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ن الرحيمـٰمحبسم اهللا الر 
 

 ﴾﴾12﴿يعلمون ما تفعلون﴾11﴿كراما كاتبني﴾10﴿وإن عليكم حلافظني﴿
 

 سورة االنفطار



 

  أ

 ديرـر وتقـشك
 ﴾فاذكروين أذكركم واشكروا يل وال تكفرون﴿

 ﴾152﴿ سورة البقرة اآلية

 .فالشكر هللا له المنة والفضل على توفيقه لنا في بلوغ المرام

 على قبوله بشير معمرية/ثم عرفاني ألستاذي الدكتور

 .اإلشراف وعلى ما قدمه لي من توجيهات وتصويبات

مدراء والمعلمين الذين كلل كما أتقدم بامتناني إلى كل ال

 .دعمهم لي خروج هذا الجهد المتواضع إلى النور

وجزيل التقدير لكل من علمني حرفا؛ أساتذتي في كل أطوار 

 .دراستي



 

  ب

 
 
 داءـإه

 

ي الى من سرت نجواهم للمولى دعاء وتضرعا؛ أولهم والدإ

 وإخوتي حفظهم اهللا

 إلى المعين الذي ال ينضب علما وتواضعا؛ خاصته أستاذتي

 "مزوز بركو" و"بن فليس خديجة"

إلى من حباهم اهللا بسجية العطاء والكلمة الطيبة؛ أولهم 

 مسؤولة المكتبة



 ثــص البحــملخ
 

  ت 

 :ملخص البحث

ت السلوكية لدى ذوي صعوبات التعلم األكاديمية تمثلت الدراسة في المشكال

 :حيث هدفت إلىالميذ التعليم االبتدائي حاجاتهم اإلرشادية لدى عينة من تو

 التعرف على صعوبات التعلم األكاديمية السائدة لدى تالميذ التعليم االبتدائي ببعض -

 .مدارس والية باتنة

 .ف على المشكالت السلوكية السائدة لدى ذوي صعوبات التعلم األكاديمية التعر-

 التعرف على الفروق بين الجنسين في المشكالت السلوكية السائدة لدى ذوي صعوبات -

 .التعلم األكاديمية

تالميذ الطور الثاني من الجنسين في الفروق بين تالميذ الطور األول و التعرف على -

 . السائدة لدى ذوي صعوبات التعلم األكاديميةالمشكالت السلوكية

 . التعرف على الفروق بين الجنسين في صعوبات التعلم األكاديمية-

تالميذ الطور الثاني من الجنسين في الفروق بين تالميذ الطور األول و التعرف على -

 .صعوبات التعلم األكاديمية

 .صعوبات التعلم األكاديميةكية ورتباطية بين المشكالت السلو الكشف عن العالقة اال-

 . التعرف على الحاجات اإلرشادية لعينة البحث-

 :قد استخدمت الباحثة األدوات اآلتيةو

 . استبيان صعوبات التعلم األكاديمية-

 .أبو ناهيةمحمد لصالح الدين  قائمة المشكالت السلوكية -

قسمت إلى أربع  دا فر130دواتها على عينة قوامها بقت أطُأجريت هذه الدراسة و

 :فئات تبعا للجنس والمستوى الدراسي

 .من العينة الكلية للطورين) 90=ن(ذكور  -

 .من العينة الكلية للطورين) 40=ن(إناث  -

 .إناثذكور و) 64=ن(تالميذ الطور األول  -

 .إناثذكور و) 66=ن(تالميذ الطور الثاني  -



 ثــص البحــملخ
 

  ث 

 :في اآلتيوتمثلت إجراءات البحث 

 .امهبيان والقائمة على عينة البحث وتصحيح تطبيق االست-

ا القائمة على العينة الكلية للبحث بفئاتهالخصائص السيكومترية لالستبيان و قياس -

 . إحصائية متنوعةاألربعة وذلك باستخراج معامل الثبات والصدق بواسطة أساليب

 :تمت معالجة بيانات الدراسة بتطبيق -

ق بين الجنسين وتالميذ الطورين في صعوبات التعلم  و لحساب داللة الفر"مربع كا" -أ

 .األكاديمية

ق بين الجنسين وتالميذ الطورين من ذوي ولحساب داللة الفر" ت" اختبار -ب

 .صعوبات التعلم األكاديمية في المشكالت السلوكية

 ي البحثرتباطية بين متغير لحساب العالقة االليبرسون معامل االرتباط الخطي -ت

 ). األكاديمية والمشكالت السلوكيةصعوبات التعلم(

 :وأسفرت الدراسة عن النتائج اآلتية

 صعوبات التعلم األكاديمية السائدة لدى تالميذ التعليم االبتدائي من كال الجنسين -

والطورين تتعلق ببالقراءة والكتابةعدي . 

 تتعلق بأبعاد السلوك ديمية المشكالت السلوكية السائدة لدى ذوي صعوبات التعلم األكا-

 . السلوك االجتماعي المنحرفنسحابي، النشاط الزائد،اال

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الجنسين من كال الطورين من ذوي صعوبات -

النشاط الزائد، السلوك االجتماعي :  السلوكية اآلتيةالتعلم األكاديمية في أبعاد المشكالت

السلوك يبة واللزمات العصبية، سلوك التمرد في المدرسة، غرالعادات الالمنحرف، 

 .نسحابياال

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الجنسين من كال الطورين من ذوي صعوبات -

السلوك العدواني لصالح الذكورعدالتعلم األكاديمية في ب . 

سين من ذوي  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين تالميذ الطورين من كال الجن-

 .صعوبات التعلم األكاديمية في األبعاد الستة للمشكالت السلوكية



 ثــص البحــملخ
 

  ج 

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الجنسين من كال الطورين في أبعاد صعوبات -

 . لصالح الذكور)رياضيات/كتابة/قراءة(التعلم األكاديمية 

عد صعوبات لجنسين في بئية بين تالميذ الطورين من كال اا توجد فروق ذات داللة إحص-

 . لصالح تالميذ الطور الثاني)رياضياتال(التعلم األكاديمية 

-عينة ات التعلم األكاديمية لدى ب دال بين المشكالت السلوكية وصعوب هناك ارتباط موج

 .البحث

ات التعلم األكاديمية بحاجتهم إلى الكشف صعوب  تتعلق الحاجات اإلرشادية لذوي-

عن الصعوبات لديهم وحاجتهم إلى زيادة األلفة مع المادة المقروءة والتعرف المبكر 

 .كن من المفاهيم والمبادئ الرياضيةوحاجتهم إلى التم وحاجتهم إلى تدعيم النشاط الكتابي

 بالحاجة إلى التدرب على السلوك المشكالت السلوكية تتعلق الحاجات اإلرشادية في -

إلى الشعور باالنتماء والحاجة إلى التخلص من والحاجة  االندماجي والسلوك المستقر

والحاجة إلى  والحاجة إلى النمذجة والقدوة والحاجة إلى تشكيل سلوك االنتباه التوتر والقلق

 .والحاجة إلى التحديد النوعي للمطلوب عمله اللعب
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 :مقدمة

يل هامة في حياة الطفل إذ تنمو كفاءته النفسية عد التعليم االبتدائي نقطة تحو

التدريب على المالحظة والمقارنة والتركيب (والحركية وتتبلور لديه عمليات التفكير 

وينمو ) اللغة الشفهية والكتابية والتربية الرياضية(ويكتسب وسائل التعبير األساسية ) والتحليل

 أساسية لبنة هذه المرحلة عدلهذا تُ، خال القيم والمعايير االجتماعيةس األخالقي باستد الِحلديه

ر لتراكم وامتداد  مؤشِّها أي قصور في العملية التعليمية خاللما أنيلمراحل التعليم التالية ِس

 .سار التلميذ الدراسيتأثيره إلى مراحل التعليم الالحقة من م

عد  األهداف التعليمية لعملية التعليم من خالل أداء التلميذ الذي يويتجلى مدى تحقيق

خَدمؤشرا لفعالية سيرورة عمليات الموط بعدة جات التعليمية، هذا األداء منُالت والمخر

 .    ةتربويو أسرية ، نفسية، صحية،عوامل تتبادل التأثير فيما بينها منها عوامل وراثية

ع الكثير من المشاكل رغم عدم صيله الدراسي قد يوِقتصنيف التلميذ بناء على تح

ظهرون تذبذبا شديدا في التحصيل، إذ تالميذ يالتوفر وسائل أخرى خاصة أن هناك فئة من 

يحصلون على عالمات مرتفعة أحيانا ومنخفضة أحيانا أخرى في الموضوع ذاته أو في 

هذه الظاهرة سعيا لتحديدها هذه اإلشكالية دفعت الباحثين إلى تقصي . موضوعات متعددة

والتعرف على مظاهرها وأسبابها خصوصا وأن عجز التلميذ عن مسايرة زمالئه وتحقيق 

مستوى من اإلنجاز يتناسب مع كونه ذكيا أو مع ما يحققه أقرانه من ذوي ذكائه وعمره 

الزمني ووضعه الصفي بالرغم من عدم معاناته من ضعف عقلي أو جسمي أو اضطراب 

 . ث على الدهشة والتساؤلبعو حرمان حسي أو ثقافي أو نقص الفرصة للتعلم، منفسي أ

صطلح صعوبة تالميذ وحديثا كان مالقت تسميات عديدة على هذه الفئة من وقد أطِل

 إذ تراكمت البحوث التي أجريت  طابعا عالميا، وقد اكتست هذه المشكلةالتعلم األكثر قبوال

 ففي البيئة األجنبية تباينت نتائج الدراسات ،ي صعوبات التعلمفي كثير من الدول على فئة ذو

حول نسبة انتشار هذه الفئة في المجتمع المدرسي، إذ أشارت إحدى الدراسات إلى أن نسبة 

جمل أطفال المدارس وتوصلت أخرى  من م%3 إلى %1ذوي صعوبات التعلم تتراوح من 
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 دراسة أخرى إلى أن نسبة االنتشار، في حين خلصت %15 إلى %5إلى أنها تتراوح من 

 .جمل أطفال المدارس من م%30 إلى %20 من تتراوح

 )72، 2000 الحميد سليمان السيد، السيد عبد(

) %52,24 ( إلى أن)1988عواد أحمد أحمد (أما في البيئة العربية فأشارت دراسة 

يدا محمود حنفي هو( ، وأشارت دراسةمن تالميذ الصف الخامس يعانون من صعوبات تعلم

 .من تالميذ الصف الرابع يعانون من صعوبات تعلم) %11,5( إلى أن )1992

 )78-77، 2000السيد عبد الحميد سليمان السيد، (

هذا التباين في النسب لم يقتصر على االنتشار بل شمل الجنس والمستوى الدراسي، 

ى أن نسبة الذكور من  إل)1991محمد فيصل خير الزراد (فمن حيث الجنس توصلت دراسة 

 )2005معمرية وآخر . ب(وفي دراسة ) %11 (أما اإلناث) %16 (ذوي صعوبات التعلم

 .من اإلناث) %30,63 (مقابل) %69,36 (كانت نسبة الذكور

 )50، 2005معمرية وآخر، . ب(

معمرية . ب(و )2004 ،معمرية. ب (ومن حيث المستوى الدراسي توصلت دراستي

ن صعوبات التعلم في القراءة والكتابة كانت في مقدمة الترتيب لدى  إلى أ)2005 ،وآخر

أما الدراسة الثانية فكانت ، بتدائي بالنسبة للدراسة األولىتالميذ الطور األول من التعليم اال

 .صعوبات التعلم في الحساب في مقدمة الترتيب لدى تالميذ الطور الثاني من التعليم االبتدائي

ظهر أن ذوي صعوبات التعلم مجموعة غير متجانسة هذا العرض الموجز ي

رجع إلى خلل في الجهاز الخصائص، فمعظم العلماء يتحدثون عن أن أسباب الصعوبة تَ

العصبي المركزي لكن بعضهم يشير إلى أن هؤالء األطفال يعانون من صعوبات تتعلق 

يشير البعض اآلخر إلى أن في حين الشفهية، باالنتباه واإلدراك والذاكرة والتفكير واللغة 

هؤالء األطفال يعانون من صعوبات تتعلق بالمهام األكاديمية وركزوا على القراءة والكتابة 
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نجدهم يصفون هذه الفئة من األطفال بالعدوانية أو االنسحاب أو االعتمادية أو ثم  ،والحساب

 شكلة العضوية؟فكيف هذا وهم يعانون من نفس الم... النشاط الزائد

نتناول في بحثنا هذا بالدراسة صعوبات التعلم األكاديمية وما يصاحبها من سو

 : جانبينن البحثموتض) المقارن االرتباطي(مشكالت سلوكية باستخدام المنهج الوصفي 

 تناولنا فيه مفهوم المشكالت فصل أول: الجانب النظري اشتمل على مقدمة وفصلين

السلوكية الذي وبعدة تعريفات اجتماعية ونفسحض -نا اجتماعية وتربوية وقانونية، وبي

يف المشكالت السلوكية في البيئتين األجنبية والعربية، وتطرقنا إلى خصائص ذوي صنت

 .م الفروق بين الجنسين في هذه المشكالتثالمشكالت السلوكية 

بعدة تعريفات أثرية ح ض مفهوم صعوبات التعلم الذي وفي الفصل الثانيوتناولنا 

وسببية ورابطة الوجهة وبيركزين على صعوبات التعلم نا تصنيف صعوبات التعلم م

األكاديمية وتطرقنا إلى خصائص ذوي صعوبات التعلم األكاديمية ثم الفروق بين الجنسين في 

 . هذه الصعوبات

 تناول مشكلة الذي ا بالفصل الثالث فصول بدءةأما الجانب الميداني فجاء في أربع

 وتساؤالته وأهدافه وأهميته مع تبيان أسئلته وفروضه والتعريف اإلجرائي لمتغيراته، البحث

ج الدراسة وخصائصها وأدوات  إجراءات الدراسة الميدانية بتوضيح منهالفصل الرابعوتناول 

تعلقة  فتم فيه عرض النتائج المأما الفصل الخامس ، وكيفية معالجة البيانات إحصائياالبحث

 الحاجات اإلرشادية وتناول الفصل السادس على حده ومناقشتها، بأسئلة البحث وفرضياته كلٌّ

ض قائمة المراجع رعوفي األخير  . السلوكيةمشكالتالصعوبات التعلم األكاديمية وفي 

دة في البحث والمالحقالمعتم. 
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 :حدود الدراسة

 تلميذا من تالميذ 130 عينة مكونة من ثل مجتمع الدراسة فيمتَ: الحدود البشرية -

شمول، ذوي إباتنة، آريس، : المدارس االبتدائية من كال الطورين والجنسين بمدن

 . صعوبات تعلم أكاديمية

األمير عبد القادر، عبد الرحمن األخضري، : مدارسفي تمثل ت :الحدود الجغرافية -

 بن عكشة محمد الشريف، نجاوي : ومدارس.بمدينة باتنة) 2(الطاهر جبارة، سفح الجبل 

، )2(مصطفى رحايلي، الحي الجديد :  ومدارس.إشمولالصالح، مدور عزوي بمدينة 

 .  بمدينة آريس)1052حي (المجمع المدرسي 

 )2007-2006( تم إجراء البحث وتطبيق أدواته خالل العام الدراسي: الحدود الزمانية -

 . داني ماي بالنسبة للجانب المي16 ماي إلى 6من 

التي ) صعوبات ومعوقات(إلى بعض الظروف الخاصة األخير تجدر اإلشارة  وفي

واجهت الباحثة ومن بينها عزوف المعلمين عن تسلم أداة البحث أو التسلم دون إعادتها أو 

 .م عن االستهتار وبالتالي الشك في مصداقية اإلجابةِنإعادتها في حالة تَ



 

 
 
 

 ريـالنظ بــالجان



 الفصل األول

 ةالمشكالت السلوكي

 

 مفهوم المشكالت السلوكية: أوال

 تصنيف المشكالت السلوكية: ثانيا

 خصائص ذوي المشكالت السلوكية: ثالثا

 الفروق بين الجنسين في المشكالت السلوكية: رابعا
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 :مقدمة

  حين نكون أمام موقف غامض فإننا نقـول        حننرا ما تتردد أمامنا كلمة مشكلة ف      كثي

ك في حقيقة شيء ما      وحين نشكِّ  ه مشكلة ننا نواجِ إأمام سؤال صعب ف   ون   وحين نكُ  هذه مشكلة 

 ؟فما المقصود بالمشكلة. فإننا أمام مشكلة

 وقد تكون سؤاال .لخبرة أو نقصا في المعلومات أو ا    المشكلة قد تكون موقفا غامضا    «

را أو حاجة لم تُ   محيوقد تكون رغبة في الوصول إلى حل للغموض أو إشباع للنقص أو .عشب 

 .»إجابة عن السؤال

 )16، 2005ايطة وآخر، عبد العزيز المع(

المشكلة عبارة عن زيادة أو نقصان في المجاالت المعرفية واالنفعالية والسـلوكية،       «

 .»و الزيادة بمستوى مقبول أصالمقارنين هذا النقص أ

 )203، 2002نايفة قطامي وآخر، (

بـل   من قِ  قبل التطرق إلى مفهوم المشكالت السلوكية ال بد من التنويه بوجود رأيين           

  .Disorderاضطراب و Problem مشكلة يخص مصطلحيالعلماء فيما 

لفرد عن النمو وق ايتناول المصطلحين بمعنى واحد أي أن كليهما يع: الرأي األول -

 .المتكامل

فرقـا فـي    هناك  يرى أن المشكلة مرحلة أولية من االضطراب أي أن          : الرأي الثاني  -

 . الدرجة بينهما

 .وعليه سيتم تبني الرأي األول

 )126، 1996بسيوني بسيوني السيد سليم وآخر، (
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 Maladjustments مفهوم المشكالت السلوكية: أوال

مـن  ومقبول للمشكالت السلوكية ويعود السـبب إلـى جملـة    ال يوجد تعريف عام     

 : العوامل هي

 . مفهوم الصحة النفسيةاتفاق واضح حولوجود  عدم -

 .شاكل في قياس المشكالت السلوكيةوجود م -

- ع الخلفيات النتنومةظرية واألطر الفلسفية المستخد. 

 .اعية الثقافية المتعلقة بالسلوكتباين التوقعات االجتم -

 . المضطربين وتخدمهمتباين الجهات والمؤسسات التي تصنف األطفال -

التخلف العقلي أو صـعوبات     في حالة   قد ترتبط المشكالت السلوكية بإعاقة أخرى خاصة         -

 .لمشكالت السلوكيةعل من الصعب تحديد السبب الرئيسي لالتعلم مما يج

 )16، 2003، ييحخولة أحمد (،)14، 2000ال القاسم وآخرون، ثقجمال م(

 

  :ي التي تتبناها مجموعات من التعريفات حسب المناحوفيما يلي

، Ross 1974 ، روس Hewett 1963 هويت( التعريفات ذات المنحى االجتماعي      مجموعة )1

 :)Kauffman 1977كوفمان 

 : تشير إليه هذه التعريفاتما إن أهم 

 . سلوك غير مقبول اجتماعياالسلوك المضطرب هو  -

 . ر الحدوثك المضطرب متكرالسلو -

 .  على نوعية السلوكم يحكمنالراشدون األسوياء في المحيط الذي ينتمي إليه الفرد هم  -

- كم على السلوكأهمية اعتبار العمر والجنس والوضع االجتماعي عند الح . 

 .ض الطفل لمشاكل خطيرة في حياتهعراالضطرابات السلوكية تُ -
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  Haring & 1962 فليبسهارينج و(اجتماعي – ذات المنحى نفسمجموعة التعريفات )2

Philips1973 ، جروبرد Groberd ،1975 سميثنيتوورث وSmith  & Networth ،

 ):Newkimer 1980 نيوكمر

 : التعريفاتهذه أهم ما تشير إليه 

عية ظ الذي يقوم بمالحظة سلوك الفرد في تفسير طبيعة ونو         االعتماد على اتجاهات المالحِ    -

 . السلوك

د ع تُ ...روج عن القواعد والعرف االجتماعي     الخ االندفاع، العدوان، االكتئاب، االنسحاب،    -

 .من خصائص المضطربين سلوكيا

 .  السلوكياالضطرابرتباط الشعور بعدم السعادة مع ا -

 . السلوكيباالضطرابارتباط الفشل المتكرر  -

 

،  Lambert &Bower 1969 المبـرت باور و ( التربويمجموعة التعريفات ذات المنحى )3

 ):ssenFor & Hewett 1974هويت وفورنس  ،Woody 1969 وودي

 :شير إليه هذه التعريفاتأهم ما ت

 .التركيز على السلوك واألداء الدراسي -

 .تأثر الخبرات االجتماعية والتربوية باالضطرابات السلوكية -

 

 ):Miller  &Kavarissious يلركفارسيوس وم( التعريف ذو المنحى القانوني )4

 : شير إليه هذا التعريفيوأهم ما 

 . خطورة االنتهاك أو المخالفة -

 . نمط المخالفةوشكل  -

 . تكرار المخالفة -

 .سلوك الفرد السابق وشخصيته -

 )19-15، 2000آخرون، جمال مثقال القاسم و(

 



 الفصل األول                                                                                المشكالت السلوكية
 

 
10 

 : السلوكية وفيما يلي تعريفات أخرى للمشكلة

I. »  حـد المقبـول     بحيث تتجاوز ال   متكررة الحدوث بشكل يتميز بالشدة،    ألفعال  مجموعة من ا

 وتبدو في شكل أعراض قابلة للمالحظة من جانب المحيطين بالطفل           ف عليه للسلوك المتعار 

 .»خالل النشاط اليومي

 )328-327، 2001خالد عبد الرزاق السيد، (

II. »     جة وجود خلل في عملية التعلم      نتي  يصدر عن الفرد   ،ويشكل من أشكال السلوك غير الس 

فيوغالبا ما يكون ذلك على شكل تعزيز السلوك غير التكيفي وعدم تعزيز السلوك التكي«. 

 )163-162، 2003خولة أحمد يحي، (

III. » سلوك غير سـ وي في درجة شدته وتكراره، ي لكه الطفـل نتيجـة للتـوترات النفسـية     س

 في مسار نموه وانحرافـا    فتشكل إعاقة  ها مواجهت يقدر على واإلحباطات التي يعاني منها وال      

 .» تثير انتباه وقلق المحيطين به،عن معايير السلوك السوي

 )112، 1999سامية موسى إبراهيم، (

 : هذه التعريفات أنها تتميز بما يليما يالحظ على 

 .لوكيةاتخذ من النظرية السلوكية إطارا مرجعيا لتحديد مفهوم المشكلة الس) ІІ (التعريف -

  :ة للمشكلة السلوكية وهياعتمدا على المعايير المحددІ(،)ІІІ( ( التعريفان -

 سلوك التلميذ مشكلة بقدر انحرافه عن المعايير البيئية         عدي: المعيار االجتماعي والبيئي   -

ـ      والتوقعات االجتماعية، فقد يكو     عد وقد ي  )اآلنوهنا   (ن السلوك طبيعيا في موقف محدد ب

 . الزمانو المكان ر طبيعي إذا ما تغيرغي

- حيث يتم مقارنة الفرد بالفئة العمرية التي ينتمي إليها: ريالمعيار التطو . 

تجاه السلوك الذي يبديه التلميـذ أو  ال المعلم أو الوالدين    بسواء من قِ  : مستوى التسامح  -

 .الطفل

 )205-204، 2002نايفة قطامي وآخر، (
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  لمشكالت السلوكيةيف اتصن: نيااث

 لـذا   ، أنواعا متعددة ودرجات متباينة وأشكاال مختلفـة       ما زالت المشكالت السلوكية   

 . فباختصاص المصنِّيف فق عليه المهتمون، حيث يتأثر التصنيف واحد يتيصعب إيجاد تصن

 :يفات منبثقة عن جهود لجان متخصصةتصن )1

 :)1968( عقلية الدليل التشخيصي اإلحصائي الثاني لألمراض اليفتصن )1-1

 : مل على ست أنواع محددة من االضطرابات هيتويش

 . القابلية لشرود الذهنالنشاط الزائد، عدم الراحة، قصر مدة االنتباه، :الحركات الزائدة -

 . الجبن، الخجلالعزلة، االنفصال، الحساسية، :االنسحاب -

  .يها االستجابة الحركية المبالغ فالقلق، الخوف، :القلق الزائد -

  .الرفضو عدم النضجالمواقف الصعبة يصاحبه الجبن ويل للهروب من  م:الهروب -

  . التخريب،فظيللعدم الطاعة، المشاجرة، العدوان الجسمي أو ا :العدوان غير االجتماعي -

جانحين والتي تشـتمل علـى      لات مجموعة األقران ا   اكتساب قيم وسلوك   :جنوح الجماعة  -

 .وقت متأخر من الليلالبقاء خارج المنزل إلى و مدرسةالهروب من الالسرقة و

 )74-73، 2000جمال مثقال القاسم وآخرون، (

 R3-DSM العقليةع لألمراض راجيف الدليل التشخيصي اإلحصائي الثالث المتصن )1-2

)1987(:  

 : أورد الدليل محاور اضطرابات السلوك كاآلتي

 .  صعوبات التعلم، التخلف العقلي:االضطرابات المتعلقة بالنمو -

 الحركة الزائدة، العدوان، تشـتت االنتبـاه، التخريـب،          :االضطرابات المتعلقة بالسلوك   -

 .  االنحرافات الجنسيةالجنوح، الكذب، السرقة،

 . ب التجنُّ قلق االنفصال، القلق االجتماعي،:االضطرابات المتعلقة بالقلق -

 التهام  م،ه النَّ رضية، السمنة، ال، النحافة الم   الهز :االضطرابات المتعلقة بالظروف الصحية    -

  . مواد غير صالحة لألكل

 .  خبط الرأسمص األصابع، قضم األظافر،: االضطرابات المتعلقة باللوازم الحركية -

 .زبر التَّ،"النهاري-الليلي"الإرادي ل التبول ا:راجاالضطرابات المتعلقة باإلخ -
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 .سة الصوتيةب الح التَّهتَهة، البكْم،: واللغةاالضطرابات المتعلقة بالكالم -

 .جتراري السلوك اإل ذُهان الطفولة،:اضطرابات الشخصية -

 )321-320، 2001خالد عبد الرزاق السيد، (

 

 :يفات منبثقة عن جهود فرديةتصن )2

 :Sawery & Telford 1967 وساوري يف تلفوردتصن )2-1

 : والعدوانحابواالنسا قائم على أساس مظاهر القلق يفهموتصن

 :وهو على أنواع مختلفة: القلق -

 مشـكالت    التهيج وحدة الطبـاع،    :وتشمل والذي تتباين األعراض فيه      :القلق المزمن  .  أ

 . نقص الطاقة، البكاء المتكرر، الخوفتتعلق بالنوم والشهية إلى الطعام،

مـن  وواضح كـالخوف المرضـي    مخاوف شديدة ليس لها أساس معقول   :هـاب الر .  ب

 .ة أو الموتالمدرس

 بنفس األفكـار والرغبـة القويـة         أي االنشغال الزائد   :الوسواس والسلوك القهري   .  ت

 .والمتكررة للسلوك بطريقة معينة

 : ويشمل: االنسحاب من الواقع -

 واالستجابات االنفعالية  االنفصال الشديد عن الواقع وعدم التنظيم ونقص التأثير :الفصام .  أ

 . هام بشكل متكررالهلوسة واألو ظهور المحرفة،

 القصور أو اإلخفـاق فـي   ،النفصال الشديد عن الواقع   ا :فلي حول الذات  التمركز الطِّ  .  ب

التـي  ي للكلمات أو المقـاطع      ، الترديد اآلل   وعاطفية مع اآلخرين   تطوير عالقات انفعالية  

 الثبوت  ضة أي تغيير في الحياة الروتينية،      الجمود الذي يتضح بمعار    ينطق بها اآلخرون،  

  . خالل التكرار الرتيب لألفعال أو األقوالمن 

ضجا كمص األصـابع، التبـول       وذلك بالعودة إلى أشكال من السلوك أقل ن        :النكوص .  ت

 وتزداد مثل هذه األشكال أثناء التـوتر أو التخفـيض المفـاجئ             ...الليلي، الكالم الطِّفلي  

 .ألساليب التدعيم

    .االنسحابفرط كوسيلة للهروب أو ا بشكل م وذلك عند حدوثه:األوهام وأحالم اليقظة .  ث



 الفصل األول                                                                                المشكالت السلوكية
 

 
13 

هة نحـو   وجوالتخريبي، تكون م    يتضمن أشكاال من السلوك الهدام     الذي: العدوان العنيف  -

 .األفراد أو الممتلكات وهذا غالبا نتيجة لمواقف اإلحباط

 )88-86، 2000جمال مثقال القاسم وآخرون، (

 :Quay 1972 يف كوايتصن )2-2

 تجميعا للمظاهر السلوكية التي )& Connelly rettpE 1984 ابتر وكونولي(أجرى 

 : وذلك على النحو اآلتيكواييشتمل عليها تصنيف 

يـب   تخر زاج الحـاد،  اون، عدم االنضباط، نوبات من الم      عدم التع  :اضطرابات التصرف  -

غتباط، ن، التململ، شرود الذهن، عدم اال     يوم على اآلخر   إلقاء اللَّ  الممتلكات، السلبية، األنانية،  

لتحـدي   ا ، المشاجرة، الضرب،  استخدام ألفاظ نابية   عدم الثقة بالنفس، عدم تحمل المسؤولية،     

 . المجادلةوعدم الطاعة، توعد الضعفاء، سهولة االستثارة،

 ، شدة الحساسية، سهولة التهـيج،     االكتئابلقلق، الخوف، التوتر،    ا: اضطرابات الشخصية  -

 .  البكاء باستمرار بالدونية وعدم القيمة،شعورال لجبن،، الصمت، ااالنعزال، االنسحاب

، انشغال البال،   االنقياد قصر مدة االنتباه، ضعف التناسق، االستسالم، سهولة         :عدم النضج  -

ـ يز، الكسل، النعاس، عدم االهتمام، ضعف التركحديق في الفضاء،الت أحالم اليقظة،  اق  اإلخف

 .  الفوضىاخ،ساالت في االنتهاء من عمل األشياء،

 ،من المدرسـة  الهروب   ، العضوية في عصابة   ، الوالء لجماعة سيئة   :الجنوح االجتماعي  -

 .وقت متأخر من الليلل  البقاء خارج البيت،ب من أداء الواجبات التهر،السرقة مع اآلخرين

 )86-85، 2000جمال مثقال القاسم وآخرون، (

 :Cacell & Drikers 1972  دريكرز وكاسلتصنيف )2-3

وقد ركزا في تصنيفهما على مترتِّبات السلوك المشِْكل على المعلم وذلك ضمن أربع             

 :أنماط هي

 . رض االستحواذ على االنتباهات تضايق المعلم لغبسلوك القيام :جذب االنتباه -

ضة، المعارضة، نوبات مزاجية، العناد، رفض       الكذب، المناقَ  :البحث عن السلطة والقوة    -

 .  فالمعلم هنا يشعر بالتهديد...،لالقيام بالعم
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لعدوانية على األقـران والحيوانـات، روح    امعاناة أحيانا من اإلحباط الشديد، ال :االنتقـام  -

ي من   فالمعلم هنا يشعر أنه أوذِ     ...،لحقد على اآلخرين في حال الخسارة      ا رياضية منخفضة، 

 . سلوك التلميذ

ـ ... ،االنسحاباليأس،   ، التخلي عن النجاح   ، االستسالم ،طةبثة م م هِ :عدم الكفاءة  - المعلم ف

 .يشعر أن ال حول وال قوة له

 )116-115، 2004ماجد الخطايبة وآخرون، (

 :C. Chivers & H. Milliman 1989 وشارلز شيفريف هوارت ميلمان تصن )2-4

 :وهو تصنيف خاص لمشكالت مرحلة الطفولة

االعتمادية الزائدة، التهريج،    باه، التشتُّت،  النشاط الزائد، ضعف االنت    :السلوك غير الناضج   -

 .  التمركز حول الذاتالفوضوية،

 . االكتئاب،  الحساسية الزائدة، القلق، الخوف:عدم الشعور باألمن -

اضطرابات النـوم،    ،يادر، التبول الالإ   قضم األظافر  ، األصابع  مص :اضطراب العادات  -

 . اللزمات ،اضطرابات الكالم

 .لقة بتناول الطعاممشكالت متع -

 . حبة السيئة الص العدوانية، العزلة االجتماعية، القسوة،:العالقة مع اآلخرين -

 .  العصيان نوبات الغضب،:االجتماعيةالسلوكات  -

 .باإلضافة إلى مشكالت أخرى مثل سوء استخدام العقاقير، عادات الدراسة الخاطئة

 )127، 1996بسيوني بسيوني السيد سليم وآخر، (

 :1980يف أحمد عكاشة تصن )2-5

يفا للمشكالت السلوكية لدى األطفال ويشملم تصنقد : 

 .  التجوال الليلي األرق، الكوابيس، الفزع الليلي،:اضطرابات النوم -

 . آالم بالمعدة والبطنالقيء، ، رفض الطعام:اضطرابات التغذية -

 . م التأخر في الكالثم، التهتهة، التلع:اضطرابات الكالم -

 اللوازم  ، مص األصابع،  االندفاعط الزائد، تشتت االنتباه، سرعة       النشا :اضطرابات الحركة  -

 . الحركية
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 .  الكذبالسرقة، الهروب من المدرسة، نية،واالعد :اجتماعيةاضطرابات  -

 .راديإالتبول الال -

 .الذهانو افة إلى نوعين آخرين هما العصابباإلض

 )127-126، 1996يم وآخر، بسيوني بسيوني السيد سل(

 :1994يف محمد أيوب شحيمي تصن )2-6

 :مي مجموعة من المشكالت السلوكية تتمثل فيما يلييحأورد أيوب ش

، مص األصابع وقرض    راديالكذب، السرقة، التخريب، الِعناد والتَّمرد، الخوف، التبول الالإ       

 . الغضبوانية،زعة العدة، اضطرابات النوم، الغيرة، الناألظافر، فقدان الشهي

 )181-65، 1994محمد أيوب شحيمي، (

 :2000ي بليف موفق هاشم صفر الحتصن )2-7

 : ويشمليف خاص لمشكالت مرحلة الطفولةوهو تصن

 مخاوف األطفال، المخاوف الليلية، اضطرابات النـوم األخـرى          :االنفعالية االضطرابات -

، مص األصابع وقضم  )لنوم المروع م، قفزات النوم أو ا    األرق، كثرة النوم، المشي أثناء النو     (

 . باالضطهاد، الالمباالة، الشُّرود الذهني، الشعور االنطواءبو، الخجل،  الراألظافر،

 .  فرط النشاط والحركة الغيرة، الكذب، السرقة، العدوان، الغضب،:اضطرابات السلوك -

 .االكتئاب :اضطرابات المزاج -

القـيء   ، الشهوة المقلوبة  ،)همالقَ(ألطفال  التغذية عند ا   نقص   :واإلفراغاضطرابات التغذية    -

 انتقاميـة    مشكلة الفطام التي تؤدي بالطفل إلى معاوضـات        ، اإلمساك ، سلس الغائط  ،النفسي

 .  سلس البول الليلي، سلس البول،صابع والبكاء المستمركالعض ومص األ

 ، التلعـثم  ،االكتسـاب في   بعد البدء    ملدات الج  التوقف عن زيادة مفر    :اضطرابات النطق  -

  .جي الكالم التشنُّ،لتردد في نطق الكلمة ا، اللكنة، اللغثة، الفأفأة،التأتأة

-  المرحلـة   ،لمدرسـة االبتدائيـة    ا ، وذلك في دور الحضانة    :ف المدرسي اضطرابات التكي 

 . المرحلة الثانوية،اإلعدادية

 )355-265، 2000موفق هاشم صفر الحلبي، (
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 :2002طامي ويوسف قطامي يف نايفة قتصن )2-8

 : أنواع رئيسيةةل إلى ثالثِكشْ السلوك المفاوقد صنَّ

الجلوس والهـدوء فتـرة زمنيـة        عدم القدرة على     مظاهرهومن   :النشاط الحركي الزائد   -

طلب الدائم لجـذب    ال على انتظار حدوث األشياء المبهجة،     عدم القدرة    محددة، كثرة الكالم،  

م القـدرة    الغرابة وعد  ، القيام بأصوات مزعجة،   االنتباهب الدائم لجذب    لطل ا األشياء المبهجة، 

 . االستثارةسرعة  على التنسيق،

 مـن   مسـتوى عـال    ،لقدرة على إتمام العمل والنشـاطات     عدم ا  ويشمل: شرود الذهن  -

القدرة عدم ،  فترة من الزمن حتى على لعبة من األلعاباالستقرارعدم القدرة على  ،التشويش

تابعة التعليمات، الخجل    العجز عن م   ،االنتباهمام أي مشروع، عدم القدرة على تركيز        على إت 

ناس جدد، عدم القـدرة علـى الجلـوس         أ من المواقف التي تتطلب التعامل مع        واالنسحاب

 .واالنتباه

 الميل إلغاظـة    ره عدم القدرة على قبول التصحيح،      ومن مظاه  :ممارسة سلوك مضطرب   -

رة طويلة،  ر السلوك المضطرب لفت   غي النظام ال ي   ،لالنحرافل من الميل    ن، مستوى عا  اآلخري

 .حباطاتالرد بالكالم، الهجوم، صعوبة التعامل مع اإل

 )212-211، 2002نايفة قطامي وآخر، (

 :2003يف مريم سليم تصن )2-9

ي للذات  تدنِّأصحاب التقدير الم  من  مريم سليم أن ذوي المشكالت السلوكية هم        ترى  

 أو عدم األمـان الـذي       منع اآلخرين من معرفة مدى القصور     ات دفاعية ل  لوكلون بس إذ ينشغ 

 :لتي هي في صورتها مشكالت سلوكيةشمل هذه اآلليات اتيشعرون به، و

 التمرد، المقاومة، التحدي، الرد، الشك في اآلخرين، مضايقتهم أو تحقيرهم، الكذب، الغـش،           

لفشل فـي تحمـل مسـؤولية تصـرفاتهم،      اطأ،م لآلخرين عند حدوث فشل أو خ  ولتوجيه ال 

 إتبـاع    في أحالم اليقظة،   االستغراقالخجل،   ،االنسحاباإلستقواء على اآلخرين وتهديدهم،     

 .رات والمخدراتِك تعاطي المس الهروب بما فيها التأخر والتغيب،أساليب

 )18، 2003مريم سليم، (
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 :2005يف عبد العزيز المعايطة ومحمد الجغيمان تصن )2-10

يفهما إلى المشكالت اآلتيةقا في تصنوقد تطر : 

سوء التكيف : المشكالت السلوكية المدرسية ومظاهرها عند الطالب في المحيط المدرسي      -

غياب الخبرات عن عالم الوعي وعدم القدرة على     (أو التوافق المدرسي، اضطرابات الذاكرة      

اب يعن الطفل من است   عدم تمكُّ  ( اللغة اضطرابات ،)مشوش وناقص تذكرها أو تذكرها بشكل     

 بط بينها، تأخُّ  المفردات والر       دات  ر الطفل عن إتقان مهارة اللغة وفق المحد  رة العمرية المقـر

 باليـد اليسـرى،     الكتابة،  )، اإلعاقة الحركية في وصل وإخراج الحروف      العاملمراحل النمو   

 . االنفعالية، قلة النشاط أو الخمول  المتضخم النرجسية،قضم األظافرالتبول الالإرادي، 

 التسرب من المدرسة، الغياب المتكرر عن المدرسة، التأخُّر         :المشكالت الصفية السلوكية   -

 اء الواجب، تخريب األثـاث المدرسـي،       وأد االختباراتالغش في    الصباحي عن المدرسة،  

 . انة السرقة وعدم األمة،نوان أو وخزهم وأخذ ممتلكاتهم عضرب األقر

-  اسية الخاطئـة، عـدم   دات الدر العا ضعف الدافعية للدراسة، :فية التعليمية المشكالت الص

 .  الرسوب واإلعادة التعليمات،إتباعفية، ضعف القدرة على المشاركة الص

 أداء الدفاتر والكتب واألدوات الالزمة،عدم إحضار الطالب  :المشكالت الصفية األكاديمية -

ر بعض التالميذ عن القيام بالواجب المدرسي، القيام به بصيغة غيـر            تأخُّ( الواجب المدرسي 

خـتالف   ا ، ضعف التحصـيل،   )ئه، عدم القيام به على اإلطالق     كاملة أو دقيقة، الغش في أدا     

 . رةب ضعف القدرة على التركيز والمثااألسلوب اإلدراكي للتالميذ،

 الزائـدة،   االعتماديةشتت، أحالم اليقظة،    التضعف االنتباه أو     :المشكالت النفسية للمتعلم   -

 . الخجل وإيذاء الذات،االكتئابالقلق، الخوف، 

 )156-25، 2005عبد العزيز المعايطة وآخر، (

يفات األجنبية فقد تم مالحظة تكرار المشكالت       الصة القول أنه فيما يخص التصن     وخ

 وقضم   األصابع  مص ،االنتباهة  ، العدوان، النشاط الزائد، ِقصر مد     االنسحاب: السلوكية اآلتية 

 .  اضطرابات النوم، التبول الالإرادي، أحالم اليقظة، اضطرابات الكالم،األظافر

 اإلحصـائي صي  يشختالدليل ال ( و )1972كواي  (يفي  كما لوحظ وجود فرق بين تصن     

،  يخص التعرض لعامل اضطرابات الشخصية     فيما )1987 الثالث المراجع لألمراض العقلية   



 الفصل األول                                                                                المشكالت السلوكية
 

 
18 

 فيما يخص التعـرض     )1989هوارت ميلمان وشارلز شيفر     ( و )1972كواي  (يفي   تصن وبين

 .لعامل السلوك غير الناضج

 : يفات العربية فقد تم مالحظة تكرار المشكالت السلوكية اآلتيةأما فيما يخص التصن

 السرقة والكذب، التبول الالإرادي، الخجل، مص األصـابع وقضـم األظـافر، العدوانيـة،             

 ت الكالم، اضطرابات النـوم،     اضطرابا ف المدرسي، النشاط الزائد، الخوف،     التكي مشكالت

 ، أحالم اليقظة، الخوف، الغيـرة،     االنتباه إلى مشكالت تشتت     باإلضافة ؛اضطرابات التغذية 

 .  الزائدةاالعتمادية، االكتئابالذهن، الغضب، التَّخريب، شرود 

 :  فيما يخص فروقكما لوحظ وجود

، )1980أحمد عكاشة   ( يفصنندراج النشاط الزائد ضمن اضطرابات الحركة في ت       تحديد ا  -

 .)2000ي بلالح موفق(  اضطرابات السلوك في تصنيفوضمن

يف  فـي تصـن  االجتماعيـة  االضطراباتضمن العدوان والكذب و السرقة تحديد اندراج    -

 .)2000موفق الحلبي (اضطرابات السلوك في تصنيف ضمن و، )1980أحمد عكاشة (

، )1980أحمد عكاشة (تحديد اندراج مص األصابع ضمن اضطرابات الحركة في تصنيف    -

 .)2000موفق الحلبي ( في تصنيف االنفعالية االضطراباتوضمن 

، )1980أحمد عكاشة   ( ضمن اضطرابات الحركة في تصنيف       االنتباهتشتت  تحديد اندراج    -

 .)2002آخرونايفة قطامي (وضمن شرود الذهن في تصنيف 

 :يني تبويب المشكالت السلوكية وذلك ضمن إطارين أساسوهناك اختالف في

-    إذ يتم تناول مجموعة من المشكالت السلوكية وإدراجهـا          :دعناصر وسمية لعامل محد 

 .عد كمؤشرات لهضمن عامل أساسي تُ

ـ  دة بذاتها وليسـت متضـم      فكل مشكلة سلوكية محد    :عوامل منفصلة بذاتها   - مة نة كِس

زة لعامل أساسيوخاصية ممي. 

