن!!!!ت ) :(١٩٨٨ص!!!!عوبات ال!!!!تعلم األكاديمي!!!!ة والنمائي!!!!ة  ) ،ت( زي!!!!دان
السرطاوي وعبد العزيز السرطاوي  ،مكتبة الصفحات الذھبية  ،الرياض.

 .١٢مايس!!ة نص!!!ر فري!!د وص!!!الح ال!!دين عب!!!د العزي!!!ز وزكري!!ا ط!!!ه منص!!ور و ولي!!!د أحم!!!د
مسعود) : (٢٠٠٣أنشطة تعليمية لتحسين أداء التالميذ ذوي ص!عوبات ال!تعلم البس!يطة
في الصفوف الثالث األولى من التعليم األساسي  ،وزارة التربية والتعليم  ،البنك الدولي
 /االتحاد األوروبي  ،وحدة التخطيط والمتابعة  ،برنامج تحسين التعليم .
 .١٣محمد البيلى وآخرون ):(١٩٩١صعوبات التعلم في مدارس المرحل!ة االبتدائي!ة بدول!ة
اإلمارات العربية المتحدة ،دراسة مسحية  ،مجلة كلية التربية ،اإلمارات المتحدة ،العدد
) . (٧
 .١٤منال عمر باكرمان ) : (٢٠٠٤صعوبات التعلم في مرحل!ة م!ا قب!ل المدرس!ة ،الم!ؤتمر
العلمي الثاني لمركز رعاية وتنمي!ة الطفول!ة  ،جامع!ة المنص!ورة  ،تربي!ة األطف!ال ذوي
االحتياجات الخاصة في الوطن العربي – الواقع والمستقبل  ٢٥-٢٤ ،مارس .
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