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 :متهيـــد

فقد   اآلونةاألخريةشهدت انتشارا واسعا يف  إالأهناصعوابت التعليم من الظواهر الشائعة يف اجملتمعات   تعترب ظاهرة
كثرت املفاهيم و املصطلحات املطلقة على هذه الفئات من اجملتمع حبيث انه يوجد مصطلح يضبط هذه احلاالت 
وتعددت هذه الفئات منها صعوابت التعليم، صعوابت التواصل و التعلم، اضطراابت الكالم و اللغة، اضطراابت 

لتشخيص وعالج مثل هذه احلاالت يف اجملتمعات  ساليبوأالنطق و الكالم حبيث لكل مفهم خصائص و طرق 
و  األسرالبحوث احلديثة يف هذا اجملال وكل السبل اليت من خالهلا تسعى  إليهاحلديثة خاصة بعدما وصلت 

 .املراكز البيداغوجية اخلاصة إنشاءاملادية و  اإلمكاانتاجملتمعات جاهدة للتصدي وعالج هذه الظاهرة كتوفري 
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 1بني املفاهيم اإلشكاليةـ 1

 التأخرالتحصيلي و مفهوم صعوابت التعلم ومفهوم التخلف العقلي، فمفهوم  التأخريوجد خلط بني مفهوم 
ذوي صعوابت التعلم يعانون من اخنفاض يف  أنكما   األكادمييةاخنفاض يف اكتساب املهارات  إىلالتحصيلي يشري 

اخنفاض التحصيل  أسبابخمتلفة، فمن  إلىأانألسبابوابلرغم من هذا التشابه  األكادمييةاكتساب املهارات 
الدراسي عوامل خارجية مثل املعلم و املنهج و الظروف البيئية للطالب و ظروف املدرسة و عوامل داخلية يدخل 

و البصرية و على هذا ليس كل  السمعية اإلعاقةاالنفعالية و  اإلعاقةالعقلية و  اإلعاقةضمنها صعوابت التعلم و 
 من هو منخفض التحصيل يعترب من ذوي صعوابت التعلم.

عدم اكتمال النضج العقلي لدرجة ال يكون معها الطفل قادرا على التكيف مع  إىلالتخلف العقلي فانه يشري  أما
 تقدمي خدمات خاصة له والشكل التايل يبني العالقة إىلالبيئة احمليطة مما يدعوا 

 
 

 عوامل شخصية                                                 وامل بيئيةع    
 ـ  التخلف العقلي1ـ حرمان اقتصادي                                                   1
 ـ  إعاقات مسعية وبصرية2   ـ حرمان ثقايف                                                    2
 ـ إعاقة انفعالية 3ـ نقص فرص التعليم                                                 3
 ـ  صعوابت التعلم4ـ املشاكل األسرية                                                   4
 ـ وجود عيوب النطق والكالم5                ـ املعلم                                               5
 ـ املنهج  6
 ـ مجاعة الرفاق    7

 :يوضح العالقة بني املفاهيم 2الشكل                              
 ـ قضية صعوابت التعلم:2

من ذوي  األطفالمن استحدث مصطلح صعوابت التعلم حيث حاول متييز هؤالء  أول 1662يعترب صونيل كريك
 أنصعوابت التعلم عن املتخلفني عقليا ومن ذلك التاريخ حدث خلط وتداخل بني املفاهيم املرتبطة ابلتعلم حيث 

 التعليمية اليت يقوم هبا املتعلم. األنشطةاملقدرة السليمة على التعلم التكون عامة يف مجيع 
 أواليت تشمل الفهم  األساسيةلعمليات النفسية من ا أوأكثرفصعوبة التعلم النوعية اليت تعين اضطراب يف عملية 

 استخدام اللغة ونطقا وكتابة ويظهر هذا االضطراب يف القدرة على االستماع و التفكري و الكالم و القراءة 

                                  

 .91،ص4002ابملنصورة،جامعة قناة د.ط، السويس، إبراهيم حممد املغازي، أطفالنا املعاقني إىل أين،مكتبة جزيرة الورد 1

 اخنفاض
 التحصيل
 الدراسي
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و العسر القرائي و االفازاي النمائية، فالطفل الذي يعاين من mbdخللل املخ األدىناملخ، و احلد  وإصاابت
 عادي يف حديثه وتصرفاته ولكنه يعاين من اضطراب يف عملية نفسية حمددة مثل: صعوابت التعلم

 عامة إعاقةالطالب ذات طبيعة خاصة ليست انجتة عن حالة  أوتكون صعوبة التعلم الذي يعاين منها التلميذ  أنـ 
 راتالذايت يف القد منوه إطاراالحنراف يف  أوالتباعد  أشكاليكون لدى التلميذ شكل من  أنـ 
 تكون الصعوبة اليت يعاين منها التلميذ ذات طبيعة سلوكية كالتفكري و ما قد يرتبط هبا من مهارات أنـ 

جوهر املشكلة يف صعوبة التعلم تكمن يف التشخيص املبكرهلا و االهتمام ملن يتعرض هلا من تالميذ وهتيئة  إن
 العالج. أوالتعلم 

منها الطالب يف املدارس ولقد وصفها صونيل  فصعوابت التعلم من املشكالت اليت يعاين 
الكالم  أوالتفكري  اإلصغاء أواملشكلة اليت تظهر يف اجلوانب التالية: القدرة على  أبهنا( samuelkirkكريك)

املدرسية لدرجة  األكادمييةحالة من عدم اكتساب املهارات  أيضاالعمليات احلسابية، وهو  أوالكتابة  أوالقراءة  أو
 دمي خدمات تربوية خاصة هبذه الفئةتسمح بتق

االهتمام بصعوابت التعلم يقتضي االهتمام املبكر هبا عند بداية ظهورها فكلما انتبهنا ليها يف بدايتها كان عالجها 
 1.أيسر و أفضل

 :(اعتماد ثالثة معايري لتعريف صعوابت التعلم هيkirk&gallaugher1989ويقرتح كريك و جلوفر)
 
 التباين: يعين وجود فرق ملحوظ بني القابلية و التحصيلمعيار -1
 معيار االستثناء:ويعين استثناء اإلعاقات األخرى املعروفة كسب للمشكالت التعليمية اليت يعاين منها الطالب-2
أن معيار الرتبية اخلاصة: ويعين أن املشكالت و الصعوابت اليت يعاين منها الطالب كبرية و معقدة وال يتوقع  -3

 .2يتم عالجها بدون برامج تربوية خاصة
التعرف عليهم  أن: عن التالميذ الذين يعانون صعوبة يف تعلم القراءة وجد 1662و يف  دراسة قام هبا شيفمان
% بينما تنخفض هذه النسبة عندما 44حتسنهم بنسبة تصل اىلإىل يؤدي  األولوعالجهم مباشرة يف الصف 
% عندما يعاجل التالميذ يف الصف اخلامس 14 إىل% وتنخفض 64 إىلث تصل يعاجل التلميذ يف الصف الثال

تستعني املدرسة ببعض املؤسسات اخلارجية حلل تلك  أنالصف السادس و ميكن  إىل% عندما يؤجل 4 إىليهبط 

                                  

 .44.42إبراهيم حممد املغازي: مرجع سابق،ص ص 1

 04مشاعل مسعود القحطاين: التقييم و التشخيص لذوي صعوابت التعلم،د،ط، اململكة العربية السعودية، املكتبة االلكرتونية،د،س،ص2
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الدراسي هو  التأخرالصعوابت من النواحي طبية و نفسية، ومن مث يكون صاحب احلكم يف تلك الصعوابت و 
 املعلم.

 
 
 / تعريف صعوابت التعلم:3
يف مرحلة  األوالداالضطراابت التعلمية عند  إىلتطرقت الدراسات يف العامل الغريب  ـ تعريف صعوابت التعلم:3/1

اللغة فقد يصعب على  أمامإتقانهناك فئة من التالمذة تقف عاجزة  أنتلقيهم اللغات، وقد الحظ املختصون 
اضطراابت مسعية  أياليشكون من  أهنمغري متخلفني عقليا كما  أهنماكتساب مهارات اللغة مع  الاألطفهؤالء 

، فتظهر لديهم عدم أقراهنمتعلمهم بطريقة يتساوون فيها مع  أوبصرية حتول بينهم و بني اكتساهبم هلذه اللغة  أو
القراءة و الكتابة و حىت عدم  إىل حىت على الكالم بطريقة جيدة وصوال أواملقدرة على االستماع و التفكري 

 1جيد. وأحياانيتميزون مبستوى ذكاء متوسط  أهنماملقدرة على حل املسائل احلسابية مع 
 م:1691ذوي صعوابت التعلم األطفالتعريف مجعية  2ـ3
انه لديه  إالالطفل ذوي صعوابت التعلم ميلك قدرة عقلية مناسبة و عمليات حسية مناسبة و استقرار انفعايل  إن

و التكامل و العمليات التعبريية اليت تؤثر بشدة على كفائته يف التعلم و  ابإلدراكعدد من الصعوابت اخلاصة 
 أتثريأساسيالذين يعانون من خلل وظيفي يف اجلهاز العصيب املركزي و الذي يؤثر  األطفاليتضمن هذا التعريف 

 2يف كفاءة املتعلم
 مها: أساسنيين تعريف"لرينر" ويتضمن بعد 3ـ3

و العضوية ملظاهر صعوابت التعلم و اليت تتمثل يف خلل  األسباابلفسيولوجيةاـ البعد الطيب: ويركز هذا البعد على 
 التلف الدماغي البسيط أواجلهاز العصيب 

تتمثل يف العجز  أكادمييعجز  إىلعدم منو القدرات العقلية بطريقة منتظمة ممايؤدي  إىلب ـ البعد الرتبوي: ويشري 
 أوالسمعية  أوضعف القدرة العقلية  إىلالتهجئة و اليت ال تعود  أواللغة  أواحلساب  أوالكتابة  أويف القراءة 

 وقدرة الفرد العقلية األكادمييالبصرية ويركز هذا التعريف على التباين بني التحصيل 
 م:1691(c.e.cغري العاديني) األطفالتعريف جملس  4ـ3

من العمليات  أوأكثرحدة الذين يظهرون قصور يف وا أولئكاألطفالذوي صعوابت التعلم هم  الإانألطف
املكتوبة و اليت تظهر على شكل  أواستخدام اللغة املنطوقة  أواليت تدخل يف فهم  األساسيةالنفسيةاألساسية

خلل دماغي بسيط  اإلدراكأويف  إلىإعاقةالتهجئة والرايضيات ويعود ذلك  أوصعوبة يف التفكري والكتابة والقراءة 

                                  

 .24ندقلي مرجع سابق صص هناء إبراهيم 1
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يف الدماغ و هذا  أذى( انجتة عن dyslexiaعسر يف القراءة ) أو( aphasiaحبسة كالمية منائية) أو
 أواضطراابت انفعالية  أوختلف عقلي  أوحركية  أوبصرية  أومسعية  إعاقةاليتضمن مشاكل التعلم الناجتة عن 

 حرمان بيئي.
 