 اهتمت بتحديد المشكالت السلوكية الشائعة لدى تالميذ التعلـيم          ومن الدراسات التي  

طفال كما يقررها   حول المشكالت السلوكية لدى األ    ) Cambell 1934ل  بكام( دراسة االبتدائي

 إلى الدراسة    االبتدائية بالواليات المتحدة األمريكية وخلصت     "نيوجرسي"المدرسون بمدارس   

 إحـداث ضوضـاء،     ،إزعاج اآلخرين (ام الصف   مخالفة نظ  :أن أكثر المشكالت شيوعا هي    



 الفصل األول                                                                                المشكالت السلوكية
 

 
19 

التمرد، مضغ اللبـان، إرسـال      (ظم  الخروج على السلطات أو النُّ    ،  ) الكالم ،االنتباه استرعاء

عدم االنتباه، عدم الترتيب، التأخر، عـدم       (، التقصير في العمل     ) سوء األدب  أوراق مكتوبة، 

 . في الشخصيةواالنكماشالنقباض سمات ا، فساد الخلق، العدوان على اآلخرين، )عداداإل

 )350 ،1996 نظمي عودة موسى أبو مصطفى،(

حول المشكالت السلوكية الشـائعة بـين    )Wickman 1928 ويكمـان ( وفي دراسة 

        تالميذ المرحلة االبتدائية بالواليات المتحدة األمريكية مقارنا تقويم المل ات بتقويم رجـا   سدر

 :ما يليالصحة العقلية، أسفرت النتائج ع

- أكثر المشكالت شيوعا حسب تقدير المالخروج سات تتعلق بالحياة المدرسية للتلميذ مثلدر 

 . الهربجبات المدرسية، عدم األمانة، عدم الطاعة،اعن نظام الفصل، عدم القيام بالو

الشخصـية  ل الصحة العقلية تتعلـق بالحيـاة   رجا أما أكثر المشكالت شيوعا حسب تقدير   -

، الخـوف، أحـالم اليقظـة، التعاسـة،         االجتماعي االنطواء ،الحساسيةجل،  للتلميذ مثل الخ  

 . النقد الزائد، اليأس السريع، الجبن، سهولة اإليحاء،االنقباض

 )350-349 ،1996نظمي عودة موسى أبو مصطفى، (

 نتيجة مغايرة في دراسته للمشكالت      إلى )Ziv 1970زيف  ( في حين توصلت دراسة   

سـين بتقـويم     مقارنا تقـويم المدر    "بتل أبيب " االبتدائية بين تالميذ المرحلة     السلوكية الشائعة 

سـين  ن إذ أسفرت النتائج عن وجود تشابه بين وجهـات نظـر المدر            يالباحثين السيكولوجي 

، االكتئاب،  االستقالليةدوانية،  العين في درجة المشكالت السلوكية مثل       يكولوجوالباحثين السي 

  بـاألمور العصـبية،    االهتمـام زائدة، عدم المسؤولية، الكسل، فقدان       الطاقة ال  أحالم اليقظة، 

 . السرقةحساسية، الخجل،ال

 )352، 1996نظمي عودة موسى أبو مصطفى، (

الت األطفال فـي مرحلـة      حول بعض مشك   )1974فائزة عبد الوهاب    ( وفي دارسة 

 جاء ترتيب المشـكالت     ، كما يدركها المعلمون والمعلمات    "بغداد" في مدينة    تدائيةاالبالدراسة  

مشكالت المدرسية، المشـكالت    المشكالت الصحية، ال  : السلبية حسب درجة أهميتها كما يلي     

 .االجتماعيةقية، المشكالت النفسية، المشكالت الخُل
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 ظهـرت   جد اختالف في درجة تواجد المشكالت من صـف آلخـر حيـث            كما و

 ،التااألولى ال سيما الصف األول في جميع المجالمشكالت على أشدها في الصفوف الثالثة 

بينما انخفضت شدة المشكالت في الصفوف الثالثة األخيرة ال سيما الصف السادس في جميع          

 .المجاالت

 )342-341، 1996نظمي عودة موسى أبو مصطفى، (

ارس لمشكالت السلوكية لتالميذ المد    حول ا  )1979محمد جميل منصور    ( وفي دراسة 

ـ     تبين كما يدركها المعلمون والمعلمات،      "بمكة المكرمة " االبتدائية  ي وجود اختالف بين إدراكَ

: المعلمين والمعلمات في تقدير األهمية المرتبطة بمجموعات المشـكالت السـلوكية وهـي            

توافق مع اآلخـرين،    الصفات الشخصية غير المرغوبة، صعوبات ال      السلوك غير األخالقي،  

 .مات الشخصيةصابي وِسالسلوك العام والعمل المدرسي، الخروج عن قواعد النظ

 ف الصفوف الدراسية في المرحلة جد اختالف في المشكالت السلوكية مع اختال كما و

 : نوعها وتكرارها فياالبتدائية

حترام الوقـت،   القسوة، عدم ا  :  مشكلة سلوكية ذات تكرار عال وتخص      23 :الصف األول  -

م  في أحـال   االستغراق وسيلة،   ة جذب انتباه اآلخرين بأي    ن، التهريج إلضحاك اآلخري   الغيرة،

العصبية الزائدة، الغرور، التحيز، التسرع، الخجل، ضـعف         اليقظة، النوم في أثناء الدرس،    

ة  الثرثـر المثابرة، التأخر عن موعد الدراسة، الكراهية والحقد، السـخرية مـن اآلخـرين،           

  علـى اآلخـرين،    االعتماد ، الفصل  اإلخالل بنظام  والجدل، الحديث المكشوف عن الجنس،    

 . على الدروس الخصوصيةاالعتماداب الدراسة، انخفاض مستوى الذكاء، اللعب على حس

مقاطعـة المـدرس أثنـاء      :  مشكالت سلوكية ذات تكرار عال وتخص      6: الصف الثاني  -

 التبـول   ، األنانية، الخوف، السـيطرة علـى اآلخـرين،        الدرس، تحطيم األدوات المدرسية   

 .الالإرادي

 قذارة المظهـر، الحساسـية   : مشكالت سلوكية ذات تكرار عال وتخص4: الصف الرابع  -

 .  ضعف المستوى العلميالزائدة، السخرية من اآلخرين،

 ات،الواجبب من أداء   التهر:  مشكلة سلوكية ذات تكرار عال وتخص      21: الصف الخامس  -

 عدم الجدية فـي     ،االنتباهمخاطبة المدرس بأسلوب غير مهذب، قلة        العمل المدرسي، إهمال  
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، السلبية، عدم   االنطواء العصيان، األحاديث البذيئة،   ل، الكذب، الغش، التدخين، التمرد،    العم

 االسـتهتار التعاون، السرقة، الكسل، التراخي، ضعف المستوى العلمي، الهروب والغيـاب،       

 .  ضعف مستوى الطموحلعناد، ايم الدينية،بالق

 . لم توجد مشكالت ذات تكرار عال:الصف السادسوالصف الثالث  -

 )344-343، 1996نظمي عودة موسى أبو مصطفى، (

الت السلوكية  حول المشك ) 1996نظمي مصطفى   ( دراسةأيضا  وهذا ما توصلت إليه      

 إذ  ، كما يدركها المعلمـون والمعلمـات      "زةغ" الحكومية بمحافظة    االبتدائيةلتالميذ المدارس   

 المعلمين والمعلمـات فـي تقـدير األهميـة          يأسفرت النتائج عن وجود اختالف بين إدراكَ      

عالقة التلميذ بنفسه، عالقة التلميذ باآلخرين،     : مجموعات المشكالت السلوكية وهي   المرتبطة ب 

 .عالقة التلميذ بالمدرسة والنظام المدرسي

دراسي فهناك تقارب فـي     لمشكالت السلوكية الشائعة في كل صف       أما فيما يخص ا   

أيضا تكرار المشكالت بدرجة متوسطة وبدرجة قليلة على مستوى الصفوف الستة، باإلضافة          

 : وذلك على النحو اآلتيار العاليفي نوع المشكالت ذات التكروجود تقارب إلى 

 :وهناك النسيان لزائدة أثناء الدرس،الحركة ا: الصف األول -

 . مشكلة تتكرر بدرجة قليلة36مشكلة تتكرر بدرجة متوسطة و 46

 :  الكذب وهناكتعانة بأدوات زمالئه أثناء الدرس،االس: الصف الثاني -

 . مشكلة تتكرر بدرجة قليلة32بدرجة متوسطة وتتكرر  مشكلة 50

 :  الكذب وهناك:الصف الثالث -

 . مشكلة تتكرر بدرجة قليلة43ر بدرجة متوسطة و مشكلة تتكر40

 :  على األسئلة وهناكاإلجابةع في ر التسالكذب،: الصف الرابع -

 . مشكلة تتكرر بدرجة قليلة33 مشكلة تتكرر بدرجة متوسطة و49

لسبورة بعد خروج  الكتابة على ا التحصيل الدراسي،ىضعف مستو: الصف الخامس -

ة على األسئلة المطروحة في الحصة، حب ب عند اإلجااالستئذانالمدرس من الحصة، عدم 

  : وهناك النسيانالقيادة،

 . مشكلة تتكرر بدرجة قليلة23 مشكلة تتكرر بدرجة متوسطة و46
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 : النسيان وهناكتعانة بأدوات زمالئه أثناء الدرس،االس: الصف السادس -

 . مشكلة تتكرر بدرجة قليلة36 مشكلة تتكرر بدرجة متوسطة و46

 )387-355، 1996موسى أبو مصطفى، نظمي عودة (

شيع بين ف على مشكالت السلوك التي تَ للتعر)1998الوي فيوال البب( وفي دراسة

 أسفرت النتائج عن سبع عوامل ،) مراهقة مبكرةطفولة متوسطة، طفولة متأخرة،( األطفال

مشكالت لنشاط الزائد، مشكالت امشكالت السلوك العدواني، : أساسية لمشكالت السلوك هي

مات  السيكوسوماتية واللزاألعراض، االجتماعيالسلوك مشكالت  السلوكي، االنضباط

 .مشكالت نقص الدافعيةالعصبية، مشكالت السلوك الخُلقي، 

 )119-118، 1999، إبراهيمسامية موسى (

مركز البحوث التربوية ( أما من حيث جهود اللجان المتخصصة فقد توصلت دراسة

 حول الجوانب السلوكية الشاذة للتالميذ كما يراها "بغداد"ي جامعة  ف)1979 والنفسية

 :  سمات أبعاد للسلوك الشاذ تتمثل فيةمعلموهم إلى وجود أربع

 ، تذبذب انتباهه في الصف، ضعف تركيزه،عدم استقرار الطفل: االنفعاليعدم النضج  -

 .قيامه بأعمال قهرية

 سرعة التخلص من ،وام المدرسيالدالهروب من  : في التصرفاتاالنضباطعدم  -

 . التوتر،المدرسةفي رافق الصحية تخدام الم سوء اس،دافرانلعمل األشياء بميل ال ،ةالمسؤولي

، ب في أقوالهيكِذ غالبا ،صم مع بقية األفراد بصورة متكررةيتخا: جتماعيالسلوك اال -

 .عتدي عليهم أو ي يتعقب أطفاال آخرين ويهاجمهم،هع لمعلميه وأبويعاق وغير مطي

- المعاناة من ،د التي تنتاب األطفال في مدارسهم حاالت القلق الشدي:صابيالسلوك الع 

 اإلحساس ،الخوف والفزع من المواقف الجديدة الميل إلى ،واهتزازات جسميةارتعاشات 

 .باآلالم واألوجاع التي قد ال يكون لها أساس عضوي

 )342-341 ،1996نظمي عودة موسى أبو مصطفى، (
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 خصائص ذوي المشكالت السلوكية: اثالث

 : الدراسات السابقةهاورد فيما يلي بعض الخصائص التي أسفرت عنن

 : الخصائص المعرفية )1

تحتها األطفـال المضـطربون سـلوكيا،       دة من الذكاء يندرج     ال توجد نسبة محد   : الذكاء -

ن المحتمل أن يتدخل السـلوك غيـر         أداء الطفل لواجبات معينة وم     قيسالذكاء ت فاختبارات  

ويكـون   فيؤثر هذا على النتيجة النهائيـة       االختبارالمالئم للطفل المضطرب سلوكيا في أداء       

 .لسلوكي وليس انخفاض نسبة الذكاءضطراب االسبب في هذه الحالة هو اال

 )114، 2000م وآخرون، جمال مثقال القاس(

د م المعلومات التي تـرِ  غير قادرين على فهبعض المضطربين سلوكيا: ستيعاب الفهم واال -

         كونين جملة لقصة معينة ولكن     من البيئة، يستطيع هؤالء لفظ الكلمات وسلسلة من الكلمات م

 يستطيعون حل مسائل حسابية بسيطة باستخدام مهارات حسابية     م قليل لمعنى القصة،     لديهم فه

 القصـص  لى إعادة نص معين وتفسـير  م النتائج، غير قادرين عميكانيكية وال يستطيعون فه

 . تجاهات مع ذلك يستطيعون إعادة المادة وتكرار ما سبقوالمسائل واال

ر موقع بعض المضطربين سلوكيا لديهم مهارات ذاكرة ضعيفة فال يستطيعون تذكُّ: الذاكرة -

 .ممتلكاتهم الشخصية مثل المالبس واألدوات وموقع صفوفهم وكذلك قوانين السلوك

 )93، 2003أحمد يحي، خولة (

 أن معظـم  )Davies & Miller 1982ميلـر وديفـز   (ذكر كل مـن   : التحصيل الدراسي  -

ضـا إذا مـا     عد منخفِ قد أشارت إلى أن التحصيل الدراسي للمضطربين سلوكيا ي         الدراسات

مـا  كال سلوكيا فإنه غالبا     لتلميذ مشْ اقورن بالتحصيل الدراسي لألطفال العاديين فعندما يكون        

 ممـا   ا سلبيا من المعلـم    موقفشغال عن الدرس، كما أنه يالقي في كثير من األحيان           نميكون  

 . في تحصيله الدراسييؤثر بشكل كبير 

 دراسة أجريت خالل خمسين سنة      Sampson( 44 1966 سامسون(تعرض  سوقد ا 

 .أكدت جميعها العالقة بين الفشل في القراءة والمشاكل السلوكية
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على عينة متكونـة مـن       )Ross & Douglas 1968 وروس دوقالص(وفي دراسة   

فا من الفئـة   الفئة الثانية أقل تكي،)%27(فة تكيفا حسنا ونسبتها الفئة األولى متكي : ثالث فئات 

  .)%28(سم بمشاكل سلوكية ونسبتها الفئة الثالثة تتَّ، )%45(األولى ونسبتها 

فة بالمشاكل السلوكية أقل الفئات تحصيال في كل        ِصأسفرت النتائج عن كون الفئة الثالثة المتَّ      

 .والحساب من القراءة

 إلى وجود عالقة بين القدرة القرائيـة        )Davie 1972 ديفي(السياق توصل   هذا  وفي  

 متخلفين في القراءة كانوا يتميزون بمشاكل سلوكية مقارنـة          4/10وسوء التوافق، حيث أن     

 عشر الحـظ أن     ةهؤالء التالميذ إلى سن الحادي     ديفي وعندما تابع    . لفئات أخرى  1/10إلى  

االجتماعيف العالقة بين التكيوالم ز في القراءة بقيت قوية كما كانتنج . 

 النقاش دائرا فـي     تإن هذه العالقة بين المشاكل السلوكية والتحصيل الدراسي جعل        

 : ذلك من خالل الشكل اآلتيديفيح ض وقد ويسبب اآلخر؟أيهما 

  
 
 

 التوافقسوء 
 

 انتباه ضعيف
 

 عالقة ضعيفة مع المعلم
 

 القلق الزائد

 
 

 التخلف القرائي
 

 
 
 

 التخلف القرائي
 
 

 شعور بالخيبة
 

 القلق األبوي أو الرفض
 

 التعويض المفرط

 
 

 سوء التوافق

 
 يمثل العالقة بين سوء التوافق والتخلف القرائي) 1(رقم شكل 

 )106-105، 2004طان أحمد الظاهر، قح(

نتباه على المهمات المدرسـية، أي أن       م القدرة على المتابعة وتركيز اال     عد: االنتباهشتت   تَ -

هـات المعطـاة مـن ِقبـل         بالتوجي االهتمام بالمهمة، عدم    االهتمام عدم   هذا السلوك يتضمن  

 ... ، أحالم اليقظةالمشْرف، انشغال البال،

 )118، 2000جمال مثقال القاسم وآخرون، (
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ل بالمقارنـة   تقبوهو إدراك الشخص لذاته بحيث يكون غير م       :  مفهوم ذات سيء ومتدنِّي    -

كون لديهم  تكون لديهم حساسية مفرطة ضد النقد، وال        تمع فعالية الذات ومثل هؤالء األفراد       

 . في كثير من النشاطاتاالنخراطالرغبة في 

 )96، 2003خولة أحمد يحي، (

 

 :االنفعاليةص خصائال )2

ت ومشاعر تتمثل   ظهر انفعاال  إلى أن الطفل القلق يMischel(      1971ميشال  ( أشار   :القلق -

 وحل المشاكل، التوتر عنـد      اإلدراكيةعدم التنظيم في المهارات     عدم الراحة الجسمية،    : في

 .نقصه الثقةف، متوتر، عصبي، حساس، تَاخوض المناقشة،  وسرعة الغضب ورفاالمتحان

 )93، 2003ي، خولة أحمد يح(

يجابي لممارسة نشاط معين، إتتضمن الدافعية أن يكون لدى الفرد سبب :  مشاكل الدافعيـة  -

     االبتدائيـة  لممارسة النشاطات في المدرسة      نحثوعدد قليل من األطفال ال ي بـر  كْ وعنـدما ي

 لدافعية لديهم يمكن أن يكون فـي      فقد الحماسة للمدرسة والسبب وراء عدم ظهور ا       بعضهم ي 

الـذات   نخفاض مفهـوم  أو ا   النشاطات الجديدة أو المختلفة    الخوف من أو   م للنشاط عدم فهمه 

اط للطفل ويتضمن معيار التقييم     د من تقييم مدى مالءمة النش     وال ب . لديهم نتيجة لتكرار الفشل   

 . الخبرات الماضيةالعمر، الجنس، اإلعاقة، 

 )101-100، 2003خولة أحمد يحي، (

قصد به السلوك غير المناسب للمرحلة العمرية ويظهر عندما ي: جتماعياالعدم النضج  -

 االستجابةمحدودية ميكانيزمات يتميز بيكون األطفال في وضع غير مألوف أو مضغوط، 

ون األصغر أو األكبر منهم  الفوري، من صفاتهم أنهم يحبذلالستعمالجتماعية المتواجدة اال

 .سنا

التأكيد هنا هو على تعامل الطفـل مـع اآلخـرين، إذ    : فعالـة العالقات الشخصية غير ال  -

لسلوك المتعارف عليـه فـي      غير قادر على أداء ا     المطلوب،   ال يعرف السلوك   بأنه   يوصف

البا ما يستجيب بشكل غيـر مناسـب،   غير قادر على استيعاب سلوكات اآلخرين وغالمهمة،  
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ي بسبب الخوف ِضريب بشكل ميستج اجتماعية خاصة في مواقف محددة،      ليست لديه خبرات  

 .  وعدم الشعور باألمانواالضطراب

جسدي يشير إلى تداخل الجهاز النفسي والجهاز -النفس: جسـدية -الشكوى من علل نفس   -

ظهـر علـى شـكل    الصراعات الداخلية النفسـية تَ   فالجسدي واعتماد كل منهما على اآلخر       

    طراب جسمي إما حقيقي أو وهمي      كن أن تكون نتيجة اض    أعراض جسمية، هذه األعراض يم

 : ويتضمن العالج بعد ثبوت عدم وجود علل جسدية حقيقية ما يلي

دام نظام تأديبي ثابـت غيـر       استخ وفيها تحٍد جسدي،     تزويد الطفل بنشاطات ممتعة ومسلية    

 . يجابية لديهمعقابي، تجاهل الشكوى، تعزيز الممارسات اإل

 )100-97، 2003خولة أحمد يحي، (

 

 :ئص السلوكيةالخصا )3

تخدمه الطفـل   س سلوك لفظي أو غير لفظي ي      وهو أي : االنتباه السلوك الهادف إلى جذب      -

سب للنشاط الذي يكون الطفل بصدده       والسلوك عادة ما يكون غير منا      ؛لجذب انتباه اآلخرين  

 حرف مـن     األخذ بآخر  ، التهريج ، المرح الصاخب  ، السلوكية الصراخ  تتضمن هذه األنماط  و

  ...، القيام بحركات جسدية باليدين والرجلين،ة في أي تعامل لفظيالكلم

  يتمثل السلوك الفوضوي في غرفة الصـف بـالكالم غيـر المالئـم            :السلوك الفوضوي  -

عيـق النشـاطات    بالقدم والغناء والصفير وسلوكات أخرى تُ      والتصفيق والضحك والضرب  

  ...،سيئةتخدام األلفاظ الم في النشاطات واساالشتراك تتضمن العجز عن ؛القائمة

ويمتثل في القيام بسلوكات جسدية عدائية ضد الذات واآلخرين بهـدف           : العدوان الجسدي  -

إيذائهم وخلق المخاوف ويوصف بنشاطات تحطيم الذات مثل الضرب والعـض والخـدش             

 ...،واإللقاء بالنفس على أسطح قاسية

أنـا أبلـه، أنـا ال أسـاوي         (مثل قول   ويوصف بعبارات تحطيم الذات     : العدوان اللفظي  -

 . والهدف من هذا السلوك إلحاق األذى النفسي بالذات) ...،شيئا

ف بالتغير السريع من حزن إلى سـرور        ِصإلى المزاج المتقلب المتَّ   يعود  : االستقرارعدم   -

 ،تنبأ بهم هذا التقلب غير...  ومن الهدوء إلى الحركة انسحابيومن سلوك عدواني إلى سلوك      
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سريعوحدث دون وجود سبب ظاهر ويوصف هؤالء بأنهم         ي ج وسـلوكهم غيـر قابـل        التهي

 .للتنبؤ

عبارة عن سلوك لفظي أو غير لفظي، يكون للفوز بالمنافسة والمنافسـة            : التنافس الشديد  -

الشديدة تؤثر تأثيرا كبيرا على مفهوم الذات لدى الطفل وبخاصة إذا كانت المنافسـة غيـر                

كون الطرف األحسـن    يرد فعل عدائي أو غير مناسب عندما        :  بعض مظاهرها  واقعية وهذه 

اط عند التعرض لنشاط الشعور باإلحب، معينرد فعل عدائي للفشل في نشاط       في نشاط معين،    

قـوانين  رات فـي ال   ياإلصرار على التغي  التعليمات،   الزائد بالقوانين و   االهتمامغير مألوف،   

 في نشاطات   االنخراط، عدم الرغبة في     االهتمامار عدم   واألنشطة للمصلحة الشخصية، إظه   

 . جديدة

 )95-94، 2003خولة أحمد يحي، (

زيادة في النشاط عن الحد المطلوب بشكل مستمر وكمية الحركـة    : النشاط الحركي الزائد   -

صدرها الطفل ال تكون مناسبة لعمره الزمنيالتي ي . 

 على شكل ضعف    االستجابةظهر هذه   ير، بحيث تَ  ث الفورية ألي م   االستجابةوهو  : االندفاع -

، نتـائج   تكون سريعة وغير مالئمة ومتكـررة      االستجابات،   ضعف في التخطيط   ،رفي التفكي 

 .  تكون خاطئةاالستجابات

 االستجابةلديه نشاط حركي غير مكافئ عند       يتصف الفرد بأنه بطيء وبليد و     : قلة النشاط  -

 لالسـتجابة بمستوى طاقة الفرد أو قابليته       السلوك مرتبط    هذا،  االهتمام وأنه عديم    للمثيرات

ضا من أعراض القلـق أو الخـوف   ر وقلة النشاط قد تكون ع     بطريقة مالئمة لمتطلبات بيئته   

 . الذي يؤثر على نشاط الفرد

مة من   والنصائح والتوجيهات المقد   لالقتراحاتهي المقاومة المتطرفة والمستمرة     : السلبية -

 وهذه المقاومة تتمثل في عدم الرغبة في أي شيء، الموافقة على نشاطات قليلة،      خرينل اآل بِق

يدل الجواب على عدم السعادة سواء       بعدد محدود من النشاطات،      االستمتاعدائما يقولون ال،    

 . في المدرسة أو في برنامج معين أو مع األصدقاء

 )97-95، 2003خولة أحمد يحي، (
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 عـن  واالنفعاليـة بعيدا من الناحية الجسمية   يتضمن أن يكون الفرد     هو سلوك   : االنسحاب -

ب بأنه غير قادر    ِحسنالمفون الطفل    وكثير من المعلمين يص    االجتماعيةاألشخاص والمواقف   

 على التواصل، خجول، حزين، عادة ما يفشل في المشاركة في األنشـطة المدرسـية وفـي           

 : ب بما يليصف المنسحخرين وبصفة عامة يمكن وتكوين عالقات مع اآل

أصدقاؤه قليلون ونـادرا مـا   تفاعله مع اآلخرين، د في  متردطفولي في سلوكاته وتصرفاته،     

 بالحيـاة   لالسـتمتاع  الالزمـة    االجتماعيةنقصه المهارات   تَه،  يلعب مع من هم في مثل سنِّ      

الـبعض  ب لها،    تنمو لديه مخاوف ال أسبا     قديلجأ إلى الخيال وأحالم اليقظة،      قد  ،  االجتماعية

  ـ   األنشطة العامة،    عن المشاركة في     لالبتعادض  دائم الشكوى والتمار ص إلـى   كنْالـبعض ي

 . مراحل مبكرة من النمو ويطالب بمساعدة اآلخرين

 )123، 2000م وآخرون، جمال مثقال القاس(

نشاط،  في نشاط معين بعد انتهاء الوقت المناسب لهذا ال      االستمرارهو النزعة إلى    :  التكرار -

 .  من نشاط إلى آخر وهذه المثابرة قد تكون لفظية أو جسديةاالنتقالبحيث يجد صعوبة في 

- واالتجاهاتبارة عن نشاط مناقض للقوانين      ع: د المستمر التمر  د يوصـف   ، فالطفل المتمر

 .يه واتجاهاتهمملشاطات مناقضة لقوانين والديه ومعرك في نتبأنه دائما يش

 هو سلوك يقوم به الفرد بنـاء علـى طلـب اآلخـرين أو     : أثر باآلخرين السلوك الذي يت   -

قادر على ف عادة بأنه غير  وهذا الطفل يوص دون التفكير في عواقب ذلك السلوك      إلرضائهم

ولية أو سهل القيادة أو تابع،     ل المسؤ تحم  لذا يختار قائدا ل    ؛شعر باألمان في بيئته    ال ي يوهـه ج 

 . كون ذريعة لسلوكه ونشاطه الشخصيما يواستخدام القائد عادة 

هو سلوكات ذات داللة جنسية غير مقبولة اجتماعيا حيـث أن هـذا             :  الجنسي االنحراف -

 ناك محاوالت إلظهار هـذه السـلوكات      خلق مشاكل كثيرة ومتنوعة عندما تكون ه      السلوك ي 

تيةر األطفال واحدا أو أكثر من أنماط السلوك الجنسي اآلظِهوي:  

، اف جنسي غالبا ما يظهر على شكل إثارات ذاتية أو تـدليل لألطفـال أو للحيوانـات                انحر

 . ألفاظ أو إيماءات ذات داللة جنسيةهار سلوك غير مناسب لجنس الفرد، إظ

 )100-96، 2003خولة أحمد يحي، (
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  ين الجنسين في المشكالت السلوكيةالفروق ب: رابعا

شهدت وجود  السلوكية،  في مجال المشكالت    ظي متغير الجنس ببحوث عديدة أجريت       ح

شـكالت  حول الم  )1954  وآخرين فليبس(ق في حدوثها بين الذكر واألنثى، ففي دراسة         وفر

جد اخـتالف فـي أنمـاط     بالواليات المتحدة األمريكية واالبتدائيةالسلوكية لطالب المدارس  

 :الدراسة المشكالت السلوكية بين الذكور واإلناث في كل مستوى من مستويات

 الهروب من   ، بالنظام االلتزام  عدم تنوعة مثل نون من مشكالت م    يعا عدد كبير من الذكور    -

 .دخين الت، السرقة،المدرسة

 ، بالعمـل المدرسـي    االهتمام، عدم    في تكرار مشكالت الحياء    شترك اإلناث مع الذكور   ت -

مقاطعة المس أثناء شرح الدرسدر . 

 المشـكالت السـلوكية   انتشـار حول مدى  )Sheephard 1961 ردفش(دراسة وفي  

 :ما يليع أسفرت النتائج ،دركها المعلمون ببريطانيا كما ي"شميربباكنك ها"لتالميذ مدرسة 

المشاغبة واإلخالل بالنظـام،     هي   ر أكثر من اإلناث   والمشكالت السلوكية الحادة لدى الذك     -

  .عدم احترام أنظمة وقوانين المدرسة

 ،هي عدم التعـاون   فد اإلناث    السلوكية التي توجد عند الذكور وال توجد عن        أما المشكالت  -

 . السرقة،الكذب

 )352-350، 1996 ،نظمي عودة موسى أبو مصطفى(

ف على الصعوبات والعادات السلوكية السلبية       للتعر )1977حامد الفقي   (وفي دراسة   

أسفرت النتائج عن وجود اختالف في   بدولة الكويت،    االبتدائيةشيع بين تالميذ المدرسة     التي تَ 

 النحـو   ترتيب الصعوبات والعادات السلوكية السلبية الشائعة بين الذكور واإلناث وذلك على          

 :اآلتي

 .تقدم عن ترتيبها لدى اإلناثر مالذكوترتيب مشكلة العدوان لدى  -

 . متقدم عن ترتيبها لدى الذكوراإلناثترتيب مشكلة األنانية لدى  -

 . مشكلة كراهية اآلخرين لدى اإلناث متقدم عن ترتيبها لدى الذكورترتيب  -

، عدم  على النفساالعتمادواإلناث في ترتيب مشكالت عدم يوجد تقارب بين الذكور  -

 .  قضم األظافر، األصابع مص،االنعزال، رة الشكوى كث،افة بالنظاالهتمام
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 سرعة ،ب الكذ،فرطة الحركة الم،ةالت الالمبااليشترك الذكور واإلناث في ترتيب مشك -

 .  التبول الالإرادي، التخريب،البكاء

ن مشـكلة السـرقة     و في كَ  )1961 شفرد(هنا هو وجود اتفاق مع دراسة       ما يالحظ   

توصـلت   )1961 دشفر(كلة ينفرد بها الذكور فقط، أما فيما يتعلق بمشكلة الكذب فدراسة            شْم 

 إلـى كونهـا     )1977حامد الفقي   (ط، في حين توصل     إلى كونها مشكلة ينفرد بها الذكور فق      

 . مشكلة يشترك في ترتيبها الذكور واإلناث على حد سواء

 )343-342، 1996نظمي عودة موسى أبو مصطفى (

 السـلوكي   االنحـراف  للتعرف على واقـع      )1989منى يونس بحري    (وفي دراسة   

 لالنحراف وجود سبع مجاالت     ت النتائج عن   في العراق أسفر   االبتدائيةلألطفال في المرحلة    

، )%15,4(الغـش   ،  )%25,9(، السـرقة    )%47,7(العدوان  : السلوكي هي بحسب ترتيبها   

، اللعـب الخطـر     )%1,1(، الهروب مـن المدرسـة       )%3,1(سة  شاكَ، الم )%5,6(د  مرالتَّ

)0,7% .( 

 فالذكور أكثر مـن     االنحرافسب مجاالت   الذكور واإلناث في نِ   وهناك اختالف بين    

في حين   ؛ اللعب الخطر  ، الهروب من المدرسة   ،دمرلق بالتَّ إلناث في نسبة انحرافهم فيما يتع     ا

 . سةشاكَ الم، الغش،السرقةبفهن فيما يتعلق اإلناث أكثر من الذكور في نسبة انحراأن 

 )348، 1996 ،نظمي عودة موسى أبو مصطفى(

حامد الفقي ( و)1961رد شف(ما يالحظ على هذه الدراسات وجود اتفاق بين دراستي        

فليبس وآخرين  ( في كون مشكلة السرقة مشكلة ينفرد بها الذكور فقط، أما في دراسة              )1977

منـى  ( أما في دراسة     ، فمشكلة السرقة تتواجد لدى الذكور أكثر مما هي لدى اإلناث          )1954

 .ناث أكثر مما هي لدى الذكور فمشكلة السرقة تتواجد لدى اإل)1989 رييونس بح

ت السلوكية لـدى     حول المشكال  )1994سبيكة يوسف الخليفي    (في دراسة أجرتها    و

 :  أبعاد هيةفة إلى خمس بدولة قطر باستخدام قائمة مصنَّاالبتدائيةأطفال المدرسة 

        تصلة بالسـلوك األخالقـي،     سلوك غير توافقي داخل الفصل، مشكالت انفعالية، مشكالت م

 . مشكالت صحيةمشكالت مدرسية، 
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 عنـد سـلوكية   مشكلة 37 في  إحصائيادالة   ت نتائج الدراسة عن وجود فروق     أسفر

المشكالت السلوكية ظة في   ن أن الفروق المالح   بيكما تَ  لصالح الذكور،    0,05 و 0,01مستوى  

 .  هي فروق جوهرية وجاءت لصالح الصفوف األعلىاالبتدائيةبين الصفوف 

 إحصـائيا عن وجود فروق دالـة      وأسفرت نتائج تفاعل الجنس والصفوف الدراسية       

 : بين0,05عند مستوى لصالح الذكور 

 .يذ الصف الثالث حتى الصف السادستلميذات الصف الثالث وتالم -

 . السادسذ الصف الثالث حتى الصفتلميذات الصف الرابع وتالمي -

 .يذ الصف الثالث حتى الصف السادس الخامس وتالمتلميذات الصف -

 . س وتالميذ الصف الخامس والسادستلميذات الصف الساد -

 )50-17، 1994سبيكة يوسف الخليفي، (

جيهان أبـو راشـد     (ومن الدراسات التي أجريت على أطفال دور الحضانة دراسة          

 الستكشاف طبيعة وحجم المشـكالت السـلوكية        )1993العمران وأحمد عبد اللطيف عبادة      

جود وأسفرت النتائج عن    والوالدين  حسب تقدير   )  سنوات 6-3(الشائعة لدى أطفال الرياض     

اتساق بين اآلباء واألمهات من حيث تقديرهم لطبيعة وحجم المشكالت السلوكية وذلك علـى              

 : و اآلتيحالن

 االعتمادية،  د العناد والتمر  ، أمراض الكالم  ،النشاط الزائد  ،الخوف ، مشكالت الغذاء  ،األنانية

، عـادات    عدم القـدرة علـى التأجيـل       ،نفعاليةواال الغضب   ، قلة النظافة الشخصية   ،الزائدة

 .  الغيرة، غير مرغوب فيهااجتماعية

 لصـالح   0,05وحسب تقدير األمهات جاءت الفروق دالة إحصائيا عنـد مسـتوى            

 . واالنفعالية، الغضب  أمراض الكالم، مشكالت األنانيةالذكور في

لصـالح   0,05وى  وق دالة إحصائيا عند مست    جاءت الفر فقد  حسب تقدير اآلباء    أما  

 . الزائدةاالعتماديةلصالح اإلناث في مشكلة والذكور في مشكلة الغضب واالنفعالية 

  اإلناثتقدم لدى مشكلة األنانية م ترتيبأن   )1977حامد الفقي   ( دراسة   ما يالحظ في  

 .د الذكور أكثر من اإلناثواجدة عنمتفكانت  )1993 وآخر جيهان العمران(في دراسة أما 

 )81-56، 1993 جيهان أبو راشد العمران وآخر،(
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الحميـد  المحسـن عبـد   بسيوني بسيوني السيد سليم وعبد      (باإلضافة إلى دراسة    

 حول المشكالت السلوكية التي يعاني منها أطفال ما قبل المدرسة من الجنسين         )1996 إبراهيم

لمشـكالت السـلوكية     باستخدام مقياس ل   لحضانةوذلك حسب تقدير األمهات ومعلمات دور ا      

 :ن ما يليمضتَ

 . األصابع مص، قضم األظافر،االنتباهت شتُّ تَ، النشاط الزائد:ت تتعلق بالحركةمشكال -

 الزائدة، الحساسية الزائدة، االعتمادية العدوان، :االجتماعية مشكالت تتعلق بالنواحي -

 .مشكالت الكالم

 . مشكالت التغذية، التبول الالإرادي، اضطرابات النوم:الحاجات األولية مشكالت مرتبطة ب-

 :ما يليرت النتائج عوأسف

 ).مهاتحسب تقدير األ( لدى اإلناث مالدى الذكور أكثر منهالعدوانية والنشاط الزائد  -

 ). حسب تقدير األمهات والمعلمات( لدى الذكور أكثر منه لدى اإلناث االنتباهتشتت  -

 )144-143، 1996ني بسيوني السيد سليم وآخر، بسيو(

ومن الدراسات التي تناولت الفروق بين الجنسين من األطفال المحولين إلى عيادات            

 وذلـك حسـب   )Rosen et al 1964 روزن وآخرين(نفسية في المشكالت السلوكية دراسة 

منها األطفال المحولـون   كان من نتائج الدراسة أن أهم المشكالت التي يعاني   ،تقدير الوالدين 

 عـدم  ،االنتبـاه فـت   ل ،االحتجاج، كثرة   تصرفات مرحلة نمو سابقة   : فسية هي إلى عيادات ن  

يقة،  المضـا  ، الشعور بأالَّ أحد يحبـه     ، الغيرة ،طلب منه في البيت    لما ي  االمتثال  عدم ،القدرة

 . البهجة، العبوس،ب المزاجقلُّ تَ،وعي بالذات ال، العصبية،االندفاعية

 عـدم   ،الفشلأما الذكور المترددون على عيادات نفسية فهم أكثر إظهارا لمشكالت           

طلـب  لما ي  االمتثال، عدم   طلب منه في المدرسة    لما ي  االمتثال عدم   ، الحركة المفرطة  ،القدرة

 االكتئـاب ،   البهجـة  ،االسـتعراض ،  ر الدراسي  التأخُّ ،االندفاعية،   المضايقة ،منه في البيت  

 .والتعاسة

، الشعور فهن أكثر إظهارا لمشكالت الغيرةرددات على عيادات نفسية تإلناث الم أما ا 

 .  الوعي بالذات، أحد يحبهالَّبأ

 



 الفصل األول                                                                                المشكالت السلوكية
 

 
33 

، تصرفات مرحلة نمو سـابقة     يد بين الذكور واإلناث في مشكالت     وهناك تقارب شد  

 .  العبوس،ب المزاجقلُّ تَ،العصبية ،االنتباهفت  ل،االحتجاجكثرة 

 )365، 1998ي، محمد عودة الريماو(

 حـول أهـم المشـكالت    )Achenbach et al 1991 نيوآخرأشنباخ (وفي دراسة 

السلوكية التي يعاني منها األطفال المحولون إلى عيادات نفسية من خالل تقـدير الوالـدين،               

 ، القلق،االنسحاب ،االنتباهعدم القدرة على  : وهيأسفرت النتائج عن أهم المشكالت السلوكية    

 المشـكالت   ، المشكالت السيكوسوماتية  ، العدوان ، السلوكي االنحراف ،االجتماعيةت  المشكال

 .اإلدراكية

ين علـى   أوضحت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح الذكور المتردد         و

، السـلوك   االنتباه عدم القدرة على     ، العدوان ،قابر بالعِ عدم التأثُّ عيادات نفسية في مشكالت     

ية وجد فروق ذات داللة إحصائية لصالح اإلناث المترددات على عيادات نفس        تف، كما   المنحر

 .االكتئاب ، القلق،وماتيةالمشكالت السيكوسفي 

 )53، 1993جيهان أبو راشد العمران وآخر، (

ما يالحظ على هاتين الدراستين هو التعارض بين نتيجتيهما فيمـا يتعلـق بمشـكلة               

روزن ( مقارنة باإلنـاث فـي دراسـة         االكتئاباة من   كان الذكور أكثر معان     حيث االكتئاب

 مقارنة بالذكور في دراسـة      االكتئابكانت اإلناث أكثر معاناة من      في حين    ،)1964ن  يوآخر

 . )1991ن شنباخ وآخريأ(

   ِكشْومن الدراسات التي سلطت الضوء على مجال سلوكي منائـل  (د دراسـة  ل محد

في من خالل أشكاله لـدى تالميـذ المرحلـة           الص  حول تحديد أنماط العدوان    )1985البكور  

أن أكثر أشكال العدوان شـيوعا      وخلصت الدراسة إلى      باألردن "لواء الزرقاء " في   االبتدائية

الوشاية، الضرب باأليدي، الشتم، التهديد، رمي الكتب واألدوات، الركل بالرجل، خطف  :هي

 واللوازم المدرسية، الضغط على العنق، رفض       الحاجيات، الكتابة والخربشة، إتالف المهمات    

 .أوامر المدرس
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رسه التالميذ ولم تظهر الدراسة وجود فروق بين الجنسين في أنماط العدوان الذي يما

 .فيةعب الصداخل الشُّ

 )346، 1996 ،نظمي عودة موسى أبو مصطفى(

 32يـل    بتحل )acklinJ & Maccoby 1980 ماكوبي وجاكلين (وبهذا الخصوص قام    

   دراسة تناولت العدوان المه نحو األقران وتَوجدراسة من جملة هـذه الدراسـات   24ن أن بي 

هر فروقا بين الجنسـين   ظ دراسات لم تُ   8 الذكور أكثر عدوانا من اإلناث و      كونتوصلت إلى   

 .في العدوان

 )104، 2004قحطان أحمد الظاهر، (
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 :خالصة

وط بالمنـاحي التـي تتبنـاه علـى     نُلسلوكية مخالصة ما سبق أن تعريف المشكلة ا   

ستند تحديد المشكلة السلوكية إلى     اجتماعية وقانونية وي  -فس واجتماعية ون  اختالفها من تربوية  

 : بعض المعايير منها

 الفـرد عـن المعـايير       د بمقدار انحـراف سـلوك      البيئي المحد  االجتماعيالمعيار  

د بمقارنة الفرد بالفئـة   والمعيار التطوري المحد  ) اآلنو هنا( وفقا لمبدأ    االجتماعيةوالتوقُّعات  

 . العمرية التي ينتمي إليها ومستوى التسامح إزاء السلوك المالحظ

م نفسه وتعددت تصنيفات المشكالت السلوكية ما بين مشكالت نفسية تؤثر على المتعلِّ       

مشكالت اجتماعية  ،  عصبيةزمات ال  والعادات الغربية والل   واالنسحابوالخجل   االنتباهت  كتشتُّ

 إضافة إلى مشكالت    ،والمحيط الذي يتواجد فيه كالعدوان والسرقة والكذب      م  تؤثر على المتعلِّ  

 ... أخرى تتعلق عموما بالنمو سواء في جانب التغذية أو اللغة أو الحركة

صنيف عكسته الدراسات السابقة التي اهتمت بتحديـد المشـكالت          هذا التباين في الت   

د عليها في التحديد فالمعلمون يركزون      عتم، إذ تختلف المشكالت باختالف الرؤى الم      ةالسلوكي

 ويركز األولياء على المشكالت المتعلقـة      متعلقة بسلوك التلميذ في المدرسة    على المشكالت ال  

 ،ختلـف  المعلمين واألولياء لهذه المشكالت كما قد ي       رق تقدي ِسبسلوك طفلهم في البيت وقد يتَّ     

 تـد خصائيون النفسيون فيركزون على المشكالت المتعلقة بالحياة الشخصية للتلميذ وام         أما األ 

 . اهتمام هذه الدراسات ليشمل تقصي نوع وتكرار المشكالت السلوكية في كل صف دراسي

انفعاليـة وأخـرى    المشكالت السلوكية بـين سـلوكية و   وقد تباينت خصائص ذوي   

وضح في الفروق بين الجنسين في المشكالت السـلوكية         معرفية، هذا التباين تجلى بصورة أ     

 .ربيةالذي تعرضت له العديد من الدراسات األجنبية والع
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م ــات التعلـصعوب
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 مفهوم صعوبات التعلم : أوال

 تصنيف صعوبات التعلم : ثانيا

 خصائص ذوي صعوبات التعلم األكاديمية : ثالثا

 الفروق بلين الجنسين في صعوبات التعلم األكاديمية: رابعا
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 : مقدمة

يتناول موضوع التربية الخاصة فئة األفراد غير العاديين والمقصود بهذه الفئة 

هم المجموعة التي تنحرف انحرافا واضحا عن األطفال العاديين أو األسوياء سواء في نمو

 الحركي أو اللغوي وتندرج تحت هذا المفهوم الفئات ،االجتماعي ،االنفعاليسي،  الِح،العقلي

اإلعاقة البصرية ، Mental Impairment اإلعاقة العقلية ،Giftedness ونالموهوب :اآلتية

Visual Impairment، السمعية اإلعاقة Heaving Impairment، االنفعالية اإلعاقةEmotional 

Impairment، اإلعاقة الحركية Motor Impairment، اللغة أو النطق اضطرابLanguage, 

Speech Disorders، دالتوح Autism ،التعلم صعوبات Learning Disabilities. ُعتبر وت

 .صعوبات التعلم من الموضوعات الحديثة نسبيا التي دخلت ميدان التربية الخاصة

 )21-17، 2003تيسير مفلح كوافحة، (

 

  Learning Disabilities مفهوم صعوبات التعلم :أوال

عقا من التباين في المناهج الرئيسية فت صعوبات التعلم بتعريفات مختلفة انطالر

 : على منهجين أساسيين في تصنيف تعريفات صعوبات التعلمعتماداال وقد تم لتفسيرها

 : تعريفات أثرية الوجهة )1

أصحابه على التحليل والوصف ز يركوذلك انطالقا من المنهج الخاص باألثر والذي 

لهذه األنماط والنماذج السلوكية المالحظر عن األسباب النظة بغض. 

 )170، 2000لحميد سليمان السيد، السيد عبد ا(

 : ومن أمثلة هذه التعريفات

 1972The United State Office of التعريف اإلجرائي لمكتب التربية األمريكي -

Education Definition: 
ن  دال إحصائيا بيم هو مفهوم يشير إلى تباعٍدإن مفهوم الصعوبات الخاصة في التعلُّ«

تحصيل الطفل وقدرته العقلية العامة في واحدة أو أكثر من مجاالت التعبير الشفهي أو 

لعمليات  أو الفهم القرائي أو المهارات األساسية للقراءة أو إجراء ااالستماعيالكتابي أو الفهم 

كون  ويتحقق شرط التباعد الدال عندما ي.يستدالل الحسابي أو التهجالحسابية األساسية أو اإل
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 أو أقل من تحصيله )%50(مستوى تحصيل الطفل في واحدة أو أكثر من هذه المجاالت 

 .» العمر الزمني والخبرات التعليمية المختلفة لهذا الطفلاالعتبارذ في ِخ وذلك إذا ما ُأعالمتوقَّ

 )106، 2000الحميد سليمان السيد، السيد عبد (

 

 : تعريفات سببية الوجهة )2

در أو لمنهج الخاص بالسبب والذي يحاول أصحابه تحديد مصذلك انطالقا من او

 .سبب صعوبات التعلم

 )170، 2000لحميد سليمان السيد، السيد عبد ا(

 : ومن أمثلة هذه التعريفات

 1986The Learning Disabilities تعريف مجلس الرابطة األمريكية لصعوبات التعلم -

Association America: 

رجع إلى عيوب تخص الجهاز العصبي  التعلم إلى حالة مزمنة تَيشير مفهوم صعوبات«

  وأن.أو نمو القدرات اللغوية أو غير اللغوية/المركزي والتي تؤثر في النمو المتكامل و

             حدوثهاالصعوبة الخاصة في التعلم توجد كحالة إعاقة متنوعة تختلف أو تتباين في درجة

 واألنشطة الحياتية االجتماعيع ل ممارسة المهنة والتطبن خالظهر مخالل الحياة وتَ

 .»اليومية

 )113، 2000 الحميد سليمان السيد، السيد عبد(

 

 : تعريفات رابطة الوجهة )3

ببي والمنهج األثري إلعطاء تعريف حاولت هذه التعريفات الربط بين المنهج الس

  : لصعوبات التعلم ومن أمثلة هذه التعريفات ما يليواٍف

 1965 باتمان ،.Kirk S 1962 كيرك صموئيل( :تعريفات منبثقة عن جهود فردية )3-1

Battman(. 
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  :تعريفات منبثقة عن جهود هيئات ولجان ومجالس متخصصة )3-2

 .)1977(ل والمعد )1968( الوطنية لألطفال المعاقين االستشارية تعريف الهيئة -

بات التعلم ومجلس األطفال ذوي والتعريف المشترك للجنة الخاصة باألطفال ذوي صع -

  ).1971( الخاصة االحتياجات

 ).1981(تعريف مجلس الرابطة الوطنية لصعوبات التعلم  -

  ).1987(تعريف مجلس الوكالة الدولية لصعوبات التعلم  -

 : ظ على هذه التعريفات أنهاِحول ما

الهيئة  ،1965باتمان (قصرت الصعوبة على مرحلة الطفولة وذلك في تعريفات  ∗

بات التعلم اللجنة الخاصة باألطفال ذوي صعو، 1977-1968 لألطفال المعاقين االستشارية

 ).1971 الخاصة االحتياجاتومجلس األطفال ذوي 

مجلس ، 1962 كيرك صموئيل(نت الصعوبة بحدوثها مدى الحياة وذلك في تعريفات رقَ ∗

 ).1987لدولية لصعوبات التعلم مجلس الوكالة ا ،1981الرابطة الوطنية لصعوبات التعلم 

∗ 1965باتمان (رد في هذه التعريفات محكات إجرائية للتشخيص ما عدا تعريف لم ي( :

 . »إظهار تباعد تعليمي بين القدرة العقلية العامة ومستوى اإلنجاز الفعلي«

اتفقت جميع هذه التعريفات على استبعاد حاالت التخلف العقلي، الحرمان الحسي،  ∗

 الشديد واعتبارها إعاقات االنفعالي االضطراب، االقتصاديةالثقافية أو التعليمية أو امل العو

 االضطرابج  الذي أدر)1962 كيرك صموئيل(ما عدا تعريف مسببة، بة وليست مصاِح

 .لصعوبة التعلممسببين  ينالسلوكي كعامل واالضطراب االنفعالي

∗ عموما دة ونوعية لصعوبات التعلم تمثلت اشتركت هذه التعريفات في إعطاء أمثلة محد

 الخاص بمجاالت القراءة، الكتابة، واالستخدام االكتسابفي الصعوبات الواضحة في 

 .االستماع الحساب، الكالم،

 : ية فهناك شقان في تناولهاراكأما فيما يخص المشكالت اإلد ∗

لصعوبات وطنية مجلس الرابطة ال(بة لصعوبات التعلم كالت مصاِحالشق األول كمشْ -

 ). 1987 مجلس الوكالة الدولية لصعوبات التعلم ،1981التعلم 
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 الوطنية لألطفال االستشاريةالهيئة ( لصعوبات التعلم مسببةالشق الثاني كمشكالت  -

بات التعلم ومجلس األطفال  اللجنة الخاصة باألطفال ذوي صعو،1977-1968المعاقين 

 ).1971 الخاصة االحتياجاتذوي 

∗ د خلل في الجهاز عت هذه التعريفات الصعوبة الخاصة في التعلم إلى إمكانية وجوأرج

 .العصبي المركزي

 )115-92، 2000السيد عبد الحميد سليمان السيد، (

 National Joint Committee of 1994تعريف مجلس الرابطة الوطنية لصعوبات التعلم  -

Learning Disabilities:  

يثر والسبب ويتلخص ت المتتالية على التعريفات الرابطة بين منهجي األد التعديالجس

 : نصه فيما يلي

ى لدتظهر  التي االضطراباتصعوبات التعلم عبارة عن مصطلح عام يضم مجموعة من «

 والقدرات واالستدالل والكالم والقراءة والكتابة االستماعاألفراد في اكتساب واستخدام 

ظهر في أداء األفراد وتنشأ من عوامل داخلية وليست  تَطراباتاالضن هذه إ .الرياضية

رجع بالدرجة األولى إلى وجود خلل وظيفي في الجهاز ض أنها تَخارجية ومن المفتر

ب هذا الخلل الوظيفي الذي يؤدي إلى ظهور صعوبات كن أن يصاحيم، العصبي المركزي

 والتفاعل االجتماعيذات واإلدراك نفسية مثل ضبط الالتعلم بعض المشكالت السلوكية وال

لكن هذه المشكالت السلوكية والنفسية ال يتسبب عنها في ذاتها .  مع اآلخريناالجتماعي

صعوبات في التعلم لدى األفراد وحتى في حالة مبة صعوبات التعلم لبعض هذه صاح

 أو اليةاالنفع واالضطراباتقصور العصبي والتأخر الدراسي المشكالت مثل الضعف أو ال

 أو المؤثرات البيئية مثل الفروق الثقافية، التعليم غير الكافي أو غير المناسب أو االجتماعية

 فإن صعوبات التعلم ال تكون بمثابة نتائج لهذه المشكالت أو أنها عوامل ؛العوامل النفسية

 .»مؤثرة في حدوثها

 )12-11، 2002أنور الشرقاوي، (

 

 



           صعوبات التعلم األكاديمية الفصل الثاني                                                           
 

 
41 

 : ن أن نصوغ التعريف اآلتيانطالقا من هذه الخصائص يمك

مائي الناجم عن اضطراب في العمليات يشير مفهوم صعوبات التعلم إلى عدم التوازن النّ«

 داخل الفرد الذي يتمتع بقدرة اقومما يخلق فر)  تفكيرانتباه، إدراك، تذكر،(النفسية األساسية 

ام األكاديمية وهذا علي في المهعقلية تقع ضمن المتوسط أو أعلى وال تعكس تحصيله الِف

 مع استبعاد حاالت اإلعاقة ،إلمكانية وجود قصور في وظائف الجهاز العصبي المركزي

 النفسي الشديد، الحرمان البيئي ثقافيا كان أم االضطرابة أو الحركية، التخلف العقلي، الحسي

 .»بةرها عوامل مصاحبة وليست مسب باعتبا،اقتصاديا أو نقص الفرصة للتعلم

 

 :المفاهيم المرتبطة بهابات التعلم وصعو )4

 :لزيادة تحديد مصطلح صعوبات التعلم البد من إيراد مفاهيم مشابهة له

ظهر تقديرا  وي84-70الطفل بطيء التعلم هو الذي تتراوح نسبة ذكائه بين : بطء التعلم -

الئه في  لكنه في المقابل ال يختلف عن بقية زم،منخفضا لذاته في مجال التعلم األكاديمي

طلق عليهم تقديره لذاته في جوانب أخرى ويزداد إتقان التعلم لديه عن طريق التكرار لذا ي

 .أحيانا الفئة الحدية

 )97، 2002محمد حسن العمايرة، (

ه عاق تعليميا هو الذي يعاني من نقص قدرته على التعلم بمحاوالتالم:  التعليميةعاقة اإل-

 ،ما يعانيه هذا الطفل من قصور جسمي ِل، السليمالجتماعياالمختلفة على مزاولة السلوك 

شار إلى أن مصطلح اإلعاقة  وفي موسوعة التربية الخاصة ي.، عقلي أو اجتماعيحسي

 .يمية يتعلق بتقديم الخدمات للتالميذ المتخلفين عقليا بصورة متوسطة والقابلين للتعلمتعلال

الذي يعاني من اعتالل صحي أو إعاقة المضطرب تعليميا هو : االضطراب التعليمي  -

نتج عنه صعوبة مسايرة المناهج وتكون بدنية، كما يعاني من انخفاض في نسبة ذكائه مما ي

وفي موسوعة التربية .وق التعلمالمشكالت البيئية والمنزلية من العوامل الرئيسية التي تع 

جسمي أو عصبي يؤثر  التعليمي يتعلق بضعف االضطرابشار إلى أن مصطلح الخاصة ي

 . واألكاديميةاالجتماعيةإنجازات الفرد في 

 )133-131، 2000د سليمان السيد، السيد عبد الحمي(
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، ثقافي، نقص اقتصاديحرمان (التلميذ إلى البيئة   لدىالتعلم مشكلة تعود :مشكالت التعلم -

 .) خارجية أخرىعوامللمجموعة متغيرات األسرة إضافة م غير كافي، يم، تعللالفرصة للتع

 )145، 2000الحميد سليمان السيد، السيد عبد (

التلميذ المتخلف دراسيا هو الذي ال يستطيع تحقيق المستويات : التخلف الدراسي -

سي بالقياس التحصيلية المطلوبة منه في الصف الدراسي ويكون متأخرا في تحصيله الدرا

، اجتماعية ،ألسباب تربوية، أسريةقرانه في الصف وهذا عائد إلى العمر التحصيلي أل

ط  عن المتوسباالنخفاض ويتسم أداؤه  وهذا يرتبط بقصور وانخفاض نسبة الذكاء.صحية

 .بصورة تكاد تكون شبه ثابتة

 )27-26، 1998فيصل محمد خير الزراد، (

 

 :محكات صعوبات التعلم )5

ى طرح السؤال إن التشابه بين مفهوم صعوبات التعلم والمفاهيم األخرى يقودنا إل

 ؟ لم وتمييزهم عن غيرهم من األطفالما هي محكات التعرف على ذوي صعوبات التع: اآلتي

ص الصعوبة الخاصة في التعلم في الحاالت شخَّبناء عليه تُ :محك التباعد أو التباين )5-1

 : اآلتية

  نفس السن مع شرط عدم التناسب بينمنمستوى تحصيل الطفل أقل من األطفال اآلخرين  -

د من أن مع التأكُّحة فيما يأتي تحصيل الطفل وقدرته في واحد أو أكثر من المجاالت الموض

 .الطفل يتلقى خبرات تعليمية مالئمة لعمره الزمني وقدرته العقلية

المجاالت التي يتجلى فيها التباعد بين المستوى التحصيلي للطفل وبين قدرته العقلية في  -

القدرة على التعبير الكتابي، فهم واستيعاب  على التعبير اللفظي،القدرة : واحد أو أكثر من

المادة المقروءة، فهم واستيعاب المادة المسموعة، المهارات األساسية في القراءة، العمليات 

 .  الحسابياالستداللالحسابية، 

 )108-107، 1998أحمد أحمد عواد، (
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 الحسية لف العقلي واإلعاقات التخويقصد بذلك عدم إدراج حاالت :االستبعادمحك  )5-2

وكذلك عدم إدراج حاالت االضطراب االنفعالي باإلضافة إلى استثناء حاالت  الحركيةو

 .الحرمان البيئي ونقص فرص التعلم

إن القانون التربوي الخاص بهذه الفئة يشير : محك العمليات النفسية األساسية )5-3

ي في إحدى العمليات النفسية بوضوح إلى أن تدني التحصيل يكون نتيجة اضطراب داخل

 والنظر واللمس، كاالستماع وماتلكتسب بها المعالقدرات التي تُ: األساسية والتي تعود إلى

جها  والتمييز والذاكرة وتمثيل المعلومات ودمكاالنتباه ج بها المعلوماتعالَالقدرات التي تُ

الكالم والحركة ك ستجابةلالوتشكيل المفهوم وحل المشكالت، إضافة إلى القدرات الضرورية 

 .الجسمية

 )39، 2005أسامة محمد البطاينة وآخرون، (

 يأتي محك التوجيه ،واالستبعاد التباعد محكيق بناء على تحق: محك التوجيه التربوي )5-4

التربوي الذي يتضمن نقص القدرة على التعلم بالطرق العادية وهناك عدة أسباب للتوجيه 

 : ربية لذوي صعوبات التعلم أبرزهاالتربوي أكد عليها قانون الت

 .لغاية اآلن لم يتم معرفة فيما إذا كانت العمليات العقلية غير الفعالة يمكن معالجتها مباشرة -

 .لم يتم تحديد العمليات النفسية التي تقف وراء األنماط المختلفة لصعوبات التعلم -

يع مسألة تدريب مناطق خاصة عدم موثوقية تسارع وتيرة التقدم األكاديمي في حال تشج -

 .في الدماغ

عدم التأكد من صدق القرار بتفضيل أحد البرامج التربوية على اآلخر اعتمادا على معرفة  -

 .منطقة الدماغ ذات القصور الوظيفي

 )40، 2005أسامة محمد البطاينة وآخرون، (

وذلك اعتمادا ي معدل النضج الطبيعي لدى الفرد الذي يفيد في تقص: المحك النمائي )5-5

 : على

عالجاتها أثناءه، أمراضها و نحوه،عمر األم أثناء الحمل، اتجاهها (ظروف الحمل والوالدة  -

الحالة الصحية للطفل عند الوالدة من حيث الوزن والطول ته، طبيعة عملية الوالدةمد ،

 )....ومحيط الجمجمة
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، التسنين، المشي، النطق والكالم، "مالفطا"طبيعة الرضاعة، مدتها (نمو الطفل بعد الوالدة  -

 .)...الدفتيرياوشلل األطفال والحصبة بعض األمراض كتحصين الطفل ضد التغذية، 

ي التبول لقية، التحكم في عمليتوجود عاهات أو إعاقات أو أمراض خَ(صحة الطفل  -

إصابات عضوية مثل أمراض والتبرز، سالمة الحواس، اضطرابات نفسية سلوكية، 

 ...).اليرقانوالصرع واسية الحس

 في مواد القراءة ىمستوال، مستوى التحصيل الدراسي العام(المستوى األكاديمي والعقلي  -

األنشطة الفنية والرياضية، ، االجتماعيساب، التواصل اللغوي، التواصل والكتابة والح

 .)Q.I مستوى القدرة العقلية لدى الطفل

 )37-36، 1999فيصل محمد خير الزراد، (
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 تصنيف صعوبات التعلم: ثانيا

  ،Calvant & Kirk وكالفنت كيرك(هو الذي قال به شيوعا التصنيف األكثر 

 :  الذي يصنف صعوبات التعلم إلى صنفين هما)1988 عربية ترجمة

 : Developmental Learning Disabilitiesصعوبات التعلم النمائية  )1

صعوبات ات الذاكرة، صعوب، تباهاالنهي تلك الصعوبات التي تتضمن صعوبات 

اللغة التعبيرية،  ،اللغة الداخلية التكاملية(صعوبات اللغة الشفوية صعوبات التفكير،  إلدراك،ا

 ).االستقباليةاللغة 

 )2005أسامة محمد البطاينة وآخرون، (،)1998نبيل عبد الفتاح حافظ، (

 

 :Academic Learning Disabilitiesصعوبات التعلم األكاديمية  )2

 : الدراسةهي تلك الصعوبات التي تتعلق بموضوعات

 : Dyslexia صعوبات القراءة )2-1

  وهي عملية ترتبط بالجانب الشفويالقراءة فن لغوي ينهل منه اإلنسان ثروته اللغوية

 وترتبط أيضا بالجانب )القراءة الجهرية(للغة من حيث كونها ذات عالقة بالعين واللسان 

 .نها ترجمة لرموز مكتوبةمن حيث أالكتابي للغة 

 )281، 2002سامي محمد ملحم، (

 : وعلى هذا فالعمليات األساسية للقراءة هي

- مل على مخزن للمفرداتتيعمل كنظام إلنتاج الحديث والذي يش: ل الصوتيشغِّالم . 

- ل الكتابي البصريشغِّالم:م األشكال يل الطباعة والكتابة والتعرف على ص لتحلخص

 .وكلماتحروف مرتبطة ومنفصلة لة على ية المألوفة المشتِمالكتاب

- يتم التعبير عنها قد  لإلدراك والفهم وأصل للنوايا التي يأساس: ل الخاص بالمعنىشغِّالم

من خالل الحديث أو الفعل ويشتمل هذا النظام تحديد المالمح الخاصة بالمعنى للمفاهيم 

 .رات النحوية تكوين التفسي،اللفظية، مراجع األشياء

 )78-77، 2003محمد علي كامل، (
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 أكثر أنواع صعوبات التعلم عدوقد الحظ العديد من الباحثين أن صعوبات القراءة تُ

فين على أنهم ذوو صعوبات من الطالب المصنَّ )%80( األكاديمية شيوعا والتي تصل إلى

 :  تعلم ومن مظاهر صعوبات القراءة ما يلي

 : ءةمظاهر صعوبات القرا )2-1-1

 :العادات القرائية -

فقدان مكان  عند القراءة ،الشعور بعدم األمان، االضطرابيةالحركات التي تتضمن 

القيام  المعنى المراد من النص وترابطه،  وفقداناالرتباكب القراءة باستمرار مما يسب

يبة منه ائية قرجعل األدوات القرناء القراءة تعوق عملية القراءة، بحركات رأس نمطية أث

 .العينين ويسبب الوقوع في األخطاءتعب القراءة مما يأثناء 

  )147، 2005وآخرون، ة ينأسامة محمد البطا(

 : أخطاء تمييز الكلمة أثناء القراءة -

إلى حذف بعض الحروف أو المقاطع من الكلمة التلميذ حيث يميل : Omission الحذف -

 .أو حذف كلمة كاملة من الجملة

بعض الحروف أو الكلمات إلى النص مما هو التلميذ ضيف حيث يInsertion :افة  اإلض-

 . ليس موجودا فيه

عند القراءة كلمة بكلمة أخرى أو حرفا بحرف التلميذ بدل حيث يSubstitution : اإلبدال -

 .آخر في الجملة الواحدة

 .توقف عندها في القراءة اإذ على إعادة كلمة معينة  يعمل التلميذإذ: Repetition التكرار-

 .الكلمة من نهايتها بدال من بدايتهاالتلميذ يقرأ  إذ :Errors Reversal  األخطاء العكسية-

 .التهجئة غير السليمة للكلماتمواقع األحرف ضمن الكلمة الواحدة و تغيير -

-د في القراءة لعدة ثوان عند الوصول إلى كلمات غير معروفة لديه الترد. 

 تكثر فيها األخطاء وخاصة أخطاء الحذف التيءة السريعة غير الصحيحة القرا -

 .خصوصا في الكلمات التي ال يستطيع قراءتها

فقده من التعرف إلى رموز الكلمة وقراءتها مما يالتلميذ القراءة البطيئة حتى يتمكن  -

 .تركيبة النص والمعنى المراد منه
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 .ناسبةاستخدام عالمات الترقيم بطريقة غير م -

 )148-147، 2005البطاينة وآخرون، أسامة محمد (

 :  القرائياالستيعاب أخطاء في -

من استيعاب الفكرة التلميذ  عدم القدرة على معرفة األفكار الرئيسية للقطعة حتى يتمكن -

 .العامة للمادة المقروءة

تعمال  عدم القدرة على فهم معاني الكلمات، ألن الضعف في اللغة والعجز عن اس-

 إلى ضعف القراءة وعدم فهم المعاني التي كل ذلك يؤدي... ص الثروة اللغويةكلماتها ونق

 .مل التي تدخل في تركيبهاوحدها أو في الجإما تؤديها هذه األلفاظ 

 عدم القدرة على تنظيم عناصر المادة المقروءة والربط بينها وإدراك العالقة بين -

 .ية لكل جزءأجزائها وتقدير األهمية النسب

 . عدم القدرة على معرفة األفكار التفصيلية للقطعة-

 )43، 1999مصطفى فهيم، (

 : عزى صعوبات القراءة إلى العوامل اآلتيةويمكن أن تُ

 : أسباب صعوبات القراءة )2-1-2

 : عوامل نمائية نفسية -

 : اضطرابات اإلدراك البصري . أ

ترتبط القراءة بالوسيط الحسي البصري الذي يلتعرف إلى الحروف وأشكالها ل اسه

سر والجهاز البصري من قراءة الكلمات والجمل بسهولة ويالتلميذ ن مكِّبالصورة التي تُ

 : يتكون في العادة من جزأين رئيسيين هما

يقوم بنقل وإرسال الصور الذي  Mangnocellular Systemالجهاز الخلوي الكبير  ∗

 . المتعلقة بالحركة والعمق والفروق الصغيرة

يقوم بنقل وإرسال المعلومات الذي  Parvocellular systemالجهاز الخلوي الصغير  ∗

 .الخاصة باأللوان والتفاصيل الدقيقة

واآللية تكمد أثناء القراءة بعدد من حركات التثبيت تكون مفصولة ن في قيام الفر

و منع الجهاز  أ أي أن الجهاز الخلوي الكبير يقوم بعملية كفّ،بحركات رمشية من العين
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الخلوي الصغير مع كل حركة رمش تقوم بها العين وذلك للتأكد من أن الصورة التي 

أما في  .حدث أي تداخل بين الصور التي تتم مشاهدتهاتكونت لدى العين قد انتهت فال ي

المناسبة للجهاز الخلوي فشل في عملية الكفّصعوبات القراءة فالجهاز الخلوي الكبير ي 

وهذا ما يجعل مدة وجود الصورة أطول بسبب عدم حدوث حركات الرمش الصغير م

نطبعة لفترة أطول من المعتاد األمر يؤثر على عمليات القراءة بسبب بقاء الصورة الم

 .الذي يسبب بقاء الصورة السابقة أثناء عملية التثبيت التابع لعملية الرمش

 )52-51، 2005د البطاينة وآخرون، أسامة محم(

 : وترتبط صعوبات القراءة بـكما 

ف إلى الرموز اللغوية  والناجم عنه قصور في التعرالتلميذضعف التمييز البصري عند  -

 .ملوليف بينها لتؤلف الكلمات والجالمختلفة عند مشاهدتها والتمييز فيما بينها ثم التَّ

- مز أو األشياء ف إلى الرضعف عملية اإلغالق البصري والناجم عنها قصور في التعر

 . من خالل إظهار جزء منها

 وال  واحٍد إدراك األشياء ككلٍّمكنهيمالتالميذ ضعف إدراك عالقات الكل بالجزء فبعض  -

 إدراك األجزاء دون القدرة على ممكنه في حين أن البعض ي، إدراك أجزائهاونيستطيع

 .إدراك الكل

 )141-140، 2005ة وآخرون، ينأسامة محمد البطا(

 : ضطرابات اإلدراك السمعيا . ب

ل التعرف إلى الحروف سهيإذ ترتبط القراءة أيضا بالوسيط الحسي السمعي 

ن كوطقها نطقا سليما ثم القيام بعمليات مزج أصوات الحروف معا لتُ نُوبالتاليوأصواتها 

) روفالح(لمهارة تحليل الكلمات إلى أصواتها التلميذ كلمة ذات داللة، إضافة إلى امتالك 

يز بين األصوات اللغوية ويتجلى القصور في اإلدراك السمعي في عدم القدرة على التمي

ضعف عملية اإلغالق  بين الكلمات، واالختالفدم القدرة على تمييز التشابه عاألساسية، 

 .السمعي المؤدية إلى قصور في التعرف إلى المقاطع والكلمات من خالل سماع جزء منها

 )140-139، 2005طاينة وآخرون، أسامة محمد الب(
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 :  التلقائينتباهاالاضطرابات  . ت

بة  على كافة عمليات النشاط العقلي المصاِحاالنتباهتؤثر كفاءة وفاعلية عمليات 

وبالتالي فاضطراب للقراءة من إدراك سمعي وإدراك بصري وفهم لغوي وفهم قرائي 

 .في المعرفي لهذه العملياتا على النشاط الوظيي يؤثر تأثيرا سلباالنتباهعمليات 

 : اضطراب الذاكرة . ث

يجدون صعوبة الذين يعانون من صعوبات القراءة التالميذ أوضحت الدراسات أن 

حققون درجات منخفضة على تابعي للمثيرات المرئية، كما أنهم ي التَّاالسترجاعفي 

 وقد تكون تقائياالن االنتباهوذلك نتيجة لعدم كفاءة عمليات اختبارات الذاكرة البصرية 

ات الذاكرة الوظائف العصبية والمعرفية هي التي تقف خلف هذا الفشل وتتمايز اضطراب

 إلى صعوبات القراءة هما اضطرابات الذاكرة البصرية في نوعين كالهما يؤدي

 .واضطرابات الذاكرة السمعية

 : االضطرابات اللغوية . ج

مه وتفسيره للمادة المطبوعة أو تؤثر بشكل مباشر على تعلُّللتلميذ الحصيلة اللغوية 

ة أو المسموعة لكنهم ال يستطيعون قوطفهم البعض اللغة المن فقد ي،ه لهاالمقروءة وفهِم

استخدام اللغة في الكالم والتعبير وتنظيم األفكار وهذا يعكس بالضرورة انفصاال ملموسا 

 .بين الفكر واللغة باإلضافة إلى سوء استخدام الكلمات والمفاهيم

 )299-289، 2002سامي محمد ملحم، (

 : عوامل بيئية -

 بلياور بلير(و )1977 وهارينج باتمان(يرى العديد من الباحثين المتخصصين أمثال 

Blair & Rupley 1990(  في اكتساب المهارات القرائية ناتج عن عوامل التالميذأن فشل 

 :  أثناء تعليم القراءة من بينهاالتلميذبيئية محيطة ب

 .ص للتدريبالزمن المخصأي لم القراءة من القدر الكافي لتعالتالميذ حرمان العديد من  -

 . على القراءة الحرةالتالميذ تشجيع عدم -

- إلفادة منهاا صعوبات التعلم تالميذ عب معها علىاستخدام وسائل تعليمية صعبة يص. 
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 .المتكررة أو الفشل في مالحظتها التلميذ أخطاء تجاهل -

 )138، 2005حمد البطاينة وآخرون، أسامة م(

 الثقافية للوالدين ودعمهم للنشاط الذاتي للقراءة عند أبنائهم له دوره لفروق واالختالفاتا -

بدراسة  )Durkin دوركان(في هذا الصدد قامت . في تطوير المهارات القرائية لديهم

ا تلميذ49م  تلميذا في القسم التحضيري من بينه5103ية على ِعتتبسبقا  تعلموا القراءة م

 49أن التالميذ إلى خلصت دراستها و "بكاليفورنيا  Oaklandأوكالند"في المنزل وذلك في 

ق في نوعية قراءتهم مقارنة باآلخرين على األقل إلى القسم السابع وهذا احتفظوا بالتفو

 .تعة من جانب األمهاتمزات المحفِّلفروق في الذكاء أو الشخصية وإنما للملليس عائدا 

)Fitzhugh Dodson, 1999, 250( 

 : ومن الدراسات السابقة التي اهتمت بصعوبات القراءة ما يلي

حول أثر التصحيح على أداء الطلبة  )& Jenkins Flesher 1982 وجنكنز فليشر( دراسة

 : ث اتجاهاتعت عينة الدراسة التجريبية إلى ثالخِضذوي صعوبات التعلم في مجال اللغة وُأ

 . السؤال عن محتوى المادة التعليمية المقروءة وعدم التصحيح لألخطاء: المجموعة األولى -

السؤال عن محتوى المادة التعليمية المقروءة والتصحيح المتكرر للخطأ : المجموعة الثانية -

 ).التدريب(

 .ل التدريب وبعدهالسؤال عن محتوى المادة التعليمية المقروءة قب: المجموعة الثالثة -

 أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين حتفاظاالية على أظهرت المعالجة اإلحصائو

 .المجموعات الثالثة

 )44، 2003تسيير مفلح كوافحة، (

  حول)& Larson Flesher, Jenkins 1983 والرسون نكنزج فليشر،( وأما دراسة

عت عينة الدراسة خِضُأفقد وبات التعلم أثر التصحيح والتدريب على أداء الطلبة ذوي صع

 : التجريبية إلى اتجاهين

 . تصحيح الكلمة المنطوقة بصورة خاطئة أثناء القراءة الشفوية :المجموعة األولى -

ثم تصحيح الكلمة المنطوقة بصورة خاطئة أثناء القراءة الشفوية  :المجموعة الثانية -

 .التدريب عليها
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 بين المجموعتين لصالح المجموعة إحصائيةروق ذات داللة خلصت الدراسة إلى وجود فو

 .الثانية

 )45-44، 2003يسير مفلح كوافحة، ت(

أثناء االحتفاظعلى أثر التصحيح والتدريب على ظ أن الدراستين ركزتا فالمالح 

ثبت الدراسة األولى فعالية  إذ لم تُ؛ل إليهماالقراءة الشفوية واختلفت النتيجتان المتوص

 . صحيح والتدريب في حين أكدت الدراسة الثانية هذه الفعاليةالت

 )Carpenter, Miller & Lamoine 1982 والموان ميلر ،كاربنتر( أما دراسةو

تألفت عينة فقد حول صعوبات التعلم في القراءة وإمكانية القراءة عند ذوي صعوبات التعلم، 

 بين مجموعة طلبة مدارس ابتدائية االختالفإلى بحث  من الطلبة وهدفت 107 الدراسة من

هجئة ويتلقون الخدمات الخاصة بالطلبة ذوي صعوبات التعلم يعانون عجزا في القدرة على التَّ

 .ئةجومجموعة طلبة لديهم القدرة على القراءة والته

وخلصت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية تركزت في جوانب التهجئة والتمييز 

 .الطلبة ذوي صعوبات التعلم من الدرجة الشديدةالصوتي لصالح 

 )53، 2003تيسير مفلح كوافحة، (

 Dysgraphia:   صعوبات الكتابة )2-2

ر فيه الفرد عن أفكاره وتجاربه إلى اآلخرين على صورة الكتابة نشاط فكري يعب

لفرد ما يلي منها وتتطلب عملية الكتابة من افادةواإلطالع عليها اإللهم كن رموز لغوية يم : 

 .رة عنهامل المعب ذهنيا بفكرة واحدة عند صياغتها بالكلمات والجاالحتفاظ القدرة على -

 .مكنه من مواصلة األفكار وترابطهاامتالك الفرد لذاكرة بصرية وحركية كافية وفعالة تُ -

 .دبي للعالقات بين حركة العين واليسي العصنفلالقدرة على التآزر ا -

 النحوي ترابطها وداللتها وبنائها اللغويإلى كتابة إبداعية سليمة في أفكارها والوصول  -

 .مات الحروف الهجائيةوالصرفي باإلضافة إلى سالمة الخط وجماليته وفقا لخصائص وِس

 )157-156، 2005أسامة محمد البطاينة وآخرون، (
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 حيث تسبقها في غويةهرم تعلم المهارات والقدرات اللفي تحتل الكتابة المركز األعلى 

 وتؤدي الصعوبة في اكتساب هذه المهارات .التحدث والقراءةو االستيعاب مهارات االكتساب

 :في  الغالب إلى صعوبة تعلم الكتابة والتي تتجلى مظاهرها في

 :مظاهر صعوبات الكتابة )2-2-1

 :صعوبات خاصة في رسم الحروف والكلمات -

صغير غير التكبير أو الت أي صعوبة رسم الحروف رسما صحيحا وتتضمن

لسمات المميزة، صعوبة الكتابة بحروف منفصلة أو متصلة وفقا لالمناسبين لخاصية الحرف، 

السطرتباعإعدم التوصل إلى د وغير متناسق، الكتابة ببطء ورسم األحرف بال شكل محد . 

 )59-58، 1999هوغيت كاغالر، (،)36، 1998فيصل محمد خير الزراد، (

 : ستخدام الفراغ عند الكتابةصعوبات ا -

 وتخص عدم قدرة الفرد على تنظيم الحروف والكلمات بصورة متناسقة من حيث

 .ترك مسافة مناسبة بين الحروف والكلماتطاء الحجم الحقيقي للحرف والكلمة، إع

 المكانية الناتجة عن إدراك بصري عوبة إلى صعوبات في إدراك العالقاتالصهذه وترجع 

 .نخاطئ للمكا

 )162، 2005حمد البطاينة وآخرون، أسامة م(

 :صعوبات إنقرائية الكتابة -

صعوبة ترتيب تسلسل أي  صعوبة تنظيم األفكار وترتيبها فتكون الكتابة غير منظمة -

 .األحداث أو األشياء أو الكلمات

 .دلمعنى المرا اهشوت نحويةز أخطاء برت ف؛ صعوبة استخدام قواعد اللغة عند الكتابة-

 .ير عن األفكارعب يؤثر سلبا عند التمما محدودية الكتابات ونقص المعاني -

 . )...بفواصل، استفهام، تعج( مشكالت في آلية الكتابة من استخدام آلليات الترقيم -
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 : )الرسم اإلمالئي(صعوبات التهجئة  -

صورة الذهنية التهجئة هي قدرة الفرد على ترميز الحروف والكلمات بمعنى تحويل ال

الساكن  منهالها، نة من خالل أصواتها المختلفة المكو- الرمزية للحروف والكلمات

 . إلى صيغة مكتوبة-)الضم، الفتح، الكسر(والمتحرك 

 )163، 2005 أسامة محمد البطاينة وآخرون،(

 : ومن صعوبات التهجئة الشائعة

- عدم التمييز بين الحركات األصلية والمودد. 

 .م التمييز بين النون كحرف هجاء ونون التنوينعد -

 .عدم التمييز بين التاء المفتوحة والتاء المربوطة -

 . الشمسية" ال"عدم التمييز بين إسقاط أو كتابة الالم في  -

- نة في النهاية نظرا لوحدة الصوتعدم التمييز بين شكلي كتابة األلف اللي . 

 . في الكلمةلهمزة حسب موقعهان من حاالت كتابة ا التمكُّعدم -

 .عدم التمييز بين الحروف المتشابهة من حيث المخارج والمختلفة في التفخيم والترقيق -

 )98-47 محمد رجب فضل اهللا،(

" ذا"من الكلمة المبدوءة بالالم أو ألف " لا"أو " ال"عدم التمكن من حاالت حذف ألف  -

 . اإلشارية عند اقترانهم بالالم المكسورة

 .لحقها األلفالجماعة التي ي" واو"الفعل و" ووا"عدم التمييز بين  -

 )123-116محمد رجب فضل اهللا، (

كتب متصلة بما قبلها وما بعدها والحروف التي عدم التمكن من حاالت الحروف التي تُ -

 .كتب متصلة بما قبلها فقطتُ

 )307-306، 2002سامي محمد ملحم، (

 :لكتابة إلى العوامل اآلتيةبات اعزى صعوتُأن ويمكن 
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 : أسباب صعوبات الكتابة )2-2-2

 :اضطرابات الضبط الحركي -

د مهارة التآزر الحركي البصري ضرورية لعمليات النسخ والتتبع للحروف عتُ

 ويعود اضطراب الضبط .والكلمات وإن اعتراها قصور أدى هذا إلى صعوبة تعلم الكتابة

أن بعض ) Myklbust 1965 مايكلبست( أوضحإذ لحركي إلى عجز في وظيفة الدماغ، ا

األطفال يعرفون الكلمة الراغبين في نسخها ويستطيعون قراءتها وكذا تحديدها عند عرضها 

لهم، لكنهم غير قادرين على تنظيم وإنتاج األنشطة الحركية الالزمة لنسخ أو كتابة الكلمة من 

 .لحروف والكلماتالذاكرة أي العجز عن تذكر التسلسل الحركي لكتابة ا

 )158، 2005أسامة محمد البطاينة، (

نتج عنه صعوبة  فوجد أن العجز في الضبط الحركي قد يLorya( 1966 لوريا(أما 

جات الحركية عند محاولة إرسال اإلشارات المناسبة للجسم والذراع واليد في المخر

 ).الحركات الدقيقة(واألصابع للقيام بحركة مناسبة للكتابة 

 )53، 2003مد علي كامل، مح(

 : المكاني-اضطرابات اإلدراك البصري -

 في اإلدراك البصري يؤدي االضطرابإلى أن ) Strauss 1974 ستراوس( أشار

ميل لترك الفراغات غير المناسبة بين الفصلة وذلك بسبب نعدم تعلم الكتابة باألحرف المإلى 

 صعوبة في معل الكلمة الواحدة،  من حيث الترتيب داخالحروفالحروف والكلمات وعكس 

 .مشاهدة شكل الكلمة ككل

 )65، 2003محمد على كامل، (

 : اضطرابات الذاكرة البصرية -

يواجه ذوي صعوبات الكتابة صعوبة في استدعاء أو إعادة إنتاج الحروف والكلمات 

التلميذكن مالحظته عندما يحاول من الذاكرة والذي يملْ تشكيل وسلتي سيتم لة الحروف اس

 فعدم قدرة الطفل معرفة األشياء بالرغم من سالمة الحاسة البصرية يدعى فقدان ؛تذكرها

 Visualagnsia.الذاكرة البصرية 

 )159 ،2005 أسامة محمد البطاينة وآخرون،(
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وآخرون  لنببو(ومن الدراسات السابقة على صعوبات الكتابة الدراسة التي أجراها 

1984 Poplin et al(  قدرات التعبير الكتابية عند ذوي صعوبات التعلم مقارنة بالطلبة حول

العاديين وخلصت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيا في األداء الكتابي بين ذوي 

ة للغة صعوبات التعلم من الصف الثالث ابتدائي وأقرانهم العاديين وذلك في المهارات اآللي

 .غةئة واستخدام اللمن حيث النطق والتهج

 )50، 2003تيسير مفلح كوافحة، (

 :Dyscalculia رياضياتصعوبات ال )2-3

في األعداد على أنها :  ضمن اتجاهينهاد إذ يتم البحث فيعلم عقلي مجرالرياضيات 

في األشكال الهندسية على أنها ِندة ورموز مجرباإلضافة إلى كونها علما  ومساحات، سب

 . السابق والالحقتطلب التوليف بينتراكميا تسلسليا ي

 ) 170، 2005أسامة محمد البطاينة وآخرون، (

 على عمليات التفكير أي الطريقة التي يستخدمها الفرد ا في أساسهالرياضياتقوم تو

 :ه المشكلة الرياضية وهذا يتطلبأثناء حلِّ

  بمعنى أن هذه،التي تتضمن الحقائق والمفاهيم والقوانين والنظريات: المعرفة العقلية -

المجموعة من العوامل تتضمن كافة المعارف العقلية الضرورية والالزمة لحل المشكلة 

 . أن يحل المشكلةالتلميذوالتي بدونها ال يستطيع 

فه قوم بها الفرد مستخدما معاري أو الخطوات التي تبالعملياوتتعلق : ستراتيجيات الحلا -

 . للمشكلةالعقلية للوصول إلى الحل المطلوب

 )289، 2001ي سالمة، حسن عل(

د صعوبة في تعلم إن أي قصور يعتري المعرفة العقلية أو استراتيجيات الحل يوِج

 : التي تتجلى مظاهرها فيالرياضيات
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 :  الرياضياتمظاهر صعوبات )2-3-1

 : ن من الحقائق العددية الرياضية األساسيةصعوبات التمكُّ -

 ببعض العمليات الحسابية االحتفاظمشكلة من خالل عدم القدرة على برز هذه التَ

 . والقسمة والضربوخاصة فيما يتعلق بحقائق الجمع والطرح

 )174، 2005مد البطاينة وآخرون، أسامة مح(

 : صعوبات في المهارات الحسابية البسيطة -

اء العمليات الحسابية التي تتطلب  عند إجر مشكالتالتالميذعادة ما يواجه هؤالء 

قدراتهم الواضحة في رغم ب بصورة متكررة التالميذدو هذه الصعوبة عند مهارات بسيطة وتب

صعوبة في عمليات العد أو التلميذ جد ي ومثال ذلك أن ،المتقدمةالرياضية إجراء العمليات 

 .ت العليا مثل جمع الكسور وضربهاالجمع أو الطرح وال نجد لديه صعوبة في العمليا

 )95، 2003تيسير مفلح كوافحة، (

 : هصعوبتُد واعدمفهوم األ -

 ثالثة، اثنان،إدراك مفهوم األعداد يتطلب إدراك مفهوم العد بعبارة واحدإن ... ،

إدراك قيمة كل منها والكمية التي يمثلها ، ...3، 2، 1استخدام األرقام بصورة متسلسلة مثل 

عوبة سهم في صي  لصعوبات في إدراك هذه المفاهيم واستخداماتهاتالميذض العرتَو. كل رقم

 . عملياا وتوظيفهرياضياتتعلم ال

 )174، 2005حمد البطاينة وآخرون، أسامة م(

 : صعوبات العد -

 :رياضيات وفق قواعد محددة مثليقوم العد في ال

- استخدام  و الشيء مرة واحدة فقطعدبدال من الحروفاألرقام في العد . 

 والقدرة على تحرير  المجموعة كلهادإدراك مفهوم أن العدد األخير يدل على ع -

 .األعداد

- عداألشياء ال ي كن البدء من اليمين إلى اليسار أو العكس أو تطلب فيها الترتيب حيث يم

عشوائيا دون التكرارالعد . 
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 .الت في إدراك مفاهيم قواعد العد يواجه مشكرياضياتوعليه فذو صعوبة تعلم ال

 )175، 2005آخرون، مد البطاينة وأسامة مح(

 : د المجراالستداللصعوبات  -

 .  يجد صعوبة في حل المشكالت ذات الصياغات اللفظية أو الكالمية-

 . غير قادر على عمل مقارنات من حيث الحجم والكمية والمسافة والزمن-

  ...،×،−،÷،+،<،>،:=لرياضية أو ترجمة معانيها مثل يجد صعوبة في فهم الرموز ا-

مثل المفاهيم والقوانين والعمليات لرياضيات لصعوبة في فهم المستوى التجريدي  يجد -

 . واالفتراضات

 )337، 2002سامي محمد ملحم، (

 : االتجاهاالرتباك في تحديد  -

 .  كتابة األعداد بصورة معكوسة-

 . مكان البدء بإجراء العملية الحسابية خاصة في حال وجود عدة منازلصعوبة تحديد  -

 )176، 2005سامة محمد البطاينة وآخرون، أ(

 : اضطرابات اإلدراك البصري -

-يجد صعوبة في قراءة األعداد م 9431627 :دة األرقام مثلتعد. 

 ).13،31(،)6،9(: مثل يجد صعوبة في التمييز بين األرقام -

معين، متوازي األضالع، :  ضعف في التمييز بين األشكال الهندسية الرياضية مثل-

 ...،المثلث بأنواعه

 . صعوبة في وضع األرقام أو الكسور العشرية أو الفاصلة في مكانها-

 )336، 2005حمد البطاينة وآخرون، أسامة م(

 : اضطرابات اإلدراك السمعي -

 .  يجد صعوبة في كتابة األعداد أو الواجبات إمالئيا-

 .جد صعوبة في سماع أنماط األعداد ي-

 .من داخل سلسلة التتابع العددي يجد صعوبة في العد -

 . يجد صعوبة في إدراك التراكيب اللغوية الشفوية-
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 . يجد صعوبة في حل المشكالت اللفظية أو فهمها-

 )336، 2005 أسامة محمد البطاينة وآخرون،(

 : اضطرابات الذاكرة -

أو  الرياضية  بالحقائقحتفاظاال عدم القدرة على :ن حيث الذاكرة قصيرة المدىِم -

القدرة على االحتفاظ  المعلومات الجديدة، نسيان خطوات الحل أو التتابع العددي، عدم

 .بمعنى الرموز

عدم  أو التعرف عليه من خالل الساعة، صعوبة في معرفة الوقت: ن حيث التتابعِم -

مراحل أو متعددة العمليات الحسابية، ل جميع الخطوات في حل المشكالت متعددة الاستكما

 . التفكير المنطقي التتابعيإلى  لالفتقار في حل المشكالت اللفظية متعددة الخطوات صعوبة

 )337، 2002سامي محمد ملحم، (

 :  إلى العوامل اآلتيةرياضياتعزى صعوبات الويمكن أن تُ

 : رياضياتأسباب صعوبات ال )2-3-2

 : عوامل متعلقة بالنظام التعليمي -

ر للتحصيل العديد من الظواهر التربوية  بالعالمات كمؤشِّهتماماالأفرزت عملية 

 : السلبية كان من بينها

ية وانتشار لية التعليم داخل الغرفة الصفِّاعر الدروس الخصوصية وتراجع ف انتشا-

 . صات النموذجيةالملخَّ

عرفون عرفون على وجه اليقين وبين الذين يالت تمييز األسئلة بين الذين ي انخفاض معاِم-

ين وذلك نتيجة اتساع قاعدة الحصول على الدرجات النهائية ومجاميع على وجه التخم

 .النهايات العظمى للمواد المختلفة

فعيل  والتَّ ودورها في التجهيز النشطْتلميذ تعطيل العمليات المعرفية العقلية لدى ال-

 .اإليجابي لعمليات تمثيل المعرفة

 )339، 2002سامي محمد ملحم، (
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 : لسياق النفسي االجتماعيعوامل متعلقة با -

إن تقليص الوزن النسبي للرياضيات في المدارس التربوية في المرحلة الثانوية 

 تحول إلى التالميذ دفع العديد من ال،وطرح مواد أخرى لتأخذ نفس الوزن النسبي للرياضيات

 دورا عيةاالجتماهذا وتلعب الثقافة .  في الوزنعن اختيار الرياضيات الختيار ما يعادلها

 فالتنافس القائم في ،هه في الحياةوج وتَتلميذهاما وبارزا في التأثير على تطلعات وطموح ال

كل هذا يسهم في إمكانية زيادة صعوبة تعلم الرياضياتهلقي بثقله على كاهِلهذا المجال ي ،. 

 )177، 2005مد البطاينة وآخرون، أسامة مح(

 : تلميذعوامل متعلقة بال -

ي التراكمي للمعرفة الرياضية وتحصيلها أو اكتسابها بالتوظيف الكملتلميذ اهتمام  عدم ا-

في للمعلومات الرياضية بطريقة تعكس وِقاكتسابا تراكميا تصاعديا واالكتفاء باالكتساب الم

 .ك عناصر المعرفة الرياضيةعزل وتفكُّ

انين الرياضية األساسية القو للمفاهيم والعالقات والقواعد ولتالميذا صعوبة اكتساب -

هما في التعامل والتناول سار ممارستها والبناء عليها واالحتفاظ بها لتصبح جزءا مِحوان

 .والمعالجة العقلية اليومية

م وعمليات ظُشكل عبئا على نُ االنصراف إلى االهتمام بالمجاالت األكاديمية التي ال تُ-

ن المعلوالتجهيز والمعالجة استنادا إلى كوماال مات السهلة ال تتطلب جهدا عقليا نشطا وإع

 .إيجابيا للمستويات العليا من التفكير

 )341-340، 2002مي محمد ملحم، سا(
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  خصائص ذوي صعوبات التعلم:ثالثا

وكشفت  ئة ذوي صعوبات التعلملقد حاول بعض الباحثين اإلحاطة بخصائص ِف

رة هذه حو واحد ويمكن متلميذها لدى جتمع كلالنتائج عن عدد متنوع من الخصائص ال تَ

 : الخصائص فيما يلي

 : مستويات النشاطاالنتباه و )1

 وصعوبة  القدرة على االستدعاء السريع لالنتباهإن نقص االنتباه يتجلى في عدم

ده القدرة على فِقلفرد مما ياباه نتا دخول أي مثير خارجي دائرة دته عناالحتفاظ به مع تشتُّ

 . تغربلة المثيرا

دة والتي تتسم بالحركة وأما النشاط الزائد فيتجلى في مجموعة من السلوكات المشاه

الزائدة عن الحد المسموح به والمها من هدف واضح وصعوبة البقاء بثبات عتاد، مع خلو

فقدان االتزان الحركي النشاط الزائد  ظ على ذويمكان لفترة طويلة ولذا يالحالوهدوء في 

 . في محيط حياتهم األسرية والمدرسية والمجتمعيةفي تصرفاتهم

 )2، 2005 محمد النوبي محمد علي،(

 Attention Deficit Disorderق اضطراب نقص االنتباه وفي كثير من األحيان يرافَ

اضطراب قصور االنتباه المصحوب بالنشاط برف ع وهذا ما يHyperactivity بالنشاط الزائد

 / ومن أعراض النشاط الزائدADHD" Attention Deficit Hyperactivity Disorder" الزائد

  :قصور االنتباه

 . الفشل في االنتباه الشديد للتفاصيل -

 . ةدثاحالم عوبة في االستماع عندص -

 . وضعف تنظيم المهام واألنشطةصعوبة المتابعة من خالل التعليمات -

- ا وعقليا عضلياجهودب ممة والمهام التي تتطلَّتجنب الجهود المدع . 

- وِقصر فترة االنتباهالنسيانرحان وسهولة الس .  

  . زنجااإلقيد سهولة االنجذاب إلى مثيرات خارجية بعيدا عن المهام  -

 . القلق -

 . )ر عصبياالرتباك في الجلوس بخجل أو توتاهتزاز األرجل أو (ل ملمالتَّ -
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- س فترة من الزمنوجلالعند  المكانرك فرطة وعدم الراحة وتَحركة م . 

 . ث ضوضاءحِدتُ  أصواتراصدإ و)التحدث بتلقائية(ثرثرة في الحديث  -

 .في أوقات غير مالئمةوهذا ق التَّسلُّي وجرالالتصرف بدون تفكير ومقاطعة اآلخرين و -

 . كثرة حركات الرأس والعينين -

  .ة على األسئلة قبل إتمامهاي المواقف التي تتَّسم بعدم الوضوح واإلجابسرع فتَّال -

 .صعوبة في بداية المهام أو اللعب أو أنشطة وقت الفراغ -

 )22-20، 2005مشيرة عبد الحميد أحمد اليوسيفي (

االندفاع لدى ذوي ي وروومن الدراسات التي اهتمت باالنتباه ومستوى النشاط والتَّ

لدى  )يروالتَّ/االندفاع( أسلوب التي بحث فيها )Shove 1973 شوف(دراسة صعوبات التعلم، 

 . تلميذ152عينة تالميذ ذوي صعوبة تعلم وعينة تالميذ عاديين مجموعهما 

قياس وتحليل التباين للمعالجة لل كأداة "MFFT"ار تزاوج األشكال المألوفة وباستخدام اختب

فروق دالة إحصائيا لصالح ذويوجود ن اإلحصائية تبيندفاعاالعد  صعوبات التعلم في ب. 