 
ذوي الصعوابت التعلم>>  إانألطفالم: 1667)التعريف الفدرايل(األمريكيةة االحتادية ـ تعريف احلكوم5ـ3

استخدام اللغة  أواليت تتطلب فهم  األساسيةيف  العمليات النفسية  أوأكثرهم الذين يعانون من قصور يف واحدة 
الكتابة  أوالكالم و القراءة  وأالتفكري  أواملكتوبة و املنطوقة ويظهر هذا القصور يف نقص القدرة على االستماع 

اخللل الوظيفي الدماغي البسيط  اإلدراكأويف  إلىإعاقةت احلسابية و يرجع هذا القصور االعملي أوأداءالتهجئة  أو
 أومسعية  أوبصرية  إعاقةتكون صعوابت التعلم هذه انجتة عن  أناحلبسة الكالمية وال جيوز  أوعسر القراءة  أو

 1حرمان اقتصادي و بيئي وثقايف<<. أواضطراابت انفعالية  أوختلف عقلي  أوحركية 
 ـ غرفة املصادر:4
جمرد احليز املكاين الذي جتري فيه و تنطلق منه اخلدمات الرتبوية املتخصصة فهو  مفهوم غرفة املصادر يتعدى إن

ئصه نظام تربوي حيتوي على برامج متخصصة تكفل للطالب تربيته وتعليمه بشكل فردي يناسب خصا
ليتعلم يف الفص العادي وليست املعلومات و املهارات  أمامهتفسح اجملال  أهناواحتياجاته و قدراته يف حني 

 .2اآلخرينفحسب بل و التفاعل االجتماعي و التواصل مع  األكادميية
 ـ بيئة غرفة الصف) غرفة املصادر(:4-1

الركائز املشجعة على التعلم، وهي خالل نظرية الذكاءات املتعددة و التعلم  إحدىبيئة الصف  أننعلم 
 أنمراكز للنشاط، وميكن  أو" صديقة الذكاء" ابسرتاتيجياهتا يتحتم على املعلم تنظيم غرفةالصف خللق مساحات

ومن مفتوحة مؤقت،  إىليوسع حدود استكشاف التالميذ يف كل جمال، وختتلف مراكز نشاط الذكاءات بني دائم 
 3مراكز حمددة املوضوع. إىل

 ذوي صعوابت التعلم ومن هذه البدائل: األطفالمن بديل يستعمل خلدمة  أكثرهناك  غرفة املصادر: 2-4ـ
 الربانمج االستشاري 

 املدرس املتجول 

                                  

 91.91عصام جدوع: مرجع سابق ص 1

 .04صاحل الراشد، حممد العبد الغفور: مرجع سابق ص2

،د،ط،دس، ص  البندري بنت سعد حممد الشايع: الربانمج العالجي املقرتح لتالميذ صعوابت التعلم وفق نظرية الذكاءات املتعددة، إدارة الرتبية اخلاصة3
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 برانمج غرفة املصادر 

 بدأتالربامج شيوعا استخداما هو برانمج غرفة املصادر، و هو نفس الربانمج الذي  األمناطأوهذه  وأكثر
العامة للرتبية اخلاصة بتنفيذه والعمل مبوجبه يف املدارس من خالل فتح غرف املصادر يف عدد من  األمانة

 1املدارس يف مناطق اململكة املختلفة
 
 

 :اإلسالميةـ صعوابت التعلم يف جمال الرتبية 5
 أساساحديث الرسول)ص( يف قارئ القران بصعوبة يرتبط  أنيرى الباحثان صاحل الراشد وحممد العبد الغفور 

ابلنظر  التأكيدأيخذأمهيتهموضوع صعوابت التعلم فان هذا  أتكيدألمهيةذكره لكنه  وسيأيتبطبيعة هذا املوضوع 
يف خمتلف ظروفه وحاالته وجند ذلك يف  ابإلنسان االهتمام بشكل عام إىلوسبقها  اإلسالميةيف جمال الرتبية  إليه

اليكون عائقا له عن املشاركة والتعلم، وكذلك  أنجيب  لإلنسانالعجز الذي حيدث  أنتبني لنا  آايتوأحاديث
( األخرس)األبكمو  أانألعمىجيب االهتمام به وعطاءه قدره واحرتامه ويبني لنا هللا جل وعال يف الكتاب احلكيم 

املرض فهو  أقعدهعزموا على التغلب على هذا الضعف كذلك من  إذايهم عاهات، التعين عدم التعلم لد األصمو 
الصالة و  أمورمهما وجب عليه شرعا كما ذكرت كتب الفقه ذلك يف  أداءهما يستطيع  أداءال حرج عليه من 

 الصوم و غريها.
بعجز دون غريه من حيث ما يعطي من  يبأصالنيب الكرمي)ص( تتجلى لنا صورة االهتمام مبن  أحاديثو يف 

اجملتمع ملا لديه من حالة العجز ثواب على اجتهاده يف التعلم رغم مواجهته تلك الصعوبة وعن رعايته قبل ذويه و 
الربره والذي يقرا القران ويتمتع فيه و هو  أمو يف ذلك قوله)ص(" الذي يقرا القران وهو ماهربه مع السفرة الكرام 

 " متفق عليه.أجرانه عليه شاق ل
ولعلنا نالحظ داللة التعبري الذي يشري اىل صعوبة القراءة يف كلمة "يتعتع" مبعىن يرتدد وجيد عسرا يف هتجئ  

 القراءة.
هللا من املؤمن الضعيف، ويف كل خري، احرص على ما ينفعك  وأحبإىلوكذلك قوله)ص( "املؤمن القوي خري 

فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر هللا وما شاء فعل فان  أينفال تقل لو  أصابكشيءواستعن ابهلل والتعجز وان 
 لو تفتح عمل الشيطان" رواه مسلم.

الرتبوية يف رعاية  اآلاثربرعايته واحرتامه يتبدى عمق  اإلسالميومدى اهتمام الدين  اإلنسانطبيعة  إىلوابلنظر 
 2ةاإلسالميالضعفاء و العاجزين يف منهج الرتبية 
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هناك سبب واحد لظهور اضطراابت التعلم ولكن  أنظن بعض العلماء يف املاضي  صعوابت التعلم: أسباب/ 9
 ما يلي: األسبابمتعددة و متداخلة هلذا االضطراب ومن هذه  أسبابهناك  أظهرأتنالدراسات احلديثة 

خالاي  إىليتطور مخ اجلنني طوال فرتة احلمل من خالاي قليلة غري متخصصة  / العوامل البيولوجية العضوية:1ـ9
عضو يتكون من باليني اخلالاي املتخصصة املرتابطة اليت تسمى اخلالاي العصبية و خالل هذا  إىلمتخصصة مث 

صبية اليت قد تؤثر على تكوين و اتصال هذه اخلالاي الع األخطاءالتطور املدهش قد حتدث بعض العيوب و 
 ببعضها البعض.

 
 
خلل يف التوازن الكيميائي  أيوترتبط العوامل الكيميائية احليوية بصعوابت التعلم فان  / العوامل الكيميائية:2ـ9

النقصان يؤثر على خالاي املخ ويسبب خلال داخليا بسيطا ويرجع ذلك  أوللجسم يرتبط بصعوابت التعلم فالزايدة 
 ذات امللوانت احملفوظة. األطعمةهلا الطفل ابستمرار خاصة اليت يتناو  األطعمةطبيعة  إىل
 أسبابالعوامل اجلينية هي عوامل تتصل ابملورواثت وتشري الدراسات يف موضوع  أن/ العوامل اجلينية:3ـ9

اثر  إىلdefries&decker.1981و دراسة ديفريز وديكرbannatyne.1671صعوابت التعلم كدراسة ابانتني
انتشار صعوابت  إىلowen.1971دراسة اون أشارتالعوامل اجلينية الوراثية يف حدوث صعوابت التعلم كما 
 التعلم بني عائالت حمددة كما يف دراسة حالة التوائم.

 احلمل و الوالدة: أثناء/ عوامل 4ـ9
في بعض احلاالت يتفاعل احلمل ف أثناءوجود مضاعفات حتدث للجنني  إىلصعوابت التعلم  أسبابيرجع البعض 

اختالل يف منو  إىلاجلهاز املناعي لالم مع اجلنني وحيدث كما لوان جسما  غريبا يهامجه وهذا التفاعل يؤدي 
 اجلهاز العصيب للجنني.