مقسمة بين التالميذ تلميذ  86في دراسته على عينة  )Wolf 1979 وولف(وتوصل 

العاديين والتالميذ ذوي صعوبة التعلم باستخدام نفس األداة ونفس األسلوب اإلحصائي إلى 

عد نفس النتيجة التي تؤكد وجود فروق دالة إحصائيا لصالح ذوي صعوبات التعلم في ب

 .االندفاع

لدى ) يروالتَّ/االندفاع(حول األسلوب المعرفي  )Faber 1976 فايبر( سةوفي درا

ينة ذوي صعوبات التعلم بين الصفين الرابع والسادس لدى عتلميذ  40 إلىة مقسمة عين

ار تزاوج سادس لدى عينة العاديين وباستخدام اختببين الصفين الرابع والتلميذ  100و

 ،للمعالجة اإلحصائية  " مربعكا"التباين وتحليل االنحدار وتحليل  و"MFFT"األشكال المألوفة 

تبين أن بسم األداء بالبطء وعدم الدقة  ال يرتبط ارتباطا قويا بصعوبات التعلم إذ اتَّد االندفاعع

أظهر التالميذ العاديون وذوي صعوبات التعلم زيادة في كما في االستجابة مقارنة بالعاديين 

 . ي عدد األخطاء بزيادة العمر فازمن الكمون ونقص

مقسمة بين تلميذ  40على عينة  )olsterB 1986 بولستر(في حين أن دراسة 

قياس وتحليل التباين للار كأداة بتوصلت باستخدام نفس االخت ،مالتعلالعاديين وذوي صعوبة 
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التالميذ أن أي سة إلى نتيجة معاِك) يروالتَّ/االندفاع(للمعالجة اإلحصائية فيما يتعلق بأسلوب 

د ذوي الصعوبة كانوا أسرع من العاديين في الوصول إلى االستجابة الصحيحة ولم توج

 . في دقة االستجابةعينتينفروق ذات داللة إحصائية بين ال

مة بين العاديين وذوي مقس  تلميذ60على عينة  )indsH 1976 هيندز(وفي دراسة 

قياس وتحليل التباين وتحليل التغاير للمعالجة للار كأداة بصعوبة التعلم وباستخدام نفس االخت

ن أنه في ضوء زمن الكمون توجد بي تَ،)يروالتَّ/ندفاعاال(اإلحصائية فيما يخص أسلوب 

فروق دالة إحصائيا في با  لصالح ذوي صعوبات التعلمد االندفاععفي ضوء عدد ، أم

 . بين العاديين وذوي الصعوبةال توجد فروق ذات داللة إحصائية ف األخطاء

حول األسلوب ) uayQ & rawnB 1980 كوايو براون(في حين أن دراسة 

 سنة بالنسبة 12 و7بين الفئتين تلميذ  60إلى لدى عينة مقسمة ) يروالتَّ/االندفاع(المعرفي 

 .ديينلتالميذ العا ل سنة بالنسبة12 و7بين الفئتين تلميذ  60 ولتالميذ ذوي صعوبات التعلمل

ن أن النتيجة بيللمعالجة اإلحصائية تَ "مربع كا"قياس وللوباستخدام نفس االختبار كأداة 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية   ففي ضوء زمن الكمون)1976 هيندز(معاكسة لدراسة 

توجد فروق ذات  فبةفي ضوء عدد األخطاء المرتكَ أما بين العاديين وذوي صعوبات التعلم

 . على الترتيب مقارنة بالعاديين) سنة12-7 (إحصائية لصالح ذوي صعوبات التعلمداللة 

ق ذات داللة فروتوجد ) بةعدد األخطاء المرتكَوزمن الكمون (عدين وفي ضوء الجمع بين الب

 وغياب هذه الفروق في فئة في االندفاع)  سنوات7(التعلم إحصائية لصالح ذوي صعوبات 

ق فوهذا ما يت ذ ذوي صعوبات التعلم يميلون إلى التروي بتقدم العمر أي أن التالمي) سنة12(

 ).1976 بريفا(مع دراسة 

تلميذ  34حول معرفة الفروق بين عينة  )Labrentz 1980 اليبرنتز( أما دراسة

يرالتَّ/االندفاع(عرفيين مقسمة بين العاديين وذوي صعوبات التعلم في األسلوبين المو( ،

ار تزاوج األشكال المألوفة لألسلوب األول، تبعلى المجال وباستخدام اخ) تماداالع/ستقاللاال(

قياس وتحليل التباين للمعالجة لل ننة لألسلوب الثاني كأداتيار األشكال المتضمبواخت

 .  واالستقالل عن المجالدفاععدي االنن عدم وجود فروق بين العينتين في ب تبي،اإلحصائية
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عدي إلى دراسة الفروق في بOzowa(  1980 اأوزو(وذهبت دراسة 

ث وجود عالقة ارتباطية  بين التالميذ العاديين وذوي صعوبات التعلم وبح)تالتشتُّ/االندفاع(

د ع تلميذ ذو صعوبة تعلم ويتم قياس ب80 و تلميذ عادي40ذلك على عينة ين وبين البعد

ت باستخدام االختبارات الفرعية د التشتُّع ب، أماار تزاوج األشكال المألوفةب باختاالندفاع

 . للذكاءوكسلرالختبار ) الحساب، مدى األرقام، الترميز(

 لمقارنة أزواج المتوسطات لزكو-نيوماناختبار والت االرتباط وباستخدام معاِم

 عدي التشتُّتلة إحصائية في بن وجود فروق ذات دالتبيالتمايز للمعالجة اإلحصائية، تحليل و

جود عالقة ارتباطية و و مقارنة بأقرانهم من العاديين لصالح ذوي صعوبات التعلمندفاعاالو

 .رتبطان بصعوبات التعلمة بين بعدي التشتت واالندفاع فهما يموجب

 )239-234، 2000السيد عبد الحميد سليمان السيد، (

 

 : الدافعية لالنجاز )2

 دائم لتقييمات لة للفرد تعزيزوكَيتأسس على النجاح أو الفشل الدائم في األنشطة الم

إيجابية أو سلبية تقود إلى تحديد مستوى الثقة بالنفس وتساعد على تجسيد التقييم الذاتي 

 .باتجاهيه

 )31، 2000ن فريدمان وآخر، .ل(

عتبر الدافع لإلنجاز من أهم العوامل التي تلعب دورا كبيرا في التحصيل وعلى هذا األساس ي

 . رق بين التحصيل الفعلي واختبارات االستعداد دالة لدافعية االنجازر أن الفَاألكاديمي باعتبا

 ومن الدراسات التي اهتمت بالدافعية لإلنجاز ومكوناته لدى ذوي صعوبات التعلم

 تلميذ 25 بينفي مستوى الدافعية لإلنجاز بحثت الفروق  التي )damsA 1976 آدمز(دراسة 

 تلميذ ذو صعوبة تعلم يتلقون تعليما 48الثاني عشر والصف  من الصف التاسع حتى عادي

ن عدم بي وتحليل التباين للمعالجة اإلحصائية تَ"متشيجان"وباستخدام مقياس والية ، إضافيا

 . الدراسةصائية في الدافع لإلنجاز بين عينتيوجود فروق ذات داللة إح
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ميذ عاديين  بحثت الفروق بين تال)issamaA 1976 إيساما(في حين أن دراسة 

في مستوى الدافع لإلنجاز وتألفت الثالث والرابع وتالميذ ذوي صعوبة تعلم من الصفين 

 . مقسما بين الطرفينا تلميذ96العينة من 

اتضح وجود فروق ذات ) adwig& L efcurtL 1965 والدويج تليفكور(ة بوباستخدام لع

 .)1976آدمز (راسة ة لدوهي نتيجة مناِقضداللة إحصائية بين عينتي الدراسة 

 )256، 2000السيد عبد الحميد سليمان السيد، (

حول تقدير  )Sposer 1988 ، سبوزرHlechko 1976 هليتشكو( كل من وفي دراسة

كالذات كمتلميذ ذو صعوبة تعلم 114 عينة )1976 هليتشكو( استخدم ،ن للدافع لإلنجازو 

 كوبر(تم تقدير الذات باستخدام مقياس  و سنة11 و8بين  تلميذ من العاديين أعمارهم 75و

وخلصت الدراسة إلى أن ذوي صعوبات التعلم في المرحلتين  )Cooper Smithسميث 

فقد استخدم عينة ) 1988 سبوزر( أما . تقدير منخفض لذواتهم مقارنة بالعاديينلهمالعمريتين 

ق عليها نفس بطَ تلميذ عادي من تالميذ المدارس األولية 30 تلميذ ذو صعوبة تعلم و96

 وباستخدام تحليل التباين للمعالجة اإلحصائية خلصت الدراسة إلى عدم وجود فروق ،المقياس

 . )1976 هليتشكو(دراسة  ضناقما ي و وهذات داللة إحصائية بين العينتين في تقدير الذات

ن آخر وكأضافت مفهوم الذات كمHeyman(  1990 هيمان(في حين أن دراسة 

 الثالث حتى  تلميذ ذو صعوبة تعلم من مستويات الصف78خدمت كعينة لإلنجاز واستَللدافع 

ر د أما مفهوم الذات فقد قُ،سميث كوبرتقدير الذات باستخدام مقياس  وتم الصف السادس

 وهي )إدراك القدرة العامة، الرضا عن المدرسة، الثقة بالنفس في القدرة األكاديمية (باستخدام

 Boerman & 1979 وشابمان بورمان( لـر طومن مقياس إدراك القدرة المس فرعية اييمق

Chapman( ومقياس اإلدراك الذاتي للقدرة. 

معامل ب وعولجت النتائج إحصائيا ) أفراد8(رة بقت أدوات الدراسة في جلسات مصغَّطُ

راك الذات، بين إد د وخلصت الدراسة إلى وجود دالة خطيةاالرتباط وتحليل االنحدار المتعد

 .التحصيل األكاديمي لدى ذوي صعوبات التعلموتقدير الذات، مفهوم الذات 

 )263-257، 2000السيد عبد الحميد سليمان السيد، (
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تمت دراسة الفروق في  )& Lawrance Lewis 1989 ولورانس يسلو(وفي دراسة 

مركز الضبط كمتلميذ عادي 26علم و تلميذ ذو صعوبة ت24ن للدافع لإلنجاز بين عينتي كو 

ار المسؤولية العقلية عن بوذلك باستخدام اخت  سنة12 إلى 8من المرحلة العمرية الممتدة من 

ن وجود فروق  وتحليل التباين للمعالجة اإلحصائية الذي بي)كرندال ورفاقه(التحصيل لـ 

ية في مركز  إذ حصل التالميذ العاديون على درجات عال،ذات داللة إحصائية بين العينتين

 .مقارنة بالتالميذ ذوي صعوبة التعلم الضبط الداخلي

 )261، 2000السيد عبد الحميد سليمان السيد، (

 تقدير )Garabedian 1981 جرابديان(وزيادة على مركز الضبط أضافت دراسة 

الذات كم74 تلميذ ذو صعوبة تعلم و74إلنجاز والفروق فيهما بين عينتي لين للدافع نَكو 

اري  الرابع والسابع والعاشر وذلك باستخدام اختبميذ عادي من الصفوف الدراسيةتل

 .لتقدير الذات) سميث كوبر(و  لمركز الضبط)Nowicki-Strickland ستريكالند-ويكينا(

المدى  دمتعد دنكن(دلت نتائج المعالجة اإلحصائية باستخدام تحليل التباين واختبار 

Duncan’s Multiple Range (ن على درجات عالية في مركزلى حصول التالميذ العادييع 

في جميع المراحل وحصول التالميذ ذوي صعوبات التعلم على درجات أقل  الضبط الداخلي

 أقل بكونهمسمون  ذوي صعوبات التعلم يتَّنعني أفي جميع المراحل، مما ي في تقدير الذات

ح عائد إلى الحظ والصدفة وليس إلى ما توقعا للنجاح، تقدير منخفض للذات، تحقيق النجا

بذل من جهدي. 

 )258-257، 2000السيد عبد الحميد سليمان السيد، (

1989 ولورانس لويس(عد مركز الضبط تتفق الدراسة مع دراسة ففي ب(عد  وفي ب

فقد ) Peggy 1990 بيجي( أما دراسة )1976 هليتشكو(تقدير الذات تتفق الدراسة مع دراسة 

ي ت الفروق فيهما بين عينتبحث و الذاِتن للدافع لإلنجاز مفهومكومركز الضبط كمأضافت ل

 وذلك باستخدام ) سنة14-10( تلميذ عادي من الفئة العمرية 50 تلميذ ذو صعوبة تعلم و50

ار مفهوم الذات لـ ب واخت)1981 جرابديان(ار مركز الضبط في دراسة بنفس اخت

" ت" ار اإلحصائية باستخدام اختبودلت نتائج المعالجة، )Piers-Harris هاريس-بيرز(

التالميذ العاديين  د أن المتعداالنحداروأسلوب تحليل  )Pearson بيرسون(عامل ارتباط مو
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 صعوبات التعلم ذوو يحصلوا على درجات عالية في مركز الضبط الداخلي والتالميذ ذو

 .ذات سالبة

 )262، 2000السيد عبد الحميد سليمان السيد، (

وتتفق الدراسة في بولورانس لويس( و)1981 ديانجراب(د مركز الضبط مع دراستي ع 

1989(وفي ب د مفهوم الذات مع دراسة ع)1990 هيمان( . 

 تلميذ 37فكانت على عينة ) Jacobsen et al 1986 ورفاقه جاكوبسين(وأما دراسة 

 والثامن وذلك لتقدير مركز الضبط  تلميذ عادي من الصفين السابع67صعوبة تعلم وذو 

ر عن عب التلميذ ما يختار منهع لإلنجاز باستخدام جدول مقابلة يافين للدكونَع المعرفي كمافوالد

 .وجهة نظره

في تحصيلهم األكاديمي، أما  ن أظهروا مركز ضبط داخلي التالميذ العاديي النتائج أنبينتو

جود ارتباط بين الدافع المعرفي ووط خارجي  صعوبات التعلم فأظهروا مركز ضبذوي

فتقرين للرغبة ن ذوي صعوبات التعلم م عن كورعبي مما ،ض وصعوبات التعلمالمنخِف

 .االجتهاد في سبيل الحصول على المعرفة وتحقيق مستوى عال منهاوالمثابرة والجد و

وتتفق هذه الدراسة في بد على أداة قياس مغايرة د مركز الضبط مع سابقاتها رغم االعتماع

 .)جدول مقابلة(

 )260، 2000الحميد سليمان السيد، السيد عبد (

 

 : دراكاإلالحركة ونمو  )3

بة التعلم في مجال الحركة الحظ على الطفل ذو صعوما يواءمة عدم قدرته على م

 م عد،) التسلق، القفز، الركض،المشي(عضالته الكبيرة فيبدو مختل التوازن في أثناء حركته 

التقاط األشياء الدقيقة (خاصة اليدوية واءمة حركات عضالته الصغيرة وقدرته على م

م ظ أن بعض األطفال الذين يعانون من صعوبات في التعلالحقد يو) واإلمساك باألشياء

 :  إدراكي ومن هذه السلوكاتباضطرابات ترتبط عندهم الكثير من السلوك

 الحسية وخلق إدراك صحيح للعالم الخارجي اتهانطباععدم قدرة الطفل على فرز  -

على تفكير الطفل  Enactive Representation مثيل الحسي العمليذ أن سيطرة التَّات، إببث
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راء استبصارات للربط بين السبب والنتيجة قدرته على إجمن حد الستيعاب األشياء تَ

 .العالقات األخرىو

 )خلف/يسار، أمام/تحت، يمين/فوق( ستةاالتجاهات ال اإلدراك فيما يخص اضطراب -

 اتباعنسخ األرقام مقلوبة وبالتالي صعوبة في ويتجلى هذا في كتابة الحروف معكوسة و

 .التعليمات

ظهر في العجز عن تحديد كلمة معينة في  التي تَل واألرضيةشك صعوبة التمييز بين ال-

 .شكال الهندسيةالجملة أو تحديد األماكن على الخريطة أو التمييز بين األ

ع مفردات التي تتجلى في عدم القدرة على جم صعوبة الربط بين الكل وأجزائه و-

متكامل بسبب عدم القدرة على فهم العالقات فيما بينهانها في كٍلاألشياء التي يرو . 

الذي يتجلى في عدم القدرة على ربط المعلومات الواردة تآزر الوسائط الحسية وضعف  -

 .د عن طريق حاسة أخرىنها مع معلومة تِرعيمن حاسة ِب

توليف بين ما الناسق وظهر من خالل ضعف التالذي ي ضعف التآزر الحسي الحركي و-

  .ما يؤديه بيدهيراه الفرد بعينه و

ييز الحروف المتشابهة في النطق عكسه العجز عن تمالذي ي ضعف اإلدراك السمعي و-

  .الكلمات كذلكو

ن ف مارالمعاالحتفاظ بالمعلومات وعن والذي يعكسه العجز سمعية  ضعف الذاكرة ال-

 .أجل استخدامها في عملية التعلم

 )210 ،1992نايفة قطامي، (،)90-89، 2002 ،آخرسمير أبو مغلي و(

 )136-135، 2005تيسير مفلح كوافحة، (

 : الفكراللغة و )4

يإن نمو اللغة يعلى ضوء ذلك راء ثراءها و ولآلكيلهاللمفاهيم تشْ ور للفكر حدوثهس

الفكر النمو المعرفيبلوغ المهارات التي تشمل اللغة وى يسم.  

انطباعاتهم الحسية إلى معلومات طفال ذوي صعوبات التعلم ال تؤدي كثيرا من األإن 

 . يؤدي إلى اختالل في نمو اللغة وفي عمليات التفكيرذات معنى مفيد مما

 )91 ،2002 وآخر، مغليير أبو تيس(



           صعوبات التعلم األكاديمية الفصل الثاني                                                           
 

 
68 

التعلم صعوبة إدراك أصوات اللغة ومن مظاهر صعوبات اللغة لدى ذوي صعوبات 

التوظيف اللغوي بمظاهره األساسية ر على االكتساب وسمعيا مما يؤث بصريا وتمييزهاو

التحليل، التركيب، التنظيم، (بط بذلك من مهارات تما يرو) الكتابة، القراءة، الكالم، االستماع(

 ...).،عابالتدقيق، االستي

  :التعلمومن مظاهر صعوبات التفكير لدى ذوي صعوبات 

  . إلى التطبيق االكتساب مناالنتقالعدم المرونة في  -

 .معاني الكلماتبالتفاصيل أو االهتمام البسيط  -

 .دالضعف في التفكير المجري و الحسالتفكيرن من مكُّالتَّ -

- تجابة رة قبل االسالحاجة إلى مدة زمنية معتب. 

 أن ذوي صعوبات التعلم يعانون )al & Hallahan 1976 وآخرون لهاناه(وقد أكد 

 1979 تورجيسن( و)Flavell 1976 فالفل(أشار  المشكالت وقصورا في التخطيط لحل

Torgeson(إلى قصورهم في مهارات ما بعد المعرفة  Skills Metacognitive صور أي الق

قصور في المعرفية وي تنظيم النتائج وتناسق العمليات العقلية وفي الرقابة العقلية النشطة وف

 .الخطط التي تساعد في تعلم أفضلالطرائق و

 )114، 2003ر مفلح كوافحة، يتيس(

 

  :النمو االنفعالي واالجتماعي )5

ر المرحلة األولى من حياة األطفال العاديين فترة إنجازات نفسية كبيرة فالطفل عتبتُ

مون ِسستقبلية في السنوات األولى من حياته، أما ذوو صعوبات التعلم فيتَّتتشكل شخصيته الم

 : بما يلي االجتماعية واالنفعاليةمن الناحية 

-التَّلب نافي للحاجةث في النشاط بتكرار نفس السلوك الم.  

  .عدم تقدير نواتج السلوك حيال اآلخر صعوبة الضبط الذاتي و-

  .التمركز حول الذات والالمباالةويتجلى في الكسل  الذي االجتماعيحاب نساال -

  . الزائدة االعتمادية-

 . اتجاه اآلخرين ألسباب غير مبررةالعدوانية -
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 . ال يلتقطون التلميحات الدقيقة واإليحاءات إذاالجتماعيالعوز للذكاء  -

  .سلبيته تدني مفهوم الذات و-

عدم الثقة  وصول إلى مستوى عام للتمكناإلحساس بالعجز المتراكم من الفشل في الو -

 .عدم اإلحساس بالوقتوتر الدائم والشعور باإلهانة و التلدوبالنفس التي تُ

 )104، 2003، راد دندشم يزاف(،)81، 2005أسامة محمد البطاينة وآخرون، (

تولد تإلى أن ذوي صعوبات التعلم ) Chapman 1988 شابمان( دراسة توصلتو

بالتالي انخفاض  والية غير سارة تؤدي إلى الشعور بانخفاض قيمة الذاتلديهم خبرات انفع

التحصيل الدراسي ضي من التعلم ورعدم الثقة في النفس وفي تحقيق مستوى موم الذات ومفه

عدم البهجة واإلحساس بالعجز وعتوقَّالم. 

 )81، 2000السيد عبد الحميد سليمان السيد، (

 إلى أن ذوي صعوبات التعلم وصلالتتم ) 1989itgalMar مارجليت(في دراسة و

 .التصلب في العالقات االجتماعيةباالنطواء واالعتمادية وون تَّسمي

 )262-261، 2000السيد عبد الحميد سليمان السيد، (
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  التعلم األكاديميةالفروق بين الجنسين في صعوبات: رابعا

د ترتبط بالجانب ت عديدة قإن موضوع الفروق بين الجنسين تحكمه متغيرا

هذا ما جعل بعض الدراسات تؤكد على اتجاه ع ولوجي أو الثقافي أو ضغوط التوقُّالفيزيو

خرى لصالح الذكور في ذات  أكدتها دراسات أ؛نةالفروق لصالح اإلناث في جوانب معي

 .الجوانب

 خصيص جوانبها فقد أشارت نتائجأما فيما يخص النسبة الكلية التجاه الفروق دون ت

بية المهتمة بصعوبات التعلم الطبية األجنا تقارير العيادات النفسية وكذالبحوث والدراسات و

 اإلناثد الذكور يصل تقريبا إلى أربعة أضعاف عدتالميذال األطفال وعددأن . 

 )20-19، 2002، أنور الشرقاوي(

صعوبات التعلم حول  )1990 سير مفلح كوافحةيت(وهذا ما خلصت إليه دراسة 

استعان خطة شاملة لعالجها والعوامل المرتبطة بها في المرحلة األساسية مع اقتراح و

تشخيص المطور ل ياسر سالمر بااخت واستمارة مبدئية للتعرف على ذوي صعوبات التعلمب

ب للتأكد من تجانس العينة في  المتتابعة للذكاء المعرنافرار مصفوفات باخت وصعوبات التعلم

ى الذكور أعلى منها لدى ن من نتائج الدراسة أن حاالت صعوبات التعلم لد وكا،الذكاء

 .لدى اإلناث) 6,88%(ولدى الذكور ) 9,20%( بنسبة لكذاإلناث و

 )687-686، 2000فاروق الروسان، (

كاآلتيدة فجاءت الدراسات أما من حيث اتجاه الفروق في جوانب محد:  

 أن الفروق بين )Block 1976 بلوك ،1974-1966 جاكلينو ماكوبي(أشارت دراسات  -

 دراسة تتمثل في أن 1600اإلناث التي تأكدت من خالل مراجعة نتائج ما يقرب الذكور و

اني المفردات، الفهم القرائي، البنات أكثر تفوقا من البنين في القدرات اللفظية مثل القراءة، مع

 .هجي، الفهم اللغوي، الطالقة التعبيريةالتَّ

 )51، 1995ي مصطفى الزيات، فتح(

على أطفال من ) arkellM & shernA 1974 ماركالو أشرن(دته دراسة هذا ما أيو

 25 إذ طلب الباحثان من األطفال تحديد درجة اهتمامهم بـ ، ابتدائيالخامسةصفوف 

 إلغاء كل كلمة  إذ تم،ربكةبعد أسبوع أعطي كل طفل ستة نصوص م مختلفا واعموضو
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ص أخرى غير مشوقة ثالث نصوقة للغاية وشوكانت ثالث نصوص من النص وخامسة م

 األطفال إتمام الفراغ بالكلمة المناسبة المحذوفة دون احتساب منب ِلطُعلى اإلطالق، ثم 

 .األخطاء اإلمالئية

قة أو غير اإلناث في القدرات اللفظية في حالة النصوص المشوأوضحت النتائج تفوق و

 .قةالذكور أضعف بالنسبة للنصوص غير المشو كانالمشوقة و

 )502-501، 2004 واطسون وآخرون، روبرت(

في القدرات الذكور على ق اإلناث فوي اإلطالق في تَِفنْوجاءت دراسات أخرى لتَ

 التربوية التي شملت حوالي اراتاالختب ففي الدراسات التحليلية لنتائج مركز خدمات ،اللفظية

االستعداد ( اختبارات أوضحت نتائج )ذكور 48,2%، إناث 51,8%(طالبة مليون طالب و

متوسطات درجات الذكور أعلى من اإلناث في  أن )estsT ptitudeA cholasticS المدرسي

على أن  1970 بينما كانت اإلناث متفوقات عام ،1980-1975 االستعداد اللفظي خالل عامي

الفرق ضئيل يكن التغاضي عنهم. 

 )53-52، 1995 مصطفى الزيات، فتحي(

حية للعديد من المسGood & BiddleknaB,  ( 1980 جودو بيدل ،بانك(أما دراسات 

في الواليات المتحدة األمريكية اإلناث في القراءة اسات األخرى للفروق بين الذكور والدر

سة بين  توجد فروق ملموبعض الدول األخرى فقد توصلت إلى أنه الوألمانيا واليابان و

في جاءت الفروق لصالح اإلناث بينما  ،اليابان واإلناث في القراءة في ألمانياالذكور و

 .بعض الدول األخرى التي شملتها الدراسةالواليات المتحدة األمريكية و

 )54-53، 1995فتحي مصطفى الزيات، (

، et al 1990 Shaywitz آخرونو شيوتز ،Lyon 1995 ليون(ت ااسرفي حين أن د

ين أكثر من قصور عاِننت أن اإلناث ذوات صعوبات التعلم يبي )1995 وآخرون يوتزش

 .التحصيل األكاديمي في بعض مظاهر القراءة

 )19، 2002أنور الشرقاوي، (

من  الدراسات في اتجاه الفروق يؤكد ما تم التعرض إليه االختالفات بينإن هذه 

 .ع ضغوط التوقُّتأثير للعوامل الفيزيولوجية أو الثقافية أو
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بلوك  ،1966-1974 جاكلينماكوبي و(أما فيما يخص الذكور فتوصلت دراسات 

اإلناث في القدرات الميكانيكية والقدرات الكمية أكثر تفوقا من  الذكور إلى أن) 1976

خدمات هذا ما أكدته الدراسات التحليلية لنتائج مركز  و)الرياضية، الحسابية، العددية(

متوسطات درجات الذكور أعلى من اإلناث في االستعداد ، إذ كانت تربويةارات الاالختب

 .بفروق واضحة) 1980-1975-1970(الرياضي على مدى السنوات الثالث 

 )53، 1995، فتحي مصطفى الزيات(

 )hermanS 1980 شرمان ،Fennema 1978 فينما( وهذا ما توصلت إليه دراستي

 .التحصيل في الرياضياتن الذكور يتفوقون على اإلناث في بأ

  )54، 1995، فتحي مصطفى الزيات(
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 :خالصة

د لصعوبات التعلم وخصائص ي تعريف موحخالصة ما سبق أن الخالف في تبنِّ

د لصعوبات التالميذ ذوي صعوبات التعلم ليس ناجما عن عدم وجود مفهوم واضح ومحد

رجع ذلك أيضا إلى اختالف زاوية النظر ت فحسب، بل يالتعلم أو الهتمام العديد من المجاال

المصطلح فتعاريوعليه فقد توزعت  ل عليها في فهم صعوبات التعلموالتركيز التي يعو 

  :على منحيين أساسين

منحى السبب الذي يركز على تحديد مصدر وسبب السلوك المالحظ ومنحى األثر 

النظر عن األسباب الكامنة ظة بغض ية المالحالذي يركز على وصف وتحليل األنماط السلوك

 .ا جامعا بين تحديد السبب ووصف األثرم وظهر منحى ثالث للتوليف بينهوراءها

ة لتمييز دوهناك مفاهيم عديدة مرتبطة بمفهوم صعوبات التعلم لذا تم وضع محكات ِع

أي المقارنة بين (يا  أولها محك التباعد في األداء سواء أكان خارج،فئة ذوي صعوبات التعلم

، وثانيها )عأي المقارنة بين التحصيل الفعلي والتحصيل المتوقَّ(أو داخليا ) أداء الطفل وأقرانه

محك االستبعاد لذوي اإلعاقات العقلية أو الحسية أو المضطربين انفعاليا أو المحرومين بيئيا 

باه، اإلدراك، الذاكرة، التفكير، اللغة االنت(أو ثقافيا أو اقتصاديا، وثالثها محك العمليات النفسية 

بعها محك التوجيه التربوي الذي يؤكد ار و،ون سببا في تدني التحصيلوالتي تكُ) الشفهية

 وخامسها المحك النمائي الذي يتقصى معدل ،على نقص القدرة على التعلم بالطرق العادية

 . النضج الطبيعي للطفل

نفت إلى صعوبات تعلم نمائية تتعلق وتسهيال لدراسة صعوبات التعلم فقد ص

بالوظائف الدماغية وبالعمليات العقلية المعرفية التي يحتاجها الطفل في تحصيله األكاديمي، 

وصعوبات تعلم أكاديمية تتعلق بأداء المهام األكاديمية وتم التركيز على القراءة والكتابة 

أسبابها والدراسات السابقة التي ض إلى مظاهر الصعوبات في كل منها و بالتعررياضياتوال

 .أثرت كل مجال

وقد اجتهد الباحثون في إيفاد خصائص ذوي صعوبات التعلم باعتبارها مؤشرات 

تُسهم في التعرف عليهم مع تدعيم هذه الخصائص بدراسات سابقة ما أمكن ذلك، حيث نوعت 

كد أن ذوي صعوبات التعلم أدوات القياس إال أنها لم تتفق كلها على نفس النتائج وهذا ما يؤ
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مجموعة غير متجانسة الخصائص، ولهذا االعتبار تم التعرض إلى الفروق بين الجنسين في 

 .صعوبات التعلم األكاديمية مع إيفاد بعض الدراسات السابقة في هذا الخصوص
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 التعريف بمفاهيم البحث : أوال

يالجديدة في مجال التربية الخاصة الموضوعات موضوع صعوبات التعلم من عد 

  .الدراساتلموضوع محور العديد من األبحاث و أصبح هذا اإذالتي شهدت اهتماما متزايدا 

ف عري و،صعوبات تعلم أكاديميةمائية وف صعوبات التعلم إلى صعوبات تعلم نصنَّتُو

 في واحدة االضطراباتجملة من «الباحثون المتخصصون صعوبات التعلم األكاديمية بأنها 

 ،استخدامهاهم اللغة المكتوبة أو المنطوقة وأو أكثر من العمليات األساسية التي يتطلبها ف

سهم ذلك يم إليه من دروس وقدالفهم لما يم عن مواصلة االستيعاب وتتمثل في عجز المتعلو

 أو -تأخر دراسي نوعي -يطلق عليه  وره عن زمالئه في إحدى المواد الدراسيةأخُّفي ت

اتية أو رجع ذلك ألسباب ذيو -عاماتأخرا دراسيا  -د الدراسية فيسمى يكون في معظم الموا

 .»بيئية مرتبطة بالتلميذ

 )1027، 1997خيري أحمد حامد، (

رجة واحدة ومن هنا تأتي أما المشكالت السلوكية فهي ليست نوعا واحدا أو د

ف المفهوم برؤيته عرتفق عليه المهتمون، حيث أن كل مختص ي تعريف يدجايإالصعوبة في 

 أما، الفشلاالضطراب االنفعالي باإلحباط و) 1962 فليبسو هارينج(إذ ربط ، الخاصة

سلوك ف مع معايير ال بعدم القدرة على التكياالنفعالي االضطرابد فحد )1969 وودي(

كذا يؤدي إلى تدهور التقدم الدراسي والتأثير في زمالئه في الفصل والمقبولة اجتماعيا مما 

فيرى أن المضطرب انفعاليا ) Shea 1978 شيا(أما ، ور العالقات الشخصية مع اآلخرينتده

هذا االنخفاض يعمل على تخفيض  وخفاض سلوكه عن المتوسطنهو الذي يتراوح معدل ا

 : أكثر من النماذج السلوكية اآلتية أو ةظهر واحديء واجباته المدرسية بفاعلية وداقدرته على أ

 .الذي ال يرتبط بالعوامل العقلية أو الحسية أو العصبية وعدم القدرة على التعلم -

 . بناء عالقات شخصية مع األقران والمدرسين واالحتفاظ بهذه العالقاتعدم القدرة على -

 .الحزن والكآبة بعدم السعادة ورمزاج عام من الشعو -

 .المشاعر في الظروف العاديةأنماط غير مالئمة أو غير ناضجة من السلوك و -
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مخاوف مرتبطة بمشاكل ة مثل مشاكل في النطق والكالم وميميل لظهور أعراض جس -

 .شخصية

 )77-75، 2004قحطان أحمد الظاهر، (

، الخمول وقلة وزالنشاط الزائد، الع ،ت االنتباهوتتعلق المشكالت السلوكية بتشتُّ

، القلق، يةية، نقص الدافعية، العدوانباحنس االعتمادية، اإل،النشاط، نقص الشعور باألمن

، االجتماعيةضعف الثقة بالذات، نقص القدرة على التعبير عن المشاعر، صعوبات المهارات 

 .االكتئاب

القائمة بين الفردية  أن الفروق هذه المشكالت تخلق الحاجة إلرشاد هذه الفئة ذلك

خال هو ما نسميه  وجب تدع المشكالت يكذلك ضمن الشخصية باإلضافة إلى تنواألفراد و

 .باإلرشاد النفسي

 )35، 1994 بي،عأحمد محمد الز(،)291-286، 2006خولة أحمد يحي، (
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 أهداف البحث: ثانيا

 :يلي يهدف البحث الحالي إلى ما

ف على صعوبات التعلم األكاديمية السائدة بين تالميذ التعليم االبتدائي ببعض مدارس تعرال -

 .والية باتنة

- ف على المشكالت السلوكية السائدة لدى ذوي صعوبات التعلم األكاديميةالتعر. 

- ف على الفروق بين الجنسين في صعوبات التعلم األكاديميةالتعر. 

- بين الجنسين في المشكالت السلوكية السائدة لدى ذوي صعوبات ف على الفروقالتعر 

 .التعلم األكاديمية

- الطور الثاني في صعوبات التعلم ذف على الفروق بين تالميذ الطور األول وتالميالتعر 

 .األكاديمية

- ف على الفروق بين تالميذ الطور األول وتالميذ الطور الثاني في المشكالت التعر

 .ة السائدة لدى ذوي صعوبات التعلم األكاديميةالسلوكي

 .رتباطية بين المشكالت السلوكية وصعوبات التعلم األكاديميةالكشف عن العالقة اال -

- نة البحثالتعرف على الحاجات اإلرشادية لعي. 

ا قالتعامل معها وفلى هذه الفئة والتربوية إلقائمين على العملية التعليمية وتوجيه انتباه ا -

 .السلوكيةلخصائصها التعليمية و

الئم ر عنه نتائج البحث في مجال اإلرشاد النفسي لبناء برامج تربوية تُِفساالستفادة بما ستُ -

 .احتياجات الفئة

  

 أهمية البحث: ثالثا

البحث من خالل األهداف التي يسعى إلى تحقيقها ومن خالل تناول هذا تأتي أهمية 

ة، الحاجات اإلرشادية بالدراسة  صعوبات التعلم األكاديمية، المشكالت السلوكي:متغيرات

 .البحثو
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 مشكلة البحث: رابعا

أهدافه فية النظرية ومن خالل التعريف بمفاهيم البحث ولم سابقا من خالل الخقدمما تَ

يذ التعليم ف على صعوبات التعلم األكاديمية األكثر انتشارا لدى تالمأهميته فإن التعرو

االبتدائي وكذا محاولة تحديد المشكالت السلوكية في إطار ارتباطها بصعوبات التعلم 

ل ثماألكاديمية وبالتالي حصرها من صورتها العامة إلى خصوصياتها في هذه الصعوبات، ي

مشكلة بحزت  كبير خاصة أنه في حدود علم الباحثة أغلبية الدراسات ركَّثية مقبولة إلى حد

 :ومن هذا المنطلق ونظرا لـ) ذكور، إناث(على جانب االنتشار في مداه دون جنس فئاته 

  .األكاديميةفي صعوبات التعلم قلة الدراسات التي تناولت الفروق بين الجنسين  -

- في لدى ذوي صعوبات التعلم األكاديميةقلة الدراسات التي تناولت الجانب النفسي التكي. 

  لهذه الصعوبات دون محاولة تقديملدراسات بالتحديد والتشخيصانحصار اهتمام أغلب ا -

 .مقترحات حول التدخل العالجي واإلرشادي

جاء هذا البحث كمحاولة للتعرف على صعوبات التعلم األكاديمية والفروق فيها في 

هذه  ها من مشكالت سلوكية والفروق فيبط بتضوء الجنس والمستوى الدراسي وما ير

ع تصور حول وضتاج لهذه المحاولة يالمستوى الدراسي، وكِن الجنس وضوءاألخيرة في 

 . لهذه الفئةاإلرشاديةالحاجات 
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 تساؤالت البحث: خامسا

 : في التساؤالت اآلتيةصخَّلوتتد مشكلة البحث حدتَتَ

دى  األكثر انتشارا لرياضياتال في القراءة والكتابة واألكاديميةهي صعوبات التعلم  ما -

 تالميذ التعليم االبتدائي؟

 السلوكية السائدة لدى ذوي صعوبات التعلم األكاديمية من تالميذ التعليم ما هي المشكالت -

 االبتدائي؟

هل تختلف صعوبات التعلم األكاديمية لدى الذكور عنها لدى اإلناث من تالميذ التعليم  -

 االبتدائي؟

 تالميذ الطور األول عنها لدى تالميذ الطور هل تختلف صعوبات التعلم األكاديمية لدى -

 الثاني من التعليم االبتدائي؟

 من ذوي صعوبات التعلم اإلناثهل تختلف المشكالت السلوكية لدى الذكور عنها لدى  -

 األكاديمية في التعليم االبتدائي؟

لثاني من هل تختلف المشكالت السلوكية لدى تالميذ الطور األول عنها لدى تالميذ الطور ا -

 ذوي صعوبات التعلم األكاديمية في التعليم االبتدائي؟

 المشكالت السلوكية؟ بين صعوبات التعلم األكاديمية وهل هناك عالقة ارتباطية -

 مشكالتالصعوبات التعلم األكاديمية و لعينة البحث في هي الحاجات اإلرشادية ما -

 السلوكية؟
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 فروض البحث :سادسا

من و ،فروض عن إجابات محتملة للتساؤالت التي تطرحها مشكلة البحثر العبتُ

 :قاق الفروض اآلتيةتش امتَخالل تساؤالت البحث 

توجد فروق بين الجنسين من تالميذ التعليم االبتدائي ذوي صعوبات التعلم األكاديمية في  -

 .المشكالت السلوكية

طور الثاني من التعليم االبتدائي ذوي توجد فروق بين تالميذ الطور األول وتالميذ ال -

 . صعوبات التعلم األكاديمية في المشكالت السلوكية

 توجد فروق بين الجنسين من تالميذ التعليم االبتدائي في صعوبات التعلم األكاديمية -

 ).رياضيات/كتابة/قراءة(

بتدائي في  تالميذ الطور األول وتالميذ الطور الثاني من التعليم االنتوجد فروق بي -

 ).رياضيات/كتابة/قراءة(صعوبات التعلم األكاديمية 

يوجد ارتباط بين صعوبات التعلم األكاديمية والمشكالت السلوكية لدى تالميذ التعليم  -

 .االبتدائي

 

 التعريف اإلجرائي لمتغيرات البحث: سابعا

الكتابة  ولصعوبات األكاديمية في القراءة هي عدد ا:صعوبات التعلم األكاديمية -

 .م في البحث كما وردت في االستبيان المستخدالرياضياتو

 .مة في البحثها القائمة المستخديسِق هي المشكالت السلوكية كما تَ:المشكالت السلوكية -

 على صعوبات التعلم األكاديمية فد التعرع هي ما يتم تحديده ب:الحاجات اإلرشادية -

م لذوي صعوبات التعلم للوصول بهم قدفي صورة إرشادات تُون المشكالت السلوكية وتكُو

 .ف السلوكيالتكي وإلى مستوى مقبول من األداء المدرسي

 



 الفصل الرابع

ة ـإجراءات الدراس

 ةـلميدانيا
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  منهج الدراسة: أوال

المنهج العلمي هو تحديد وصيانة المشكالت العلمية «: أن) Moody مودي (يرى

لول وجمع المعلومات وتنظيمها ثم استخالص النتائج والتأكد وتقديم الفرضيات واقتراح الح

 .»روض المبدئيةفمن مدى مالءمتها لل

 )14 ،1995 آخر،عمار بوحوش و(

غية تحقيق أهداف ب وفروضهد بهدف البحث والعلمي يتحدلمنهج انطالقا من هذا فا

في الجانب الميداني المنهج الوصفي  استخدمت الباحثة ،التأكد من صحة الفروضالبحث و

جمعت منها البيانات بالعينات واتصلت ميدانيا  ة الباحثألنفهو وصفي  )رتباطيالالمقارن ا(

و،رات البحثالخاصة بمتغي لمشكالت ارن صعوبات التعلم األكاديمية وقان ألنه يقاِرم

د ما إذا يوجد ارتباط بين  ألنه يحديوارتباط، السلوكية في ضوء الجنس والمستوى الدراسي

متغيي البحث وروهذا للتأكد من صدق ، االرتباطيا بمعامل التعبير عن هذه العالقة كم

 .ل عليهاتحصتفسير النتائج المالفروض و
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 عينة الدراسة : ثانيا

ع األصلي مما حال دون أخذ عينة عشوائية منهم نظرا لصعوبة تحديد أفراد المجتم

 Random Sample-Nonنة غير العشوائية العيمثلهم بدقة، عمدت الباحثة إلى أسلوب تُ

ن  حرا ماأي اختيار عينة الدراسة اختيار« Purposive Sample ةنة الهدفيالعيواختارت 

 .»خالل توافر البيانات الالزمة في أفراد هذه العينة

 )315، 2002 ،رجاء وحيد دويدري(

 

 :أريسشمول وإ ، من مدن باتنةمدارس ابتدائية 10 تم اختيار عينة البحث من

 ـــــةـــــــم العينــــــ           تقسيـ ـــــور الثانيــــــالطـــــــــ ــــــــور األولــــــــــــالطـ

 إنــــــــاث ذكــــــــور إنــــــــاث ذكــــــــور                                       ةـــــــــــالمدرس
 ـوعــالمجم

 ادرــــــــــــــــر عبد القـــــــــاألمي

 ريـــــــــن األخضـــــد الرحمـعب

 ارةــــــــــــــــــر جبــــــــــــالطاه

 )2(ل ـــــــــــــح الجبـــــــــــــــسف

 فـــــــد الشريــة محمـــــبن عكش

 حــــــــــــــــاوي الصالــــــــــــنج

 يـــــــــــــــى رحايلــــــــــمصطف

 )2(د ــــــــــــي الجديــــــــــــــالح

 1052ي ــــي حــع المدرســالمجم

 يزوــــــــــــــــــدور عـــــــــــــم

8 

3 

2 

1 

6 

5 

6 

6 

1 

4 

4 

1 

3 

2 

3 

3 

0 

2 

1 

3 

8 

6 

6 

2 

5 

7 

4 

2 

4 

4 

4 

2 

0 

1 

3 

4 

0 

4 

0 

0 

24 

12 

11 

6 

17 

19 

10 

14 

6 

11 

 130 18 48 22 42 وعــــــــــــالمجم

 
 الجنسراسي ويمثل توزع عينة البحث على المدارس وفقا للمستوى الد) 1(جدول رقم 
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 :خصائص العينة )1

 :نة بالخصائص اآلتيةتتميز العي

 . إناث40،  ذكور90 :الجنس . أ

 مــــــــــور األول من التعليــــــــــالط
 يـــــــــــــاالبتدائ

 مـــــــــي من التعليــــور الثانــــــــالط
 ــــــيــــاالبتدائـــ

 ورــــــــــالط   
 يــــالدراس       

 
 ســالجن

السنة 
 ىـــــــولاأل

 السنة
 ةــــــالثاني

 السنة
 ةــــــالثالث

السنة 
 ةــــــالرابع

السنة 
 ةـــالخامس

السنة 
 ةـــالسادس

جم
الم

ــــ
ـ

ــ
ــــ

ـ
 وع

 90 18 14 16 11 20 11 ورـــــــــــــــــذك
 40 8 5 5 5 8 9 ـاثـــــــــــــــإنــ

 130 26 19 21 16 28 20 وعــــــــــــالمجم
 

 ع عينة البحث على األطوار الدراسة وفقا للجنسيمثل توز) 2( رقم جدول
 

 .طور الثانيالمن  تلميذ 66، الطور األولمن  تلميذ 64 :المستوى الدراسي . ب

 يـــــــــــــــــ من التعليم االبتدائالثاني ـطـورـــــالـ يـــــــــــــــــ من التعليم االبتدائـطـور األولـــــالـ

ة ــــالسن
 ىـــــــاألول

 ةــــلسنا
 ةـــــــــالثاني

 ةــــالسن
 ةـــــــــالثالث

 ةــــالسن
 ةــــــــالرابع

 ةــــالسن
 ةـــــــالخامس

 ةــــالسن
 ةـــــــالسادس

20 28 16 21 19 26 

 
  يمثل توزع عينة البحث على األطوار الدراسية وفقا للمستوى الدراسي)3(جدول رقم 

 

 :سنال . ت

 ي ـــــوى الدراســــــالمست ســــــــــــــــالجن
 ـورــــــــــــــذك 

 90=ن
 اثــــــــــــــإنـ

 40=ن
 ور األولــــــــــالط

 64=ن
 الثانيور ــــــــــالط

 66=ن
 نـــالس ع م ع م ع م ع م

9,966 2,258 9,325 9,371 7,890 1,268 11,590 1,532 

 
 المستوى الدراسينة وفقا للجنس ويبين متوسطات السن ألفراد العي) 4( جدول رقم
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 أدوات البحث: ثالثا

 :من أجل تحقيق أهداف البحث استخدمت الباحثة أداتين هما

 : كاديميةاألاستبيان صعوبات التعلم  )1

 :عة كما يلي صعوبة تعلم أكاديمية موز41يتكون من 

 .دا بن13صعوبات تعلم أكاديمية في القراءة أي  :13 إلى 1ن ِم -

    .دا بن13 أي كتابةصعوبات تعلم أكاديمية في ال :26 إلى 14ن ِم -

 .دا بن15 أي رياضياتصعوبات تعلم أكاديمية في ال :41 إلى 27ن ِم -

 .د االطالع على بعض المراجع التي تناولت الموضوعع هذا االستبيان بإعدادتم و

 )179-133 ،2005 ،آخرونة وينأسامة محمد البطا(،)64-66 ، 2005آخر،بشير معمرية و(

 )38-36 ،1998 فيصل محمد خير الزراد،(،)338-281 ،2002 سامي محمد ملحم،(

 : بطريقتيناالستبيانتم تصحيح  :االستبيانتصحيح  )1-1

 .تكرار كل صعوبة لدى أفراد العينةحساب  -

- نْمح درجة واحدة على كل صعوبة ين وجودها لدى كل تلميذ بمفردهتبي.   

 :ية لالستبيانالخصائص السيكومتر )1-2

 :الصدق )1-2-1

تم استخدام الصي وزيق التميدية أين أخذت الباحثة رِفنة الطَّذلك بأسلوب المقار

من درجات االستبيان أدنى التوزيع ) %27( درجات االستبيان أعلى التوزيع ومن )27%(

 وذلك لدى الفئات للفرق بين متوسطي المجموعتين "ت"وحسبت الداللة اإلحصائية لقيمة 

، وكذا العينة الكلية )ذكور، إناث، تالميذ الطور األول، تالميذ الطور الثاني(  للعينةةألربعا

 .للجنسين والطورين
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 .90=ن :)العينة الكلية للطورين( الذكور . أ

 .24 من طرفي التوزيع يكون حجم كل مجموعة )%27 (بأخذ

ط ـــــالمتوس اتــــــالمجموع
 يــــــــــالحساب

راف ـــــاالنح
 اريـــــــــــالمعي

 ةــــــــــقيم
 "ت"

 وىــــــــمست
 ةــــالدالل

ة ـــــــــالمجموع
 2,652 416,31 اــــالعلي

ان ــــاستبي
ات ـــصعوب

م ــــــــالتعل
ة ـــــــــالمجموع ةــاألكاديمي

 3,818 8,083 اــــالدني
24,079 0,01 

 
المجموعة الدنيا لدى فئة الذكور في الفرق بين المجموعة العليا ولة لدال" ت" يبين قيمة )5(جدول رقم 

 استبيان صعوبات التعلم األكاديمية
 

 .40=ن :)العينة الكلية للطورين(اإلناث  . ب

 .11كل مجموعة  من طرفي التوزيع يكون حجم )%27(بأخذ 

ط ـــــالمتوس اتــــــالمجموع
 يــــــــــالحساب

راف ـــــاالنح
 اريـــــــــــالمعي

 ةــــــــــقيم
 "ت"

 وىــــــــمست
 ةــــالدالل

ة ـــــــــالمجموع
 3,260 26,909 اــــالعلي

ان ــــاستبي
ات ـــصعوب

م ــــــــالتعل
ة ـــــــــالمجموع ةــاألكاديمي

 3,286 8,545 اــــالدني
12,543 0,01 

 
 اإلناث المجموعة الدنيا لدى فئةعة العليا ولة الفرق بين المجمولدال" ت" يبين قيمة )6(جدول رقم 

 تبيان صعوبات التعلم األكاديميةفي اس
 

 .64=ن): ذكور وإناث(تالميذ الطور األول  . ت

 .17  من طرفي التوزيع يكون حجم كل مجموعة)%27(بأخذ 

ط ـــــالمتوس اتــــــالمجموع
 يــــــــــالحساب

راف ـــــاالنح
 اريـــــــــــالمعي

 ةــــــــــقيم
 "ت"

 وىــــــــمست
 ةــــالدالل

ة ـــــــــالمجموع
 2,525 30,117 اــــالعلي

ان ــــاستبي
ات ـــصعوب

م ــــــــالتعل
ة ـــــــــالمجموع ةــاألكاديمي

 2,350 6,647 اــــالدني
27,227 0,01 

 
دنيا لدى فئة تالميذ موعة الالمجلة الفرق بين المجموعة العليا ولدال "ت" يبين قيمة )7(جدول رقم 

 ستبيان صعوبات التعلم األكاديمية في االطور األول
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 .66=ن :)ذكور وإناث (تالميذ الطور الثاني . ث

 .18 من طرفي التوزيع يكون حجم كل مجموعة )%27(بأخذ 

ط ـــــالمتوس اتــــــالمجموع
 يــــــــــالحساب

راف ـــــاالنح
 اريـــــــــــالمعي

 ةــــــــــقيم
 "ت"

 وىــــــــمست
 ةــــالدالل

ة ـــــــــالمجموع
 3,303 30,611 اــــالعلي

ان ــــاستبي
ات ـــصعوب

م ــــــــالتعل
ة ـــــــــالمجموع ةــاألكاديمي

 4,183 9,944 اــــالدني
15,996 0,01 

 
وعة الدنيا لدى فئة تالميذ المجملة الفرق بين المجموعة العليا ولدال" ت" يبين قيمة )8(جدول رقم 

 ستبيان صعوبات التعلم األكاديميةالطور الثاني في ا
 

 .130=ن: الجنسينالعينة الكلية للطورين و . ج

 .35 من طرفي التوزيع يكون حجم كل مجموعة )%27(بأخذ 

ط ـــــالمتوس اتــــــالمجموع
 يــــــــــالحساب

راف ـــــاالنح
 اريـــــــــــالمعي

 ةــــــــــقيم
 "ت"

 وىــــــــمست
 ةــــالدالل

ة ـــــــــالمجموع
 2,962 30,371 اــــالعلي

ان ــــاستبي
ات ـــصعوب

م ــــــــالتعل
ة ـــــــــالمجموع ةــاألكاديمي

 3,582 8,171 اــــالدني
27,854 0,01 

 
عينة البحث ة الدنيا لدى المجموعلة الفرق بين المجموعة العليا ولدال" ت" يبين قيمة )9(جدول رقم 

 ستبيان صعوبات التعلم األكاديميةفي االكلية 
 

 إحصائيادالة " ت"ن لنا أن قيمة بيتَ )9(،)8(،)7(،)6(،)5(من خالل الجداول أرقام 

 للعينة ةدنيا لدى الفئات األربعال ومنه فالفرق بين المجموعتين العليا و0,01 مستوى عند

وهي المجموعة ذات  لصالح المجموعة ذات المتوسط األكبر  حقيقيقٌالعينة الكلية فرو

 المجموعات ذات الدرجات العليا ز بينميوبناء عليه فاالستبيان استطاع أن ي، الدرجات العليا

 .األربعةالدنيا فهو صادق على عينة البحث بفئاتها  ذات الدرجاتالمجموعات و

 :الثبات )1-2-2

 حيث ) الداخليقاسمعامل االتِّ(صفية نة البات االستبيان بأسلوب التجزئتم حساب ث

مقابل ) 41،...،1،3،5(العبارات الفردية : احثة بتجزئة االستبيان إلى نصفينقامت الب
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ل كل فرد على حصتصحيحه تَد تطبيق االستبيان وعبف ،)40،...،2،4،6 (العبارات الزوجية

ب معامل ِسوجي ثم حثانيهما على النصف الزجتين إحداهما على النصف الفردي ودر

عامل ثبات نصف االستبيان فقط مما أعطانا م ،بيرسوناالرتباط الخطي بين النصفين بمعادلة 

دى  وذلك ل)Brown-Spearman 1910 روانب-سبيرمان( باستخدام معادلة ح الطولحصو

ا العينة وكذ ) الطور الثانيتالميذاألول، ، تالميذ الطور  إناث،ذكور(  للعينةةالفئات األربع

  .لجنسين والطورينلالكلية 

 :)العينة الكلية للطورين(الذكور  . أ

 
 
 

 0,01 دالة عند مستوى **
 األكاديمية على فئة الذكور يبين قيمة معامل ثبات استبيان صعوبات التعلم )10(جدول رقم 

 صحيحبعد التقبل و
 

 :)العينة الكلية للطورين(اإلناث  . ب

 
 

 0,01 دالة عند مستوى **
 ى فئة اإلناثيبين قيمة معامل ثبات استبيان صعوبات التعلم األكاديمية عل) 11(جدول رقم 

 بعد التصحيحقبل و
 

  :)إناث وذكور (تالميذ الطور األول . ت

 
 

 0,01 دالة عند مستوى **

 معامل الثبات بعد التصحيح ل التصحيحبمعامل الثبات ق

0,877** 0,934** 

 معامل الثبات بعد التصحيح ل التصحيحبمعامل الثبات ق

0,832** 0,908** 

 معامل الثبات بعد التصحيح ل التصحيحبمعامل الثبات ق

8870,** 0,940** 
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تالميذ الطور األول يبين قيمة معامل ثبات استبيان صعوبات التعلم األكاديمية على فئة ) 12 (جدول رقم
 بعد التصحيحوقبل 

 
 
 

 :)إناثذكور و (تالميذ الطور الثاني . ث

 

 
 

 0,01 دالة عند مستوى **
ى فئة تالميذ الطور الثاني يبين قيمة معامل ثبات استبيان صعوبات التعلم األكاديمية عل) 13(جدول رقم 

 بعد التصحيحقبل و
 

 :الجنسينوالعينة الكلية للطورين  . ج

 

 
 

 0,01 دالة عند مستوى **
  للبحثالعينة الكليةعلى يبين قيمة معامل ثبات استبيان صعوبات التعلم األكاديمية ) 41 (جدول رقم

 بعد التصحيحو قبل
 

الة العينة الكلية أنها د للعينة وةلثبات في الفئات األربعح من قيمة معامل اضتي

 هتضح أناو ، االستبيان يتمتع بدرجة عالية من الثباتأن أي 0,01مستوى د  عنإحصائيا

االستبيان ف إذن ؛نتائج ما يقيسهفي  قوثبدرجة عالية من الصدق تؤدي إلى الوأيضا يتمتع 

هذهدراستنا   فيمهستخداالعطي الثقة ي. 

 

 :لوكية ألطفال المدرسة االبتدائيةقائمة المشكالت الس )2

 معامل الثبات بعد التصحيح ل التصحيحبل الثبات قمعام

0,841** 0,913** 

 معامل الثبات بعد التصحيح صحيحل التبمعامل الثبات ق

0,865** 0,927** 
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أعمجاالت ست تضم صالح الدين أبو ناهية  هذه القائمة السيكولوجي الفلسطينيد 

 :ند أطفال المدرسة االبتدائية وهيغطي ميدان المشكالت السلوكية عفرعية تُ

 .16عدد عباراته وط الزائد النشا -

 .16عدد عباراته و المنحرف السلوك االجتماعي -

  .16اراته عدد عبواللزمات العصبية وة يبالعادات الغر -

 .16عدد عباراته وسلوك التمرد في المدرسة  -

 .16عدد عباراته والعدواني السلوك  -

 .16عدد عباراته والسلوك االنسحابي  -

طلب من العميل ي خيارات وأربع لكل عبارة ، عبارة96إذن القائمة تحتوي على 

 .لة للخياراب في الخانة المق)×(اختيار خيار واحد من بينها في كل عبارة بوضع عالمة 

 )2  رقمأنظر الملحق(

 :تصحيح القائمة )2-1

ِعتم تصحيح هذه القائمة كما قرر معلى أساس أن صالح الدين محمد أبو ناهيةها د 

من ثمة فإن الدرجات في و .توجد شديدة، متوسطة، ضعيفة، ال:  خيارات هيأربعلكل عبارة 

ة درجات كل عبارة للحصول على  النهايع فيجمَثم تُ.  على الترتيب0،1،2،3 تُعطى ذلك

على الدرجة الكلية  للحصولع درجات كل مجال فرعي مجالدرجة الكلية للمجال الفرعي وتُ

 .للقائمة

 :ومترية للقائمةالخصائص السيك )2-2

 :الصدق )2-2-1

ية أين أخذت الباحثة رِفنة الطَّتم استخدام الصدق التمييزي وذلك بأسلوب المقار

 أدنى التوزيع القائمةمن درجات ) %27(ى التوزيع و أعلالقائمة من درجات )27%(

 وذلك لدى الفئات للفرق بين متوسطي المجموعتين" ت"وحسبت الداللة اإلحصائية لقيمة 

، وكذا العينة الكلية )ذكور، إناث، تالميذ الطور األول، تالميذ الطور الثاني(  للعينةةاألربع

 .لكلية للقائمةفي كل مجال فرعي والدرجة ا لجنسين والطورينل
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 .90=ن :)العينة الكلية للطورين(الذكور . أ

 .24من طرفي التوزيع يكون حجم كل مجموعة ) %27 (بأخذ

         اــــــــــــة الدنيــــالمجموع اــــــــــــ العليةــــالمجموع
 ةــــــــالعين          

 ادـــــاألبع
 

المتوسط 
 يــــــالحساب

االنحراف 
 اريـــــالمعي

المتوسط 
 يــــــالحساب

االنحراف 
 اريـــــالمعي

 ةــــــــقيم
 "ت"

 مستوى
 ةـــــداللـال

 0,01 22,774 2,014 2,666 5,896 32,25 د ـــــاط الزائــــالنش
السلوك االجتماعي 

 0,01 19,759 2,349 2,25 5,274 26,041 رفـــــالمنح

ة ـــيبعادات الغرـــال
 0,01 17,609 1,338 1,958 5,607 23,125 عصبيـة الللزماتاو

ي ــــسلوك التمرد ف
 0,01 16,025 1,841 2,166 6,804 25,708 ةـــــالمدرس

 0,01 18,363 0,799 0,666 7,118 28,083 يـــالسلوك العدوان
 0,01 19,407 1,956 3,083 6,659 31,166 يـاالنسحاب السلوك

 0,01 18,243 10,766 28,666 27,442 140,791 ةـــــة الكليــــالدرج
 

 يةالدرجة الكلية في المشكالت السلوكستة والق بين متوسطات األبعاد ويبين داللة الفر) 15(جدول رقم 
 لدى فئة الذكور

 
 .40=ن ):العينة الكلية للطورين(اإلناث  . ب

 .11 من طرفي التوزيع يكون حجم كل مجموعة) %27 (بأخذ

         اــــــــــــة الدنيــــالمجموع اــــــــــــة العليــــالمجموع
 ةــــــــعينال          

 ادـــــاألبع
 

المتوسط 
 يــــــالحساب

االنحراف 
 اريـــــالمعي

المتوسط 
 يــــــالحساب

االنحراف 
 اريـــــالمعي

 ةــــــــقيم
 "ت"

 مستوى
 ةـــــداللـال

 0,01 14,814 2,094 3,272 4,677 27,272 د ـــــاط الزائــــالنش
السلوك االجتماعي 

 0,01 10,472 1,559 2,545 414,7 27,636 رفـــــالمنح
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ة يبـــعادات الغرـــال
 0,01 10,323 585,1 1,181 5,543 20  العصبيـةللزماتاو

ي ــــسلوك التمرد ف
 0,01 467,7 564,1 909,1 579,7 181,20 ةـــــالمدرس

 0,01 6,774 0,881 0,636 8,657 19,272 يـــالسلوك العدوان
 0,01 150,14 3,311 363,5 5,712 34,909 يـاالنسحاب السلوك

 0,01 8,838 5,567 28,909 35,279 128,727 ةـــــة الكليــــالدرج
 

 يةالدرجة الكلية في المشكالت السلوكق بين متوسطات األبعاد الستة ووفريبين داللة ال) 16(جدول رقم 
 اإلناثى فئة لد

 .64=ن :)ذكور وإناث (تالميذ الطور األول . ت

 .17 من طرفي التوزيع يكون حجم كل مجموعة) %27(بأخذ 

         اــــــــــــة الدنيــــالمجموع اــــــــــــة العليــــالمجموع
 ةــــــــالعين          

 ادـــــاألبع
 

وسط المت
 يــــــالحساب

االنحراف 
 اريـــــالمعي

المتوسط 
 يــــــالحساب

االنحراف 
 اريـــــالمعي

 ةــــــــقيم
 "ت"

 مستوى
 ةـــــداللـال

 0,01 23,099 1,832 2,235 4,808 31,941 د ـــــاط الزائــــالنش
السلوك االجتماعي 

 0,01 080,16 2,263 2,235 6,276 29,058 رفـــــالمنح

ة يبـــعادات الغرـــال
 0,01 19,865 1,567 1,882 3,634 21,529 ـة العصبيللزماتاو

ي ــــسلوك التمرد ف
 0,01 12,251 1,786 1,470 436,7 882,24 ةـــــالمدرس

 0,01 11,986 776,0 529,0 683,8 26,647 يـــالسلوك العدوان
 0,01 20,485 2,509 3,235 5,435 33,882 يـاالنسحاب السلوك

 0,01 11,486 14,847 34,235 33,776 140,176 ةـــــة الكليــــالدرج
 

الدرجة الكلية في المشكالت السلوكية ق بين متوسطات األبعاد الستة ووفريبين داللة ال) 17(جدول رقم 
 األوللدى فئة تالميذ الطور 

 
 .66=ن ):إناثذكور و( تالميذ الطور الثاني . ث

 .18من طرفي التوزيع يكون حجم كل مجموعة ) %27 (بأخذ

         اــــــــــــة الدنيــــالمجموع اــــــــــــة العليــــالمجموع
 ةــــــــالعين          

 ادـــــاألبع
 

المتوسط 
 يــــــالحساب

االنحراف 
 اريـــــالمعي

المتوسط 
 يــــــالحساب

االنحراف 
 اريـــــالمعي

 ةــــــــقيم
 "ت"

 مستوى
 ةـــــداللـال

 0,01 12,023 2,088 3,444 8,119 27,888 د ـــــاط الزائــــالنش
السلوك االجتماعي 

 0,01 17,155 2,006 2,444 4,806 24,111 رفـــــالمنح
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ة يبـــعادات الغرـــال
 0,01 11,826 343,1 555,1 236,7 666,22  العصبيـةللزماتاو

ي ــــسلوك التمرد ف
 0,01 13,140 1,528 2,666 6,483 23,888 ةـــــالمدرس

 0,01 15,578 0,854 0,777 6,491 25,5 يـــلسلوك العدوانا
 0,01 12,778 2,677 4,055 7,971 30,111 يـاالنسحاب السلوك

 0,01 16,656 6,629 26,388 25,987 134,722 ةـــــة الكليــــالدرج
 

الت السلوكية الدرجة الكلية في المشكق بين متوسطات األبعاد الستة ووفريبين داللة ال )18(جدول رقم 
 الثانيلدى فئة تالميذ الطور 

 .130=ن: العينة الكلية للطورين والجنسين . ج

 .35 من طرفي التوزيع يكون حجم كل مجموعة) %27(بأخذ 

         اــــــــــــة الدنيــــالمجموع اــــــــــــة العليــــالمجموع
 ةــــــــالعين          

 ادـــــاألبع
 

المتوسط 
 يــــــالحساب

االنحراف 
 اريـــــالمعي

المتوسط 
 يــــــالحساب

االنحراف 
 اريـــــالمعي

 ةــــــــقيم
 "ت"

 مستوى
 ةـــــداللـال

 0,01 641,26 058,2 857,2 778,5 857,30 د ـــــاط الزائــــالنش
السلوك االجتماعي 

 0,01 513,22 138,2 342,2 928,5 657,26 رفـــــالمنح

ة يبـــت الغرعاداـــال
 0,01 778,20 465,1 714,1 586,5 285,22  العصبيـةللزماتاو

ي ــــسلوك التمرد ف
 0,01 150,18 682,1 028,2 979,6 371,24 ةـــــالمدرس

 0,01 477,19 826,0 657,0 582,7 114,26 يـــالسلوك العدوان
 0,01 080,24 629,2 657,3 460,6 457,32 يـاالنسحاب السلوك

 0,01 807,19 139,9 571,28 663,30 257,137 ةـــــة الكليــــجالدر
 

ق بين متوسطات األبعاد الستة والدرجة الكلية في المشكالت السلوكية و يبين داللة الفر)19(جدول رقم 
  عينة البحث الكليةلدى

 
دالة إحصائيا " ت"ن لنا أن قيمة بيتَ )19(،)18(،)17(،)16(،)15(من خالل الجداول 

دنيا لدى الفئات األربع للعينة الومنه فالفرق بين المجموعتين العليا و 0,01 مستوى عند

وهي المجموعة ذات  حقيقي لصالح المجموعة ذات المتوسط األكبر قٌالعينة الكلية فرو

 المجموعات ذات الدرجات العليا ز بينميتُ أن ت استطاعقائمةوبناء عليه فال، الدرجات العليا

 على عينة ةصادقأبعادها الستة ودرجتها الكلية فهي  يالدنيا ف ذات الدرجاتات المجموعو

 .البحث بفئاتها األربعة
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 :الثبات )2-2-2

 حيث ) الداخليقاسمعامل االتِّ(صفية ن بأسلوب التجزئة القائمةبات التم حساب ث

العبارات الفردية :  إلى نصفين الفرعية للقائمةسكل المقايياحثة بتجزئة قامت الب

 اتصحيحه وقائمةالد تطبيق عب، ف)16،...،2،4،6 (مقابل العبارات الزوجية) 15،...،1،3،5(

ثانيهما على النصف الزوجي جتين إحداهما على النصف الفردي ول كل فرد على درحصتَ

ب معامل االرتباط الخطي بين النصفين ِسثم حوذلك في كل بعد من األبعاد الستة للقائمة، 

البعد عامل ثبات نصف مما أعطانا موذلك لكل بعد فرعي وللقائمة ككل  ونبيرسبمعادلة 

-سبيرمان باستخدام معادلة ح الطولحصفقط والقائمة  عامل ثبات نصفم الفرعي وبالتالي

 الطور تالميذ، تالميذ الطور األول،  إناث،ذكور(  للعينةةعاألربدى الفئات  وذلك لروانب

 .الطورينية للجنسين ووكذا العينة الكل) الثاني

 :)العينة الكلية للطورين(الذكور  . أ

 اتــــــــــل الثبـــــــــمعام               
  ادـــــــــــــاألبع  
 

 لـــــــــــقب
 حـــــــــــــحيــــــــالتص

 دــــــــــــبع
 حـــــــــــــحيــــــــالتص

 **0,915 **0,845 دــــــــــــــــــــــاط الزائــــــــــــــــــالنش
 **0,908 **0,832 رفـــــــي المنحـــــوك االجتماعــــالسل

 **0,845 **0,732 ةـــــات العصبيـللزماة ويبادات الغرـالع
 **0,902 **0,823 ةـــــي المدرســــــرد فـــــوك التمــــسل

 **0,938 **0,885 يـــــــــــــعدوانـــــــــــوك الــــــــــالسل
 **0,919 **0,851 يـــــــــــــابـــــــــوك االنسحــــــــــالسل

 **0,969 **0,940 ةــــــــــــــكليـــــــة الــــــــــــدرجـــــــال
 

 0,01دالة عند مستوى  **
 فئة ىلوكية علالدرجة الكلية في المشكالت السقيمة معامل ثبات األبعاد الستة ويبين  )20(جدول رقم 

 الذكور قبل وبعد التصحيح
 

 :)العينة الكلية للطورين(اإلناث  . ب

 اتــــــــــل الثبـــــــــمعام               
  ادـــــــــــــاألبع  
 

 لـــــــــــقب
 حـــــــــــــحيــــــــالتص

 دــــــــــــبع
 حـــــــــــــحيــــــــالتص

 **0,944 **0,894 دــــــــــــــــــــــط الزائاــــــــــــــــــالنش
 **0,947 **0,901 رفـــــــي المنحـــــوك االجتماعــــالسل

 **0,873 **0,775 ةـــــات العصبيـللزماة ويبادات الغرـالع
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 **0,901 **0,820 ةـــــي المدرســــــرد فـــــوك التمــــسل
 **0,937 **0,883 يـــــــــــــانعدوـــــــــــوك الــــــــــالسل
 **0,954 **0,913 يـــــــــــــابـــــــــوك االنسحــــــــــالسل

 **0,987 **0,976 ةــــــــــــــكليـــــــة الــــــــــــدرجـــــــال
 

 0,01 دالة عند مستوى **
 على فئةية في المشكالت السلوكية الدرجة الكلقيمة معامل ثبات األبعاد الستة ويبين  )21(جدول رقم 

 التصحيح قبل وبعد اإلناث
 
 

 :)ذكور وإناث (تالميذ الطور األول . ت

 اتــــــــــل الثبـــــــــمعام               
  ادـــــــــــــاألبع  
 

 لـــــــــــقب
 حـــــــــــــحيــــــــالتص

 دــــــــــــبع
 حـــــــــــــحيــــــــالتص

 **0,933 **0,875 دــــــــــــــــــــــاط الزائــــــــــــــــــشالن
 **0,926 **0,863 رفـــــــي المنحـــــوك االجتماعــــالسل

 **0,874 **0,777 ةـــــات العصبيـللزماة ويبادات الغرـالع
 **0,914 **0,842 ةـــــي المدرســــــرد فـــــوك التمــــسل

 **0,937 **0,882 يـــــــــــــعدوانـــــــــــوك الــــــــــالسل
 **0,927 **0,865 يـــــــــــــابـــــــــوك االنسحــــــــــالسل

 **0,976 **0,955 ةــــــــــــــكليـــــــة الــــــــــــدرجـــــــال
 

 0,01دالة عند مستوى  **
الدرجة الكلية في المشكالت السلوكية على فئة د الستة وقيمة معامل ثبات األبعايبين  )22(جدول رقم 

  قبل وبعد التصحيحتالميذ الطور األول
 

 :)ذكور وإناث (تالميذ الطور الثاني . ث

 اتــــــــــل الثبـــــــــمعام               
  ادـــــــــــــاألبع  
 

 لـــــــــــقب
 حـــــــــــــحيــــــــالتص

 دــــــــــــبع
 حـــــــــــــحيــــــــلتصا

 **0,903 **0,824 دــــــــــــــــــــــاط الزائــــــــــــــــــالنش
 **0,906 **0,829 رفـــــــي المنحـــــوك االجتماعــــالسل

 **0,859 **0,753 ةـــــات العصبيـللزماة ويبادات الغرـالع
 **0,893 **0,808 ةـــــي المدرســــــرد فـــــوك التمــــسل

 **0,946 **0,899 يـــــــــــــعدوانـــــــــــوك الــــــــــالسل
 **0,937 **0,882 يـــــــــــــابـــــــــوك االنسحــــــــــالسل

 **0,976 **0,954 ةــــــــــــــكليـــــــة الــــــــــــدرجـــــــال
 

 0,01دالة عند مستوى  **
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الدرجة الكلية في المشكالت السلوكية على فئة قيمة معامل ثبات األبعاد الستة ويبين  )23(جدول رقم 
 قبل وبعد التصحيحتالميذ الطور الثاني 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الجنسينللطورين و العينة الكلية . ج

 اتــــــــــل الثبـــــــــمعام               
 ادـــــــــــــاألبع  
 

 لـــــــــــقب
 حـــــــــــــحيــــــــالتص

 دــــــــــــبع
 حـــــــــــــحيــــــــالتص

 **0,920 **0,853 دــــــــــــــــــــــاط الزائــــــــــــــــــالنش
 **0,918 **0,849 رفـــــــي المنحـــــوك االجتماعــــالسل

 **0,852 **0,743 ةـــــات العصبيـللزماة ويبادات الغرـالع
 **0,904 **0,825 ةـــــي المدرســــــرد فـــــوك التمــــسل

 **0,940 **0,887 يـــــــــــــعدوانـــــــــــوك الــــــــــالسل
 **0,932 **0,873 يـــــــــــــابـــــــــوك االنسحــــــــــالسل

 **0,974 **0,950 ةــــــــــــــكليـــــــة الــــــــــــدرجـــــــال
 

 0,01دالة عند مستوى  **
كالت السلوكية على العينة الدرجة الكلية في المشقيمة معامل ثبات األبعاد الستة ويبين  )24(جدول رقم 

 قبل وبعد التصحيحللبحث  الكلية
 

العينة الكلية أنها دالة  للعينة وةلثبات في الفئات األربعح من قيمة معامل اضتي

تمتع ت اواتضح أنه ، بدرجة عالية من الثباتتتمتع القائمة أنأي  0,01د مستوى إحصائيا عن

عطي الثقة تُ فالقائمة؛ إذن قيسهتنتائج ما في  قوثبدرجة عالية من الصدق تؤدي إلى الوأيضا 

 .هذهدراستنا   فيامهستخداال
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 األساليب اإلحصائية المستخدمة: رابعا

 :اإلحصاء الوصفي )1

 .التكرارات . أ

 :المتوسطات الحسابية . ب
 
  = م
 
 

 :االنحرافات المعيارية . ت

  = ع 
 
 
 
 
 
 :اإلحصاء االستداللي )2

  = 2  كا:كا مربع . أ

 
 ).1-ن)(1-ن (=درجة الحرية 

 

في ضوء الجنس والمستوى   لحساب داللة الفرق بين متوسطات أفراد العينة":ت"اختبار  . ب

 :الدراسي وذلك بعد التحقق من تجانس المجموعات

 :حساب النسبة الفائية للتحقق من تجانس المجموعات أو عدمه ∗

  =ف 

 

 

 

 س مج
 ن

 .قيم الدرجات: س:          حيــث
 .مجموع قيم الدرجات: مج س

 .لعينةعدد أفراد ا: ن

 
 2مج س 

 ن
 2م

 .مربع قيم الدرجات: 2س:   حيث
مربع قيم  مجموع: 2مج س

 .الدرجات
المتوسط الحسابي لقيم درجات : م

 .أفراد العينة
 .عدد أفراد العينة: ن

 
)م    توت(

2 
 مت

 : حيـث
 .التكرار الواقعي: وت

 .التكرار المتوقع: مت

 التباين الكبير
 التباين الصغير

 درجة حرية التباين الكبير درجة الحرية  ،
 درجة حرية التباين الصغير =

. 
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 :تتم المقارنة بين القيمة الجدولية والقيمة المحسوبة

 .الجدولية فالمجموعتان متجانستان" ف"المحسوبة أقل من قيمة " ف" إذا كانت قيمة -

المجموعتان غير الجدولية ف" ف"من قيمة  المحسوبة أكبر" ف" إذا كانت قيمة -

 .متجانستان

 :لداللة الفرق بين عينتين مستقلتين غير متساويتين ومتجانستين" ت"اختبار  -

 

 ت

 

 

 

 = مربع االنحراف المعياري =التباين : 2ع

 .2 – 2ن + 1 ن=درجة الحرية 

 : وغير متجانستينلداللة الفرق بين عينتين مستقلتين غير متساويتين" ت"اختبار  -

 

  

 

 

 

  =درجة الحرية 

 

 

 

 

 

 

= 
 2 م– 1م

ع.1ن
2
ع.2ن+  1

2
2 

 2 - 2ن + 1ن
1 
 1 + 1ن

 2ن

 :حيـث

 2مج س
 . 2م ن

 2 م– 1م
1 
 1 + 1ن

 2ن

 
 
 1ع
 + 1ن

 2ع
 2ن

2 

 
2ع  

1 
 1ن

2 

 1 + 1ن

+ 

2  ع
2 
 2ن

2 

 1 + 2ن

 = ت

- 2 
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 :ن= 2ن= 1 نمتساويتين ومتجانستينة الفرق بين عينتين مستقلتين لدالل" ت"اختبار  -

 

  =ت 

 

 

 .1 – ن =درجة الحرية 

 :معامل االرتباط الخطي لبيرسون من الدرجات الخام . ت

 

  =ر

 

 

 )89-78، 1993مقدم عبد الحفيظ، (

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 م– 1م

2ع
2ع + 1

2 

 1 -ن 

 مج ص×  مج س–ص×مج س.ن

 مج س  - 2مج س.ن
2 

 مج ص  - 2مج ص.ن
2 

. 

. 



 الفصل الخامس
ج ـرض النتائـع

 هاـومناقشت
 

  

 عرض النتائج: أوال

 مناقشة وتفسير النتائج: ثانيا

 مناقشة عامة: ثالثا
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 ائجعرض النت: أوال

 : بالسؤال األول الخاصةائجعرض النت )1

 األكثر انتشـارا  رياضيات وال في القراءة والكتابة   ةم األكاديمي  التعل ما هي صعوبات  

 ؟االبتدائيلدى تالميذ التعليم 

على ترتيب تكرارات الصعوبات لفئـات      إلجابة على هذا السؤال اعتمدت الباحثة       ل

 وللعينة الكلية   ه كل على حد   ) تالميذ الطور الثاني   ، الطور األول   تالميذ ،إناث،  ذكور(العينة  

 .ينسلجن والطورينل

 :)العينة الكلية للطورين( الذكور .  أ

تكــرار  ةــــــــــــــــــــــــــــــــم األكاديميـات التعلــــــــــــــــــــــــــعوبــــــــــــص
 ةـالصعوب

 اـبهــترتي

 1 69  القراءة الجهرية على الكلمة أثناء ال يتعرف بسهولة -13
 2 65 رأ فقرة كاملة من النص ق يتعب عندما ي-2

 2 65  يكتب بخط رديء -20
 3 59  العمل الكتابي إلكمال طويل  يحتاج إلى وقت-16
 4 58  كتابة كلمات عندما تملي عليه ينسى -26
 5 57  ال يكتب الكلمات ذات الحروف الكثيرة بشكل سليم -24
 5 57  في عدة خطوات متسلسلة ضمن الطريقة يصعب عليه السير-28
 6 55  يجد صعوبة في رسم األشكال الهندسية -38
 7 54  ال يستطيع قراءة الكلمات كاملة -1

 7 54  ...،<،> : ال يميز بين الرموز الرياضية مثل-32

 8 53   الصامتةتهفي قراءيبطئ  -3
 8 53 اء الكتابة ال ينقط الحروف أثن-23
 8 53 2672،2431،11684: مثل يصعب عليه ترتيب األعداد المركبة -27
 9 52  النسخأثناء الكلمات في الجملة  يرتكب أخطاء في ترتيب-22
 10 51  يصعب عليه إجراء العمليات الحسابية كالجمع والطرح والضرب والقسمة-37
 11 50 يتعب عندما يكتب فقرة طويلة -19
 11 50  ال يستطيع التعرف على العالقات الموجودة بين األشكال الهندسية -39
 12 48  يحذف كلمات أثناء القراءة الجهرية -6

 12 48  الورقة  ال يترك الفراغات المناسبة في-18
 12 48 حجام والسعات واألوزان ال يستطيع التفريق بين األ-35
 13 47 المضاعفات والقواسم: ين عددين مثلالعالقات الموجودة بستطيع كشف يال  -30
 13 47 جري عمليات الترتيب التصاعدي والترتيب التنازلي  ي ال-33
 14 46 حصد، حسد:  ال يميز بين الحروف المتشابهة لفظا والمختلفة كتابة أثناء القراءة مثل-5

 15 44  يكتب كلمات غير كاملة -25
 15 44 محيط القرصقاعدة حساب :  مثل يجد صعوبة في حفظ قواعد الحساب-40
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 16 43  يعيد قراءة الكلمات أكثر من مرة دون مبرر أثناء القراءة الجهرية-9
 17 41  حساب مساحة المستطيلةاعدتطبيق ق: تخدام قواعد الحساب مثل يجد صعوبة في اس-41
 18 39 ...،، عشرات، آحاد-،: + ترجمة المفاهيم الحسابية إلى معانيها مثل يجد صعوبة في-29
 19 38 أثناء القراءة الجهرية كلمات   يضيف-7

 19 38 رمى، دعا:  ال يميز بين الكلمات المتشابهة نطقا والمختلفة كتابة مثل-15
 20 37  ترمز إلى س 2: برموز جبرية مثل يجد صعوبة في استبدال الرموز العددية -34
 21 36  يجد صعوبة في العد التسلسلي -36
 22 35  باستمرار مكان القراءة  يفقد-8

 22 35  )ثت،(،)د،ذ(،)ر،ز (:تشابهة نسخا مثلم ال يميز بين الحروف ال-14
 23 29  السطر أثناء الكتابة  ال يتتبع-21
 24 26 بشر بدال من شرب:  يغير مواقع األحرف في الكلمة الواحدة مثل-11
 25 24  أثناء القراءة الجهرية )شكان بدال من عا(: كلمة بأخرى مثل يبدل -12
 26 17 منه ذلكالمعلم  يرفض القراءة عندما يطلب -4

 26 17  درب بدال من برد: من نهايتها بدال من بدايتها مثل يقرأ الكلمة معكوسة -10
 27 16 بشكل صحيح  ال يمسك أدوات الكتابة -17
 28 12 )0،8(،)9،6(،)3،5: ( ال يميز بين األعداد المتشابهة مثل-31

 
 فئة الذكور وذلك حسب حجم تكرارها يبين ترتيب صعوبات التعلم األكاديمية لدى )25(جدول رقم 

  
أن صعوبات التعلم األكاديمية العشـرة األولـى فـي          ) 25(ن من الجدول رقم     ييتب

حسب حجم تكرارها تتعلق أربع منها بالكتابة وثالث بـالقراءة          ) األكثر انتشارا (الترتيب  

 . رياضياتث بالوثال

 :)العينة الكلية للطورين (اإلناث .  ب

تكــرار  ــــــةــــــــــــــــــــم األكاديميــــــــــات التعلـــــــــــــــــــــعوبـــــــــــصـــ
 ةـالصعوب

 اـبهــترتي

 1 28  يحتاج إلى وقت طويل إلكمال العمل الكتابي -16
 2 27  2672،2431،11684: كبة مثل يصعب عليه ترتيب األعداد المر-27
 2 27  ال يجري عمليات الترتيب التصاعدي والترتيب التنازلي -33
 3 26  يصعب عليه إجراء العمليات الحسابية كالجمع والطرح والضرب والقسمة-37
 4 25  يجد صعوبة في رسم األشكال الهندسية -38
 5 24 ناء القراءة الجهرية  يعيد قراءة الكلمات أكثر من مرة دون مبرر أث-9

 5 24  يصعب عليه السير في عدة خطوات متسلسلة ضمن الطريقة-28
 5 24  ال يستطيع التعرف على العالقات الموجودة بين األشكال الهندسية-39
 6 23  القراءة الجهرية  ال يتعرف بسهولة على الكلمة أثناء-13
 6 23  ال يترك الفراغات المناسبة في الورقة -18
 6 23  يكتب بخط رديء -20
 7 22  يتعب عندما يكتب فقرة طويلة-19
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 7 22 ...،<،> : ال يميز بين الرموز الرياضية مثل-32

 8 21  يرتكب أخطاء في ترتيب الكلمات في الجملة أثناء النسخ-22
 8 21  ينسى كتابة كلمات عندما تملي عليه-26
 9 20 لكثيرة بشكل سليم ال يكتب الكلمات ذات الحروف ا-24
 9 20 المضاعفات والقواسم: العالقات الموجودة بين عددين مثلال يستطيع كشف  -30
 10 19  الصامتة تهفي قراء يبطئ -3

 10 19  ال يستطيع التفريق بين األحجام والسعات واألوزان-35
 11 17  ال يستطيع قراءة الكلمات كاملة-1
 11 17 املة من النص يتعب عندما يقرأ فقرة ك-2
 11 17 حصد، حسد:  ال يميز بين الحروف المتشابهة لفظا والمختلفة كتابة أثناء القراءة مثل-5

 11 17  ال ينقط الحروف أثناء الكتابة-23
 12 16  يحذف كلمات أثناء القراءة الجهرية -6

 12 16  رمى،دعا:  ال يميز بين الكلمات المتشابهة نطقا والمختلفة كتابة مثل-15
 13 15 ...،، آحاد، عشرات-،: + يجد صعوبة في ترجمة المفاهيم الحسابية إلى معانيها مثل-29
 13 15  يجد صعوبة في العد التسلسلي-36
 14 13  يفقد مكان القراءة باستمرار-8

 14 13  ال يتتبع السطر أثناء الكتابة -21
 14 13  يكتب كلمات غير كاملة-25
 14 13  ترمز إلى س 2: وبة في استبدال الرموز العددية برموز جبرية مثل يجد صع-34
 14 13 قاعدة حساب محيط القرص:  يجد صعوبة في حفظ قواعد الحساب مثل-40
 15 12 )ثت،(،)د،ذ(،)ر،ز (: ال يميز بين الحروف المتشابهة نسخا مثل-14
 16 11  حساب مساحة المستطيلةداعتطبيق ق: تخدام قواعد الحساب مثل يجد صعوبة في اس-41
 17 9 كلمات أثناء القراءة الجهرية  يضيف-7

 17 9 بشر بدال من شرب:  يغير مواقع األحرف في الكلمة الواحدة مثل-11
 17 9  ال يمسك أدوات الكتابة بشكل صحيح -17
 18 7  أثناء القراءة الجهرية)كان بدال من عاش(:  يبدل كلمة بأخرى مثل-12
 19 6 درب بدال من برد :  يقرأ الكلمة معكوسة من نهايتها بدال من بدايتها مثل-10
 19 6 )8،0(،)9،6(،)5،3(:  ال يميز بين األعداد المتشابهة مثل-31
 20 1  يرفض القراءة عندما يطلب المعلم منه ذلك-4

 
  حسب حجم تكرارهاناث وذلكيبين ترتيب صعوبات التعلم األكاديمية لدى فئة اإل) 26(جدول رقم 

 
أن صعوبات التعلم األكاديمية العشرة األولـى فـي         ) 26(ن من الجدول رقم     ييتب

تـان   واثن رياضـيات حسب حجم تكرارها تتعلق ست منهـا بال       ) األكثر انتشارا (الترتيب  

 .بالكتابة واثنتان بالقراءة
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 :)ذكور وإناث (تالميذ الطور األول .  ت

تكــرار  ــــــةــــــــــــــــــــم األكاديميــــــــــات التعلـــــــــــــــــــــعوبـــــــــــصـــ
 ةـالصعوب

 اـبهــترتي

 1 46  القراءة الجهرية  ال يتعرف بسهولة على الكلمة أثناء-13
 1 46   ينسى كتابة كلمات عندما تملي عليه-26
 2 45  يتعب عندما يقرأ فقرة كاملة من النص-2

 3 44 يء يكتب بخط رد-20
 4 43  ال يجري عمليات الترتيب التصاعدي والترتيب التنازلي-33
 5 40   ال يستطيع قراءة الكلمات كاملة-1

 5 40 2672،2431،11684:  يصعب عليه ترتيب األعداد المركبة مثل-27
 6 39   يحتاج إلى وقت طويل إلكمال العمل الكتابي-16
 7 38  الصامتةتهفي قراء يبطئ -3

 7 38   ال يترك الفراغات المناسبة في الورقة-18
 7 38  ال يكتب الكلمات ذات الحروف الكثيرة بشكل سليم-24
 7 38  يصعب عليه إجراء العمليات الحسابية كالجمع والطرح والضرب والقسمة-37
 8 37  يرتكب أخطاء في ترتيب الكلمات في الجملة أثناء النسخ-22
 9 36 قرة طويلة يتعب عندما يكتب ف-19
 10 35  ال ينقط الحروف أثناء الكتابة-23

 10 35 ...،<،> : ال يميز بين الرموز الرياضية مثل-32

 11 34   يصعب عليه السير في عدة خطوات متسلسلة ضمن الطريقة-28
 11 34   يجد صعوبة في رسم األشكال الهندسية-38
 12 31  يحذف كلمات أثناء القراءة الجهرية-6
 13 30 حصد، حسد:  ال يميز بين الحروف المتشابهة لفظا والمختلفة كتابة أثناء القراءة مثل-5
 13 30  يعيد قراءة الكلمات أكثر من مرة دون مبرر أثناء القراءة الجهرية-9

 13 30  يكتب كلمات غير كاملة-25
 13 30 ة ال يستطيع التعرف على العالقات الموجودة بين األشكال الهندسي-39
 14 27 ، رمىدعا:  ال يميز بين الكلمات المتشابهة نطقا والمختلفة كتابة مثل-15
 14 27  يجد صعوبة في العد التسلسلي-36
 15 26  يفقد مكان القراءة باستمرار-8

 15 26 )ثت،(،)د،ذ(،)ر،ز (: ال يميز بين الحروف المتشابهة نسخا مثل-14
 16 24 الجهريةكلمات أثناء القراءة   يضيف-7

 16 24  ال يتتبع السطر أثناء الكتابة-21
 17 22 ...،، آحاد، عشرات-،: + يجد صعوبة في ترجمة المفاهيم الحسابية إلى معانيها مثل-29
 18 20 بشر بدال من شرب:  يغير مواقع األحرف في الكلمة الواحدة مثل-11
 18 20 ء القراءة الجهرية أثنا)كان بدال من عاش(:  يبدل كلمة بأخرى مثل-12
 19 18 المضاعفات والقواسم: العالقات الموجودة بين عددين مثلال يستطيع كشف  -30
 20 15  ترمز إلى س2:  يجد صعوبة في استبدال الرموز العددية برموز جبرية مثل-34
 20 15  ال يستطيع التفريق بين األحجام والسعات واألوزان-35
 21 14 ما يطلب المعلم منه ذلك يرفض القراءة عند-4
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 21 14  ال يمسك أدوات الكتابة بشكل صحيح-17
 22 13 درب بدال من برد:  يقرأ الكلمة معكوسة من نهايتها بدال من بدايتها مثل-10
 23 10 )8،0(،)9،6(،)5،3(:  ال يميز بين األعداد المتشابهة مثل-31
 24 0 عدة حساب محيط القرصقا:  يجد صعوبة في حفظ قواعد الحساب مثل-40
 24 0  حساب مساحة المستطيلةاعدتطبيق ق: تخدام قواعد الحساب مثل يجد صعوبة في اس-41

 
 األول وذلك حسب حجم ر األكاديمية لدى فئة تالميذ الطويبين ترتيب صعوبات التعلم) 27( رقم جدول

 تكرارها
 

مية العشـرة األولـى فـي       أن صعوبات التعلم األكادي   ) 27(ل رقم   ومن الجد يتبين  

 تتعلق أربع منها بـالقراءة وأربـع بالكتابـة    حسب حجم تكرارها  ) األكثر انتشارا (الترتيب  

 .رياضياتواثنتان بال

 :)اثإنور وذك(تالميذ الطور الثاني  .  ث

رار تكــ ــــــةــــــــــــــــــــيــــــكاديمم األــــات التعلـــــــــــــــــــــعوبـــــــــــصـــ
 ةـالصعوب

 اـبهــترتي

 1 57  قاعدة حساب محيط القرص:  يجد صعوبة في حفظ قواعد الحساب مثل-40
 2 52   ال يستطيع التفريق بين األحجام والسعات واألوزان-35
 2 52   حساب مساحة المستطيلةاعدتطبيق ق: تخدام قواعد الحساب مثل يجد صعوبة في اس-41
 3 49  المضاعفات والقواسم: قات الموجودة بين عددين مثلالعالال يستطيع كشف  -30
 4 48   يحتاج إلى وقت طويل إلكمال العمل الكتابي-16
 5 47   يصعب عليه السير في عدة خطوات متسلسلة ضمن الطريقة-28
 6 46  القراءة الجهرية ال يتعرف بسهولة على الكلمة أثناء-13
 6 46 ندسية  يجد صعوبة في رسم األشكال اله-38
 7 44   يكتب بخط رديء-20
 7 44   ال يستطيع التعرف على العالقات الموجودة بين األشكال الهندسية-39

 8 41  ...،<،> : ال يميز بين الرموز الرياضية مثل-32
 9 40 2672،2431،11684:  يصعب عليه ترتيب األعداد المركبة مثل-27
 10 39 لكثيرة بشكل سليم ال يكتب الكلمات ذات الحروف ا-24
 10 39  يصعب عليه إجراء العمليات الحسابية كالجمع والطرح والضرب والقسمة-37
 11 37  يتعب عندما يقرأ فقرة كاملة من النص-2
 11 37  يعيد قراءة الكلمات أكثر من مرة دون مبرر أثناء القراءة الجهرية-9

 12 36  يتعب عندما يكتب فقرة طويلة-19
 12 36  يرتكب أخطاء في ترتيب الكلمات في الجملة أثناء النسخ-22
 13 35  ال ينقط الحروف أثناء الكتابة-23
 13 35  ترمز إلى س2:  يجد صعوبة في استبدال الرموز العددية برموز جبرية مثل-34
 14 34  الصامتةتهفي قراء يبطئ -3
 15 33 حصد، حسد: كتابة أثناء القراءة مثل ال يميز بين الحروف المتشابهة لفظا والمختلفة -5
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 15 33  يحذف كلمات أثناء القراءة الجهرية-6
 15 33  ال يترك الفراغات المناسبة في الورقة-18
 15 33  ينسى كتابة كلمات عندما تملي عليه-26
 16 32 ...،، آحاد، عشرات-،: + يجد صعوبة في ترجمة المفاهيم الحسابية إلى معانيها مثل-29
 17 31  ال يستطيع قراءة الكلمات كاملة-1

 17 31  ال يجري عمليات الترتيب التصاعدي والترتيب التنازلي-33
 18 27 ، رمىدعا:  ال يميز بين الكلمات المتشابهة نطقا والمختلفة كتابة مثل-15
 18 27  يكتب كلمات غير كاملة-25
 19 24  يجد صعوبة في العد التسلسلي-36
 20 23 كلمات أثناء القراءة الجهرية ضيف ي-7
 21 22  يفقد مكان القراءة باستمرار -8

 22 21 ) ثت،(،)د،ذ(،)ر،ز (: ال يميز بين الحروف المتشابهة نسخا مثل-14
 23 18  ال يتتبع السطر أثناء الكتابة -21
 24 15 بشر بدال من شرب:  يغير مواقع األحرف في الكلمة الواحدة مثل-11
 25 11  أثناء القراءة الجهرية )كان بدال من عاش(:  يبدل كلمة بأخرى مثل-12
 25 11  ال يمسك أدوات الكتابة بشكل صحيح-17
 26 10 درب بدال من برد :  يقرأ الكلمة معكوسة من نهايتها بدال من بدايتها مثل-10
 27 8 )8،0(،)9،6(،)5،3(:  ال يميز بين األعداد المتشابهة مثل-31
 28 4  يرفض القراءة عندما يطلب المعلم منه ذلك-4

يبين ترتيب صعوبات التعلم األكاديمية لدى فئة تالميذ الطور الثاني وذلك حسب حجم ) 28(جدول رقم 
 تكرارها

العشـرة األولـى فـي       التعلم األكاديمية    أن صعوبات ) 28(ين من الجدول رقم     يتب

 واثنتـان   رياضـيات ها تتعلق سبع منهـا بال      حسب حجم تكرار   )األكثر انتشارا (الترتيب  

 .بالكتابة وواحدة بالقراءة

 :والجنسين  للطورين الكليةةالعين .  ج

تكــرار  ــــــةــــــــــــــــــــم األكاديميــــــــــات التعلـــــــــــــــــــــعوبـــــــــــصـــ
 ةـالصعوب

 اـبهــترتي

 1 92  القراءة الجهرية ال يتعرف بسهولة على الكلمة أثناء-13
 2 88  يكتب بخط رديء-20
 3 87  يحتاج إلى وقت طويل إلكمال العمل الكتابي-16
 4 82  يتعب عندما يقرأ فقرة كاملة من النص-2

 5 81  يصعب عليه السير في عدة خطوات متسلسلة ضمن الطريقة-28
 6 80 2672،2431،11684:  يصعب عليه ترتيب األعداد المركبة مثل-27
 6 80  يجد صعوبة في رسم األشكال الهندسية-38
 7 79  ينسى كتابة كلمات عندما تملي عليه-26
 8 77  ال يكتب الكلمات ذات الحروف الكثيرة بشكل سليم-24
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 8 77  يصعب عليه إجراء العمليات الحسابية كالجمع والطرح والضرب والقسمة-37

 9 76 ...،<،> :ل ال يميز بين الرموز الرياضية مث-32

 10 74  ال يجري عمليات الترتيب التصاعدي والترتيب التنازلي-33
 10 74  ال يستطيع التعرف على العالقات الموجودة بين األشكال الهندسية-39
 11 73  يرتكب أخطاء في ترتيب الكلمات في الجملة أثناء النسخ-22
 12 72  الصامتةتهفي قراء يبطئ -3

 12 72 ما يكتب فقرة طويلة يتعب عند-19
 13 71  ال يستطيع قراءة الكلمات كاملة-1
 13 71  يفقد مكان القراءة باستمرار-8

 14 70  ال ينقط الحروف أثناء الكتابة-23
 15 67  قراءة الكلمات أكثر من مرة دون مبرر أثناء القراءة الجهرية يعيد-9

 15 67 المضاعفات والقواسم: ددين مثلالعالقات الموجودة بين عال يستطيع كشف  -30
 15 67  ال يستطيع التفريق بين األحجام والسعات واألوزان-35
 16 64  يحذف كلمات أثناء القراءة الجهرية-6
 17 63 حصد، حسد:  الحروف المتشابهة لفظا والمختلفة كتابة أثناء القراءة مثل ال يميز بين-5

 18 57  يكتب كلمات غير كاملة-25
 18 57 قاعدة حساب محيط القرص:  يجد صعوبة في حفظ قواعد الحساب مثل-40
 19 54 ، رمىدعا:  ال يميز بين الكلمات المتشابهة نطقا والمختلفة كتابة مثل-15
 19 54 ...،، آحاد، عشرات-،: + يجد صعوبة في ترجمة المفاهيم الحسابية إلى معانيها مثل-29
 20 52  حساب مساحة المستطيلةاعدتطبيق ق: قواعد الحساب مثلتخدام  يجد صعوبة في اس-41
 21 51  يجد صعوبة في العد التسلسلي-36
 22 50  ترمز إلى س2:  يجد صعوبة في استبدال الرموز العددية برموز جبرية مثل-34
 23 48  ال يترك الفراغات المناسبة في الورقة-18
 24 47 كلمات أثناء القراءة الجهرية  يضيف-7

 24 47 )ثت،(،)د،ذ(،)ر،ز (: ال يميز بين الحروف المتشابهة نسخا مثل-14
 25 42  ال يتتبع السطر أثناء الكتابة-21
 26 35 بشر بدال من شرب:  يغير مواقع األحرف في الكلمة الواحدة مثل-11
 27 31  أثناء القراءة الجهرية)كان بدال من عاش(:  يبدل كلمة بأخرى مثل-12
 28 25  ال يمسك أدوات الكتابة بشكل صحيح-17
 29 23 درب بدال من برد:  يقرأ الكلمة معكوسة من نهايتها بدال من بدايتها مثل-10
 30 30  يرفض القراءة عندما يطلب المعلم منه ذلك-4