وان كثريا من األدوية اليت تتناوهلا األم أثناء فرتة احلمل تصل اجلنني مباشرة ولذلك يعتقد العلماء ابن التدخني 
ل الكحول والعقاقري األخرى أثناء احلمل قد يكون له اثر سليب على اجلنني لذلك تنصح األمهات بتجنب وتناو 

 1التدخني وتناول الكحول والعقاقري أثناء فرتة احلمل.
 ـ عوامل التلوث و البيئة:9-5

 إىلاليومية مما يؤدي  اإلنسانوأنشطتهتغري يف البيئة اليت حتيط ابلكائنات احلية بفعل  إحداثالتلوث البيئي هو 
 اختالله. إىلظهور بعض املوارد اليت ال تتالءم مع املكان الذي يعيش فيه الكائن احلي ويؤدي 
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الضار على منو اخلالاي  أتثريهصعوابت التعلم بسبب  إىليؤدي  أنالتلوث البيئي ميكن  أنفقد وجد العلماء 
بعد الوالدة وهذه  أوأكثروسبكات عصبية وذلك ملدة عام خالاي عصبية جديدة  إنتاجيستمر املخ يف  إذالعصبية 

 اخلالاي تكون عرضة لبعض التفكك و التمزق بفعل امللواثت البيئية.
الدراسات ومنها)دراسة بركة( يف  أظهرتوتعد مادة الرصاص من ملواثت البيئة اليت تؤثر على اجلهاز العصيب وقد 

 اإلنسانال يدخل يف فسيولوجيا جسم  ألنهاملواد امللوثة للبيئة  مأهمعدن الرصاص من اخطر املعادن ومن  أنمصر 
اكرب لسهولة  األطفالعلى  أتثريهمن املسموح به يعد نذير خطر وان  أعلىمبعدالت  اإلنسانووجوده يف جسم 

 1و التخلص منه. إخراجهامتصاصه وبطء 
 
 
 
 / تشخيص صعوابت التعلم:1

يعترب تشخيص صعوابت التعلم على التالميذ الذين يعانون منها يف وقت مبكر ضروراي حىت ميكن التدخل 
ختفيف حدة أتثريها على هؤالء التالميذ وحتكم عملية التشخيص عدة مبادئ منها: الوصف العالجي ومن مث 

انت عن التاريخ التحصيلي التفصيلي للصعوبة وما يرتبط هبا من أعراض ومصاحبات، ويتضمن هذا الوصف بيا
هذه الصعوبة؟ ابإلضافة إىل التعرف على اإلمكاانت الفعلية  تلصاحب صعوبة التعلم، وكيف ظهرت وتطور 

للتلميذ، ويتطلب ذلك استخدام أدوات مناسبة لتقدير مدى سالمة حواسه، وتناسقه احلسي، احلركي، وسالمة 
 املخ و اجلهاز العصيب.

 صعوابت التعلم املوجودة لدى التالميذ ثالثة مستوايت هي:ويتطلب التشخيص الدقيق ل
 تويهدف إىل توفري املعلومات اليت تفيد حتديد نوع التدريس املناسب للحاجا )ا(: مستوى التشخيص العام:
 2العامة للتالميذ مع مراعاة الفروق

 التعلم.الفردية بني تالميذ الصف الواحد، وحتديد التالميذ الذين يعانون من صعوابت 
استخدام املعلومات اليت مت مجعها من السجالت املدرسية، ومن  إىلويهدف )ب( مستوى التشخيص التحليلي:

جذور املشكلة  ىلخالل مالحظات املعلمني، ومن خالل االختبارات التحصيلية التشخيصية حىت ميكن الوصوإل
 وقد يعتمد التشخيص بصورة اكرب على الدرجات النهائية للتلميذ
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اخنفاض  إىلفرمبا ترجع مشكلة التلميذ  case studyويقوم على دراسة احلالة  ج( مستوى التشخيص الفردي:)
الدراسي و غري ذلك من املفاهيم املرادفة لصعوابت التعلم ـ واليت سبق تناوهلاـ وابلتايل  أوالتأخرمستوى الذكاء لديه 

 (31111644د واخرينال يعترب التلميذ ضمن فئة قوى صعوابت التعلم)جاي بون
عدد من العوامل يف تشخيص صعوبة التعلم و  إىل(انه ميكن االستناد johnson,1980:247)ـ ويرى جونسون

 :هي
 وتعترب حمكا جيدا و ميكن قياسها ـ الدافعية:
خاصة عند وضع برامج  أمهيةوجدانيا وهو ذو  أوتكون سببا نفسيا  أنفقلة االنتباه عند التلميذ ميكن  ـ الرتكيز:

 هلؤالء التالميذ.
وهو احد مكوانت الذكاء اللفظي و ميكن استخدامه عادة لتحديد طاقة التحصيل  ـ االستدالل اللفظي:

 academic potentialالدراسي

 ويقاس ابملهام غري اللفظية. ـ االستدالل غري اللفظي:
قياسها ابختبارات اإلدراك البصري احلر و االتساق يف وميكن ـ االضطراابت يف التمييز البصري و حركة العني:

 حركات العني.
 

: وميكن متييزه بوضوح عند صغار السن وقد يرجع إىل اضطراب الوظيفة ـ االضطراابت يف احلركات البصرية
 العصبية عند الكبار

 ةوهذا عند التالميذ العاديني يف االستدالل اللفظي و املهارات السمعي ـ صعوبة اللغة:
 وحتديد االجتاهات وقلة اتساع دائرة االنتباه. ـ هناك صعوابت نوعية أو مشكالت موجهة للمواد املكانية:

ـ عمليات ترميز املعلومات اللفظية واسرتجاع الرموز ذات املعىن أي الذاكرة طويلة املدى السمعية يف مقابل 
 االستدالل اللفظي.

 وتشرتك مع التذكر. ـ مهارات القراءة و احلساب وصعوبة التهجي
 ـ الضعف يف القدرات احلسابية، وقد يعاين منها التالميذ العاديون يف املهارات السمعية و البصرية

التشخيص مبا يسميه بيتمان" الفرض التشخيصي" الذي يتضمن برانجما عالجيا ويسميه فرضا عالجيا  أمروينتهي 
 ج.العال أثناءخاضع للتحقيق و التعديل و التوسع  ألنه

برانمج عالجي انجح تتلخص يف مخس  إىلتؤدي  أنعمليات تشخيص صعوابت التعلم اليت ميكن  وأسريإلىأن
 هي:أساسية مراحل 

 ـ حتديد مشكلة التعلم املوجودة:1
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ليس لديه اضطراب انفعايل، ووجد يف  أومتخلفا عقليا  أصمأوأعمىأوفالطفل الذي ال يتعلم القراءة وليس 
هناك تنقضا بني التحصيل الفعلي له و التحصيل املتوقع منه يف الفهم والتحدث واالستماع و  أناختبارات القراءة 

 التفكري و القراءة فان هذا الطفل ميكن اعتباره من ذوي صعوابت التعلم يف القراءة
 ـ حتليل سلوكي للطفل ووصف الصعوبة:2

لطفل يف القراءة وحتديد الصعوابت الرئيسية يف اليت تقدم ل ةوتتم مالحظة ذلك من خالل  االختبارات التشخيصي
تعلم القراءة مثال، كالتهجي أو حذف حرف أو كلمات أثناء القراءة ـ تبديل كلمات ـ التشكيل ـ املعكوسات 

 ....اخل
 ـ حتديد مصاحبات الصعوبة:3

 the illionios  test psychdingويتم حتديد هذه الصعوابت يف أخبار >> اليونيز<< للقدرات اللغوية

wstic abilities(itpa) :و على أهنا ثالث مصاحبات و هي 
 ا ـ مصاحبات طبيعية: ضعف بصري ـ ضعف مسعي ـ سوء تغذية.

 ب ـ مصاحبات بيئية: حرمان أسرى ـ نقص اخلربة املدرسية ـ النطق بلغتني.
 التميز بني الكلمات.ج ـ مصاحبات نفسية: قلة املهارات اللفظية ـ ضعف القدرات ـ بطء الفهم ضعف 

 
 
 
 ـ وضع فروض التشخيص:4

 1تعلم الطفل يف التحدث القراءة التهجئ و الكتابة
 ـ وضع الربانمج العالجي: 5

يعتمد وضع الربانمج العالجي على فروض التشخيص، فعلى سبيل املثال عند وضع برانمج لعالج الصعوبة يف 
كلمة عدة مرات حىت يستطيع   أمامتراعى العالقات املوجودة داخل هذه الصعوبة، كان نكتب  أنالقراءة، ينبغي 

 2يقوم بكتابتها من عنده كتابة صحيحة. أن
 ـ احملاكات اليت استخدمت يف حتديد صعوابت التعلم:8

عوابت احملاكاة اليت استخدمت يف حتديد ص أكثرمن حمك لتحديد صعوابت التعلم ولكن  أكثرلقد استخدم 
 التعلم هي:

 (:discrepancy criterion)ـ حمك التباين1ـ8
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، وقد يكون التباين يف الوظائف األداءذلك تعريفات عديدة و هي التباين بني القدرات احلقيقية للفرد و  أشارإتىل
فمثال قد ينمو بشكل طبيعي يف اللغة  أخرىيف  ويتأخرقد ينمو بشكل طبيعي يف وظيفة ما،  إذالنفسية و اللغوية،

قد  أويف اجلانب احلركي، وقد يكون العكس فينمو يف اجلانب احلركي لكنه يعاين من قصور يف اللغة،  يتأخرولكنه 
القدرة العقلية اخلاصة و التحصيل الدراسي، فمثال قد يكون تباين بني  أويكون التفاوت بني القدرة العقلية العامة 

 أوالتعبري الكتايب  ،  أومن القدرة على التعبري اللفظي،  أوأكثرحصيلي و القدرة العقلية يف واحدة املستوى الت
القدرة على القيام ابلعمليات  أوفهم واستيعاب املادة املقروءة،  أوللقراءة ،  األساسيةالقدرة على فهم املهارات 

 احلسابية.
 (:exclusion criterion)ـ حمك االستبعاد2ـ8

احملك الذي يعتمد على التشخيص الدقيق بني صعوابت التعلم و اإلعاقات األخرى الن مظاهر صعوابت  و هو
التعلم و اإلعاقات األخرى مثل اإلعاقة العقلية و اإلعاقة االنفعالية مشرتكة، أي عندما جيري عريف صعوابت 

العقلية و االنفعالية و احلسية وميكن  التعلم يستثين من ذلك اإلعاقات األخرى ذات املظاهر املشرتكة كاإلعاقة
االستفادة من هذا احملك كموجه ومرشد للتعرف على صعوابت التعلم، والبد من اإلشارة إىل انه ميكن أن يرافق 

 1صعوابت التعلم إعاقات أخرى كفقد البصر أو السمع أو االضطراابت السلوكية.
 