 30 30 )8،0(،)9،6(،)5،3(:  ال يميز بين األعداد المتشابهة مثل-31

 
حسب حجم وذلك للبحث ب صعوبات التعلم األكاديمية لدى العينة الكلية يبين ترتي) 29(جدول رقم 

 تكرارها
 

 أن صعوبات التعلم األكاديمية العشـرة األولـى فـي           )29(رقم  يتبين من الجدول    

 أربـع منهـا بالكتابـة وأربـع         حسب حجم تكرارها تتعلـق    ) األكثر انتشارا  (الترتيب

 . واثنتان بالقراءةرياضياتبال
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 : الثانيالخاصة بالسؤالعرض النتائج  )2

األكاديمية من تالميذ    السلوكية السائدة لدى ذوي صعوبات التعلم        ما هي المشكالت  

 ؟االبتدائيالتعليم 

هذا السؤال اعتمدت الباحثة على استخراج المتوسطات الحسابية لفئات على  لإلجابة  

 الكلية   وللعينة هعلى حد  كل   ) تالميذ الطور الثاني   ، تالميذ الطور األول   ،اث إن ،ذكور( العينة

 :يلي  فجاء ترتيبها كماالسلوكية،في األبعاد الستة للمشكالت والجنسين  للطورين

 :)ية للطورينلالعينة الك (الذكور .  أ

 .)16,377 ( الزائدالنشاط -

 .)15,788(نسحابي السلوك اال -

 .)13,555 (االجتماعي المنحرفالسلوك  -

 .)12,233(سلوك التمرد في المدرسة  -

 .)12,055(السلوك العدواني  -

 .)10,988 (ة واللزمات العصبيةيبالعادات الغر -

 :)العينة الكلية للطورين(اث اإلن .  ب

 .)19,15(نسحابي السلوك اال -

 .)13,875(النشاط الزائد  -

 .)13,25(السلوك االجتماعي المنحرف  -

 .)9,325(ة واللزمات العصبية يبالعادات الغر -

 .)9,25( المدرسة سلوك التمرد في -

 .)7,875(السلوك العدواني  -

 :)اثذكور وإن(تالميذ الطور األول  .  ت

 .)18,593(نسحابي السلوك اال -

 .)17,343(النشاط الزائد  -

 .)13,968(السلوك االجتماعي المنحرف  -
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 .)11,671(سلوك التمرد في المدرسة  -

 .)10,921(السلوك العدواني  -

 .)10,812(ات العصبية ة واللزميبالعادات الغر -

 :)اث وإنذكور (انيتالميذ الطور الث .  ث

 .)15,106(نسحابي السلوك اال -

 .)13,924 (دالزائالنشاط  -

 .)12,969(السلوك االجتماعي المنحرف  -

 .)10,969(سلوك التمرد في المدرسة  -

 .)10,621(السلوك العدواني  -

 .)10,151(ة واللزمات العصبية يبالعادات الغر -

 :ية للطورين والجنسينلعينة الكلا .  ج

 .)16,823(نسحابي السلوك اال -

 .)15,607(النشاط الزائد  -

 .)13,461(السلوك االجتماعي المنحرف  -

 .)11,315(سلوك التمرد في المدرسة  -

 .)10,769(السلوك العدواني  -

 .)10,476(ة واللزمات العصبية يبالعادات الغر -
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 :يلي ونصها كما :األولىرضية  بالفخاصةرض النتائج الع )3

ـ االبجنسين من تالميذ التعلـيم       فروق بين ال   توجد  ذوي صـعوبات الـتعلم      دائيت

لعـادات   ا ،االجتماعي المنحرف  السلوك   ، النشاط الزائد  :لمشكالت السلوكية  في ا  األكاديمية

  السـلوك ،العـدواني  السـلوك  ،لتمرد فـي المدرسـة     سلوك ا  ،الغريبة واللزمات العصبية  

 .االنسحابي

 : اآلتيةاإلحصائية صدق هذه الفرضية تم استعمال المعالجة الختبار

ـ ،ورذك(االنحرافات المعيارية لكال الفئتين     تم حساب المتوسطات الحسابية و     -  فـي  )اث إن

 ).30( كما يتضح ذلك في الجدول رقم ةاد المشكالت السلوكيأبع

 في  )اث إن ،ورذك(سابية لكال الفئتين    ق بين المتوسطات الح   و الفر  لداللة "ت"تم حساب قيم     -

 .اد المشكالت السلوكيةأبع

 ومقارنتهـا بالقيمـة   الفائية بحساب القيمة ق من تجانس المجموعات   عد التحقُّ بوهذا  

 :موضحة في الجدول اآلتي والنتائج الجدولية

 ورــــــذك
 )للطورين الكلية العينة(

 90=ن

 اثـــــــإن
 )العينة الكلية للطورين(

 40=ن

                    
 عينةـــال

 
 

 ادـــاألبع
                                

ط ـالمتوس
 يـالحساب

االنحراف 
 اريـالمعي

ط ـالمتوس
 يـالحساب

االنحراف 
 اريـالمعي

 ف
 للتجانس

 ةـقيم
 "ت"

 مستوى
 ةـالدالل

 د.غ 1,160 9,790 13,875 11,882 16,377 دــالنشاط الزائ
الســـــلوك 
ــاعي  االجتمــ

 رفــــالمنح
 د.غ 0,159 10,575 13,25 9,749 13,555

ة يبالعادات الغر
 اتــــواللزم
 ةــــالعصبي

 د.غ 1,018 7,925 9,325 8,799 10,988

سلوك التمرد في 
 د.غ 1,662 8,332 9,25 9,818 12,233 ةــــالمدرس

 0,05 2,041 8,735 7,875 11,483 12,055 السلوك العدواني 
الســـــلوك 

 11,877 19,15 11,423 15,788 ي ــابـاالنسح

1,515 
 د.غ

 د.غ 1,52-

 
لداللة الفروق بين متوسطات الذكور واإلناث في أبعاد المشكالت " ت"يبين قيم ) 30(جدول رقم 

 السلوكية
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اإلناث في  ور و ك بين الذ  إحصائيا غير دالة    "ت"ن قيم   أ) 30( من الجدول رقم     يتبين

 ،ة واللزمات العصـبية يبرغلعادات ال ا، السلوك االجتماعي المنحرف،زائدالنشاط ال :كل من 

 . السلوك االنسحابي،سلوك التمرد في المدرسة

 بين الذكور واإلنـاث لصـالح       0,05 مستوى   دالة إحصائيا عند  " ت"وجاءت قيمة   

 .العدوانيالذكور في السلوك 
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 :يلي ونصها كما: يةعرض النتائج الخاصة بالفرضية الثان )4

 االبتـدائي الطور الثاني من التعلـيم       توجد فروق بين تالميذ الطور األول وتالميذ      

 السلوك االجتماعي   ، النشاط الزائد  :لمشكالت السلوكية في ا ذوي صعوبات التعلم األكاديمية     

 السـلوك   ، سلوك التمـرد فـي المدرسـة       ،العصبيةة واللزمات   يب العادات الغر  ،المنحرف

 . السلوك االنسحابي،انيالعدو

 : اآلتيةاإلحصائيةالختبار صدق هذه الفرضية تم استعمال المعالجة 

 ، األول تالميذ الطور (كال الفئتين   تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل       -

 ).31(لجدول رقم ا في أبعاد المشكالت السلوكية كما يتضح ذلك في )تالميذ الطور الثاني

 الطـور  تالميـذ (  لكال الفئتين بين المتوسطات الحسابيةقو لداللة الفر"ت" قيم تم حساب  -

 . في أبعاد المشكالت السلوكية) تالميذ الطور الثاني،األول

القيمـة  بمقارنتهـا  لفائية ووهذا بعد التحقق من تجانس المجموعات بحساب القيمة ا     

 : الجدول اآلتيموضحة فيالجدولية والنتائج 

 ور األولـذ الطـتالمي
 )اثـوإن ورـذك(

 64=ن

 ور الثانيـذ الطـتالمي
 )اثـور وإنـذك(

 66=ن

                    
 عينةـــال

 
 

 ادـــاألبع
                                

ط ـالمتوس
 يـالحساب

االنحراف 
 اريـالمعي

ط ـالمتوس
 يـالحساب

االنحراف 
 اريـالمعي

 ف
 للتجانس

 ةـقيم
 "ت"

 مستوى
 ةـالدالل

 د.غ 1,747 10,494 13,924 11,902 17,343 دــالنشاط الزائ
الســـــلوك 
ــاعي  االجتمــ
 المنحــــرف

 د.غ 0,573 8,860 12,969 11,008 13,968

ة يبالعادات الغر
 اتــــواللزم
 ةــــالعصبي

 د.غ 0,442 9,128 10,151 7,949 10,812

سلوك التمرد في 
 د.غ 0,424 9,213 10,969 9,749 11,671 ةــــالمدرس

 د.غ 0,159 10,574 10,621 11,195 10,921 السلوك العدواني 
الســـــلوك 

 11,122 15,106 11,951 18,593 ي ــابـاالنسح

1,515 
 د.غ

 د.غ 1,732

 
لداللة الفروق بين متوسطات تالميذ الطور األول وتالميذ الطور الثاني " ت"يبين قيم ) 31(جدول رقم 

  في أبعاد المشكالت السلوكيةئياالبتدامن التعليم 
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جاءت غير دالة إحصائيا في كـل أبعـاد   " ت"أن قيم ) 31(رقم يتبين من الجدول     

النشاط : المشكالت السلوكية بين تالميذ الطور األول وتالميذ الطور الثاني وذلك في كل من       

ك التمرد في    سلو ،لعادات الغريبة واللزمات العصبية    ا ، السلوك االجتماعي المنحرف   ،الزائد

 . السلوك االنسحابي، السلوك العدواني،المدرسة
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 : يلي ونصها كما: عرض النتائج الخاصة بالفرضية الثالثة )5

  في صعوبات التعلم األكاديمية    االبتدائي التعليم   توجد فروق بين الجنسين من تالميذ     

 .)رياضيات/كتابة/قراءة(

 :م استعمال المعالجة اإلحصائية اآلتيةالختبار صدق هذه الفرضية ت

العينة الكليـة   ( واإلناث   )العينة الكلية للطورين   (رتم رصد تكرار كل صعوبة لدى الذكو       -

 لداللة الفروق بينهما في صعوبات التعلم "مربع كا"قيم حساب تم   ثم   هكل على حد  ) للطورين

 .األكاديمية

 ةـــــــــــــــــــــــــــاديميم األكــوبــات التعلــــــــــــــــــــصع
 اـــــتكراره
د ـــعن
 ور ـــــــالذك

 اـــــتكراره
د ـــعن
 ــاثــــنــاإل

 ا مربعــك

 **19,28 17 54  ال يستطيع قراءة الكلمات كاملة-1
 **28,096 17 65  يتعب عندما يقرأ فقرة كاملة من النص-2
 **16,054 19 53  الصامتةتهفي قراء يبطئ -3
 **14,222 1 17  يرفض القراءة عندما يطلب المعلم منه ذلك-4
 ال يميز بين الحروف المتشابهة لفظا والمختلفة كتابة أثناء القـراءة            -5
 حصد، حسد: مثل

46 17 13,348** 

 **16 16 48  يحذف كلمات أثناء القراءة الجهرية-6
 **17,892 9 38 كلمات أثناء القراءة الجهرية  يضيف-7
 **10,082 13 35  يفقد مكان القراءة باستمرار-8
 *5,388 24 43  يعيد قراءة الكلمات أكثر من مرة دون مبرر أثناء القراءة الجهرية-9

درب بدال من :  يقرأ الكلمة معكوسة من نهايتها بدال من بدايتها مثل -10
 برد

17 6 5,26* 

 **8,256 9 26  بدال من شرببشر:  يغير مواقع األحرف في الكلمة الواحدة مثل-11
 **9,322 7 24  أثناء القراءة الجهرية)كان بدال من عاش(:  يبدل كلمة بأخرى مثل-12
 **23 23 69  القراءة الجهرية ال يتعرف بسهولة على الكلمة أثناء-13
 **11,254 12 35 )ثت،(،)د،ذ(،)ر،ز (: ال يميز بين الحروف المتشابهة نسخا مثل-14
، دعـا : ميز بين الكلمات المتشابهة نطقا والمختلفة كتابة مثـل         ال ي  -15
 رمى

38 16 8,962** 

 >> 28 59  يحتاج إلى وقت طويل إلكمال العمل الكتابي-16

 1,96 9 16  ال يمسك أدوات الكتابة بشكل صحيح-17
 **8,802 23 48  ال يترك الفراغات المناسبة في الورقة-18
 **10,888 22 50  طويلة يتعب عندما يكتب فقرة-19
 **20,044 23 65  يكتب بخط رديء-20
 *6,094 13 29  ال يتتبع السطر أثناء الكتابة-21
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 **13,164 21 52  يرتكب أخطاء في ترتيب الكلمات في الجملة أثناء النسخ-22
 **18,514 17 53  ال ينقط الحروف أثناء الكتابة-23
 **17,778 20 57 لكثيرة بشكل سليم ال يكتب الكلمات ذات الحروف ا-24
 **16,858 13 44  يكتب كلمات غير كاملة-25
 **17,328 21 58  ينسى كتابة كلمات عندما تملي عليه-26
 **8,45 27 53 2672،2431،11684:  يصعب عليه ترتيب األعداد المركبة مثل-27
 **13,444 24 57  يصعب عليه السير في عدة خطوات متسلسلة ضمن الطريقة-28
 ،-،: + يجد صعوبة في ترجمة المفاهيم الحسابية إلى معانيها مثـل  -29

 ...،آحاد، عشرات
39 15 10,666** 

المضاعفات : العالقات الموجودة بين عددين مثل    ال يستطيع كشف     -30
 والقواسم

47 20 10,88** 

 2 6 12 )8،0(،)9،6(،)5،3(:  ال يميز بين األعداد المتشابهة مثل-31

 **13,472 22 54 ...،<،> : ال يميز بين الرموز الرياضية مثل-32
 *5,404 27 47  ال يجري عمليات الترتيب التصاعدي والترتيب التنازلي-33
 2:  يجد صعوبة في استبدال الرموز العددية برموز جبريـة مثـل      -34

 ترمز إلى س
37 13 11,52** 

 **12,552 19 48 واألوزان ال يستطيع التفريق بين األحجام والسعات -35
 **8,646 15 36  يجد صعوبة في العد التسلسلي-36
 يصعب عليه إجراء العمليات الحسابية كالجمع والطرح والضرب          -37

 والقسمة
51 26 8,116** 

 **11,25 25 55  يجد صعوبة في رسم األشكال الهندسية-38
 **9,134 24 50 شكال الهندسية ال يستطيع التعرف على العالقات الموجودة بين األ-39
قاعدة حسـاب محـيط    :  يجد صعوبة في حفظ قواعد الحساب مثل       -40

 القرص
44 13 16,858** 

 حساب  ةاعدتطبيق ق : تخدام قواعد الحساب مثل    يجد صعوبة في اس    -41
 مساحة المستطيل

41 11 17,306** 

 
 0,01 دالة عند مستوى **    0,05 دالة عند مستوى *

 في صعوبات االبتدائي للفروق بين الجنسين من تالميذ التعليم " مربعكا"يبين قيم ) 32(جدول رقم 
 )رياضيات/كتابة/قراءة(األكاديمية التعلم 

 
أن هناك خمس وثالثون صعوبة تعلم أكاديمية كانـت         ) 32( الجدول رقم    يتبين من 

 : أرقام لصالح الذكور وهي الصعوبات0,01فيها الفروق دالة إحصائيا عند مستوى 

 ).قراءة (1،2،3،4،5،6،7،8،11،12،13 -

 ).كتابة (14،15،16،18،19،20،22،23،24،25،26 -

 ).رياضيات (27،28،29،30،32،34،35،36،37،38،39،40،41 -
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 كانت فيها الفروق دالة إحصائيا عند مسـتوى         وهناك أربع صعوبات تعلم أكاديمية    

 .)رياضيات (33، )كتابة( 21، )قراءة( 9،10 :صعوبات أرقامال لصالح الذكور وهي 0,05

 .غير دالة إحصائيافكانت  )رياضيات( 31 ،)كتابة( 17: الفروق في الصعوبات أرقامأما 

ـ صد تكرار كل ب   م ر  ث في أبعاد صعوبات التعلم األكاديمية    البنود  ع  يمكما تم تج   د ع

 في أبعاد   هما لداللة الفروق بين   " مربع كا"  وتم حساب قيم   ه على حد  اإلناث كلٌّ لدى الذكور و  

 ).رياضيات/ كتابة/قراءة(صعوبات التعلم األكاديمية 

 
 ورـــــذك

 )نـة للطوريـنة الكليـالعي(
 90=ن

 اثـــــإن
 )نـة للطوريـنة الكليـالعي(

 40=ن

    
 ة                                   ـالعين     

 
 وبةـــصعرار الـــتك وبةـــرار الصعـــتك ادــاألبع

 عــا مربـــك

 **178,75 178 535 راءةــــق
 **159,092 238 604 ابة ــــكت

 **153,92 287 671 رياضيــات

 
 0,01دالة عند مستوى  **

 في أبعاد االبتدائي للفروق بين الجنسين من تالميذ التعليم "كا مربع"يبين قيم ) 33(جدول رقم 
 )رياضيات/كتابة/قراءة(التعلم األكاديمية صعوبات 

 
 صعوبات التعلم األكاديمية أن الفروق في أبعاد )33( رقم يتبين من الجدول

 . لصالح الذكور0,01جاءت دالة إحصائيا عند مستوى ) رياضيات/كتابة/قراءة(
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 : ونصها كما يلي:عرض النتائج الخاصة بالفرضية الرابعة )6

 في االبتدائيم توجد فروق بين تالميذ الطور األول وتالميذ الطور الثاني من التعلي

 ).رياضيات/كتابة/قراءة(صعوبات التعلم األكاديمية 

 :الختبار صدق هذه الفرضية تم استعمال المعالجة اإلحصائية اآلتية

لدى تالميذ الطور األول وتالميذ الطور الثاني ثم تم حساب تم رصد تكرار كل صعوبة  -

 .األكاديمية في صعوبات التعلم لداللة الفروق بينهما "كا مربع"قيم 

 ةـــــــــــــــــــــــــــم األكاديميــوبــات التعلــــــــــــــــــــصع

تكرارها عند 
 تالميذ الطور

 األول 
 )وإناثذكور(

تكرارها عند 
 تالميذ الطور

 الثاني
 )وإناثذكور(

 ا مربعــك

 1,14 31 40  ال يستطيع قراءة الكلمات كاملة-1
 0,78 37 45 كاملة من النص يتعب عندما يقرأ فقرة -2
 0,222 34 38  الصامتةتهفي قراء يبطئ -3
 *5,554 4 14  يرفض القراءة عندما يطلب المعلم منه ذلك-4
 ال يميز بين الحروف المتشابهة لفظا والمختلفة كتابة أثناء القـراءة            -5
 حصد، حسد: مثل

30 33 0,142 

 0,062 33 31  يحذف كلمات أثناء القراءة الجهرية-6
 0,02 23 24 كلمات أثناء القراءة الجهرية  يضيف-7
 0,332 22 26  يفقد مكان القراءة باستمرار-8
 0,73 37 30  يعيد قراءة الكلمات أكثر من مرة دون مبرر أثناء القراءة الجهرية-9

درب بدال من :  يقرأ الكلمة معكوسة من نهايتها بدال من بدايتها مثل -10
 برد

13 10 0,39 

 0,714 15 20 بشر بدال من شرب:  يغير مواقع األحرف في الكلمة الواحدة مثل-11
 2,612 11 20  أثناء القراءة الجهرية)كان بدال من عاش(:  يبدل كلمة بأخرى مثل-12
 0 46 46  القراءة الجهرية ال يتعرف بسهولة على الكلمة أثناء-13
 0,53 21 26 )ثت،(،)د،ذ(،)ر،ز (:ل ال يميز بين الحروف المتشابهة نسخا مث-14
، دعـا :  ال يميز بين الكلمات المتشابهة نطقا والمختلفة كتابة مثـل          -15
 رمى

27 27 0 

 0,93 48 39  يحتاج إلى وقت طويل إلكمال العمل الكتابي-16
 0,36 11 14  ال يمسك أدوات الكتابة بشكل صحيح-17
 0,352 33 38  ال يترك الفراغات المناسبة في الورقة-18
 0 36 36  يتعب عندما يكتب فقرة طويلة-19
 0 44 44  يكتب بخط رديء-20
 0,856 18 24  ال يتتبع السطر أثناء الكتابة-21
 0,012 36 37  يرتكب أخطاء في ترتيب الكلمات في الجملة أثناء النسخ-22
 0 35 35  ال ينقط الحروف أثناء الكتابة-23
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 0,012 39 38 ات الحروف الكثيرة بشكل سليم ال يكتب الكلمات ذ-24
 0,156 27 30  يكتب كلمات غير كاملة-25
 2,138 33 46  ينسى كتابة كلمات عندما تملي عليه-26
 0 40 40 2672،2431،11684:  يصعب عليه ترتيب األعداد المركبة مثل-27
 2,138 47 34  يصعب عليه السير في عدة خطوات متسلسلة ضمن الطريقة-28
 ،-،: + يجد صعوبة في ترجمة المفاهيم الحسابية إلى معانيها مثـل  -29

 ...،آحاد، عشرات
22 32 1,85 

المضاعفات : العالقات الموجودة بين عددين مثل    ال يستطيع كشف     -30
 والقواسم

18 49 14,342** 

 0,222 8 10 )8،0(،)9،6(،)5،3(:  ال يميز بين األعداد المتشابهة مثل-31

 0,472 41 35 ...،<،> : يميز بين الرموز الرياضية مثل ال-32

 1,944 31 43  ال يجري عمليات الترتيب التصاعدي والترتيب التنازلي-33
 2:  يجد صعوبة في استبدال الرموز العددية برموز جبريـة مثـل      -34

 ترمز إلى س
15 35 8** 

 **20,432 52 15  ال يستطيع التفريق بين األحجام والسعات واألوزان-35
 0,176 24 27  يجد صعوبة في العد التسلسلي-36
 يصعب عليه إجراء العمليات الحسابية كالجمع والطرح والضرب          -37

 والقسمة
38 39 0,012 

 1,8 46 34  يجد صعوبة في رسم األشكال الهندسية-38
 2,648 44 30  ال يستطيع التعرف على العالقات الموجودة بين األشكال الهندسية-39
قاعدة حسـاب محـيط    :  يجد صعوبة في حفظ قواعد الحساب مثل       -40

 القرص
0 57 57** 

 حساب  ةاعدتطبيق ق : تخدام قواعد الحساب مثل    يجد صعوبة في اس    -41
 مساحة المستطيل

0 52 52** 

 
 0,01 دالة عند مستوى **   0,05 دالة عند مستوى *

من التعليم تالميذ الطور األول وتالميذ الطور الثاني  للفروق بين "كا مربع"يبين قيم ) 34(جدول رقم 
 )رياضيات/كتابة/قراءة(اديمية في صعوبات التعلم األكاالبتدائي 

 
كانـت فيهـا   أن هناك خمس صعوبات تعلم أكاديمية       ) 34(يتضح من الجدول رقم     

ـ  لصالح تالميذ الطور الثاني من التعليم        0,01الفروق دالة إحصائيا عند مستوى        دائياالبت

 .)رياضيات (30،34،35،40،41 :وهي الصعوبات أرقام

 0,05وهناك صعوبة تعلم أكاديمية كان فيها الفرق داال إحصـائيا عنـد مسـتوى           

 .)قراءة (4 :هي الصعوبة رقمو االبتدائيلصالح تالميذ الطور األول من التعليم 

 .غير دالة إحصائياجاءت ف الصعوبات  باقيالفروق فيأما 
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ـ صد تكرار كل ب   يع البنود في أبعاد صعوبات التعلم األكاديمية ثم ر        كما تم تجم   د ع

 وتم حساب ه كل على حداالبتدائيتالميذ الطور الثاني من التعليم  ول و لدى تالميذ الطور األ   

 بينهمـا فـي أبعـاد صـعوبات الـتعلم األكاديميـة              لداللـة الفـروق    "ربـع  م كـا "قيم  

 ).رياضيات/كتابة/قراءة(

 
 ور األولــــذ الطـتالمي
 )اثــور وإنــذك(

   64=ن

  الثانيورــــذ الطـتالمي
 )اثــور وإنــذك(

 66=ن

       
 ة                                   ـالعين     

 
 وبةـــرار الصعـــتك وبةـــرار الصعـــتك ادــاألبع

 عــا مربـــك

 2,356 336 377 راءةــــق
 0,802 408 434 ابة ــــكت

 **58,136 597 361 رياضيــات
 

  0,01وى دالة عند مست **
 من التعليم  الثانيتالميذ الطور و األوللفروق بين تالميذ الطور ل"كا مربع"يبين قيم ) 35(جدول رقم 

 )رياضيات/كتابة/قراءة( في أبعاد صعوبات التعلم األكاديمية االبتدائي
 

بعـاد صـعوبات الـتعلم األكاديميـة      أن الفروق في أ )35(رقم  يتبين من الجدول    

 لصالح تالميذ الطور الثاني   0,01دالة إحصائيا عند مستوى      جاءت   )رياضيات/كتابة/قراءة(

الكتابة فجاءت الفروق غير دالة     دي القراءة و  ع أما ب  رياضياتد ال ع في ب  االبتدائيمن التعليم   

 .إحصائيا
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 :يلي ماونصها ك: عرض النتائج الخاصة بالفرضية الخامسة )7

المشكالت السلوكية لدى تالميذ التعليم  بين صعوبات التعلم األكاديمية و   يوجد ارتباط 

  .االبتدائي

 : المعالجة اإلحصائية اآلتيةالفرضية تم استخدامهذه  صدق الختبار

صـعوبات الـتعلم   :  للدرجات الخام لمتغيري البحث    لبيرسونتم حساب معامل االرتباط      -

 فـي الجـدول     والنتائج موضحة  ؛ والمشكالت السلوكية  )رياضيات/كتابة/قراءة (األكاديمية

 :األتي

 رات ــــــــالمتغي                     
 ةـــــــوكيــــالت السلـــــــالمشك ةـــات التعلم األكاديميــوبــــصع اطـاالرتبمعامل 

 **0,276 "ر"مة ــــــــــــــــــــــــــــــقي

 
  0,01 عند مستوى ةدال **

المشكالت  بين صعوبات التعلم األكاديمية و يبين قيمة معامل االرتباط الخطي لبيرسون)36(جدول رقم 
 لوكيةالس

 
 يوجد ارتباط دال إحصائيا بين متغيري البحث عند         هأن) 36(يتبين من الجدول رقم     

ت سـلوكية  مشـكال الـتعلم األكاديميـة    أي أن لدى التالميذ ذوي صعوبات 0,01مستوى  

 .بةمصاِح
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 مناقشة وتفسير النتائج: ثانيا

 :مناقشة وتفسير النتائج الخاصة بالسؤال األول )1

  إن البيانات المـ        حص عوبات الـتعلم   ل عليها باستخدام التكرارات لمعرفة أكثـر ص

 : م االبتدائي أظهرت ما يلييانتشارا لدى تالميذ التعل) رياضيات/كتابة/قراءة(األكاديمية 

 ):العينة الكلية للطورين(ا يخص فئة الذكور فيم -

قـت  علَّأن صعوبات التعلم األكاديمية األكثر انتشـارا تَ       ) 25(جدول رقم   الن من   بيتَ

 : وهيأربع منها بالكتابة

 . يكتب بخط رديء -20

 . يحتاج إلى وقت طويل إلكمال العمل الكتابي -16

 . ينسى كتابة كلمات عندما تملي عليه -26

 .  يكتب الكلمات ذات الحروف الكثيرة بشكل سليمال -24

 :  وهيوثالث بالقراءة

 . ال يتعرف بسهولة على الكلمة أثناء القراءة الجهرية -13

 . يتعب عندما يقرأ فقرة كاملة من النص -2

 . ال يستطيع قراءة الكلمات كاملة -1

 :  وهيرياضياتوثالث بال

 . سلة ضمن الطريقةيصعب عليه السير في عدة خطوات متسل -28

 . يجد صعوبة في رسم األشكال الهندسية -38

 ...،<،>: ال يميز بين الرموز الرياضية مثل -32

لقد جاءت صعوبتي التعلم في القراءة األولى في الترتيب وتلتها أربع صعوبات تعلم 

 . في الكتابة

 ): العينة الكلية للطورين(فيما يخص فئة اإلناث  -

تعلقـت  أن صعوبات التعلم األكاديمية األكثر انتشـارا        ) 26(قم  تبين من الجدول ر   

 :  وهيرياضياتست منها بال
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 .2672،2431،11684 :يصعب عليه ترتيب األعداد المركبة مثل -27

 . ال يجري عمليات الترتيب التصاعدي والترتيب التنازلي -33

  .القسمة يصعب عليه إجراء العمليات الحسابية كالجمع والطرح والضرب و-37

 . صعوبة في رسم األشكال الهندسيةيجد -38

 . يصعب عليه السير في عدة خطوات متسلسلة ضمن الطريقة -28

 . ال يستطيع التعرف على العالقات الموجودة بين األشكال الهندسية -39

 :يواثنتان بالكتابة وه

 . يحتاج إلى وقت طويل إلكمال العمل الكتابي -16

 . ت المناسبة في الورقةال يترك الفراغا -18

 :ي واثنتان بالقراءة وه

 . عيد قراءة الكلمات أكثر من مرة دون مبرر أثناء القراءة الجهرية ي-9

 .ال يتعرف بسهولة على الكلمة أثناء القراءة الجهرية -13

 . األولى في الترتيبرياضياتلقد جاءت الصعوبات الست في ال

ئدة لدى الذكور تتعلق بالقراءة والكتابـة،        مما سبق أن صعوبات التعلم السا      يتضح

 وتتفق هذه النتيجة مـع دراسـات        رياضياتوصعوبات التعلم السائدة لدى اإلناث تتعلق بال      

ــال (،)1974-1966 مــاكوبي وجــاكلين( ــوك (،)1974أشــرن ومارك ــا (،)1976بل فينم

 :  والتي توصلت إلى أن)1980شرمان (،)1978

 الفهـم   ، معـاني المفـردات    ،ءةالقرا: ي القدرات اللفظية  اإلناث أكثر تفوقا من الذكور ف      -

 .  الطالقة التعبيرية، الفهم اللغوي،يهجالتَّ ،القرائي

 ،الرياضـية (نيكية والقـدرات الكميـة      الذكور أكثر تفوقا من اإلناث في القدرات الميكا        -

ـ ة الم بينما توصلت دراسات أخرى إلى نتائج مغايرة منها الدراس        )  العددية ،الحسابية حية س

 : للفروق بين الجنسين في القراءة والتي توصلت إلى)1980بانك وآخرين (لـ

 . عدم وجود فروق ملموسة بين الذكور واإلناث في القراءة في ألمانيا واليابان -

ق اإلناث على الذكور في القراءة في الواليات المتحدة األمريكيـة وبعـض الـدول               فوتَ -

 فقد  )1995-1990 شيوتز وآخرين (،)1995ليون  ( أما دراسات    ،عينةاألخرى التي شملتها ال   
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اإلناث ذوات صعوبات التعلم يعانين أكثر من قصور التحصيل الدراسي في بعض             بينت أن 

 .مظاهر القراءة

 : ر النتيجة الحالية للبحث بما يليفسويمكن أن تُ

 ونضـجهن العـاطفي     غفهن وميولهن األدبي  النضج الجسمي المبكر لإلناث فضال عن ش       -

 . بكر أيضا يقف خلف تفوق اإلناث على الذكور في القراءةمال

وي مما يدفع اإلناث للقـراءة ويـدفع      ثناث والذكور أن القراءة نشاط أن     إدراك كل من اإل    -

 . الذكور عنها

-   التأثيرات االجتماعية والمنشاط عقلي يرتبط رياضياتدات الثقافية التي تشير إلى أن ال     حد 

 وسلبا علـى اتجـاه      رياضياتالق فيه بالذكور مما يؤثر إيجابا على اتجاه الذكور نحو           فولتَّا

 .اإلناث نحوها

  ):ذكور وإناث(فيما يخص فئة تالميذ الطور األول  -

أن صعوبات التعلم األكاديمية األكثر انتشـارا تعلقـت         ) 27(رقم  تبين من الجدول    

 : أربع منها بالقراءة وهي

 . رف بسهولة على الكلمة أثناء القراءة الجهريةال يتع -13

 .  عندما يقرأ فقرة كاملة من النصعبيت -2

 . ال يستطيع قراءة الكلمات كاملة -1

 . يبطئ في قراءته الصامتة -3

 :  وهيوأربع بالكتابة

 . ينسى كتابة كلمات عندما تملي عليه -26

 . يكتب بخط رديء -20

 . ل العمل الكتابييحتاج إلى وقت طويل إلكما -16

 . ال يترك الفراغات المناسبة في الورقة -18

 : ي وهرياضياتواثنتان بال

 . ال يجري عمليات الترتيب التصاعدي والترتيب التنازلي -33

  .2672،2431،11684 :المركبة مثليصعب عليه ترتيب األعداد  -27
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ي الترتيب وتتفـق    لقد جاءت صعوبتان في القراءة وصعوبتان في الكتابة األولى ف         

 التي بينت أن صعوبات التعلم األكاديمية التـي         )2004معمرية  . ب(هذه النتيجة مع دراسة     

جاءت في مقدمة الترتيب حسب حجم تكرارها لدى عينة تالميذ الطور األول مـن التعلـيم         

 .لكتابةاو القراءةكانت في االبتدائي 

 فالتالميذ  من التعليم االبتدائي  ويمكن تفسير ذلك بالرجوع إلى مطالب الطور األول         

القدرة على قراءة الحروف والكلمات والجمل البسيطة قراءة متصلة، القدرة على           مطالبون ب 

التمييز السريع بين األصوات والحروف نطقا وكتابة، القـدرة علـى تصـوير الحـروف               

المطلوب عند  السطر واحترام االتجاه   تباعإوالمقاطع والكلمات تصويرا مقبوال، القدرة على       

ل منطوقة ومسموعة إلـى     م وتحويل كلمات وج   )اإلمالء المنظور (كتابة كل حرف أو كلمة      

 . )اإلمالء المسموع(كلمات وجمل مكتوبة 

 ):ذكور وإناث(فيما يخص فئة تالميذ الطور الثاني  -

أن صعوبات التعلم األكاديمية األكثر انتشارا تعلقـت        ) 28( من الجدول رقم     اتضح

 : وهيرياضياتها بالسبع من

 . قاعدة حساب محيط القرص: جد صعوبة في حفظ قواعد الحساب مثلي -40

 .ال يستطيع التفريق بين األحجام والسعات واألوزان -35

تطبيق قاعـدة حسـاب مسـاحة       : يجد صعوبة في استخدام قواعد الحساب مثل       -41

 . المستطيل

 . المضاعفات والقواسم:  مثلال يستطيع كشف العالقات الموجودة بين عددين -30

 .يصعب عليه السير في عدة خطوات متسلسلة ضمن الطريقة -28

 . يجد صعوبة في رسم األشكال الهندسية -38

 . ال يستطيع التعرف على العالقات الموجودة بين األشكال الهندسية -39

  :يوهواثنتان بالكتابة 

 . يحتاج إلى وقت طويل إلكمال العمل الكتابي -16

 .يكتب بخط رديء -20

 :وهيحدة بالقراءة اوو
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 . ال يتعرف بسهولة على الكلمة أثناء القراءة الجهرية -13

 األولى في الترتيب وتتفق هذه النتيجة مع        رياضياتلقد جاءت سبع صعوبات في ال     

 التي بينت أن صعوبات التعلم األكاديمية التي جاءت في          )2005معمرية وآخر   . ب(دراسة  

تيب حسب حجم تكرارها لدى عينة تالميذ الطور الثاني من التعلـيم االبتـدائي              مقدمة التر 

 .رياضياتالكانت في 

 فالتالميـذ    تفسير ذلك بالرجوع إلى مطالب الطور الثاني من التعليم االبتدائي          ويمكن 

ترتيب ومقارنة األعداد الطبيعية، إدراك العالقات الحسابية بين األعداد، معرفـة           مطالبون ب 

يات التي تعتمد عليها عمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة، قراءة وكتابة األعـداد       اآلل

العشرية، حل مشكالت بسيطة متعلقة بالتناسبية، معرفة واستعمال الوحدات البسيطة لقياس           

الطول والمساحة والكتل والسعة والحجوم وإدراك العالقات بينها، تعيين األشكال الهندسـية           

 .ئها باستخدام أدوات مختلفةالمختلفة وإنشا

 : فيما يخص العينة الكلية للبحث من كال الطورين والجنسين -

أن صعوبات التعلم األكاديمية األكثر انتشـارا تعلقـت         ) 29(تبين من الجدول رقم     

 :  وهيأربع منها بالكتابة

 . يكتب بخط رديء -20

 . يحتاج إلى وقت طويل إلكمال العمل الكتابي -16

 .  عليهي كتابة كلمات عندما تملينسى -26

 . ال يكتب الكلمات ذات الحروف الكثيرة بشكل سليم -24

 :  وهيرياضياتوأربع بال

 . يصعب عليه السير في عدة خطوات متسلسلة ضمن الطريقة -28

  .2672،2431،11684 :يصعب عليه ترتيب األعداد المركبة مثل -27

 . يجد صعوبة في رسم األشكال الهندسية -38

 . يصعب عليه إجراء العمليات الحسابية كالجمع والطرح والضرب والقسمة -37

 :  وهيواثنتان بالقراءة

 . ال يتعرف بسهولة على الكلمة أثناء القراءة الجهرية -13
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 . يتعب عندما يقرأ فقرة كاملة من النص -2

 فـي   لقد جاءت صعوبتي التعلم في الكتابة وصعوبتي التعلم في القـراءة األولـى            

 على تالميذ التعليم االبتدائي )1988أحمد أحمد عواد  (الترتيب وتتفق هذه النتيجة مع دراسة       

 ونسـبة صـعوبة   )%57,96 ( أين كانت نسبة صعوبة التعلم في الكتابة    "القليوبية"بمحافظة  

 على تالميذ التعليم )1992 عبد الناصر أنيس (، أما في دراسة     )%47,37 (التعلم في القراءة  

 ونسـبة   )%18,8 (كانت نسبة صعوبة التعلم في الكتابة     ف "دمياط"بتدائي بالبيئة المصرية    اال

 . )%16,5 (صعوبة التعلم في القراءة

ويمكن أن نفسر النتيجة الحالية للبحث بالرجوع إلى االرتباط الوثيق بين نشـاطي             

 وبين  ؛لته من جهة  القراءة والكتابة ذلك أن تعلم القراءة يعتمد على الربط بين الصوت ودال           

علم الكتابة يعتمد على الربط بين الصوت ورمزه         وتَ ،الصوت ورمزه الخطي من جهة ثانية     

ر الخطي وبالتالي تتجلى العالقة بين الرمز الخطي والرمز الصوتي في عالقة تبادلية كمؤث            

 .واستجابة
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 :مناقشة وتفسير النتائج الخاصة بالسؤال الثاني )2

 ل عليها باستخراج المتوسطات الحسابية لمعرفـة المشـكالت        حصت الم إن البيانا 

 السائدة لدى ذوي صعوبات التعلم األكاديمية من تالميذ التعليم االبتدائي أظهرت ما        السلوكية

 : يلي

 السلوك  ،جاءت مشكالت النشاط الزائد   ): العينة الكلية للطورين  (فيما يخص فئة الذكور      -

 . جتماعي المنحرف في المرتبة األولى السلوك اال،االنسحابي

 ،السـلوك االنسـحابي    جاءت مشكالت  :)العينة الكلية للطورين  (فيما يخص فئة اإلناث      -

 . السلوك االجتماعي المنحرف في المرتبة األولى،النشاط الزائد

 ،السلوك االنسحابي  جاءت مشكالت  ):ذكور وإناث (تالميذ الطور األول     فيما يخص فئة   -

  . السلوك االجتماعي المنحرف في المرتبة األولى، الزائدالنشاط

 ،السلوك االنسحابي  جاءت مشكالت  ):ذكور وإناث  (تالميذ الطور الثاني  فيما يخص فئة     -

 . السلوك االجتماعي المنحرف في المرتبة األولى،النشاط الزائد

ـ     : لطـورين والجنسـين   لالعينة الكلية للبحث    فيما يخص    - لوك جـاءت مشـكالت الس

 . السلوك االجتماعي المنحرف في المرتبة األولى، النشاط الزائد،االنسحابي

خيـري  (،)1994سعيد عبد اهللا دبـيس      (وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراستي        

سـم  تَّ صعوبات التعلم أنماطا من السلوك غير المتوافـق تَ         وو إذ أظهر ذَ   )1997أحمد حامد   

زائد والعدوانية وقلة المشاركة في األنشطة الصفية ونقص        باالنسحاب االجتماعي والنشاط ال   

 . الكفاءة االجتماعية ونقص األداء المدرسي

إضافة إلى هذا فقد توصلت العديد من الدراسات التي أجريت على تالميذ المدارس             

محمـد جميـل منصـور      (،)1970زيف  (،)1928ويكمان  (االبتدائية وأطفال دور الحضانة     

 إلى أن أهم المشكالت السـلوكية التـي         )1996موسى أبو مصطفى    نظمي عودة   (،)1979

 : يعاني منها هؤالء تتعلق بـ

ـ           - لبية سلوكات انسحابية كاالستغراق في أحالم اليقظة والحساسية الزائدة واالنطواء والس

 . وعدم التعاون
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زائدة أثناء  نشاط زائد كجذب انتباه اآلخرين بأي وسيلة والتسرع وقلة االنتباه والحركة ال            -

 .الدرس

سلوك اجتماعي منحرف كالسلوك غير األخالقي والحديث المكشوف عن الجنس والسرقة    -

س بأسلوب غير مهذبومخاطبة المدر. 