 
 
 ـ حمك الرتبية اخلاصة:3ـ8
ذوي صعوابت التعلم يصعب عليهم التعلم وفق الطرق  أانألطفالالفكرة اليت يعتمد عليها هذا احملك هو  إن

قد  ابإلعاقااتألخرىاخلاصة  األخرىالطرق  أنالذين ليس لديهم صعوابت تعلم، كما  األطفالالتقليدية املتبعة مع 
 2ة.طرق خاص إىلحيتاجون  وإمناتتناسب كذلك مع ذوي صعوابت التعلم 

 ظهرت يف اجملتمعات بنسب متفاوتة ومتباينة. إذحبيث يعترب صعوابت التعلم من الظواهر الشائعة كما ذكران سابقا 
 ـ انتشار صعوابت التعلم:6

اليت تواجهها الكثري من اجملتمعات املتقدمة حيث تصل نسبتها  األساسيةتعد مشكلة صعوبة التعلم من املشاكل 
ابملئة من  21اىل 11اجملتمع، وبني تالمذة املدارس قد تصل النسبة ما بني أفرادابملئة من بني  15 إىل 12ما بني 
بني  األداءلديهم احنراف يف  أأيطفالاملدرسي وما يسمى صعوبة  التعلم،  األداءيعانون من سوء  األطفالهؤالء 

سبع اليت حددها القانون الفدرايل العاملي و هي: ال األكادمييةمن املهارات  أوأكثرقدراهتم واستعداداهتم يف واحدة 
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مهارة القراءة، الفهم القرائي، العمليات احلسابية،االستدالل الرايضي، التعبري الكتايب، التعبري الشفهي،الفهم 
 1السمعي
 ـ خصائص ذوي صعوابت التعلم:11

 (hahahan&kaufman&clements) رغم اختالف العلماء ومنهم هاالهانو كوفمانو كليمنتس
 جمموعات. 13اتفقوا حول جمموعة منها ميكن حصرها يف  إالأهنميف حتديدهم خلصائص ذوي صعوابت التعلم 

 ـ مظاهر سلوكية: وتتمثل فيما يلي:1ـ 11
 ـ تدين االنتباه وضعف الرتكيز مع شرود الذهن والتشتت.

 ـ صعوبة يف اإلدراك السمعي و البصري و احلركي.
 2،ال يستقرون على حالـ نشاط وحركة زائدة

 ـ عدم التوازن يف احلركة و املشي.
فنجده مداوم و مستمر يف تكرار سلوك  إلىأخرىذو الصعوبة ال ميكنه االنتقال من مهمة  فالطفلـ ثبوت االنتباه، 
 كتابة كلمة دون ملل  أومعني مثل قراءة 

 ، فهو سريع املللإليهاملهام املوكلة  إمتامـ العجز عن 
 
 

تتواجد لدى العاديني لكن مامييزها لدى ذوي صعوابت التعلم هي شدهتا وتكراره ومدة  أنميكن هلذه اخلصائص 
 ظهورها لدى التلميذ.

 ـ مظاهر لغوية:2ـ11
 اخلصائص اليت متيز ذوي صعوابت التعلم وتتمثل يف : أهموتعد من 

 صعوبة يقوم ب:احلساب، فنجد التلميذ ذو ال أوالكتابة  أوـ صعوبة يف القراءة 
 من الكلمات املقروءة. أوأجزاءـ حذف بعض الكلمات 

 املقاطع بشكل معكوس أو، فيقرا الكلمات األحرفـ قلب 
 .األصليبعض الكلمات اجلديدة و غري موجودة يف النص  إضافة

 احلرف وشكله أوالربط بني الرقم  أوالن لديه صعوبة يف متييز االجتاه  أواألرقامالكلمات  أواحلروف  إبدالـ 
 ) حتصيلية(:أكادمييةـ مظاهر 3ـ11

                                  

 .22هناء إبراهيم صنقلي: مرجع سابق ص1

رسالة  ية(مراكب مفيدة: الكشف املبكر عن صعوابت التعلم املدرسي لدى تالميذ:) املرحلة االبتدائيةـ منوذج صعوابت القراءة مقاربة معرفية ـ تربو 2
 29،ص4090،4099ماجستري، كلية اآلداب و العلوم االجتماعية قسم علم النفس، عنابة،
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 وأدائهبني مستواه املتوقع  أو الفعلي وأدائه، أوإمكاانتهيبدي التلميذ ذو صعوبة التعلم تباعدا واضحا بني قدراته 
 الفعلي.

 ـ يبدي اخنفاض واضح يف الدافعية لالجناز
 .اإلنتاجيـ ضعف مستوى النشاط 

لذوي  أساسية، لذلك تعترب خاصية تدين التحصيل الدراسي ميزة األكادمييل ـ يعاين من تكرار خربات الفش
 .األخريةصعوابت التعلم كما جاء يف تعريف هذه 

كثريا من التالميذ ذوي صعوابت التعلم يظهرون مشكالت اجتماعية انفعالية انجتة عن تكرر خربات الفشل --
مما جيعلهم يعانون من مصاعب يف عالقاهتم الشخصية ، اآلخرينلديهم، فهم غري مبالني مبشاعر  األكادميي
 املختلفة.

من  أقراهنمأوحىت االقرتاب من  أواللعب  أو، فنجدهم ال يرغبون يف التحدث أالنسحايبيتميزون ابلسلوك 
 1االصطدام أوبسبب الدفع  اآلخرينالراشدين، ويتسمون ابلسلوكات العدوانية، كالتشاجر مع التالميذ 

ميكن تواجدها لدى كل من العاديني و ذوي صعوابت التعلم، فالبد من وجود طريقة  األعراضهذه  أنمبا 
 2.األطفالدقة تسمح بتمييز ذوي صعوابت التعلم عن غريهم من  أخرأىكثر

يف قائمة حمددة و ذلك خالفا لغريها  أمناطهاصعوابت التعلم على حد من التنوع يصعب معه تصنيف  أمناطتوجد 
وهلذه  األسوايءبية اخلاصة حبيث تضم شتاات واسعا عن الناس ال يتعلمون ابلطرق اليت يتعلم هبا من فئات الرت 

 قسم خصائص وصفات متيز هبا. أوولكل فئة  وأقسامالشرحية من اجملتمع فئات 
 

 تصنيفات صعوابت التعلم:-11
وفيما  األكادمييةنوعني رئيسيني ومها صعوابت التعلم النمائية و صعوابت التعلم  إىلميكن تصنيف صعوابت التعلم 

 يلي شرح هلما:
 : صعوابت التعلم النمائية:11-1

و التفكري و صعوابت اللغة الشفوية وفيما يلي شرح  اإلدراكيقصد هبا الصعوابت اخلاصة ابالنتباه و الذاكرة و 
 هلذه الصعوابت:

ابلعامل اخلارجي و البيئة احمليطة به يف العادة هي معرفة غري مباشرة،  اإلنسانمعرفة  إن: attintionاـ االنتباه
املثريات املوجودة تعتمد على  ترميزان هلا، وكثري من هذه املثريات املوجودة يف البيئة  أووذلك الن نوعية املعلومات 

ال تستطيع احلواس ترميزها رغم وجودها يف البيئة لعدم مقدرة هذه احلواس على استقباهلا مثل: املوجات الضوئية 

                                  

 .21.29مراكب مفيدة: مرجع سابق، ص ص ،1
 .21مراكب مفيدة: مرجع سابق ص2
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العجز عنه  هو السبب الرئيسي  أوه فوق البنفسجية و كثري من املوجات الصوتية، لذا فان قلة االنتبا أواألشعة
 عدم قدرة الطلبة احلصول على معدالت عالية. إليهالذي يعزى 

يف حياته ، فهو ال  اإلنسان: على انه عملية اختبار وتركيز للمنبهات اليت يواجهها attintionب ـ يعرف االنتباه
البصرية و السمعية واللمسية و الشمية و الذوقية  تكاملنبهاكل املنبهات اليت يواجهها يف حياته لكثرهتا،    إىلينتبه 

التفكري  أوعمله  أومه معرفته أو ما يهخيتار منها ما يناسبه،  وإمنانفسه،  اإلنسانمن  أواليت تصدر عن البيئة ، 
 فيه.