 فالمشـكالت السـلوكية     ؛ويمكن تفسير هذه النتيجة بما يسمى باالنعكاس األكاديمي       

نتيجة حتمية لإلحبـاط المسـتمر      انعكاس لصعوبات التعلم األكاديمية لدى التلميذ باعتبارها        

الناجم عن عدم قدرة التلميذ على القيام بالمتطلبات األكاديمية وفشله المستمر في التحصـيل         

 .)1972ديفي (وهذا ما توصل إليه 
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 :  األولى بالفرضيةمناقشة وتفسير النتائج الخاصة )3

 بالفرضية األولى باسـتخدام     إن البيانات المحصل عليها من تحليل النتائج الخاصة       

لداللة الفروق بين الذكور واإلناث من كال الطورين من ذوي صعوبات الـتعلم             " ت"اختبار  

 : األكاديمية في المشكالت السلوكية أظهرت ما يلي

أنه لم توجد فروق بين الـذكور واإلنـاث مـن كـال             ) 30(تبين من الجدول رقم     

 ، السلوك االجتماعي المنحرف   ،النشاط الزائد : آلتية السلوكية ا  الطورين في أبعاد المشكالت   

 . السلوك االنسحابي، سلوك التمرد في المدرسة،العصبيةزمات لة واليبالعادات الغر

 في السـلوك العـدواني لصـالح    0,05وجاءت الفروق دالة إحصائيا عند مستوى  

ـ   (،)1977حامد الفقي   ( وتتفق هذه النتيجة مع دراسات       ؛الذكور ، )1989ري  منى يونس بح

 التي توصلت إلـى  )1996بسيوني بسيوني السيد سليم وآخـر  (،)1991اشنباخ وآخرون   (

 )1985نائـل البكـور     (ق الذكور على اإلناث في السلوك العدواني في حين أن دراسة            فوتَ

ر واإلناث في أنماط السـلوك العـدواني الصـفي     وخلصت إلى عدم وجود فروق بين الذك      

المف الدراسية، وتوصلت إلى هذه النتيجة ثمان دراسات أخـرى مـن            س داخل الصفو  مار

ظهر فروقا بين    والتي لم تُ   )1980ماكوبي وجاكلين   (أصل اثنين وثالثين دراسة قام بتحليلها       

 . الذكور واإلناث في السلوك العدواني

 : للبحث بما يليالحالية ويمكن أن نفسر النتيجة 

 كون الذكور أكثر تعرضـا للمشـكالت الخارجيـة          ما ذهب إليه العديد من الباحثين في       -

االنسحاب والقلق  ( واإلناث أكثر تعرضا للمشكالت الداخلية       )العدوان واالنحراف السلوكي  (

 . )واالكتئاب

كـون األوالد منطلقـين     يم يتوقعـون أن     هتوقعات المجتمع والوالدين للذكور واإلناث فَ      -

 . ات أكثروعدوانيين في حين أن البنات هادئات ومتحفظ

سق هذه النتيجة مع العنف والعصيان والتمرد وعدم االنضباط ورفض السلطة والميـل     تَّتَ -

خصائص الذكور مقارنة باإلنـاث     التي هي من    و بالنفس   ددالالستقالل واثبات الذات واالعتِ   

 .وء والوالء واالنقياد والمسايرةن بالهدزتي يتميلواال
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 :  بالفرضية الثانيةمناقشة وتفسير النتائج الخاصة )4

  ل عليها من تحليل النتائج الخاصة بالفرضية الثانيـة باسـتخدام         إن البيانات المحص

لداللة الفروق بين تالميذ الطور األول وتالميذ الطور الثاني من كال الجنسـين             " ت"اختبار  

 : من ذوي صعوبات التعلم األكاديمية في المشكالت السلوكية أظهرت ما يلي

أنه لم توجد فروق بين تالميذ الطـور األول وتالميـذ           ) 31( الجدول رقم    تبين من 

 السلوك  ،النشاط الزائد : لمشكالت السلوكية الطور الثاني من كال الجنسين في األبعاد الستة ل        

 ، سلوك التمرد فـي المدرسـة      ،زمات العصبية لة وال يب العادات الغر  ،االجتماعي المنحرف 

 . سحابي السلوك االن،السلوك العدواني

وهذه النتيجة جاءت على غرار ما توصلت إليه دراسات أخرى والتي تباينت هـي        

 إلى أن )1974فائزة عبد الوهـاب  ( دراسةاألخرى في النتائج المحصل عليها، فقد خلصت   

    ها في الصفوف الثالثة األولى وتنخفض في الصـفوف         المشكالت السلوكية تظهر على أشد

فأسفرت عن اشـتداد المشـكالت       )1979محمد جميل منصور    ( سةدراالثالثة األخيرة، أما    

السلوكية في الصفين الدراسيين األول والخامس وانخفاضها الشديد في الصفين الدراسـيين            

 خلصت إلى  )1996نظمي عودة موسى أبو مصطفى      (الثالث والسادس، في حين أن دراسة       

 . تقارب المشكالت السلوكية في كل صف دراسي تكرارا ونوعا

 من  دراسةكل  ويمكن تفسير هذه االختالفات في نتائج الدراسات إلى شروط انجاز           

باإلضافة إلى بعض المتغيرات التي تحكـم        ،هاتاريخ انجاز جريت فيها و   التي أ  البيئة حيث

 : منهادراسةعينة كل 

 الجو  ، الترتيب الميالدي  ، حجم األسرة  ،ديةالمعاملة الوالِ (المرتبطة بها   األسرة والعوامل    -

               ....)،األسري

 المـنهج   ،عة من المعلـم   بساليب التدريس المتَّ  طرق وأ (المدرسة والعوامل المرتبطة بها      -

 ....)،الدراسي ومدى تلبيته لحاجات التالميذ
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 : مناقشة وتفسير النتائج الخاصة بالفرضية الثالثة )5

 كا" بالفرضية الثالثة باستخدام إن البيانات المحصل عليها من تحليل النتائج الخاصة

 لداللة الفروق بين الذكور واإلناث من كال الطورين في صعوبات التعلم األكاديمية "مربع

 : أظهرت ما يلي) رياضيات/كتابة/قراءة(

أن الفروق جاءت دالة إحصائيا لصالح الـذكور فـي          ) 32(تبين من الجدول رقم     

عدا صعوبتين جـاءت     0,01 و 0,05 مستويي   جميع صعوبات التعلم األكاديمية وذلك عند     

  :يهما غير دالة إحصائيا وهمافالفروق 

 ). كتابة( ال يمسك أدوات الكتابة بشكل صحيح -17

 ).رياضيات ()8،0(،)9،6(،)5،3(:  ال يميز بين األعداد المتشابهة مثل-31

أن الفــروق فــي أبعــاد صــعوبات الــتعلم ) 33(وقــد بــين الجــدول رقــم 

جاءت كلها لصالح الذكور مما يؤكد أن الـذكور أكثـر تعرضـا             ) رياضيات/بةكتا/قراءة(

لصعوبات التعلم من اإلناث، وهذا يتفق مع نتائج الكثير من الدراسات وتقـارير العيـادات               

التي أشارت إلى أن عدد الذكور يصـل         النفسية والطبية األجنبية المهتمة بصعوبات التعلم     

 إلـى  )1990سير مفلح كوافحة يت( دراسة تتوصلناث، و  أضعاف عدد اإل   ةتقريبا إلى أربع  

لدى ) %9,20 (أن حاالت صعوبات التعلم لدى الذكور أعلى منها لدى اإلناث وذلك بنسبة           

فكانـت   )1991فيصل محمد خير الزراد     ( لدى اإلناث، أما دراسة      )%6,88(الذكور مقابل   

ناث ذوات صعوبات التعلم من اإل) %11( مقابل )%16(نسبة الذكور ذوي صعوبات التعلم 

 كانت نسـبة الـذكور ذوي        إذ )2005معمرية وآخر   . ب(وهذا ما ذهبت إليه أيضا دراسة       

 .  من اإلناث ذوات صعوبات التعلم) %30,63( مقابل )%69,36(صعوبات التعلم 

ويمكن أن نفسر قلة انتشار صعوبات التعلم في وسط اإلناث مقارنة بالذكور إلـى              

 ؛ة تتعلق بكون اإلناث أسرع نموا ونضجا حركيا ولغويا وعصبيا وبـدنيا           عوامل فيزيولوجي 

باإلضافة إلى كونهن أكثر دافعية نحو الدراسة والتعلم سعيا لتحقيق الذات ورغبة في التفوق            

 .الدراسي
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 : مناقشة وتفسير النتائج الخاصة بالفرضية الرابعة )6

 بالفرضية الرابعة باسـتخدام     إن البيانات المحصل عليها من تحليل النتائج الخاصة       

 لداللة الفروق بين تالميذ الطور األول وتالميذ الطور الثاني من كال الجنسين في              "مربع كا"

 : أظهرت ما يلي) رياضيات/كتابة/قراءة(لتعلم األكاديمية صعوبات ا

أن الفرق جاء داال إحصائيا لصالح تالميذ الطور األول      ) 34(تبين من الجدول رقم     

 : فيما يتعلق بصعوبة تعلم في القراءة هي 0,05توى عند مس

 .ذلكمنه يرفض القراءة عندما يطلب المعلم  -4

ن التلميذ ذو صعوبة التعلم وخصوصا في السنوات الثالثـة          وكَبويمكن تفسير هذا    

        نه من التعامـل  كِّاألولى من الدراسة لم يصل بعد إلى النضج االنفعالي واالجتماعي الذي يم

ع مواقف التفاعل والتواصل مع اآلخرين، فالفشل المتكرر في الوصول إلى مستوى   المرن م 

نجاز فتنشـأ مشـاعر عـدم الكفـاءة         يشبع حاجة التلميذ لإل   مقبول من األداء الدراسي ال      

          ونية، وهذا مـا    والحساسية العالية للنقد والتقييم فيكون الرفض تعبيرا عن الحاجة لتجنب الد

  حيث أوردا عدم قيام التلميذ بالنشاط عندما يطلب المعلم      )1981مان  هوارت وميل (ذهب إليه   

 .ضطرابات في العالقات مع المعلمين ذلك كشكل من أشكال االمنه

 )163 ،2003، خولة أحمد يحي(

 فيمـا  0,01وجاءت الفروق دالة إحصائيا لصالح تالميذ الطور الثاني عند مستوى       

 : هي رياضياتبخمس صعوبات تعلم في اليتعلق 

 .  المضاعفات والقواسم: ال يستطيع كشف العالقات الموجودة بين عددين مثل-30

 .  ترمز إلى س2:  يجد صعوبة في استبدال الرموز العددية برموز جبرية مثل-34

 .  ال يستطيع التفريق بين األحجام والسعات واألوزان-35

        إن الفروق في هذه الصعوبات الثالث يمكن أن يوع إلى طبيعـة مـادة      ر بالرج فس

ـ      ، فعجز التلميذ عن االنتقال من المحسوس إلى المجر        رياضياتال ي د ينجم عنه قصـور ف

تكوين األعداد المجردة في الذهن وقصور في فهم العالقات بين األعداد المتتاليـة والقيـام               

ـ               ، ةبعمليتي التحليل والتركيب وبالتالي قصور في فهم مبـادئ عمليـات الحسـاب األربع

ضافة إلى قصور في القياس المتولد عن خلل في اقتران الممارسة العمليـة بالمشـاهدة               باإل
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 الحسية تدجا من وحدات قياس النقود واألطوال والوزن والمساحة والحجم وهذه المتطلبات   ر

تتدرج في التعقيد بالتدرج في االنتقال من صف دراسي إلى صف أعلى وبالتـالي زيـادة                

 . الصعوبة فيها

 : فيما يتعلق بالصعوبتينأما 

 . قاعدة حساب محيط القرص: جد صعوبة في حفظ قواعد الحساب مثل ي-40

 . تطبيق قاعدة حساب المستطيل: جد صعوبة في استخدام قواعد الحساب مثل ي-41

ن البرنـامج   ضـم ت لعـدم    ميذ الطور األول من كال الجنسين     فتكرارها كان منعدما لدى تال    

  في حين حصلتا لدى تالميذ الطور الثاني من كـال          ، الوحدات الدراسية  الدراسي للمادة لهذه  

 1979سـكامب  (ر هذه النتيجـة بمـا ذهـب إليـه     ي تفسالجنسين على أعلى تكرار ويمكن 

Skemp(إلى وجود ثالث درجات من الفهم هي : 

أي القدرة على تذكر وتطبيق قانون مالئم لحل مسألة ما دون معرفة            : الفهم الوسائلي  -

 . ق القانونطباذا يلم

 .  أي القدرة على استنتاج طريقة من عالقات رياضية أكثر تعميما:الفهم العقالني -

 . أي القدرة على الربط بين األفكار الرياضية وتركيبها:الفهم المنطقي -

ع على التالميذ بدرجات متفاوتة وكذلك تتوزع       زهذه الدرجات الثالث من الفهم تتو     

 وفـي حـال   ؛ى هذه الدرجات الثالث من الفهم بحسب الحجم السـاعي      أهداف الدروس عل  

حدوث تعارض بين أهداف الدرس والطريقة المتبعة من المعلم اعتمادا على واقـع القسـم               

 باعتبار أن المعلـم     )Sharrat 1988 شارات(تنشأ صعوبات تعلم لدى التلميذ وهذا ما أكده         

 يتطلب منه إدراكا واعيا لوسـائط       ممارس  وسيط أساسي وفعال بين فهم التلميذ وهدف الد       

استدخال المعلومات لدى التلميذ وهذا بالضرورة يتطلب وجود اتصال مباشر معه قد يكون             

 .صعب التحقيق في قسم مكتظ

 )58، 1992اهر طالبي، طمحمد ال(
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أن الفروق في صعوبات التعلم األكاديمية جاءت لصالح        ) 35(وقد بين الجدول رقم     

وصـلت إليـه دراسـة    ت وهذا ما   رياضياتلطور الثاني من كال الجنسين في بعد ال       تالميذ ا 

 إذ خلصت إلى أن صعوبات التعلم األكاديمية في مجال الحسـاب      )2005معمرية وآخر   .ب(

 .كانت األولى في الترتيب لدى تالميذ الطور الثاني من التعليم االبتدائي
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 : ج الخاصة بالفرضية الخامسةمناقشة وتفسير النتائ )7

إن البيانات المحصل عليها من تحليل النتائج الخاصة بالفرضية الخامسة باسـتخدام    

 للكشف عن العالقة االرتباطية بين المشكالت السـلوكية         لبيرسونالخطي  معامل االرتباط   

 : وصعوبات التعلم األكاديمية أظهرت ما يلي

 إحصائيا بين صعوبات الـتعلم       دال ارتباطأن هناك ا  ) 36 (رقم  من الجدول  اتضح

وتتفق هذه النتيجة مع ما توصـل إليـه          0,01األكاديمية والمشكالت السلوكية عند مستوى      

 : الباحثون من أن ذوي صعوبات التعلم يمتازون بـ

 والتشتت التي يعكسها ضعف التفكير والتخطيط واالسـتجابة السـريعة غيـر      االندفاعية -

شـوف  ( . وضعف تنظيم المهام وصعوبة المتابعة من خالل التعليمـات         المالئمة للمثيرات 

 . )1980أوزوا (،)1979وولف (،)1976هيندز (،)1973

-      ي للذات وبالتالي انخفاض الدافعية واالفتقار للرغبـة        تدنِّتقييمات سلبية تؤدي إلى تقدير م

ـ              آدمـز  ( .اوالمثابرة والجد في سبيل الحصول على المعرفة وتحقيق مسـتوى عـال منه

 . )1990هيمان (،)1986جاكوبسين وآخرون (،)1976

 ) داخلـي  ضـبط  مركـز (أقل توقعا للنجاح فالفشل عائد لعوامل داخلية كالقدرة والذكاء           -

لويس ولـورانس   ( .)مركز ضبط خارجي  (والنجاح عائد لعوامل خارجية كالحظ والصدفة       

 . )1981جرابديان (،)1989

دي إلى الشعور بانخفاض قيمة الذات وبالتـالي انخفـاض          خبرات انفعالية غير سارة تؤ     -

       مفهوم الذات واإلحساس بالعجز عن تحقيق مستوى مضي من التعلم والتحصيل الدراسي     ر

 . )1988شابمان ( .المتوقع

االنطواء واالعتمادية والتصلب في العالقات االجتماعية والتي تنجم عن الحساسية الزائدة       -

ة بالنفس والنظرة الدونية للذات باإلضافة إلـى مشـاعر التجاهـل            المتولدة عن ضعف الثق   

 .)1989مارجليت ( .والرفض لهم

         يني التعلم األساسي  نَويمكن تفسير هذه النتيجة بالرجوع إلى الترابط الوثيق بين مكو 

 : وهما الدافع واالنفعال فالتجربة السلبية للتعلم تؤدي إلى

 . الت للتدخل الفعال إزاء الفشللى في كبح المحاوجي يتنقص دافِع -
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نقص انفعالي يتجلى في الحالة التي تظهر بسبب الفشل والتي تختلف تبعا للجنس والسن               -

والسياق ومتغيرات بيئية أخرى، وهذا ما يفسر أن ذوي صعوبات التعلم مجموعـة غيـر               

 .متجانسة من األفراد في خصائصهم االجتماعية واالنفعالية واألكاديمية
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 المناقشة العامة: ثالثا

ما يمكن اإلشارة إليه كنتيجة عامة أن الدراسة الحالية قد أضافت الجديد للدراسات             

 : السابقة استنادا إلى النقطتين اآلتيتين

أن عموم الدراسات السابقة قصرت اهتمامها على نسبة انتشار ظاهرة صعوبات الـتعلم              -

فروق بين الجنسين في هذه الظاهرة، فجاءت هذه الدراسـة كمحاولـة           دون التركيز على ال   

أو من حيث   ) لصالح الذكور أم لصالح اإلناث    (لتقَصي هذه الفروق سواء من حيث اتجاهها        

، كما أن هذه الدراسة أيضـا       )رياضيات/كتابة/قراءة(الميدان الذي تتجسد فيه هذه الفروق       

األكاديمي والتوافق النفسي قاصرةً هذه العالقة في جانبها      حاولت تقَصي العالقة بين الجانب      

 . المتعلق بالمشكالت السلوكية التي يظهرها التلميذ صاحب الصعوبة خالل تواجده بالمدرسة

أن عموم الدراسات السابقة اكتفت بالتعرف أو التشخيص ولم تُعين الحاجات اإلرشـادية              -

 . لهذه الفئة من التالميذ

ه الدراسة كمحاولة متواضعة لتدارك هذا الفراغ إذ أبرزت أهم الحاجات           فجاءت هذ 

 : اإلرشادية لعينة الدراسة انطالقا من جانبين

وتم تعيين أهم الحاجات اإلرشادية في هذا الجانب استنادا إلى أكثـر            :  الجانب األكاديمي  -

مسار الدراسي للتلميذ   صعوبات التعلم األكاديمية انتشارا أي أكثرها حدة والتي تؤثر على ال          

 . وتحتاج لتقديم خدمة إرشادية

وتم تعيين أهم الحاجات اإلرشادية في هذا الجانب استنادا إلـى أكثـر    :  الجانب السلوكي  -

دة والتي تؤثر على السلوك التكيفـي والتـوافقي         حالمشكالت السلوكية انتشارا أي أكثرها      

 .للتلميذ وتحتاج لتقديم خدمة إرشادية

الباحثة أن تحديد الفاقد التعليمي غير كاف بقدر ما يهم كيفية تـدعيم هـذا             إذ رأت   

النقص بتقديم خدمات تسهم في تقليل هذا الفاقد، فأكثر الحاالت حسب المعلمين تُضطر إلى              

مغادرة مقاعد الدراسة لعجزها عن مسايرة الزمالء وتحقيق مستوى دراسي يسمح باالنتقال            

     خَلفه هذا العجز من إحباط وفشل يؤديان إلى ظهور مشكالت          إلى صف أعلى، ناهيك عما ي

 .سلوكية وبالتالي تَحدث ازدواجية في المشكلة التي تكتسي طابعا أكاديميا وعالئقيا
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وتأسيسا على هذه الدراسة الحالية تَبرز مشكالت أخـرى هـي بحاجـة للبحـث               

 :والتمحيص منها

وبات التعلم األكاديمية في المراحـل       تسطير بحوث مقارنة بين نسب توزيع ظاهرة صع        -

 ).ابتدائي، متوسط، ثانوي(التعليمية الثالث 

 تسطير بحوث مقارنة بين المشكالت السلوكية المرتبطة بصعوبات التعلم األكاديمية فـي             -

 ).ابتدائي، متوسط، ثانوي(المراحل التعليمية الثالث 

انتباه، ذاكـرة، إدراك، لغـة    ( تسطير بحوث حول ارتباط بعض صعوبات التعلم النمائية        -

 .بصعوبة التعلم األكاديمية في إحدى المواد الدراسية لمرحلة تعليمية معينة) شفهية

 استخدام المنهج التجريبي وذلك بإجراء قياس قَبلي وقياس بعدي لتحديد فعاليـة الخدمـة               -

مة لتحديد ماإلرشادية المقدواطن الضعفواطن القوة وتدعيم م. 

ير دراسات مقارنة بين تقدير األولياء وتقدير المعلمين للمشكالت السلوكية لتحديـد             تسط -

درجة االتساق بينهما أو االختالف؛ وتأسيسا على هذا تصميم برامج تربوية مبِنيـة علـى               

 .     تكامل األدوار انطالقا من التعاون بين المؤسستين األسرية والتربوية

 يمكن أن تُسهم في التحديد الدقيق لمجـال صـعوبة الـتعلم              اإللمام بشتى الجوانب التي    -

القدرات العقلية، السلوك   : وبالتالي التوصيف المالئم للخدمة اإلرشادية وتشمل هذه الجوانب       

 . التكيفي االجتماعي، المهارات اللغوية، المهارات األكاديمية، المهارات الحسية الحركية

األكاديمية في إحدى المـواد الدراسـية وعالقتهـا          تسطير بحوث حول صعوبات التعلم       -

 ).دراسة مقارنة بين العاديين وذوي صعوبات التعلم(بمفهوم الذات األكاديمي 

اإلرشـاد السـلوكي المعرفـي، اإلرشـاد        ( تسطير بحوث حول فعالية اإلرشاد النفسي        -

غذية الراجعة  المتمركز حول العميل، التحصين التدريجي بمصاحبة االسترخاء العضلي والت        

في خفض بعض المشكالت السلوكية لدى طلبـة        ...) ، ضغط الدم  ،البيولوجية كدقات القلب  

 . مرحلة تعليمية معينة

 تسطير بحوث حول العالقات السوسيومترية في القسم وعالقتها بالمشكالت السلوكية -

 .كاديمية في إحدى المواد الدراسيةوصعوبات التعلم األ

 



 الفصل السادس

 الحاجات اإلرشادية

 

 
  الحاجات اإلرشادية لذوي صعوبات التعلم األكاديمية:أوال
 الحاجات اإلرشادية في المشكالت السلوكية: ثانيا



  الحاجات اإلرشادية                                                                            الفصل السادس
 

 
142 

 :مقدمة

لما كنا نريد أن ندرس الحاجات اإلرشادية بالذات، أي الحاجات التي لم تجد إشباعا              

إشباعها باالعتمـاد   اكتشفها لكنه ال يستطيع     ألنه   ن صاحبها لم يكتشفها في نفسه، أو      سواء أل 

 المشـكالت   على نفسه فحسب، فقد رأينا أن تكون دراستنا لهـذه الحاجـات عـن طريـق               

 .  تمثالن حاجات لم يتم إشباعهاتبار أنهمااعوالصعوبات على 

حاجة لكنه البد   بال قد ال يشعر  ومما يحبذ في دراسة الحاجات بهذه الطريقة أن الفرد          

 إال إذا شعر     مشكلة ح الصعوبة صعوبة والمشكلة   بالمشكلة، بل ال تص     أو بالصعوبةأن يشعر   

 إذ صـعوبة أو مشـكلة؛  ا بها، ويكون شعوره بالحاجة أوضح ما يكون إذا نشأت عن إلحاحه     

 . هي الممثل الخارجي للحاجة

اإلرشـادية أو   والحاجة اإلرشادية على هذا الوجه تقابل عادة بما يسـمى الخدمـة             

اإلرشاد، وقد اعتمدنا على هذه المقابلة في دراستنا ألهم الحاجات اإلرشادية لعينـة البحـث               

 . سواء في الجانب األكاديمي أو الجانب السلوكي

 

 ة لذوي صعوبات التعلم األكاديميةالحاجات اإلرشادي :أوال

ويتم في هذا الجانب استخالص الحاجات اإلرشادية لتالميذ التعلـيم االبتـدائي فـي         

، )رياضـيات /كتابة/قراءة(منها ضمن ثالث مجاالت     صعوبات التعلم األكاديمية التي يعانون      

كاديمية، اعتمـادا علـى أعلـى       رعليه معلموهم في استبيان صعوبات التعلم األ      أشّوذلك مما   

 : تكرار لعشر صعوبات وهي

  .)%70,77(ية ر القراءة الجهال يتعرف بسهولة على الكلمة أثناء -13

  .)%67,69(يكتب بخط رديء  -20

 .)%66,92(يحتاج إلى وقت طويل إلكمال العمل الكتابي  -16

 .)%63,08(يتعب عندما يقرأ فقرة كاملة من النص  -2

  .)%62,31(في عدة خطوات متسلسلة ضمن الطريقة ليه السير يصعب ع -28

 .)%61,54( 2672،2431،11684 : المركبة مثليصعب عليه ترتيب األعداد -27
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 .)%61,54(يجد صعوبة في رسم األشكال الهندسية  -38

 .)%60,77(ينسى كتابة كلمات عندما تملي عليه  -26

 .)%59,23(شكل سليم ال يكتب الكلمات ذات الحروف الكثيرة ب -24

يصعب عليه إجراء العمليات الحسابية كالجمع والطرح والضرب والقسمة  -37

)59,23%(. 

 

 :  صعوبات التعلم األكاديميةلىالحاجة إلى الكشف والتعرف المبكر ع )1

ال تتصف بوصم التلميذ، ث يللمراحل الالحقة، بح  تمهيدية  عملية أولية   إن الكشف هو    

عتقـد أن لديـه     خصص باستخدام أكبر قدر ممكن من االختبارات لمن ي        يقوم به المعلم أو مت    

ة بشكل ملحوظ صعوبة، أما التعرف فهو التأكد من أن الصعوبة التي يعاني منها التلميذ ظاهر      

 .مية بذي صعوبة التعلم األكاديميةبحيث تطلق عليه التس

 :ذه الحاجة من خالل الجدول اآلتيوتتضح أهمية ه

 ةـــــــــــــــــة المئويـــــــــــالنسب                
 ةــــــــــوبـــــــــــالصع

ور ــــــذ الطــــد تالميــعن
 األول

 ورــــــذ الطــــد تالميــعن
 الثاني

إل   ى وق   ت طوي   ل إلكم   ال العم   ل    يحت   اج  -16
 %72,73 %60,94 .الكتابي

يص   عب علي   ه الس   ير ف   ي ع   دة خط   وات      -28
 %71,21 %53,12 .ةمتسلسلة ضمن الطريق

 %69,68 %53,12 .ي�د صعوبة في رسم األشكال الهندسية -38
 

 لدى تالميذ الطورين األول والثانييبين النسبة المئوية لثالث صعوبات تعلم أكاديمية ) 37(جدول رقم 
 من التعليم االبتدائي

 
، الصـفوف الدراسـية   فـي   تقدم  ال هناك زيادة في حدة الصعوبة مع        فما يالحظ أن  

اقم تلك الصـعوبات  فرابط البرامج التعليمية أدت إلى ت    فطبيعة المنهج الدراسي المعتمد على ت     

 . وزيادة تعقيدها

دراسة حول التالميـذ الـذين      ) Schiffman 1962شيفمان  ( هذا الصدد أجرى     وفي

 :يعانون من صعوبات تعلم في القراءة وتوصل إلى أن
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شرة في الصف األول ينجم عنـه تحسـن بنسـبة           التعرف على هؤالء التالميذ وعالجهم مبا     

 الصف الخـامس فتحسـن بنسـبة     فيأما) %46(وفي الصف الثالث تحسن بنسبة   ) 84%(

 ). %8( التحسن بينما في الصف السادس فنسبة) 18%(

 )73، 2000السيد عبد الحميد السيد، (

دراسات دلت على أن نسبة شفاء ذوي  )Becker et alبيكر وآخرون (رى وأج

 )%85(عوبات التعلم تتفاوت من صف آلخر، فقد وجدت بعض الدراسات أنها تصل إلى ص

 . في الصف السادس أو حتى الخامس)%16(في الصف الثاني ابتدائي بينما تتضاءل إلى 

 )103، 2003تيسير مفلح كوافحة، (

 : ولهذه الحاجة مبررات كثيرة منها

عن ذوي صعوبات التعلم إنما نهيئ األسباب        على االهتمام بالكشف المبكر       ال نعمل  حينما -

 وما تتركـه هـذه      ؛لنمو هؤالء التالميذ تحت ضغط اإلحباطات المستمرة والتوترات النفسية        

 .وتلك من آثار مدمرة للشخصية

قابلـة للتحديـد    المرتبطة بها   إن الخصائص السلوكية لذوي صعوبات التعلم والمشكالت         -

 . زيوالتمي

التي ترتبط بذوي   األشخاص وعيا بالمظاهر أو الخصائص السلوكية       إن المدرس هو أكثر      -

 . ن حيث التكرار والمدة والدرجة والمصدرصعوبات التعلم م

ن في شعورهم باالفتقار إلى النجـاح،       مكلرئيسية لدى ذوي صعوبات التعلم ت     إن المشكلة ا   -

 .ال لدى معلميه وأقرانهفالمحاوالت غير الناجحة التي يقوم بها التلميذ تجعله يبدو أقل قبو

  

 :الحاجة إلى زيادة األلفة مع المادة المقروءة )2

 : بات اآلتيةخالل الصعومن هذه الحاجة وتتجلى 

 : يتعرف بسهولة على الكلمة أثناء القراءة الجهرية ال -

 : فالمعلم بإمكانه استغالل المداخل اآلتية لتقوية المفردات اللغوية لدى تالميذه ومنها

وجة بين الصوت والحرف المكتوب الذي يتشكل نطقه من خالل موقعه في الكلمة             المزا -

 . موضوع القراءة
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تكرار معالجة األصوات أو تكرار الخبرة بها يؤدي إلى ارتفاع كفاءة التعـرف علـى                -

اللغوية المهارات نالكلمات والحديث وتحس . 

 إذ تسـهم    ،الجملة في الفقرة  ق  استخدام الدالالت أو التلميحات من خالل المعنى أو سيا         -

القراءات الخارجية للقصص والكتب والمقاالت في تعلم استخدام الدالالت للتعرف علـى            

 . من حيث تشكيلها ومعناها الكلمات

استخدام التحليل التركيبي أي التعرف على الكلمات من خالل تحليل معـاني وحـدات               -

 مصـادر الكلمـات، الكلمـات       ، جذور أو  أدوات التعريف، المقاطع الزائدة   : الكلمات مثل 

اللغوية وبالتالي تحسين الـذخيرة      ويساعد هذا على اكتساب العديد من المفردات         .المشتقة

 . المعرفية والقاموس اللغوي

ويمكن للمعلم استعمال وسائل إيضاحية وذلك اسـتنادا إلـى أن الوسـائط الحسـية            

ين في كفاءتها النسبية داخل الفرد الواحد       تتبا )حركية-البصر، السمع، اللمس، الحاسة الحس    (

 المعلومات وعليه توظف هذه     ا أو معرفيا ألي منها في استقبال      مما يفرض عليه تفضيال حسي    

وهذا تبعا لما يلي، مما يكامل في األدوار بينهال الوسائط كلهاالوسائل بما يفع  : 

 ). يستعان بمجسمات للحروف كبيرة وملونة(رؤية الكلمة مكتوبة  -

- ع الكلمة باألصابعتتب . 

 . ع حروف الكلمةيتجم -

 . سماع الكلمة من المدرس أو األقران مرات عدة -

 . ترديد الكلمة بنفسه بصوت مسموع مرات عدة -

 . كتابة الكلمة عدة مرات -

 : كما ويمكن للتلميذ أن يصبح فاعال من خالل

 . تعلمها الكلمات المرادأو اختياره الكلمة  -

 . تابة المعلم للكلمة على ورقة بقلم ملونك -

- التلميذع تتبعه للكلمات بأصابعه مع نطقه للكلمة بحروفها أثناء تتب. 

 . لها المدرس طقنو للكلمة التلميذع تتبالمزاوجة بين  -
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 من قراءتها وكتابتها على نحو صحيح اعتمادا على         التلميذن  إلى حين تمكّ  ية  تكرار العمل  -

 . ذاكرته

 بكتابة قصة تشـمل هـذه   التلميذف ن فيها، يكلَّمن خالل الكلمات المختارة للتعلم والتمكُّ     -

 .ف فيها الكلمةبجمل توظَّ تياناإلات أو الكلم

 )475-213، 1998فتحي مصطفى الزيات، (

 : يتعب عندما يقرأ فقرة كاملة من النص -

 ويمكن للمعلم القيام بذلك مـن       ،يحتاج التلميذ هنا إلى زيادة ألفته مع المادة المقروءة        

 : خالل الخطوات اآلتية

بين مجموعة قصص تكون هادفة وجذابة فـي الوقـت ذاتـه            إعطاء التلميذ أو تخييره      -

وتكليفه بقراءتها في البيت ثم تقديم ملخص حولها تتم قراءته فـي القسـم علـى مسـمع               

 . همتقديم التعزيز المالئم لميوالتستغل هنا نقطة المنافسة البناءة بين التالميذ والزمالء، وتُ

ف التلميذ في البداية بقراءة صفحة ثم     أي يكلَّ  ،دج من البسيط إلى المعقَّ     مبدأ التدر  يراعى -

األسرة التي تتـولى    في هذا يتوقف على مساعدة      نجاح التلميذ    ف ؛وهكذا صفحتين ثم ثالث  

سهام في هـذا مـن      سرة اإل ، ويمكن لأل   في النشاط المشترك بين البيت والمدرسة      مساندته

 : خالل

ـ             ستحسي ∗ ا  التلميذ باألهمية من خالل االشتراك معه في اختيار موضوع القصـة مم

 .يشعره باإلهتمام

جبـه  االعمل على دعم استمرارية هذا النشاط بالرقابة المتواصـلة ألداء التلميـذ لو             ∗

 . لتزام لديهوتعزيز اإل

 ثية األبعاد بين التلميذ وأسـرته،     يعمل على خلق همزة وصل ثال     إن اشتراك األسرة    

 وتسمح قناة االتصال هاته بتبصير كل طرف بجوانـب  .التلميذ ومعلمه، األسرة والمدرسة  

القوة وجوانب الضعف لدى التلميذ مما يعطي صورة متكاملة تسمح بتعاون متكامل يغطي             

 . جوانب النقص ويدعم جوانب التمكن

ل بالتلميذ من قراءة القصص إلى قـراءة المجـالت         واالنتقايمكن استغالل مبدأ التعميم      -

 . )الفهم القرائي ،التعرف على الكلمات( لي تطوير ملكة القراءة لديه بجانبيهاوالكتب وبالتا
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 : يمكن استغالل الحاسوب من خالل ما يلي -

وثـائقي  يحبه أو رسوم كرتـوني أو شـريط         عرض على التلميذ فالش إعالني لمنتوج       ي

 قراءة هذا الملخـص ويحصـل علـى         هطلب من كل ملخص لمحتواه، وي   يستهويه على ش  

رد ثباته في قـراءة الملخـص مـع طـول الفقـرة             التعزيز ماديا كان أم معنويا كلما اطَّ      

 .المعروضة

  

 : الكتابيالحاجة إلى تدعيم النشاط  )3

 : وتتجلى هذه الحاجة من خالل الصعوبات اآلتية

 :  يكتب بخط رديء-

 لها وبالتالي فهـم نـوعي       نةاء المكو حليل وظيفة الكتابة إلى األجز    كانه ت فالمعلم بإم 

ن مك التي ت   وهذا يسمح بتحديد الخطوة    للخطوات التي يجب أن يتعلم التلميذ من خاللها الكتابة        

 :فيها الصعوبة تبعا لما يلي

 : أنشطة السبورة الطباشيرية .أ 

لعددية أو األرقام بخط كبيـر  د السبورة بالدوائر والخطوط واألشكال الهندسية وا     زوتُ

واألصابع والتآزر   ن التالميذ من تحريك وتدريب عضالت األكتاف والذراعين واليدين        كِّيم 

 .الحركي–الحسي

 :توفير مواد أخرى لممارسة الحركات الدقيقة للكتابة .ب 

ية والصلصـال عـامال      على استخدام األلوان الطباشـير     التلميذتمثل عملية تدريب    

علقـة بـالحروف واألشـكال     المهارات والحركات الدقيقة للكتابة المت     هسابمساعدا على إك  

 .واألرقام

 :ضعه أو والتلميذجلسة  .  ت

 واستعداده للكتابة بصورة مريحة من حيث حجـم     التلميذ على وضع جلسة     شرافاإل

 الجسـمي   هنمـو  و  الزمنـي  هعمـر متهما ل ء كل من الكرسي والمنضدة ومدى مال      ووضع

 تأخـذ وضـعا مسـطحا       التلميذا أساسيا وعلى المعلم التأكد أن قدمي         أمر عد ي ؛والحركي
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 كمـا يجـب     ،رض وأن كال ساعديه يصالن إلى المنضدة بشكل مـريح         األومريحا على   

 . تصل إليه يداه والمدى الذي التلميذمراعاة ارتفاع وضع السبورة بالنسبة لطول قامة 

 :  مسك القلمةطريق .  ث

ا مى والسبابة ويسانده الوسطيبع بين أص أن يكونهي لمسك القلم  ة الصحيح ةالطريق

ة للكتابـة،  عـد من نقطة أعلى قليال من المنطقة الم      اإلبهام، كما يجب أن تكون مسكة القلم      

م بمسكهالتزي أن التلميذن على ويمكن وضع الصق أو تلوين النقطة التي يتعي. 

 : وضعية الكراس أو الورق .  ج

موازيـة  ق غير مائل وأن تكون حافته السفلية      أو الور  يجب أن يكون وضع الكراس    

، ويمكن االلتزام بهذا من خالل وضع شريط الصـق          التلميذلحافة الدرج المواجهة لجلسة     

 . أو الورق على الموازاة بين الشريط وحافة الكراسالتلميذ يحافظ من خالله ملون

 : قوالب بالستيكيةاستخدام .  ح

 الحـروف واألرقـام وبعـض الكلمـات         يمكن عمل قوالب بالستيكية للكتابة تمثل     

س هذه القوالب بأحـد أصـابعه أو بـالقلم أو     تحس التلميذواألشكال الهندسية، ويطلب من     

 .الكتابة أثناء رتجاجاالب القالب على الورق أو السبورة لتجنبالطباشير مع تثبيت وضع 

 :الورق المخطط .  خ

 الحروف واألرقام إذ يمكن     كتابةقواعد   على مراعاة    التلميذوالذي من خالله يتدرب     

 . أن تكون خطوط المسافات بلون أحمر وخطوط الكتابة بلون أخضر مثال

 : حسب درجة صعوبتهاتدريس كتابة الحروف  . د

حروف صعبة   ثم ال  .و،ز،رد،ذ،ث،أ،ب،ت،:  بالحروف سهلة الكتابة مثل    االبتداءأي  

 . يج،ح،خ،س،ش،ص،ض،ع،غ،ف،ق،ل،م،ن،ط،ظ،هـ،: الكتابة نسبيا مثل

 : استخدام الدالالت اللفظية المنطوقة . ذ

مـن أعلـى إلـى       (:ها مثل شرح اتجاهات تكوين الحروف وأحجام    وذلك من خالل    

 بتعليمـات   التلميـذ مع عدم تشـتيت انتبـاه       ) دائريا(أو  ) من أسفل إلى أعلى   (أو  ) أسفل

 . مستفيضة تصرفه عن المهمة األصلية

 )530-528، 1998ات، مصطفى الزيفتحي (
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 :لى وقت طويل إلكمال العمل الكتابييحتاج إ -

م من أنواع النشاط التي تحتاج إلـى اسـتغراق وانتبـاه            برهذه الصعوبة تعكس التَّ    

 : م التغذية الراجعة تبعا للخطوات اآلتية وتقد،للتفاصيل الدقيقة

لمعرفة الحروف التي يعرفها من الحـروف       كل الحروف األبجدية    بإعطاء التلميذ قائمة     -

 .  ال يعرفهاالتي

 فخ، فم، : نة لها ج في عدد األحرف المكو    تدرالتلميذ كلمات بسيطة لكتابتها مع ال     إعطاء   -

يجابي تقديم التشجيع اإل  ويكون التركيز على     ...،حوت، بيت، ورق، طبق، طريق، صديق     

 . ستجابة للتعليماتلوك الدال على العمل والنشاط واالمظاهر السنجاز وِللإل

ث مشافهة ثم    هذه األحدا  عة صور ألحداث قصة والطلب منه سرد      ميذ مجمو إعطاء التل  -

 . يجابي لعاملي التفصيل والزمنكتابة مع التعزيز اإل

 . تسميع شريط أناشيد للتلميذ والطلب منه كتابة المقاطع التي تعجبه من األنشودة -

خدام ألـوان   جعل الكتابة متعة من خالل توظيف األصابع في حد ذاتها للكتابـة باسـت              -

لنشاط مزيجا من الجدية والمتعـة،      مذجة والتقويم مما يعطي ا    متنوعة، وذلك من خالل النَّ    

 . وتتم مراعاة عاملي التكرار والوقت الكافي

ومعنويـة  ) مكافـآت (ع أساليب التغذية الراجعة بـين ماديـة    نوفي هذه الخطوات تُ   

 فـاألمور   ؛عمل أو النشاط ولو كان صعبا     ويتم التركيز على إنهاء ال    ...) ،تربيت، ألفاظ ثناء  (

 .قةثزة تثير الشعور بالفخر والقة تثير القلق واألمور المنجالمعلَّ

 ) بتصرف181-177، 1993يم وآخرون، عبد الستار إبراه(

 :ينسى كتابة كلمات عندما تملي عليه -

علـم  إن تقديم الخدمة اإلرشادية لهذه الصعوبة يستدعي وجود نشاط تعاوني بين الم            

          ة أحد أفراد األسـرة     واألسرة، إذ يقدم المعلم أنشطة إمالئية للتلميذ يقوم بإنجازها منزليا بمعي

عطاء فقرات متنوعة إما مـن الكتـاب        نجاز الواجب إذ يمكن إ     على كيفية إ   االتفاقوهذا بعد   

 انتبـاه    أو من إحدى القصص أو مجالت األطفال مع احتوائها لموضوعات تشـد            المدرسي

 :  وتراعى النقاط اآلتية،ع ميوالتهتشبيذ والتلم

 . ة الواجب المطلوبئمن األسرة بتهجف لَّالمكقيام الفرد  -
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ثم إلـى فقـرة     إلى فقرة قصيرة     التهجئة من جملة إلى جملتين        تدريجيا في  االنتقاليتم   -

ن ثنييز على اإل  كر الت  الصحيحة في البداية ثم    االستجابةمتوسطة مع تجاهل الوقت وتدعيم      

 . معا حين التماس التحسن في األداء

-    مراعاة نبرة الصوت المجس  م سـلوك         دة للموقف المصور من خالل الفقرة، فهذا يـدع

 . بل التلميذ لعناصر الفقرة من ِقاالنتباه

إحـدى   وتدارك نسـيان     يسمح للتلميذ بإدراك معنى الجملة    احترام عالمات الوقف مما      -

 . معنىتالل الالكلمات في حال اخ

الحرص على إيفاء كل كلمة حقها من الوقت أثناء التلفظ بالموازاة مع كتابتها من طرف        -

 . التلميذ وهذا مراعاة لعامل الفروق الفردية بين التالميذ

سـهم  فهذا ي ز لفظيا أو ماديا     عزي في حال نجاح التلميذ في تحصيل السلوك المطلوب       

في تقوية اإلدراك السمعي لديه مما يملية عليهول دون نسيان الكلمات أثناء التَّح. 

 : ذات الحروف الكثيرة بشكل سليمكتب الكلمات يال  -

 : بإمكان المعلم إتباع الخطوات اآلتية

 صـحيح ثـم     تلفظ بها على نحوٍ   يجعل التلميذ ينظر إلى الكلمة ثم       أي  : المعنى والتلفظ  .أ 

 .مها في جملةيستخد

 ها ثم نطق كل مقطع من مقاطع      مشاهدة الكلمة ثم نطقها     أي الطلب من التلميذ    :لالتخي .ب 

 سواء في الهواء أو بلمس      االقتفاء شفهيا ثم استخدام أحد األصابع في التتبع أو          ئتهاهجثم تَ 

 . حروف الكلمة ذاتها

 ومتابعتها ذهنيـا    إغالق عينيه أي الطلب من التلميذ التطلع إلى الكلمة ثم          :االسترجاع .  ت

 ليرى إن كان ثم تهجئتها شفهيا، ثم القيام بفتح العينين "Mind's eye"بما يسمى عين العقل 

 . ي خاطئاية إذا كان التهجلمطقها صحيحا مع تكرار هذه العنُ

 وإذا كانت صـحيحة  ن التلميذ تغطية الكلمة وكتابتهاأي الطلب م :نالسيطرة أو التمكُّ  .  ث

 . يكرر ذلك عدة مرات حتى يتم حفظها وإتقانها

 )532-531، 1998ى الزيات، ي مصطففتح(
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 : رياضيةالحاجة إلى تمكينه من المفاهيم والمبادئ ال )4

 : وتتجلى هذه الحاجة من خالل الصعوبات اآلتية

 :ةيصعب عليه السير في عدة خطوات متسلسلة ضمن الطريق -

ت بسـيطة   م من خالل تحليل المهارة إلى مهما      يحتاج المتعلم إلى تسهيل عملية التعل     

. يبدأ معه ة أين يمكن للمعلم أن      يتم التعرف إلى مستوى األداء الحالي للتلميذ ومن ثم        وبالتالي  

 :  المتسلسلة ضمن الطريقة تستدعيفمثال الخطوات

  .وضع جدول بقائمة المعطيات -

 .وضع جدول بقائمة المجاهيل -

 . وضع جدول بقائمة المطالب -

 : ة إذْن فيه الصعوبمكفعلى المعلم تحديد الجزء الذي ت

يـل  المعطيات بسهولة إال أنه يعجز عن استعراض المجاه       قد يستطيع التلميذ استخراج      -

 .وبالتالي التوصل إلى المطلوب

أو أنه يتمكن من استخالص المعطيات واستخالص المجاهيل إال أنـه ال يقـدر علـى                 -

 . التوليف بينهما للوصول إلى المطلوب

ق القـانون  طبتناسق بين المعطيات في حد ذاتها وي  أو أنه ال يتفطن إلى ضرورة وجود         -

 . دون التأكد من وحدة الوحدات إن اقتضت الضرورة التحويل

ة للوصول إلى المطلب األساسي فيعجـز عـن         فييتفطن إلى وجود مطالب خَ    ال  أو أنه    -

 . توظيف معطياته رغم إدراكه لطريقة بلوغ المطلوب الذي يجسده قانون ما مثال

ي التدريب والممارسة أي    ل على المعلم استغالل مبدأ    سه ي إن طرح هذه االحتماالت   

 . تكرار خبرة التلميذ بموقف تعليمي ثم تطبيق هذه الخبرة في مواقف تعليمية مشابهة

 :2672،2431،11684 : األعداد المركبة مثليصعب عليه ترتيب -

 التلميـذ عيا يكون فيـه     انشاطا جم يمكن للمعلم هنا أن يستخدم اللعب باعتباره يمثل         

 :مع اآلخرين إلنجاز بعض األهداف العامةمشتركا 

 األرقام وهي المحصورة  وهي تعليم التالميذ التمييز بين   مثال يبدأ المعلم بالخطوة األولى     -

  . فما فوق10واألعداد وهي المحصورة بين ، 9 و0بين 
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التالميذ جمع الحصى وتزيين أحـواض      طلب من   غل المعلم نشاط التربية البيئية وي     يست -

 : األشجار وذلك من خالل ما يلي

ع تبعا للوحدات   جمن كل مجموعة تالميذ مكلفة بتزيين حوض شجرة الحصى الم         لوتُ ∗

 والمئات يـدلَّل    فالعشرات بلون أزرق   عداد؛ األرقام أي اآلحاد بلون أصفر، أما األ       مثال

  كل عشر عشرات من الحصى،     األحمر بين عليها من خالل وضع حدود فاصلة باللون        

فيما يدلَّل على اآلالف بوضع حدود فاصلة باللون األزرق بين كل عشر مئـات مـن                

 . الحصى

ـ          ∗  بحـوض الشـجرة     ةيطلب المعلم من كل مجموعة إحصاء عدد الحصى المحيط

طلب منهم إجراء المقارنة بين الحصيلة النهائية من حيـث رتبـة العـدد              ها ثم ي  خاصِت

 .ل إليهوصالمت

كما يمكنه أن يستغل نشاط األشغال اليدوية وذلك من خالل صـناعة منـزل بـأعواد                 -

نها من عيدان كبريت كون باألصفر لتَ   مثال النوافذ تلو   ،الكبريت وتلوين البيت تبعا للوحدات    

    تمثل أرقاما، أما الباب فين باألزرق لتَ  لونه من عيدان كبريت تمثل العشرات، فيم      كو ا ين لو

 .نهم من عيدان كبريت تمثل المئاتكوالسطح والجدران باللون األحمر لتَ

     مكِّإن هذا االحتكاك المباشر بالخبرة ي      برز العالقة  ن التلميذ من تكوين مفهوم العدد وي

بين األعداد المتوالية وهذا يالقسمة الضرب و، الطرح،ان مهارات الجمعد إلتقمه. 

 :سم األشكال الهندسية يجد صعوبة في ر-

 باسم الشكل من خالل التلميذ أي تعريف  "الصورة الذهنية "يمكن للمعلم استخدام تقنية     

 :شبيهه كخطوة أولى مثل

 قطعة جبن المثلث
 بالطة المربع

 الباب المستطيل
 اإلسورة الدائرة

 زهرة النرد المكعب
 علبة عود الثقاب متوازي المستطيالت

 
 يبين الصور الذهنية لألشكال الهندسية من خالل أشباهها) 2(شكل رقم 
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 مذجة واستخدام العجين، ثم     إنجازها بالنَّ  طلب منه يلتلميذ بين هذه األشكال     ز ا حين يمي

فـي رسـم هـذه     ... والمـدور نتقل به إلى استخدام األدوات المساعدة كالمسطرة والكوس    ي

 وأن يزاوج بين    ،ة وقصيرة، رفيعة وعريضة   ها بأحجام صغيرة وكبيرة، طويل    صاألشكال وق 

 .هذه األشكال

 :القسمةجراء العمليات الحسابية كالجمع والطرح والضرب ويصعب عليه إ -

      دة ال بد من المـرور بمرحلـة أو أكثـر           حتى يتمكن التلميذ من تعلم األعداد المجر

    ت فاصـوليا ويقـوم    د، فمثال نضع أمام التلميذ عشر حبـا       لالنتقال من المحسوس إلى المجر

 .)حركيا/لمسيا/بصريا/سمعيا( من استدخال مفهوم العدد هنمكِّهذه العملية تُ. هاعدِب

 ):نضيف إلى (مقترن بالفعل(+)  مفهوم إشارة زائد .أ 

 ع حبات أخرى موضوعة أمام التلميذ      ثالث حبات فاصوليا إلى جانب أرب      صفُّمثال نَ 

ر التلميـذ   كري). فالص(  مع فعل  )ضيف إلى ن(فظة  لفظ الشفهي لكل عدد وتزامن ل     تمع ال 

نضـيف  (قـة التكافؤيـة بـين     سيدرك العال بالتالي  و لعملية مع تغيير األعداد   بنفسه هذه ا  

 ).=(و(+) وبين ) نحصل على(و) إلى

 ):نأخذ من( مقترن بالفعل) -( مفهوم إشارة ناقص .ب 

  ـ  تمع ال  ين خمس حبات موضوعة أمام التلميذ      من ب  تي فاصوليا نأخذ حب هي فلفظ الش

لعلميـة مـع   ر التلميذ بنفسه هذه اكر ي.)األخذ (مع فعل) نأخذ من ( لكل عدد وتزامن لفظة   

 ).=(و) -( وبين) يبقى(  و)نأخذ من( سيدرك العالقة التكافؤية بين بالتاليتغيير األعداد و

 ):عجمع ونَجمِِّنُ(مقترن بالفعل ) ×(مفهوم إشارة جداء  .  ت

ع كل حبتين مع بعض ثـم    جمأن ي منه  ست حبات فاصوليا ونطلب     نضع أمام التلميذ    

 . وعن مجموع الحبات في هذه المجموعات عن عدد المجموعات المحصل عليهاهنسأل

 سيدرك أن عملية الضرب طريقة مختصرة للجمع        بالتالي العملية مع أعداد أخرى و     كررن 

 .)6=3×2( تكافئ) 6=2+2+2 (:أي أن
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 ):ع علىوزنُ(قترن بالفعل م) ÷( مفهوم إشارة قسمة .  ث

 ثـم   نطلب من التلميذ أن يوزع ست حبات فاصوليا بالتساوي على تلميذين آخـرين            

عداد أخـرى   مع أ  ونكرر العملية    الفاصوليا الموجودة عند كل تلميذ     عن عدد حبات     هنسأل

 نالتكافؤيـة بـي  سيدرك أن عملية القسمة عكسية لعملية الضرب، ويدرك العالقة     بالتالي  و

 ).=(و) ÷(وبين ) فيحصل كل واحد(أو ) فيأخذ كل واحد(و) نقسم على(أو )  علىعزونُ(

ا على األستاذ وحده    قفحاجات أنها تحتاج لخدمات ليست و     ما يمكن قوله حول هذه ال      

 فيه األسرة والمدرسة والمعلم واألخصـائي النفسـي وجهـات       تتضافربل هي جهد جماعي     

 .أخرى وصية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  الحاجات اإلرشادية                                                                            الفصل السادس
 

 
155 

  اإلرشادية في المشكالت السلوكيةالحاجات: ثانيا

ويتم في هذا الجانب استخالص الحاجات اإلرشادية لذوي صعوبات التعلم األكاديمية           

حسـابي   اعتمادا على أعلـى متوسـط   ر عليه معلموهموذلك مما أشَّ في مشكالتهم السلوكية    

 :وهما من قائمة المشكالت السلوكية لبعدين اثنين

  ).16,823(وك االنسحابي السل -

  ).15,607 (النشاط الزائد -

 : والسلوك المستقرندماجيااللتلميذ إلى تدريبه على السلوك حاجة ا )1

    عندما يكون التلميذ قد طو التـي   خفضة من خالل بعض السلوكات     من  ذاتٍ ر اعتبار 

ميـل إلـى    ال  االختالط باآلخرين،  يةخش في األنشطة الجماعية،     ةشاركالم عدم  مثل ظهرهاي

ة الوالدين   من الضروري أن يخطط المعلم بمعي      هفإن... ،خجل في المواقف الجديدة   الالوحدة،  

 :ومنهابنفسه لتزويده بخبرات تعيد بناء ثقته 

ترتيـب غرفـة   مثل  ت تؤدي إلى رفع معنوياتهتكليف التلميذ القيام بأعمال مناسبة في البي   -

 ...،مكتبةالنباتات، تغيير ديكور نومه، سقي ال

 .إشراكه في نشاطات خدمة المجتمع المحلي كاألعمال التطوعية وتقديم خدمات للمحتاجين -

 مع األخذ   رق الكشافة أو النوادي   إشراكه في نشاطات يمكن أن تؤدي إلى رفع معنوياته كفِ          -

 كون أهداف النشاط قابلة للتحقيق بالنسـبة      تكون المجموعة متجانسة وأن ت    بعين االعتبار أن    

 .له

إلـى  ويمكن نقل هذا النشاط      اهتمام الجميع،    محطَّالتلميذ   يكون فيه    تحديد يوم في األسبوع    -

 . مثال دور أحد الوالدين أو األخ األكبري أن يأخذأ) يوم عكس الدور(لبيت بإعطاء التلميذ ا

 )148-147، 2006ني العزة، سعيد حس(

 :لميذ لذاته من خالليمكن االستعانة بالخطوات اآلتية لتأكيد التوكما 

 .عة عن موضوع معينفة أو المتتاِبإلقاء األسئلة العابرة أو المكثَّ -

 .يد للموضوع أو الرفض أو التحفظع مع التنويع بحيث يشمل إما التأيالتعليق على ما يسم -

 .االحتكاك البصري المالئم -

 .لقبرة تتسم بالدفء والتَّالتشجيع على إظهار االهتمام باآلخرين وتنمية عالقاته بهم بصو -
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التعديل المعرفي لبعض األفكار الخاطئة كتدريبه على تجنب نقد الـنفس وعلـى االنتبـاه              -

 .رات الداخلية االنهزاميةاللحو

 )195-193، 1993عبد الستار إبراهيم وآخرون، (

 

 :حاجة التلميذ إلى شعوره باالنتماء )2

ه زمالئه واضطرابه السريع عند مناقشت     االقتراب من مجموعة من      التلميذب  إن تجنُّ 

الحساسـية الذاتيـة      يحتاج إلى دعم بناء وتطـوير      ،ه للنقد من أحد أو تركه المكان حين تلقي      

 هذا من خالل االستعانة بالخطوات ى، ويتأتَّلآلخرين ومراعاة مشاعرهم والبناء على توقعاتهم    

 :اآلتية

رة على التمييز بـين حـاالت التعبيـر        ساب التلميذ القد   إلك : صور الوجوه  استخدام تقنية  .أ 

،  أو اإلنصات أو المتابعـة     هتمامبالوجه عن السعادة، الدهشة، الحزن، الغضب، الخوف، اال       

 .مع التدريب على توظيفها في التفاعالت االجتماعية مع األقران... ، الحزم،المشاركة

اآلخرين علـى    وتطبيقاته في مواقف التعامل مع       :التدريب على استخدام إيقاع الصوت     .ب 

 .اختالف أدوارهم االجتماعية

تستهدف خدمـة    والتي   :تدعيم تدريب التلميذ على التخطيط لبعض األنشطة االجتماعية        .  ت

 ،اللقاءاتاالجتماعات و الحفالت و  الرحالت و  لى إسعادهم مثل  العمل ع اآلخرين ومساعدتهم و  

 .الميذ خالل تلك األنشطةيم األدوار االجتماعية للتومع تق

 )645-644 ،1998 ،مصطفى الزياتفتحي (

جيا مع التلميذ ويتعلم نتيجة لهـا  ويمكن تلبية هذه الحاجة بتكوين رابطة وجدانية تدري     

 : أشياءثالثة

 .بط باألمان والطمأنينةتوجود اآلخرين ير -

تعنـي  ) ...،لمس، ابتسام، عناق، هز الرأس باإليجـاب      (الكلمات واإليماءات    -

 .ذاتها وليس التحكم والرغبة في الضبطالمكافأة في حد واإلثابة 

لميذ وليس لمجرد خضوعه     إلى إسهام الت   يجابي معزو الحصول على التدعيم اإل    -

 .التعليماتلألوامر و
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 :حاجة التلميذ إلى تخليصه من التوتر والقلق )3

 بدي التلميذ سلوكات مثل التوتر السريع والضيق عند تلقي المعارضة، الخوف           حين ي

 تبـاع إيسـتطيع الوالـدان     ... ، باألمن، سهولة البكاء عند مراجعته من أحد       ساإلحساوعدم  

 األخصائي النفسي المدرسي في     ام للتلميذ يدربهما عليه   طمين المنظَّ خطوات علمية إلجراء التَّ   

األسرة والمدرسة وهذه الخطوات هيل لألدوار بين إطار التعاون المكم: 

 .تدريب التلميذ على االسترخاء -

 .حديد المنبه الرئيسي المثير للقلقت -

 فمثال الخوف من الرفض االجتماعي ؛تدريج المنبهات المثيرة للقلق موقفا موقفا     -

ل إلى المواقف اآلتيةحلَّي: 

∗ ع من شخصين أو أكثرالتواجد في تجم. 