 : حيتل موضوع اإلدراك أمهية كبرية يف جمال التعلم لذا  فقد استقطب الكثري من علماءperceptionاإلدراكـ 
( حيث أظهرت strauss&lehtinenالرتبية اخلاصة و املهتمني بصعوابت التعلم و منهم"سرتاوس"و لنتني)

حبوثهم اليت قامت حول صعوابت التعلم أن لصعوابت اإلدراكية كانت املميز الرئيسي جلميع األطفال الذين 
 1خضعوا للدراسة، وهذا

حيتل مركزا حموراي يف صعوابت التعلم النمائية بصورة عامة واضطراابت العمليات املعرفية  اإلدراكموضوع  أنيثبت 
ارتباطا وثيقا ابضطراابت االنتباه حيث تعرب صعوابت التعلم الناشئة عن اضطراب  اإلدراكبصفة خاصة، ويرتبط 

 من خالل املظاهر التالية: اإلدراكعمليات 
 .األكادمييعف التحصيل فاض وضـ الفشل املدرسي و هو اخن 1
 احلركي التآزرأواإلدراكصعوابت  أوـ الصعوابت املهارية و احلركية  2
 احلركية  اإلدراكيةـ الفشل يف تكامل النظم  3

 على ما يلي: اإلدراكيةو تؤثر صعوابت التعلم 
 العقلي املعريف األداءـ  1
 احلركي املهاري األداءـ  2
 و احلركية و املهارية املركبة.ـ االداءات العقلية املعرفية  3

 :thimkingج ـ التفكري: 
 األحيانالعمليات العقلية، و اليت يف كثري من  أنواعتشمل على الكثري من  ألهنايعترب التفكري من العمليات املعقدة 

مل يتم فهمها بشكل اتم، فنحن نستخدم كلمة تفكري للداللة على عمليات معرفية متعددة وواسعة ، مثال ذلك 
 تفكر بطريقة جيدة ، مباذا تفكر ، سوف تفكر يف مشكلة ما....اخل. أنت

الكثري  دتأكالعقلية وقد  اإلعاقةال يقصد ابلتفكري هنا الذكاء الن الطفل من ذوي صعوابت التعلم ال يعاين من 
هلهن  أكدذوي صعوابت التعلم لديهم قصور يف عمليات التفكري، وقد  أانألطفالمن الدراسات 

ذوي  صعوابت التعلم يعانون من قصور يف التخطيط حلل  أانألطفالعلى  hallana&ctal1973وآخرون

                                  

 .944،942،942،ص ص ،4002، عمان ـ األردن،9تيسري مفلح كوافحه، عمر فواز عبد العزيز: مقدمة يف الرتبية اخلاصة، دار املسرية،ط1
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ن قصور يعانون م أهنمعلى  torges en.1979وتورجس  falavel 1976فالفل أكداملشكالت، وكذلك 
ملعرفة أي قصور يف الرقابة العقلية النشطة، ويف تنظيم النتائج و تناسق العمليات العقلية و يف مهارات ما بعد

 .أفضلاملعرفية، وقصور يف الطرائق و اخلطط اليت تساعد يف تعلم 
 د ـ الذاكرة:

هي قدرة الفرد على تصنيف الذاكرة  أنهي القدرة على الربط و االحتفاظ واستدعاء اخلربة، من ذلك نستنتج 
املعلومات، وعلى ختزين و االحتفاظ هبا و القدرة على اسرتجاعها. لذا ميكن جتاهل اثر الذاكرة كسبب رئيس 

 و االنتباه، والذاكرة نشاط عقلي اإلدراكبصعوابت التعلم و هي مرتبطة ارتباطا وثيقا مع 
ختزين  أهنامعاجلة املعلومات واسرتجاعها، وميكن تعريفها على  أومعريف يعكس القدرة على ترميز وختزين 

 هي: أقسامثالثة  إىلو االدراكات واسرتجاع ما مت جتربته سابقا، لذا ميكن القول ابن الذاكرة تنقسم  األحاسيس
داية مثريات كثرية، وعليه يف الب أويستقبل معلومات كثرية  فاإلنسانصنيفها تـ وحدة استقبال املعلومات و 1

 تصنيف هذه املثريات حسب البيئة املعرفية املوجودة لديه.
 أمهيةفرتة زمنية حمددة، وحسب  إليهحيتفظ ابملعلومات اليت ترد  أانإلنسانـ مرحلة ختزين املعلومات وهذه تعين 2

 هذه املعلومات، من اجل استعماهلا يف الوقت املناسب.
 إليهاستخدام هذه املعلومات لذا عليه اسرتجاعها عند احلاجة قادر على ا فاإلنسانـ اسرتجاع املعلومات ، 3

 وـ التذكر و النسيان:
يتعلم التالميذ املعلومات و املهارات واالجتاهات ويكتسبوا اخلربات لكي حيتفظوا هبا ويستخدموها يف مواقف احلياة 

ر و النسيان وهم يف الغالب ذوو مل يتمكن هؤالء وهم من يعانون من اضطراب يف عملييت التذك أماإذااملختلفة، 
 يراعي  أنال يتعلموا ولن يبقى اثر ملا تعلموه ولذا يفرتض  أهنمصعوابت التعلم من فعل ذلك، فان هذا يعين 

 
 
 

تدريبهم للطالب لن يعمقوا هذه املعرف، لكي  حيتفظ هبا الطالب ويتذكروها ويتمكنوا من  أثناءاملعلمون يف 
 استخدامها يف الوقت املناسب.

معرفة ما. وقد يكون التذكر   أوخربة  أومبوقف مامر به،  أتثرهيكون الفرد قادرا على استظهار  أنويقصد ابلتذكر 
و نعين ابلتعرف هنا  redintegrationيكونبالتداعي أنميكن  ما كما شيءتعرفا على  أواستدعاء ملعرفة ما 

التداعي فيتم  أمامل يتعلمها ،  أخرىهو قدرة الشخص على التمييز بني املثريات اليت تعلمها سابقا وبني مثريات 
 له صلة به. آخريالحظ شيئا  أوما تعلمه سابقا حني يرى  شيءحني يستطيع املتعلم تذكر 
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بدراسة التذكر و النسيان ،وقد قام بتجارب عديدة لقياس مدى قوة الذاكرة من من اهتم  وائلأويعد اجنهاوس من 
خالل تذكر كلمات ومقاطع عدمية املعىن قد دلت النتائج دراساته على أن النسيان يصل إىل حده األعلى بعد 

 .1انتهاء التعلم مباشرة تقل سرعته تدرجييا
 :األكادمييةالصعوابت  : 11-2

االنغالق ذو الداللة  أومعلما هاما لدى ذوي صعوابت التعلم، ويقصد به: الكف  األكادمييمثل تدين التحصيل 
 العمليات احلسابية و يف ما يلي استعراض هلذه امليادين: أويف تعلم القراءة و الكتابة 

 (:dyslexiaـ صعوبة القراءة) 1
حتليل الكلمة و تركيبها. وقد يظهر ضعف  أواالستيعاب  أوة و هو منط يصيب القدرة على التعرف الكلمة املكتوب

يف متييز احلروف، وعدم القدرة على التعامل مع الرموز و تركيب حلروف لتكوين كلمات وتنظيم الكلمات يف مجل 
 ضعف االستيعاب. إىلذات معىن مما يؤدي 

 (:dysgra phia ـ صعوبة الكتابة)2
القلق و منحالة املعرفة وعدم القدرة  إىلالتعبري الكتايب. وترجع مشكالت التعبري  اإلمالءأويف جمال  وتتشكل سواءا

على صياغة مجل مرتابطة تراعي القواعد النحوية و التسقيط، ويكثر فيها عكس احلروف ووضع النقط يف غري 
 التزام السطور يف الكتابة.

 (:calculasـ صعوبة الرايضيات) 3
الرموز  إتقانليات احلسابية و يف حل املسائل ويعين ذلك عدم القدرة على العم إجراءتتمثل يف مشكالت 

  واحلساابت الرايضية ويعلل ذلك بسيطرة غري فعالة على املعلومات واىل ضعف الذاكرة، وضعف القدرة على
صعوبة حل املسائل فتنتج من مشكالت يف تطبيق املهارات احلسابية وعدم القدرة على  أماالتفكري و االستنتاج.

 2كان احلل يقتضي ذلك.  إذاالسلسلة 
 

 ـ يعرف عصام جدوع صعوابت التعلم النمائية: 12
ة، و الدراسي األكادمييةاليت حيتاجها الطفل هبدف التحصيل يف اجملاالت  األساسيةاألوليةهي عبارة عن املهارات 

ملدرسي.مثل: مهارات الذاكرة، و االنتباه ،و  األكادمييتدين يف حتصيل الطالب  إىلوان االضطراب فيها سيؤدي 
 السمعي و البصري و احلركي. اإلدراك

 صعوبة التعلم النمائية ميكن حصرها يف بعدين رئيسيني مها: إن

                                  

 .942،949،941تسري مفلح كوافحة، عمر فواز عبد العزيز: مرجع سابق ص ص 1

، 9مصطفى نوري القمش، خليل عبد الرمحن املعايطة: سيكولوجية األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة،دار املسرية،ط 2
 .919،914، ص ص 4001عمان،
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 ة.: وتشمل التفكري، و اللغة الشفويا/ الصعوابت النمائية الثانوية
 1.اإلدراك: وتشمل االنتباه، الذاكرة ، األوليةب/ الصعوابت النمائية 
 ( تضييق صعوابت التعلم2شكل )                         

 
 
 
 
 

 األكادمييةصعوابت التعلم                  ةاإلمنائيصعوابت التعلم 
 
 

 التهجئة والتعبري الكتايب                                   الصعوابت          الصعوابت       
 األولية              الثانوية                                                القراءة 

 الكتابة                                                                            
 احلساب                                                                            

 االنتباه              التفكري                                                    
 اإلدراك             اللغة                                                    الذاكرة           الشفوية 

 التعليمية؟: أنواعاإلعاقاتسيمات و ـ ماهي تق13
 رئيسية هي: أنواعثالث  إىلالتعليمية  اإلعاقاتميكن تقسيم 

 ـ اضطراابت النمو الكالمي و اللغوي.1
 .األكادمييـ اضطراابت املهارات 2
 
 
 مثل اضطراابت التوافق احلركي. أخرىـ اضطراابت 3
 ـ اضطراابت النمو الكالمي واللغوي:13/1

                                  

 .42عصام جدوع: مرجع سابق، ص1

 صعوبــات التعلـم
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الذين يعانون من اضطراابت  واألشخاصاضطراابت الكالم و اللغة من املؤثرات املبكرة لوجود صعوابت التعلم، 
الكالم واستخدام اللغة املنطوقة يف احملادثة و احلوار و فهم ما  إخراجأصواتالكالم و اللغة يكون لديهم صعوبة يف 

 :أمايكون  ، وحسب نوع املشكلة فان التشخيص احملدداآلخرونيقوله 
 الكالم النمائي إخراجـ اضطراب 1
 ـ اضطراب التعبري اللغوي النمائي2
 ـ اضطراب  فهم اللغة النمائي.3
 اللغة النمائي: إخراجاضطراب  13-1-1

الذين يعانون من هذا االضطراب يكون لديهم مشاكل يف القدرة على التحكم يف سرعة و تدفق الكالم  األطفال
زميل ما إلصدار أصوات الكالم على سبيل املثال نطق" انب" بدال من"أرنب" واضطراب  قد يتسرتون خلف أو

% من األطفال قبل سن الثامنة 11إخراج اللغة من االضطراابت الشائعة يف  الطفولة، حيث تصل النسبة إىل 
ىل عنه بني عامة كما انه شائع بني أقارب الدرجة األو   3/1ويكثر انتشاره بني الذكور عنه بني اإلانث بنسبة

 الناس.
 اضطراب التعبري اللغوي النمائي: 13-1-2

يعاين األطفال يف هذا االضطراب من عدم القدرة على التعبري عن أنفسهم أثناء الكالم ولذلك يسمى هذا 
االضطراب "ب" اضطراب التعبري اللغوي النمائي ـ وتعاين الطفلة من هذا االضطراب حيث أهنا تسمي األشياء 

 1سنوات14اء خاطئة وابلطبع فان هذا االضطراب أيخذ عدة صور خمتلفة، فالطفل الذي يبلغ من العمر أبمس
سنوات واليستطيع الرد  6جبمل مكونة من كلمتني فقط او الطفل الذي يبلغ من العمر  إالوال يستطيع احلديث 

 البسيطة فهؤالء يتم تشخيص حالتهم أبهنم يعانون من اضطراب التعبري اللغوي النمائي . األسئلةعلى 
 اضطراب فهم اللغة النمائي: 13-1-3

وكأن عقلهم يعمل بطريقة خمتلفة عن  األمرلديهم صعوبة يف فهم بعض أوجه الكالم ، ويبدو  األفرادبعض 
مثل  أوستطيع االستجابة والرد عندما تسمع امسها ضعيف، فهناك بعض احلاالت الت أإندراكهمكما اآلخرين

هؤالء اليعانون من  أننالحظ  أنالتفرقة بني اليمني والشمال ، وجيب  أوالطالبالذي اليعرف معرفة االجتاهات 
 وأحيااناليت يسمعوهنا ، والكلمات واجلمل  أواألصوات األلفاظمشاكل يف السمع ولكنهم اليستطعون متييز بعض 

 يعانون من اضطراب فهم اللغة ، والن  األفرادالينتبهون هلذه الكلمات ، ولذلك فان هؤالء  وكأهنميبدوا 
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الذين يعانون من اضطراب فهم اللغة يكون  األفرادالبعض فان كثريا من  يبعضهماستخدام وفهم اللغة مرتبطان 
 .1يف التعبري  اللغوي أيضاإعاقةلديهم 
 : األكادمييةلم والنمائية وصعوابت التعلم / الفرق بني الصعوابت التع14

 صعوابت التعلم النمائية: -1

والتفكري  واإلدراكمثل االنتباه والتذكر ،  األكادمييالالزمة للتعلم  األساسيةخلل يف العمليات  أوتتعلق ابضطراب 
 ـ احلركية ـ اإلدراكيةوللغة والعمليات 

 :األكادمييةصعوابت التعلم  -2

 ئة.يالقراءة  واحلساب والكتابة و التهترتبط بتعلم مهارات 
 :ذوي صعوابت التعلم األطفالاهر صعوابت التعلم لدى ظ/ م15

 املتجانسة. األشياءوالتمييز بينها وخاصة  لألشياءالطفل  إدراكصعوابت  -1

 املهمة قد انتهت. أنيدرك  إناستمرار الطفل يف النشاط دون  -2

 البصري واحلركي. التآزراضطراب السلوك احلركي لدى الطفل وخاصة املهارات اليت تتطلب  -3

 النشاط الزائد لدى الطفل. -4

 .2العصبية اخلفيفة واملزمنة لدى الطفل اإلشارات -5

االضطراابت اللغوية واليت تبدوا يف مظاهر صعوبة القراءة وصعوبة الكتابة ،وأتخر ظهور اللغة وصعوبة  -6
 غة وفقدان أن القدرة املكتسبة على الكالم.استعمال الل

تدين التحصيل األكادميي لدى األطفال ذوي صعوابت التعلم ، حيث يظهر هؤالء األطفال تباينا  -7
 واضحا بني قدراهتم العقلية وبني حتصيلهم األكادميي.

 :يف التعامل مع صعوابت التعلم اليبأن هناك مخسة أس)كوفان(يذكر
 النفسيةتدريب العمليات -1
 تدريباحلواس املتعددة-2
 بناء وخوض املثريات-3
 تعديل السلوك املعريف للطفل ذو الصعوبة  يف التعلم-4
 تعديل السلوك بوجه عام للطفل-5
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 ذوي صعوابت التعلم  األطفالاسرتاتيجيات الرتبية اخلاصة لعالج - 19
 :طريق التدريب على العمليات 16-1

يف ظل هذه الظاهرة يتم تصميم خطة التدريس هبدف عالج وظائف العمليات اليت تعاين من ضعف عند الطفل 
كان الطفل يعاين من مشكلة يف القراءة نتيجة لضعف مهارات التميز بني احد األصوات   إذاعلى سبيل الشلل 

 لالستماعيف املهارات الكلية تستمر هذه املهارة يف النمو والتطور حىت تسهل التقدم أنآخر فيجب وصوت 
حتسني يف املهارات التعلم املدرسي  إىلوالقراءة فيما بعد،على أساس التحسن يف منو هذه العمليات وتطورها يؤدي 

 يف املواد الدراسية وتطورها
 التحليل واجب التعليمي: أسلوب-19-2

لتعلم أي واجب من الواجبات التعليمية ،فهذه الطريقة )الطريقة العالجية(حتليل الواجب التعليمي  أسلوبيتضمن 
يبدأ منها التعليم الطفل النفسي أن حيدد حتديدا دقيقا ،اخلطوات اليت تصلح ألن  أواألخصائيتسمح للمعلم 

 فائقةاملالحظة اليت تتم بعناية  أووميكن احلصول على مثل هذه املعلومات من خالل القياس 
 التدريب على العمليات والتحليل الواجب: أسلوباجلمع بني ـ  19-3

 الشعور ابملشكلة:- 
أحسسنا من خالل تدريبنا للمنهج : االذين يقومون ابلتدريس للصف اخلامسة ابتدائي قالو  من بعض الطلبة

الصف اخلامس يف مدرسة الزهراء بور فؤاد وأيضا من خالل اطالعنا على أراء العديد من املوجهني وأيضا من 
 القائم بتدريس منهج الصف اخلامس أن هناك مشكالت لدى تالميذ الصف اخلامس فكل من :املدرس 

 العمليات األساسية وخاصة الضرب ،القسمة املطولة.-
 فهم املسائل اللفظية-
 1هناك صعوابت يف احلجم والسعة-

 العقلية ات القدر -11
من أهم موضوعات علم النفس التيتهم املدرسني والعاملني احلقل التعليمي ، اجملال الرئيسي العقلية دراسة القدرات

هلذه الدراسة هو البحث الكمي للفروق الفردية يف القدرات العقلية، وتفسري هذه الفروق تفسريا علميا سليما 
درات العقلية يف صورة تنظيم معني فيهتم ببيان هذه الفروق ،وكيف تتأثر بعوامل النمو والتدريب ،وكيف ترتبط الق

 إىلغري ذالك من النواحي اليت ترتبط أساسيا يف هذا املوضوع الرئيسي ملوضوعات علم النفس ،كما ميتد أيضا  إىل
 2الوسائلوسائل قياس القدرات العقلية وشروط الواجب توافرها من هذه 
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 االنتباه:11-1
 بنشاط احلركي املفرطاملصحوب االنتباه طراب ضإل /تعريف احلايل1

النفسية  لألمراضواالضطراابتصني يف الوقت الرهان على دليل التصنيف التشخيص اإلحصائي تيعتمد معظم املخ
االنتباه  االضطرابللطب النفس يف التشخيص األطفال الذين يعانون من  األمريكيةوالعقلية الذيتصدره اجلمعية 

ثالثة  APAلدليل احلايل كما تقر اجلمعية األمريكية للطب النفسوحيدد اواملصحوب ابلنشاط احلركي املفرط،
 االضطرابمن هذا  أمناط
 منط قصور االنتباه -1
 فاعيةداالن-النمط النشاط املفرط-2
 النمط املختلط -3

 .1ثيقة الصلة بصعوابت التعلمو ومن اجلدير ابلذكر أن اخلصائص اليت ترتبط بقصور االنتباه تعد 
تلك اخلصائص املتعلقة ابلنشاط املفرط االندفاعية بصعوابت التعلم ،وهذا يعين كما  ارتباطوذالك بدرجة أكرب من 

يزداد احتمال  هقصورا النتباأن كال من النمط املختلط ومنط  wilensetd)2112 (وآخرونيرى ويلتز 
 النشاط املفرط ،االندفاعية بتلك املشكالت.ارتباط كل منهما مبشكالت التعلم قياسا ابرتباطنمط  أوارتباطاهتا ،

 االنتباه املصحوب ابلنشاط احلركي املفرط: تؤدإيلىاضطراباليت  األسباب/2

تعتربهي نفس  أبهناكما يرى الباحثون   أومتت مناقشة العوامل البينة،وذالك ابلنسبة لصعوابت التعلم بصفة عامة 
والراثية علىوجه اخلصوص فان العوامل النيورولوجية  اإلطار،ويف هذا االضطراباملسؤولة عن حدوث هذا  األسباب

 .االنتباه املصحوب ابلنشاط احلركي املفرط  اضطرابتعد هي املسؤولة عن حدوث 
 /العوامل النيورولوجية:2-1

ل ابلنسبة املخ اليت يكون من احملتم أجزاءفاكتشايف  األساليبتلك  أبمهيةالتصوير النيورولوجي  أساليبمع تطور 
املصحوب ابلنشاط احلركي املفرط،وابستخدام بعض  النتباهيف  اإلفراطالذين يعانون من  لألفرادابلنسبة أنتتأثر هلا 

 أنمن حتديد  2111على سبيل املثال متكن الباحثون أمثال كاستيالنوس مثل  الرنني املغنطيسي  األساليب
ماتكون ،والفصوص املوجودة من مقدم التكوين اجلبهي ،والقعد القاعدية واملخيخ عادة األماميالفص اجلبهي 

 .االنتباه املصحوببالنشاط احلركي املفرط  اضطرابالذين يعانون من  أوالئكاألفراداصغر  يف تركيبها لدى 
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 /العوامل الوراثية:2-2

االنتباه املصحوب  الضطرابوراثي  سيأساقوية على وجود  أدلةهناك  أنBarkley 1664يرى  ابركلي
كان الطفل   إذايف هذا الصدد انه  إجراؤهابعض نتائج الباحثون اليت مت  أسفرتابلنشاط احلركي املفرط حيث 

 تقريبا %32يبلغ حوايل  االضطرابلنفس هذا  أخوهيتعرض  أنفان احتمال  االضطرابيعاين من هذا 

 :ADHDاالنتباه املصحوب ابلنشاط احلركي املفرط اضطرابتقييم -3
 أـ يوصي الباحثون ابن يتضمن تقييم هذه االضطراب مبيلي.

 الفحص الطيب. -

 او التعرف على التاريخ املرض. اإلكلينيكيةاملقابلة  -

 كالمها.  أواحد الوالدين  أوتطبيق مقاييس التقدير على املعلم ، -

 التكنولوجية احلديثة يف هذا الصددميكن استخدام األساليب ب ـ 
ج ـ كان السبيل الوحيد أمام االطفال الذين يعانون من اضطراب االنتباه املصحوب ابلنشاط احلركي 

لتلقي خدمات الرتبية اخلاصة حىت بداايت التسعينات من القرن املاضي هو ان يتم تشخيصهم  ADHDاملفرط
فقد أصبح ابمكاننهم تلقي مثل هذه اخلدمات ويف لطار الفئة  على أهنم من ذوي صعوابت التعلم ، اما االن

 احلقيقية اليت ينتمون اليها وهي فئة االعاقات الصحية االخرى.
ـ االساليب الرتبوية اليت ميكن استخدامها مع التالميذ الذين يعانون من اضطراب االنتباه املصحوب 4

 : ADHDابلنشاط احلركي املفرط 
حفظ عدد املثريات كي يتم استخدامه مع  أسلوب: يف بداية   CRUICKSHANMاقرتاح كرويكشانك  - أ

ثريات اخلارجية ، وتعزيز املثريات حفظ عدد امل األسلوبالتالميذ الذين يتشتت انتباههم ، ويتضمن هذا 
 املرتبطة.

 هذا االضطراب.تعترب بيئة التعلم املرتبة او املعدة بدرجة عالية عنصرا هاما للتالميذ الذين يعانون من  - ب

( األهدافعلى النواتج ) األسلوب، ويركز هذا األساليبيعترب التقييم السلوكي الوظيفي احد أهم تلك   - ج
العوامل  املوقفية اليت تبقى على السلوكيات غري  األهدافالسابقة مايثري السلوك ، وحيدد  واألحداث

 املالئمة.

على السلوكيات وتبقى النواتج اليت ترتكز على  إلبقاءااملشروطة للذات يعين  اإلدارةهو  أسلوأبخرهناك  - د
 مع التقييم السلوكي الوظيفي. األسلوبيتكامل هذا أنالسلوك ، وميكن 
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1لالنتباه ويتضمن التقييم الذايت، والتسجيل الذايتالتصوير الذايت  أويف الرصد  األساليبتلك  أخريتمثل  - ه
 

 
 

 قصور االنتباه املصحوب ابلنشاط الزائد: ضفبرانمج خلـ 5
العلمية له وحمتواه  وأهدافهوأمهيتهواألسسخلفية النظرية ،  إىلالربانمج نشري  إعدادوصف الربانمج: قبل البدء يف 

 وطريقة تطبيقه.
اليت تناولت فاعلية برامج تعديل السلوك والربامج  واألجنبيةالنظري للدراسة ، والدراسات العربية اإلطار يشري 

والتدريبية والعالجية املعدة لذوي اضطراب قصور االنتباه املصحوب ابلنشاط احلركي الزائد فاعليتها يف  اإلرشادية
 .2حفظ قصور االنتباه والنشاط احلركي الزائد املصاحب 

 ه:ـأمهية الربانمج ومدى احلاجة إلي9
مج يف كونه حيقق تكاتف مع اجلهود املبذولة جملاهبة تلك املشكلة، كما أهنا حماولة جادة للحد من تربز أمهية الربان

أتثري هذا االضطراب على مكتسبات التلميذة ، وفتح جمال لالجتهاد الالحقة لبناء منهجية علمية ورمسية يتفق 
ا أطفال حيملون  أعراض اضطراب قصور عليها وتوضح ضمن مناهج التعليم وتعمم جلميع املدارس اليت يتواجد هب

 .3االنتباه املصحوب ابلنشاط احلركي الزائد
 : اإلدراك11-2

هو عملية عقلية عليا ، متيز احملسوسات وتضفي عليها الداللة واملعىن، حيث تنتقل التموجات اليت  اإلدراك
املراكز العصبية يف املخ، وابلتايل حبيث  إىلالعصبية  األطرافواملوضوعات اخلارجية عند طريق  األشياءتصدرها 
 هبذه املوضوعات اخلارجية املتنوعة. اإلحساس

 :اإلدراكخصائص  11-2-1
 .للعامل اخلارجي  اإلنسانمعرفة  أساسيتميز ابخلربة احلسية اليت تعترب  اإلدراك -

واالرتفاع  إدراكفعالية  أنوالتمييز بينهما من حيث  واألشخاصواملوضوعات  لألشياءالداللة واملعىن  -
 واالخنفاض وتفاوت الدرجات والنسب.
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الفرد  إدراكفعالية  أنمن اخلصائص احلسية حيث  أمناطتكوين  إىلالتمييز احلسي الذي يؤدي ابلفرد  -
1على مريب العناصر احلسية اليت يتميز هبا أساساللموضوعات يستند 

 

يف  اإلدراكللدور الكبري الذي تلعبه عمليات  إدراكنان خالل م األطفالوميكننا تفسري وجود صعوابت التعلم عند 
 أاثرهااملعاين املالئمة للحروف والكلمات وغريها، ومن خالل برامج تربوية فاعلة لتخفيف من  وإعطائهاالتعلم 

 
 

ويرجع االهتمام ابلكشف املبكر عن اضطراابت لوظائف اإلدراكية لدى ذوي صعوابت  عليهم مهمة التعلم لديهم
 التعلم الفرتاضات مفادها: 

 .2اإلدراك أن اإلدراك عملية معرفية نبائية نشطة واجيابية تتوسط بني املثريات احلسية ونتائج عملية -

أييت نتيجة بنائية لعمليات التفاعل بني  وإمناالحيدث مباشرة اعتمادا على مدخالت احلواس  أانإلدراك -
 الذاتية والعوامل الدافعية واالنفعالية . وأحكامههذه املثريات وخربات الفرد السابقة وتوقعاته 

على العمليات التفاعلية بني املثريات احلسية  اإلدراكالعتماد  اإلدراكيف  األخطاءحتدث بعض  أنميكن  -
 عاته.وخربات الفرد وتوق

 ضطراابت اليت تتعرض هلا الوظائف اإلدراكية صعوابت إدراكية تظهر على عدة صور مثل:تتسبب اال -

 .صعوابت يف التمييز املثريات 

 .صعوابت يف اإلغالق البصري 

 .صعوابت يف اإلغالق السمعي 

 .بطء اإلدراك 

  3صعوابت يف تنظيم املدركات احلسية. 

 وصعوابت التعلم: اإلدراك/ 11-2-2
جسم ساخن فانه يسحبها بعيدا عن هذا اجلسم بشكل الشعوري، وكل  إىليده  اإلنسان: حينما ميد اإلحساس

نتيجة ملنبه حسي، وهو اجلسم الساخن بواسطة  اإلنسانلدى  إحساسماحدث يف هذا املثال البسيط هو تولد 
 مراكز عصبية خاصة يف املخ. إىلاملوردة(  األعصابأعصاب خاصة )

                                  

ماسرت،كلية األدب واللغات  مذكرةقيبش صاحل،ديقش عادل: أثر استخدام احلركات األرضية على القدرات اإلدراكية احلركية لدى املعاقني مسعيا ،1
عة زاين عاشور اجللفة والعلوم اإلنسانية واالجتماعية نقسم علوم وتقنيات النشاطات البدنية الرايضية ،ختصص النشاط البدين الرايضي املكيف،جام

 .99ص  4094/4092
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،  مراكز احلس يف الدماغ  وأتثر، اإلنسانهو الثر النفسي ينشأ مباشرة من االنفعال احد حواس  فاإلحساس
 كاإلحساس ابأللوان و املذاقات واحلرارة والربودة ...اخل.

 : اإلحساسات أقسام
 أربعإحساساتمن  وتتألفالبصرية والسمعية واجللدية والذوقية  كاإلحساساتخارجية   إحساسات - أ

 والربودة والسخونة . واألمل ابللمس حساساإلرئيسية هي: 

والرئة .1واألمعاءالداخلية ،كاملعدة  اإلنسانحشوية داخلية املصدر تنشأ عن أعضاء  إحساسات - ب
 وأمثلة ذلك اإلحساس ابجلوع والعطش. والقلب والكليتني

 
 

إحساسات عضلية أو حركية تنشأ من أتثر أعضاء خاصة،كالعضالت واألواتر واملفاصل ،هي تزودان   - ج
 مبعلومات عن ثقل األشياء وضعفها ،وعن وضع أطرافنا وحركاهتا .

 اإلدراك:التدخل العالجي الضطراابت عملية  11-2-3
عمليات اإلدراك على منط ونوع  تيعتمد اختيار األنشطة العالجية اليت ميكن استخدامها يف عالج اضطرااب

ودرجة االضطراب أو صعوبة اإلدراكية اليت مت التحقيق من وجودها من خالل األدوات واالختبارات املالئمة من 
 طفاللقابل للقياس و املالحظة واحلكم املوضوعي من انحية أخرى.الانهية وعلى تفسريها يف عالقاهتا بسلوك 

 السمعي اإلدراك:أنشطة تدعيم  11-2-4
املفردة اللغة كما يتدرب الطفل على مساع نطق أصوات احلروف  أنلتحقيق النجاح يف املراحل األوىل للقراءة جيب 

هذه  أعماألصواتنسمعها تتكومنن ذات احلروف املفردة ومن مث يتعني  اليتالكلمات أن جيب التأكيد على 
 احلروف خالل الكلمات اليت تشملها وميكن حتقق ذالك من خالل :

 : لألطفالاستقدام األغاين الشعرية  - أ
جلعل الطفل أغاين مسجوعة فالطفل يستمتع بتكرار الشعرية ذات القوايف املسجوعة ،مث توقف فجأة  أمانقرأ 

 بنفسه. السجعيكمل  أوالطفل يردد 
 :األصواتذف بعض ح - ب

 الكلمة مث حنذف منها ونطلب منه ذكر الكلمة دون احلرف مثل فيل ،فـ...ل.نعلم الطفل 
 أنالبداية ويطلب من الطفل  أوأصواتحروف البداية يف هذا النشاط يتم التأكيد على حروف  أوأصوات  -ج   

 احلروف . األصواأتويذكر بعض الكلمات اليت هلا نفس 
 وات :صمزج األ -د   
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مثل محامة ا ح .م..م..ة  األصواتوفها حرف حرف مث نطلب من التلميذ مزج هذه مث نطلق حر نذكر الكلمة 
 1وهكذا االنتباه السمعي 

 :الذكاء11-3
 :مفاهيم الذكاء-11-3-1
العوامل  إىلألن الفروق بني الناس يف الذكاء ترجع قدرة عضوية تقوم على أساس الرتكيب اجلسمي للفرد /1-1

 الوراثية
 اليت حتيط )قدرة الفرع على التكيف( توافقه مع البيئة  أوتكوين الفرد /1-2
 القدرة على سرعة الفهم وقوة احلدس/1-3
 
 

 خصائص الذكاء وفق لالختيارات11-3-2
الكثري من يف خمتلف امليادين اليت ترتبط بنشاط القدرة العقلية العامة يف توضيح أسفر استخدام اختيارات الذكاء

 أمهها:خصائص الذكاء ومن 
يكون هذا النمو سريعا يف  وإمنامنو العقلي اليزيد مبقادير اثبتة بتقدم الطفل يف العمر  أنمنو الذكاء:  - أ

 من حياة الطفل. األوىلالسنوات اخلمس 

السن اليت يقف عندها منو الذكاء: اختلف العلماء يف حتديدهم السن اليت يقف عندها الذكاء ،فقد  - ب
 إىلمث عاد بعدها  16يف سن  إلىأقصاهالذكاء يصل  أنورد ، بينية اعترب )ترمان( تقنيتهالختبار ستانف

 .فأكثرالذي ميثل العمر الزمين أي فرد سنه مخسة عشر سنة  األقصىهو احلد  15سن  اعتبار 

.    ويف الدراسات اخلاصة بتقنني اختبار وكسر ، بلفيو للذكاء ، كان سن العشرين هو السن الذي  -ج 
 .2 الذكاءتوقف عنده التحسن يف.
 ـ الشروط الواجب توافرها يف اختبارات الذكاء: 11-3-3

 هناك عدة شروط جيب توافرها يف االختبار النفسي ،اختبار الذكاء نوجزها فيمايلي:
تكون عمليات تطبيق االختبار  أنيقصد ابملوضوعية يف هذا النوع من االختبارات النفسية  / املوضوعية:1

واألحكام اتفاقا اتفاق املالحظات  آخروتصحيحه وتفسري درجاته مستقلة عن احلكم الشخصي للفاحص ، مبعىن 
 مستقال.

                                  

  14تيسري مفلح كوافحة:مرجع سابق ، ص 1

 . 19.10.99،ص ص ص 4092،بريوت  9حممود داود الربيعي وآخرون: نظرايت التعلم والعمليات العقلية ،دار الكتب العلمية،ط2



          الفصل الثاني:                                                                                                                

   ذويصعوباتالتعلم

-40- 

يقصد به ثبات االختبار النفس انساق الدرجات اليت حيصل عليها األفراد ذا ما طبق االختبار أكثر  / الثبات:2
 :1ساب معامل الثبات نوجزها فيما يليمن مرة وتوجد عدة طرق حل

 .طريقة إعادة االختبار 

 .طريقة الصور املكافئة 

 .طريقة التجزئة النصفية 

وهو صالحية االختبار يف قياس ما وضع لقياسه ، ويعترب الصدق أهم شرط يف االختبار النفسي  / الصدق:3
متداخلة مع بعضها إهنا حتقيقا ذلك الن الظواهر النفسية الذكاء  يقاس بطرق غري مباشرة كما  وأصعبها

 والتستطيع فصلها عن بعضها متاما أنواع طرق حتديد الصدق: 
 .صدق احملتوى 

 .الصدق التجرييب 

 .الصدق العاملي 

 

ي ال معىن هلا ولكي تكون هلذه الدرجة إن الدرجة اخلام اليت حيصل عليها أي فرد من االختبار النفس املعايري:- 4
 معىن البد أن تفسر من ضوء معيار معني مستمد من أداء اجملموعة اليت قنن عليها االختبار .

ختتلف اختبارات الذكاء ابختالف األساس الذي يقوم عليه التصنيف  ـ تصنيفات اختبارات الذكاء:11-3-4
 ومن أهم هذه األسس:

 : الزمن ويوجد منها نوعني يعتمد على الزمن احملدد: األول األساس
تكون  وإعادةيسمح بتجاوزه  أنوهي االختبارات ذات الزمن احملدد الذي الينبغي  ةاختبارات سرع - أ

 . اإلجابةاملفردات سهلة والرتكيز يكون على السرعة يف 

 األسئلةعلى مجيع  اإلجابةاختبارات قوة وهي تلك اليت ليس هلا زمن حمدد ، ويسمع للمفحوص  - ب
 .األسئلةوتعتمد الدرجة فيها على صعوبة 

 االختبار. إجراءالثاين: طريقة  األساس
على فرد واحد بواسطة فاحص واحد يف نفس الوقت  إجراؤهاإال: وهي اليت الميكن  االختبارات الفردية - أ

 مثل اختيار بنية اختيار الذكاء.

يف نفس  األفرادبواسطة فاحص واحد على جمموعة من  : وهي اليت ميكن أن جترىاالختبارات اجلمعية - ب
 الوقت.

 الثالث: حمتوى االختبار. األساس
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 .األمينييف مفرداهتا وهي الجترى على  واأللفاظاختبارات لفظية : وهي تلك اليت التعتمد على اللغة  - أ

ماتكون مفرداهتا  وإعادةجملرد التفاهم وشرح التعليمات  إالاللغة  إىلاختبارات غري لفظية: وهي الحتتاج  - ب
 يف شكل صور ورسوم.

والعدد  اآلالتورقة وقلم ،اختبارات عقلية مثل فك وترتيب  قرطاسيه، اختبارات  األداءنوع  الرابع: األساس
 .1وخالفه

 ومثة معادالت عديدة حلساب درجة صعوبة التعلم يف نعرض تشخيصها منها املعادلة التالية:
 (.111اء/ك)شبه الذ Xمستوى التحصيل املتوقع =)الوضع الغي احلايل( السنة والشهر 

 
 
 
 
 
 

التقليل  أوتقديرها  إساءةنسبة الذكاء التالميذ ذوي صعوابت التعلم قد يتم  أن إىلبعض الباحثني ـ يشري 
سيجل  ( stamovich1989)( siegel1989)منها،وذلك بسبب اختبارات الذكاء ذاهتا الن نسبة الذكاء كما يرى

اختبارات الذكاء تعتمد على قياس ماتعلمه الفرد  إنحدها على مستوى حتصيل الطالب فضال عن  إىلتعتمد 
 األساسنقوم يف  فإنناآنذاكما تتم استخدام نسبة ذكاء عند حتديد التفاوت وإذا يف مثل سنة  ألقرانهابلنسبة 

نقوم مبقارنة اختبار  إننامن تلك االختبارات أي  آخرراسي بنمط مبقارنة منط معني من اختبارات التحصيل الد
 .2آخرحتصيلي معني ابختبار حتصيلي 

 
 

 
 

 

 
 

                                  

 12حممد أنور إبراهيم فرج: مرجع سابق ،ص1
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 20،ص  4001ة،مملكة البحرين ،بدولة الكويت، رسالة ماجستري ،كلية الدراسات العليا ،ختصص، الرتبية اخلاص
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 خالصـــة:
اخلربة  أويعد التعلم حمور التقدم والتطور واحلضارة وان عدم حصول عمليات يعين عدم حصول تغريات يف السلوك 

 اإلعاقةبشكل عام مشكلة واسعة ومنتشرة أكثر مماهو معروف عنها ،وان انتشار حاالت  اإلعاقةتشكل  إذ
هي صعوابت التعلم اليت التعين يف جمال التعليم  اإلعاقاتشائعا ،ومن تلك  أصبحتأمراعدد السكان  إىلابلنسبة 

 واملدرسة فقط  بل هي يف كل جماالت احلياة.
والذكاء اليت تؤثر على القراءة والكتابة واالستيعاب  واإلدراكوالتفكري ، املتصلة كالفهمصعوبة العمليات  وظهور

عن  النسحايباتصف ابلسلوك  إذاالذي ينعكس على احلياة االجتماعية وطريقة التفاعل مع الناس، خاصة  األمر،
 .املواقف االجتماعية وضعف التفاعل واملشاركة وزايدة الشعور ابخلجل

الة اجتماعية تفرض على اجملتمع وضع حذوي صعوابت التعلم أصبحت  أن ىلإ نلخصاتقدم مومن خالل  
 الظاهرة.احلد من  أوحلول وطرق ووسائل حماولة منه تقليل 
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