 . عن النشاط االجتماعي لمجموعتهاالبتعاد  ∗

 . مخاطبة مجموعة من األشخاص ∗

 . س له العيوب يتلمشخص آخر يحاول أن ∗

 . م من األصدقاءتهكُّ ∗

 . تعليقات من المقربين تدل على التقليل من الشأن ∗

الطلب من التلميذ وهو في حالة من االسترخاء العميق أن يتصور نفسـه فـي               -

        ج به مع فترات فاصلة فـي       الموقف الذي يستثير لديه أقل درجة من القلق والتدر

 . مواقف القلق

 ) بتصرف93-85، 1980إبراهيم، عبد الستار (

 

 : حاجة التلميذ إلى تشكيل سلوك االنتباه لديه )4

 الحركـة   ،ذ كالخروج من المقعد أثناء الـدرس       التي تصدر عن التلمي    اتإن السلوك 

ى تشكيل سلوك االنتباه    حتاج إل ت ...،الستقرار في مكانه لفترة طويلة    الميل إلى عدم ا    ،الدائمة

 : مراحل اآلتية وذلك اعتمادا على اللديه
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 الزمنيـة المناسـبة   واقتة مع الم،دة في وقت محد  دقائق عد االستمرار في الجلوس بهدوء ل     -

 . جيللجلوس الهادئ بالتدرللتدعيم اللفظي أو الملموس وزيادة المدة الزمنية 

 النظر واالستجابة للمعلم أو الوالدين عند مناداته أو ذكر اسمه مع مراعاة التـدعيم حـال                -

 البدني إذا لم     واستخدام الحثِّ  يادة التدريجية لوقت إدامة النظر    ل االستجابة المطلوبة والز   تشكُّ

 .  المناداة نتيجةتعِط

 بعبـارات واضـحة     النظر إلى شيء معين عند الطلب أي في الوقت المالئم، ويتم ذلـك             -

ـ   للفظـي أو  تتضمن طلب النظر إلى الشيء مع اإلشارة إليه وتقديم التـدعيم ا            ور  البـدني ف

 . االستجابة مع اللجوء ألسلوب الحث البدني إن دعت الضرورة

-       دة، إذ يتم استغالل نجاح الطفل في المراحل السـابقة          أداء عمل معين أو نشاط لفترة محد

 أداء نشـاط معـين كجمـع        ة الذاتية عـن   ي إلى الفعالية أي المسؤولي    واالنتقال به من التلقِّ   

مع ... غسل جواربه باشير في العلبة وتنظيم مالبسه في الخزانة و       الكراريس ورص قطع الط   

 : تضمين هذه األعمال لما يلي

 . وضوح األوامر المطلوب تأديتها ∗

∗ اإلشارة للمياتسم . 

 . استخدام الحث اللفظي وإن دعت الضرورة اللجوء إلى الحث البدني ∗

 . الزيادة التدريجية لفترة االستغراق في النشاط ∗

 ) بتصرف157-154، 1993م وآخرون، ار إبراهيعبد الست(

 

 : مذجة والقدوةالحاجة إلى النَّ )5

ستغل  وتُ ى التقليد أو القدوة    سنة تتأثر كثيرا بما يسم     12  إلى 6من  إن الفترة العمرية    

    االندماج في الجماعة والوالء لهـا،       د وتوكيد الذات وبين نزعة    للتوليف بين النزعة إلى التفر 

 :م بين النزعتين تظهر سلوكات منهاوفي حال حدث صدا

 وذلـك   ...، اإلزعاج الدائم لآلخـرين    التحدث بصوت عال، الحركة الدائمة، كثرة الكالم،       -

 .  واالستحواذ على االهتمامكمحاولة السترعاء االنتباه
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تحاشي التعامل  يع والضيق عند تلقي المعارضة، ترك المكان عند تلقي النقد،           التوتر السر  -

 . وهذا يعكس صعوبة االندماج في الجماعة ...،اءمع الغرب

 ، جاذبية النموذج،التشابه في العمر(ويمكن تلبية هذه الحاجة باستغالل محكات القدوة    

يصا لتعلم المهارات االجتماعية يـتم       خص دعض أمام التلميذ فيلم قصير م     عرإذ ي  )توافق القيم 

 على التفاعل االجتماعي واخـتالق      –دوة القُ تتوفر فيه محكات  –طفل  التركيز فيه على قدرة     

هنـا   ؛االحتكاك البصري رغم غرابته عن الجماعة     موضوعات جديدة للحديث والقدرة على      

ستثار لدى التلميذ الحاجة لإلنجاز بتقديم أفضل ما يستطيع والنجاح في أنشطته وتعامالتـه              تُ

نجزاتهموالتفوق على اآلخرين في م. 

 

 : الحاجة إلى اللعب )6

، ضـرب األرض    ج من مقعده أثناء الدرس    وخركال بديها التلميذ ن السلوكات التي ي   إ

تـيح اللعـب    نشـاط، وي  الر عن فرط    عب تُ ...، أثناء الدرس  ة زمالئه عاكسبقدميه باستمرار، م  

فرصة التعبير والتنفيس االنفعالي عن التوترات ويمكن تلبية هذه الحاجة من خالل الخطوات             

 : اآلتية

مـن  لهدوء في القسم أثناء شرح الدرس  الحفاظ على ا  ه مثل لوك المطلوب تعلم  عرض الس  -

 . خالل نموذج فيديو أو تسجيل صوتي أو مسرحية

 . تشجيع التلميذ على أداء الدور إما مع تلميذ أخر أو معلم أو دمى وعرائس -

الصـحيحة  تصحيح األداء وتوجيه انتباه التلميذ إلى جوانب القصور فيه وتدعيم الجوانب             -

 . منه

 . إعادة األداء وتكراره إلى أن يتقنه التلميذ -

 . م الخبرة الجديدةعلُّالممارسة الفعلية لألداء في مواقف حية لتَ -

 .أسلوب االسترخاء العضليكما ويمكن تلبية هذه الحاجة باستخدام 
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 : الحاجة إلى التحديد النوعي للمطلوب عمله )7

لم ضعفا في قدرته على فهـم اإلشـارات االجتماعيـة        يعاني التلميذ ذو صعوبة التع    

القادمة من اآلخرين، هذا القصور في مهارات االتصال يؤدي إلى ضـعف فـي التفاعـل                

 وعدم القدرة على االسـتجابة المالئمـة أو         وعجز في تبادل الحوار مع اآلخرين     االجتماعي  

 المدرسة، لـذلك نجـده       وتكوين اتجاهات سلبية نحو    مشاركة في مجاالت النشاط المدرسي    ال

ه من قبل األقران والمعلم بالتجاهل والرفض لهيواج . 

    أثنـاء حـديثهم مـع       هذا التلميذ كمقاطعة زمالئه    هاظهرإن بعض السلوكات التي ي 

السكون فـي    ،م أو التشويش عليهم    معاكستهم خالل الدرس بالمناوشة أو اإلشارة إليه       ،المعلم

د أسلوب تعامل محـد  تحتاج إلى ...ية االختالط باآلخرين، خش ،مكانه لفترة طويلة من الزمن    

 ر في صيغة أفعال أمـر مثـل   إذ ال يكتفي المعلم بالردع أو الحث المختص   بتعليمات واضحة 

يقع تحت  فالتلميذ ؛ السلوكات أو اإليحاء بإشارات االنزعاج من هذه...،أسكت، توقف، تحرك 

وامر فتجده يخالفها بعد لحظات حتى مـع تلقـي   ذ هذه األ ضغط االرتباك وال يدري كيف ينفِّ     

 . العقاب البدني أو المعنوي

أي صياغة السلوك المراد الوصول إليـه      " التشكيل"ى هذه الحاجة باتباع أسلوب      تلب 

 مع تطبيـق مبـدأ      بةأو الصياغة المقتض   بعبارات واضحة ومفهومة وعدم االكتفاء باإليحاء     

     . جة مع الرابطة الوجدانيةليمات مندِمالتعلم الزائد أي تكرار هذه التع
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 :خالصة

ل إليها هي تحصيل حاصل  اإلرشادية المتوصتخالصة ما سبق أن الحاجا

 :لصعوبات التعلم األكاديمية وقد تركزت حول أربع نقاط أساسية هي

يادة ها هو ز صعوبات التعلم األكاديمية ومردلىالحاجة إلى الكشف والتعرف المبكر ع -

م في الصفوف الدراسيةحدة الصعوبة مع التقد. 

ومردها هو عدم التعرف على الكلمة بسهولة  الحاجة إلى زيادة األلفة مع المادة المقروءة -

 .أثناء القراءة الجهرية والتعب عند قراءة فقرة كاملة

يل ومردها هو الكتابة بخط رديء واستغراق وقت طو الحاجة إلى تدعيم النشاط الكتابي -

إلكمال العمل الكتابي ونسيان كتابة كلمات أثناء التملية وارتكاب أخطاء في كتابة الكلمات 

 .ذات الحروف الكثيرة

الحاجة إلى التمكن من المفاهيم والمبادئ الرياضية ومردها هو صعوبة السير في عدة  -

ال وصعوبة رسم األشك خطوات متسلسلة ضمن الطريقة وصعوبة ترتيب األعداد المركبة

 .وصعوبة إجراء العمليات الحسابية الهندسية

صعوبات التعلم األكاديمية صاحبتها مشكالت سلوكية تمخضت عنها هي األخرى 

 :حاجات إرشادية تمحورت حول ما يلي

ومردها هو تقدير الذات  الحاجة إلى التدرب على السلوك االندماجي والسلوك المستقر -

 .ي والخجل واالنعزالالمتدنِّ

 إلى الشعور باالنتماء ومردها هو تجنب االقتراب من األقران واالضطراب عند الحاجة -

 .النقاش أو النقد

وسهولة  باألمن اإلحساسومردها هو الخوف وعدم  الحاجة إلى التخلص من التوتر والقلق -

 .االستثارة

ن ومردها هو الحركة الدائمة وعدم االستقرار في المكا الحاجة إلى تشكيل سلوك االنتباه -

 .لفترة طويلة
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ومردها هو استغالل الفترة العمرية لتلميذ مرحلة التعليم  الحاجة إلى النَّمذجة والقدوة -

االبتدائي التي تتأثر بالتقليد وذلك لتعليم المهارات االجتماعية الضرورية للتفاعل االجتماعي 

 .بتوظيف محكات القدوة

 . والتنفيس االنفعالي عن التوتراتالحاجة إلى اللعب ومردها هو أنه يتيح فرصة التعبير -

الحاجة إلى التحديد النوعي للمطلوب عمله ومردها هو القصور في مهارات االتصال  -

 .والعجز عن التفاعل االجتماعي واالستجابة المالئمة للمواقف

وفي كل ما سبق تم اعتماد المقابلة بين الحاجة واقتراح ما يمكن تقديمه من خدمات 

 .إرشادية

 



 
 
 

 عــــراجـــالم
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 )1(ملحق رقم 
 استبيان صعوبات التعلم األكاديمية

 تحت إشراف                                                                         إعداد الطالبة
 بشير معمرية. د.بشقة سماح                                                         أ

 

 :المعلمة/المعلم                                   مقر عمل             :اسم ولقب التلميذ
 (...)                           أنثى (...)    ذكر :      العمر

 :المستوى التعليمي
 

 أيها المعلم الفاضل

 أيتها المعلمة الفاضلة

 :تحية وتقدير واحترام

 في مستوى زمالئهـم     يوجد تالميذ يعانون من مشكالت تعيقهم عن التحصيل الدراسي        

صعوبات الـتعلم   ": وتتعلق بالقراءة والكتابة والرياضيات وتسمى هذه المشكالت نفسيا وتربويا        

 "األكاديمية

وأسعى باستخدام القائمة اآلتية إلى جمع المعلومات حول التالميذ الذين يعانون من هذه             

رف على هذه الصعوبات لدى الصعوبات وقد احتكمت إليكم العتقادي بأنكم أقدر الناس على التع 

تالميذكم بوصفكم أكثر األشخاص تفاعال مع هؤالء التالميذ دراسيا وسلوكيا وتربويا، لذا فإنني             

 .آمل في حسن تعاونكم معي من أجل تطوير البحث التربوي في وطننا الجزائر

ادة وأعلمكم بأن نتائج هذا البحث الذي تساهمون فيه بتعاونكم الصادق، سأقدمه لنيل شه            

الماجستير بإذن اهللا والمطلوب منكم أن تقرأوا قائمة صعوبات التعلم األكاديمية اآلتية ثم تعينون              

التلميذ الذي توجد عنده هذه الصعوبات فتدونون اسمه وعمره وجنسه في أعلى هـذه الورقـة                

أمـام الصـعوبات   ) x(باإلضافة إلى مستواه التعليمي ثم تعيدون قراءة القائمة وتضعون عالمة   

 .التي تعرفون أنها موجودة عند هذا التلميذ وتضعون لكل تلميذ ورقة خاصة به

 .لذا يكون المطلوب منكم كذلك تعيين اكبر عدد ممكن من هؤالء التالميذ

 .أرجو تعاونكم الصادق معي من اجل إنجاح هذا البحث بطريقة سليمة وجيدة 

 .تقبلوا شكري وتقديري الخالصين
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 هل توجد صعوبة ةـــــــــــــــــــــــــــم األكاديميـــــــــــــــوبــات التعلــــــــــــــــــــصع
   ال يستطيع قراءة الكلمات كاملة-1
   يتعب عندما يقرأ فقرة كاملة من النص-2
   الصامتةته يبطئ في قراء-3
   يرفض القراءة عندما يطلب المعلم منه ذلك-4
  حصد، حسد: ز بين الحروف المتشابهة لفظا والمختلفة كتابة أثناء القراءة مثل ال يمي-5

   يحذف كلمات أثناء القراءة الجهرية-6
   يضيف كلمات أثناء القراءة الجهرية-7
   يفقد مكان القراءة باستمرار-8
   يعيد قراءة الكلمات أكثر من مرة دون مبرر أثناء القراءة الجهرية-9

  درب بدال من برد: أ الكلمة معكوسة من نهايتها بدال من بدايتها مثل يقر-10
  بشر بدال من شرب:  يغير مواقع األحرف في الكلمة الواحدة مثل-11
   أثناء القراءة الجهرية)كان بدال من عاش(:  يبدل كلمة بأخرى مثل-12
   ال يتعرف بسهولة على الكلمة أثناء القراءة الجهرية-13
  )ت،ث(،)د،ذ(،)ر،ز (: يميز بين الحروف المتشابهة نسخا مثل ال-14
  دعا، رمى:  ال يميز بين الكلمات المتشابهة نطقا والمختلفة كتابة مثل-15
   يحتاج إلى وقت طويل إلكمال العمل الكتابي-16
   ال يمسك أدوات الكتابة بشكل صحيح-17
   ال يترك الفراغات المناسبة في الورقة-18
   يتعب عندما يكتب فقرة طويلة-19
   يكتب بخط رديء-20
   ال يتتبع السطر أثناء الكتابة-21
   يرتكب أخطاء في ترتيب الكلمات في الجملة أثناء النسخ-22
   ال ينقط الحروف أثناء الكتابة-23
   ال يكتب الكلمات ذات الحروف الكثيرة بشكل سليم-24
   يكتب كلمات غير كاملة-25
   ينسى كتابة كلمات عندما تملي عليه-26
  2672،2431،11684:  يصعب عليه ترتيب األعداد المركبة مثل-27
   يصعب عليه السير في عدة خطوات متسلسلة ضمن الطريقة-28
  ...،، آحاد، عشرات-،: + يجد صعوبة في ترجمة المفاهيم الحسابية إلى معانيها مثل-29
  المضاعفات والقواسم: القات الموجودة بين عددين مثلال يستطيع كشف الع -30
  )8،0(،)9،6(،)5،3: ( ال يميز بين األعداد المتشابهة مثل-31
  ...،<،> : ال يميز بين الرموز الرياضية مثل-32
   ال يجري عمليات الترتيب التصاعدي والترتيب التنازلي-33
   ترمز إلى س2: وز جبرية مثل يجد صعوبة في استبدال الرموز العددية برم-34
   ال يستطيع التفريق بين األحجام والسعات واألوزان-35
   يجد صعوبة في العد التسلسلي-36
   يصعب عليه إجراء العمليات الحسابية كالجمع والطرح والضرب والقسمة-37
   يجد صعوبة في رسم األشكال الهندسية-38
  ت الموجودة بين األشكال الهندسية ال يستطيع التعرف على العالقا-39
  قاعدة حساب محيط القرص:  يجد صعوبة في حفظ قواعد الحساب مثل-40
   حساب مساحة المستطيلةتطبيق قاعد:  يجد صعوبة في استخدام قواعد الحساب مثل-41
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 )2(ملحق رقم 

 قائمة المشكالت السلوكية ألطفال المدرسة االبتدائية

 أبو ناهيهصالح الدين : إعداد

 /األستاذ الفاضل

 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 

شكلين حتى تستخدم هذه القائمة في جمع المعلومات والبيانات الالزمة عن األطفال الم

 .تقديم البرامج العالجية المناسبة لهميمكننا التعرف عليهم و

ونحن نعتقد أن المعلمين أقدر الناس على تقدير درجة ولمشكالت عند األطفال ة تلك احد

الء األطفال في المواقف المدرسية هم أكثر الناس تفاعال مع هؤفي المدرسة على أساس أن

 ومن أجل رفع المعاناة سن تعاونكم معنا من أجل البحث العلمي فقطالمختلفة، لذا فإننا نأمل ح

 .عن هؤالء األطفال

 وذلك على في هذه القائمةلسلوكية الموجودة لذا يرجى تقدير مدى وجود المشكالت ا

 :النحو التالي

 "توجد بدرجة شديدة"

 "توجد بدرجة متوسطة"أو 

 "توجد بدرجة ضعيفة"أو 

 "ال توجد"أو 

 . في المكان المناسب أمام كل عبارة)×(وذلك بوضع عالمة 

  .ونكرر شكرنا على حسن تعاونكم
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 ال يوجد ضعيفة متوسطة شديدة 
     دالنشاط الزائ

     يتحدث بصوت عال  -1
     يخرج من مقعده أثناء الدرس -2
     دائم الحركة -3
     كثير الكالم -4
     يخطف الكتب أو األدوات من أيدي زمالئه -5
     ه باستمرار أثناء حديثهم مع المعلمءيقاطع زمال -6
     يكثر من أسئلته واستفساراته للمعلم  -7
     يضرب األرض بقدميه باستمرار -8
     يميل إلى عدم االستقرار في مكانه لفترة طويلة -9

     )الدرج(ر بيده أو بالقلم على المكتب ينق -10
     )يناوشهم، يحادثهم، يشير إليهم(يعاكس زمالءه أثناء الدرس  -11
     زعاج  للمعلم أثناء الدرسدائم اإل -12
     يشوش على زمالئه -13
     الضجيج باستمراريحدث الفوضى و -14
     ات مرتفعة أثناء القراءة الصامتة للدرسيحدث أصو -15
     يتدخل فيما ال يعنيه -16

     السلوك االجتماعي المنحرف
     يخفي األشياء التي يعثر عليها -1
     يأخذ األشياء التي تعجبه حتى لو اضطر إلخفائها أو سرقتها -2
      زمالئه ويرفض إعادتهاأو أشياءيستولي على حاجيات  -3
      وأدوات زمالئه من محافظهم يأخذ حاجيات -4
     يكذب حتى يخفي تقصيره -5
     يكذب عندما يتحدث عن نفسه -6
     يغش في أداء الواجب المنزلي  -7
     يغش أثناء االختبارات وفي االمتحان النهائي  -8
      في اللعب أو المسابقات أو األلعابيغش -9

     يكذب عندما يتكلم عن أسرته -10
     األحداثل األخبار ويكذب عندما ينق -11
     المعلمة أوال بأول /ه إلى المعلمئينقل أخبار زمال -12
     ه أو يقوله زمالؤه فوراعمليبلغ المعلم عن أي فعل أو شيء ي -13
     ينقل األحاديث أو الكالم بين زمالئه مما يخلق المشاكل بينهم -14
     يبدي عدم اهتمامه عندما يراجعه زميله على أفعاله المشينة -15
     يتبجح في رده على زمالئه -16

     ة واللزمات العصبيةيبالعادات الغر
     يمص أصابعه -1
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     يقضم أظافره  -2
     يضع األقالم في فمه -3
     )القلم، الممحاة، الورق(يضع كل شيء في فمه  -4
     يعض أصابعه من وقت آلخر -5
     يكرر بعض الكلمات أو الجمل باستمرار -6
     ء أو المالبسيمضغ األشيا -7
     يقرض كل شيء بأسنانه -8
     يحرك جسمه أو أجزاء منه باستمرار -9

     يحرك أسنانه بصوت مسموع -10
يلعب باألشياء التي يلبسها باستمرار كاألزرار ورباط الحذاء أو  -11

 السروال
    

     يهمهم بأصوات غريبة -12
     غير مناسبة/يلمس اآلخرين بطريقة غريبة -13
     في أي مكانأو األرض على يبصق  -14
     يتحدث مع اآلخرين بطريقة غير مناسبة -15
     يصرخ في اآلخرين فجأة وبدون مقدمات -16

     سلوك التمرد في المدرسة
     ال يتقبل النظام بسهولة-1
     يجب أن يجبر لكي يقف بطابور المدرسة-2
     ال يتبع تعليمات المعلم-3
     نشطة الصفيةيرفض المشاركة في األ-4
     يفسد اللعبة بسبب رفضه إتباع قواعدها-5
     يرفض أداء الواجب البيتي-6
     المعلمن ذايترك الفصل دون استئ-7
     يفسد النشاط الجماعي بسلوكه المتمرد-8
     يرفض تنفيذ األوامر الصادرة إليه من المعلم أو الناظر -9

     صل بعد الفسحة يتأخر في الذهاب إلى الف-10
     يتغيب عن األنشطة المدرسية-11
     )يتنقل في الصف(ال يبقى في مقعده أثناء الدرس -12
     يهرب من المدرسة-13
     يستاء من سلطات الكبار كالمعلم أو الناظر-14
     يقاطع مناقشة الحوار لزمالئه بالحديث في موضوع آخر -15
     يهزأ بالمعلمين-16
     عدوانيسلوك الال
     يضرب أو يصفع زمالءه -1
     )في الصف أو الساحة(يتشاجر كثيرا مع زمالئه  -2
     يبدأ باالعتداء على اآلخرين دائما -3
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     يميل إلى اللعب العنيف -4
     يمزق كتبه أو أدواته المدرسية -5
     )األدوات الشخصيةالكتب و(تدي على ممتلكات زمالئه يع -6
      اآلخرين باألشياء التي في يدهيقذف -7
     يخرب أثاث الصف المدرسي -8
     يدفع أو يقرص اآلخرين -9

     أو أذن زمالئهشعر يشد  -10
     يعض أو يبصق على زمالئه -11
     يميل إلى إلحاق األذى بزمالئه -12
     يغلق الباب بعنف -13
     هاة إذا منعت عنه األشياء التي يريديثور بسرع -14
     إلشارات التهديدية مع زمالئهيستخدم ا -15
     الغضب ألتفه األسبابيميل إلى الثورة و -16

     نسحابيالسلوك اال
     ال يشارك في األنشطة االجتماعية -1
     يتجنب االقتراب من مجموعة من زمالئه  -2
     يخشى االختالط باآلخرين -3
     نقداليوجه له يترك المكان حينما  -4
     ه أحديناقش يضطرب بسرعة حينما -5
     ال يهتم كثيرا أو غير مبال -6
     يميل إلى الوحدة -7
     يتصرف بخجل أمام الضيوف  -8
     عموما ...) ،القططالكالب، (يخاف من الحيوانات  -9

     خجول في المواقف الجديدة -10
     يتجنب التعامل مع الغرباء -11
     يبقى ساكنا في مكانه لمدة طويلة من الوقت -12
      عليه الخوف وعدم اإلحساس باألمن يبدو -13
     يتوتر بسرعة ويبدو عليه الضيق عندما يعارضه أحد -14
     حولهيستجيب بصعوبة ألي شيء يدور  -15
     يبكي بسهولة عندما يراجعه أحد  -16
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 )3(ملحق رقم 

I. في أبعاد المشكالت السلوكية)  الكلية للطورينالعينة(اإلناث درجات الذكور و 

 :ط الزائدالنشا )1

 درجة الذكور 2س درجة اإلناث 2ص
16 4 1296 36 
169 13 729 27 
729 27 324 18 
49 7 625 25 
144 12 441 21 
0 0 49 7 

81 9 49 7 
64 8 36 6 
9 3 256 16 

64 8 0 0 
25 5 0 0 
729 27 1849 43 
289 17 1089 33 
256 16 16 4 
900 30 676 26 
324 18 324 18 

1296 36 4 2 
144 12 0 0 
324 18 576 24 
169 13 25 5 
1 1 1600 40 

576 24 676 26 
64 8 4 2 
484 22 2025 45 
9 3 121 11 

36 6 256 16 
0 0 1089 33 

81 9 625 25 
36 6 64 8 
196 14 16 4 
9 3 256 16 

36 6 4 2 
169 13 484 22 

1225 35 1369 37 
625 25 49 7 
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576 24 400 20 
25 5 1 1 
324 18 16 4 
441 21 169 13 
841 29 4 2 

144 12 
144 12 
441 21 
196 14 
361 19 
361 19 
0 0 

900 30 
625 25 
441 21 
81 9 
289 17 
784 28 
25 5 
16 4 
196 14 
36 6 
25 5 
0 0 

121 11 
144 12 
169 13 
529 23 
4 2 

900 30 
841 29 
144 12 
81 9 
1 1 

100 10 
961 31 
225 15 
144 12 
9 3 

784 28 
25 5 

  

961 31 
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1 1 
1764 42 
1444 38 
361 19 
576 24 
400 20 
729 27 

1296 36 
49 7 
121 11 
400 20 
121 11 

  

784 28 
 المجموع 1474 36846 555 11535

 16,377:م 11,882:ع 13,875:م 9,790:ع
 

 : المنحرفاالجتماعيالسلوك  )2

 درجة الذكور 2س درجة اإلناث 2ص
16 4 324 18 
81 9 0 0 
529 23 121 11 
0 0 361 19 

196 14 441 21 
36 6 0 0 
25 5 0 0 
625 25 36 6 
16 4 361 19 
64 8 0 0 
100 10 0 0 
961 31 576 24 
100 10 36 6 
576 24 169 13 

1444 38 961 31 
324 18 64 8 
196 14 16 4 
121 11 16 4 
324 18 0 0 
9 3 81 9 
4 2 1225 35 

49 7 64 8 
169 13 36 6 



 قـائــمة المـالحــق
 

 
180 

64 8 1296 36 
529 23 9 3 
144 12 169 13 
4 2 256 16 

324 18 169 13 
0 0 64 8 

196 14 361 19 
64 8 225 15 
4 2 36 6 

196 14 1156 34 
1764 42 529 23 
841 29 361 19 
256 16 625 25 
16 4 25 5 
4 2 36 6 

36 6 1521 39 
1089 33 16 4 

400 20 
441 21 
144 12 
361 19 
484 22 
784 28 
729 27 
841 29 
0 0 

81 9 
81 9 
169 13 
81 9 
0 0 

100 10 
441 21 
25 5 
121 11 
36 6 
441 21 
576 24 
324 18 
9 3 
0 0 

  

0 0 
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625 25 
576 24 
289 17 
0 0 

64 8 
441 21 
81 9 
36 6 
81 9 
225 15 
25 5 
400 20 
64 8 
400 20 
361 19 
576 24 
324 18 
4 2 

81 9 
529 23 
121 11 
324 18 
324 18 
1 1 

  

729 27 
 المجموع 1220 25092 530 11496

 13,555:م 9,749:ع 13,25:م 10,575:ع
 

 :اللزمات العصبيةة ويبالعادات الغر )3

 درجة الذكور 2س درجة اإلناث 2ص
1 1 961 31 

16 4 324 18 
784 28 484 22 
36 6 64 8 
100 10 625 25 
0 0 36 6 

225 15 36 6 
784 28 9 3 
0 0 169 13 

16 4 4 2 
0 0 0 0 
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729 27 196 14 
64 8 576 24 
169 13 9 3 
225 15 289 17 
36 6 9 3 
100 10 9 3 
289 17 4 2 
81 9 0 0 
16 4 0 0 
9 3 64 8 

64 8 324 18 
25 5 4 2 
25 5 1296 36 
324 18 16 4 
64 8 225 15 
0 0 1225 35 

144 12 144 12 
0 0 16 4 

144 12 324 18 
1 1 625 25 
0 0 64 8 

484 22 441 21 
529 23 121 11 
36 6 9 3 
25 5 144 12 
196 14 4 2 
25 5 16 4 
81 9 256 16 
144 12 4 2 

289 17 
289 17 
36 6 
16 4 
64 8 
225 15 
4 2 

441 21 
196 14 
25 5 
36 6 
64 8 

  

81 9 
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4 2 
0 0 

49 7 
36 6 
16 4 
4 2 

100 10 
441 21 

1089 33 
529 23 
0 0 

484 22 
64 8 
64 8 
256 16 
0 0 
9 3 

196 14 
1 1 

36 6 
144 12 
25 5 
289 17 
484 22 
25 5 
36 6 
576 24 
169 13 
81 9 
144 12 
25 5 
784 28 
81 9 
400 20 
81 9 
25 5 

  

196 14 
 المجموع 989 17835 373 5991

 10,988:م 8,799:ع 9,325:م 7,925:ع
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 :د في المدرسةمرسلوك التَّ )4

 درجة الذكور 2س درجة اإلناث 2ص
49 7 784 28 
0 0 144 12 

729 27 441 21 
16 4 529 23 
16 4 576 24 
0 0 16 4 

16 4 16 4 
121 11 0 0 
0 0 289 17 

16 4 0 0 
64 8 0 0 

1156 34 64 8 
100 10 81 9 
144 12 0 0 
400 20 400 20 
225 15 4 2 
64 8 144 12 
25 5 16 4 
16 4 0 0 
9 3 16 4 
4 2 484 22 

121 11 289 17 
16 4 25 5 
36 6 1089 33 
36 6 9 3 
64 8 81 9 
4 2 144 12 

169 13 121 11 
36 6 4 2 
256 16 1 1 
9 3 121 11 
0 0 36 6 

81 9 289 17 
1024 32 1681 41 
144 12 196 14 
289 17 36 6 
576 24 0 0 
16 4 36 6 
9 3 576 24 
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144 12 100 10 
25 5 
25 5 
225 15 
144 12 
144 12 
81 9 
121 11 

1369 37 
576 24 
36 6 
36 6 
100 10 
400 20 
0 0 

25 5 
36 6 
100 10 
36 6 
16 4 
4 2 

225 15 
324 18 
49 7 
0 0 

676 26 
289 17 
576 24 
144 12 
16 4 
16 4 

1024 32 
49 7 
9 3 

256 16 
121 11 
36 6 
484 22 
169 13 
225 15 

1024 32 

  

676 26 
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81 9 
144 12 
196 14 

1681 41 
256 16 
400 20 
36 6 
1 1 

  

625 25 
 المجموع 1101 22145 370 6200

 12,233:م 9,818:ع 9,25:م 8,332:ع
 

 :السلوك العدواني )5

 درجة الذكور 2س درجة اإلناث 2ص
0 0 484 22 
0 0 9 3 

784 28 256 16 
16 4 324 18 
100 10 784 28 
4 2 16 4 

16 4 16 4 
400 20 0 0 
0 0 441 21 
4 2 0 0 
0 0 0 0 

1156 34 25 5 
25 5 0 0 
121 11 0 0 
225 15 361 19 
81 9 16 4 
169 13 36 6 
49 7 0 0 
25 5 64 8 
9 3 4 2 
0 0 625 25 

16 4 100 10 
4 2 576 24 
1 1 1764 42 

64 8 16 4 
100 10 484 22 
0 0 324 18 
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25 5 625 25 
9 3 1 1 

49 7 36 6 
9 3 4 2 
0 0 1 1 

81 9 1369 37 
1225 35 1369 37 
361 19 289 17 
16 4 100 10 
4 2 0 0 

16 4 36 6 
144 12 1764 42 
225 15 0 0 

64 8 
64 8 
81 9 
9 3 

484 22 
196 14 
0 0 

900 30 
144 12 
25 5 
36 6 
144 12 
961 31 
0 0 
4 2 

100 10 
4 2 
9 3 
0 0 

144 12 
361 19 
361 19 
256 16 
4 2 

196 14 
225 15 
196 14 
441 21 

  

1 1 
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121 11 
625 25 
1 1 
4 2 
0 0 
1 1 
9 3 

529 23 
0 0 

169 13 
1024 32 
784 28 
36 6 
144 12 
256 16 

1764 42 
1 1 

784 28 
121 11 
4 2 

  

841 29 
 المجموع 1085 24947 315 5533

 12,055:م 11,483:ع 7,875:م 8,735:ع
 

 :نسحابيالسلوك اال )6

 درجة الذكور 2س درجة اإلناث 2ص
1369 37 81 9 

9 3 9 3 
841 29 0 0 
81 9 0 0 
0 0 400 20 

441 21 36 6 
529 23 100 10 
784 28 64 8 
196 14 169 13 
64 8 324 18 
64 8 361 19 

2025 45 4 2 
1024 32 324 18 
1089 33 324 18 
324 18 4 2 
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0 0 49 7 
169 13 36 6 
49 7 0 0 
324 18 0 0 
100 10 16 4 

1444 38 64 8 
676 26 289 17 
324 18 900 30 
9 3 36 6 

576 24 225 15 
400 20 1089 33 

1024 32 81 9 
361 19 25 5 
36 6 4 2 
784 28 1089 33 
169 13 729 27 
144 12 1156 34 

1444 38 961 31 
289 17 441 21 
25 5 2025 45 
324 18 289 17 

1936 44 1521 39 
100 10 441 21 
441 21 1521 39 
324 18 1764 42 

64 8 
64 8 
36 6 
169 13 
81 9 

2209 47 
900 30 

1024 32 
36 6 
4 2 

289 17 
81 9 
16 4 
0 0 
4 2 

49 7 

  

841 29 
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441 21 
144 12 
169 13 
484 22 
576 24 
576 24 
196 14 
441 21 
81 9 
169 13 
289 17 
100 10 
36 6 
289 17 
36 6 
9 3 

729 27 
361 19 
729 27 
361 19 
841 29 
0 0 

441 21 
256 16 
9 3 

576 24 
256 16 
676 26 
225 15 
676 26 
324 18 
81 9 

  

784 28 
 المجموع 1421 34179 766 20312

 15,788:م 11,423:ع 19,15:م 11,877:ع
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 )4(ملحق رقم 

II. في أبعاد المشكالت ) إناثذكور و(تالميذ الطور الثاني  ودرجات تالميذ الطور األول

 السلوكية

 : الزائدالنشاط )1

درجة تالميذ الطور  2ص
درجة تالميذ الطور  2س الثاني

 األول
1296 36 729 27 
324 18 0 0 
625 25 0 0 
441 21 1849 43 
49 7 1089 33 
49 7 16 4 
36 6 676 26 
256 16 324 18 
4 2 576 24 
0 0 676 26 

25 5 4 2 
1600 40 625 25 
2025 45 64 8 
121 11 4 2 
256 16 484 22 

1089 33 16 4 
16 4 169 13 
256 16 4 2 

1369 37 144 12 
49 7 144 12 
400  20 441 21 
1 1 196 14 

361 19 0 0 
361 19 900 30 
81 9 625 25 
289 17 441 21 
16 4 784 28 
196 14 25 5 
25 5 36 6 
0 0 121 11 

144 12 529 23 
169 13 4 2 
841 29 900 30 
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144 12 961 31 
81 9 784 28 
1 1 25 5 

100 10 961 31 
225 15 1 1 
144 12 1764 42 
9 3 729 27 

1444 38 1296 36 
361 19 400 20 
576 24 169 13 
400 20 0 0 
49 7 81 9 
121 11 64 8 
121 11 9 3 
784 28 729 27 
16 4 289 17 
729 27 256 16 
49 7 900 30 
144 12 324 18 
64 8 1296 36 
25 5 576 24 
144 12 9 3 
324 18 0 0 
169 13 196 14 
1 1 169 13 

64 8 1225 35 
484 22 625 25 
36 6 576 24 
81 9 25 5 
36 6 441 21 
9 3 

36 6 
324 18 

841 29 

 المجموع 1110 28316 919 20065
 17,343:م 11,902:ع 13,924:م 10,494:ع
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 :ي المنحرفالسلوك االجتماع )2

درجة تالميذ الطور  2ص
درجة تالميذ الطور  2س الثاني

 األول
324 18 0 0 
121 11 0 0 
361 19 0 0 
441 21 576 24 
0 0 36 6 
0 0 169 13 

36 6 961 31 
361 19 64 8 
16 4 0 0 
16 4 64 8 
81 9 36 6 

1225 35 169 13 
1296 36 64 8 

9 3 36 6 
169 13 1156 34 
256 16 36 6 
361 19 1521 39 
225 15 16 4 
529 23 400 20 
361 19 441 21 
625 25 144 12 
25 5 361 19 
484 22 729 27 
784 28 841 29 
81 9 0 0 
169 13 81 9 
100 10 81 9 
441 21 0 0 
121 11 25 5 
36 6 441 21 
576 24 9 3 
324 18 0 0 
625 25 0 0 
576 24 441 21 
289 17 225 15 
0 0 25 5 

64 8 400 20 
81 9 64 8 



 قـائــمة المـالحــق
 

 
194 

36 6 400 20 
81 9 81 9 
361 19 529 23 
576 24 324 18 
324 18 81 9 
4 2 36 6 

121 11 25 5 
324 18 625 25 
1 1 16 4 

729 27 961 31 
16 4 100 10 
529 23 576 24 
0 0 1444 38 

196 14 324 18 
64 8 196 14 
100 10 49 7 
121 11 529 23 
324 18 4 2 
9 3 196 14 
4 2 196 14 

169 13 1764 42 
64 8 841 29 
144 12 256 16 
324 18 16 4 
0 0 36 6 

64 8 
4 2 
4 2 

1089 33 

 المجموع 894 20306 856 16282
 13,968:م 11,008:ع 12,969:م 8,860:ع
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 :اللزمات العصبيةة ويبالعادات الغر )3

 تالميذ الطور درجة 2ص
درجة تالميذ الطور  2س الثاني

 األول
961 31 324 18 
484 22 4 2 
64 8 0 0 
625 25 196 14 
36 6 576 24 
36 6 9 3 
9 3 289 17 

169 13 9 3 
9 3 0 0 
4 2 324 18 
0 0 4 2 

64 8 144 12 
1296 36 16 4 
16 4 64 8 
225 15 441 21 

1225 35 16 4 
324 18 256 16 
625 25 4 2 
121 11 289 17 
9 3 289 17 

144 12 36 6 
4 2 16 4 

64 8 4 2 
225 15 441 21 
36 6 196 14 
64 8 25 5 
0 0 81 9 

49 7 4 2 
16 4 36 6 
4 2 100 10 

441 21 529 23 
1089 33 0 0 
64 8 484 22 
64 8 196 14 
256 16 25 5 
0 0 289 17 
9 3 484 22 
1 1 25 5 
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36 6 36 6 
144 12 25 5 
576 24 784 28 
169 13 81 9 
81 9 16 4 
144 12 0 0 
81 9 225 15 
400 20 784 28 
25 5 0 0 
196 14 729 27 
1 1 64 8 

784 28 169 13 
36 6 225 15 
100 10 36 6 
16 4 100 10 
0 0 64 8 

289 17 324 18 
81 9 0 0 
16 4 144 12 
9 3 484 22 

25 5 529 23 
25 5 36 6 
64 8 25 5 
144 12 196 14 
0 0 81 9 
1 1 
0 0 

25 5 

144 12 

 المجموع 692 11526 670 12300
 10,812:م 7,949:ع 10,151:م 9,128:ع
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 :د في المدرسةمرسلوك التَّ )4

درجة تالميذ الطور  2ص
درجة تالميذ الطور  2س الثاني

 األول
784 28 144 12 
441 21 0 0 
529 23 0 0 
576 24 64 8 
16 4 81 9 
16 4 0 0 
0 0 400 20 

289 17 4 2 
144 12 0 0 
16 4 289 17 
16 4 25 5 
484 22 121 11 

1089 33 4 2 
9 3 36 6 

81 9 289 17 
144 12 36 6 
1 1 576 24 

121 11 100 10 
1681 41 25 5 
196 14 25 5 
36 6 225 15 
0 0 144 12 

144 12 121 11 
81 9 1369 37 
36 6 576 24 
100 10 36 6 
25 5 400 20 
36 6 0 0 
36 6 100 10 
16 4 4 2 
225 15 49 7 
324 18 0 0 
289 17 676 26 
576 24 1024 32 
144 12 121 11 
16 4 36 6 
16 4 484 22 
49 7 169 13 
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9 3 225 15 
256 16 196 14 

1024 32 1681 41 
676 26 36 6 
81 9 0 0 
144 12 0 0 
256 16 16 4 
400 20 121 11 
1 1 0 0 

625 25 1156 34 
49 7 100 10 
729 27 144 12 
16 4 400 20 
16 4 225 15 
16 4 64 8 
64 8 121 11 
25 5 36 6 
16 4 4 2 
9 3 256 16 
4 2 81 9 

16 4 1024 32 
36 6 144 12 
64 8 289 17 
169 13 576 24 
36 6 9 3 
9 3 
0 0 

16 4 

144 12 

 المجموع 747 14801 724 13544
 11,671:م 9,749:ع 10,969:م 9,213:ع
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 :السلوك العدواني )5

درجة تالميذ الطور  2ص
درجة تالميذ الطور  2س الثاني

 األول
484 22 9 3 
256 16 0 0 
324 18 0 0 
784 28 25 5 
16 4 0 0 
16 4 0 0 
0 0 361 19 

441 21 16 4 
36 6 64 8 
0 0 100 10 
4 2 576 24 

625 25 625 25 
1764 42 1 1 
16 4 1 1 
484 22 1369 37 
324 18 36 6 
36 6 1764 42 
4 2 0 0 

1369 37 64 8 
289 17 64 8 
100 10 81 9 
0 0 9 3 

484 22 0 0 
196 14 900 30 
36 6 144 12 
144 12 25 5 
4 2 961 31 

100 10 0 0 
9 3 4 2 
0 0 144 12 

361 19 256 16 
361 19 4 2 
225 15 196 14 
196 14 625 25 
441 21 1 1 
1 1 9 3 

121 11 529 23 
1 1 0 0 
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4 2 169 13 
0 0 256 16 

1024 32 1764 42 
784 28 121 11 
36 6 0 0 
144 12 4 2 
1 1 16 4 

784 28 400 20 
4 2 0 0 

841 29 1156 34 
0 0 25 5 

784 28 121 11 
16 4 225 15 
100 10 81 9 
4 2 169 13 
0 0 16 4 

49 7 64 8 
25 5 0 0 
9 3 49 7 
0 0 81 9 
4 2 1225 35 
1 1 361 19 

100 10 16 4 
25 5 4 2 
9 3 144 12 
9 3 
0 0 

16 4 

225 15 

 المجموع 699 15655 701 14825
 10,921:م 11,195:ع 10,621:م 10,574:ع
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 :نسحابيالسلوك اال )6

درجة تالميذ الطور  2ص
درجة تالميذ الطور  2س الثاني

 األول
81 9 9 3 
0 0 324 18 
0 0 361 19 

400 20 4 2 
36 6 324 18 
100 10 324 18 
64 8 4 2 
169 13 49 7 
36 6 0 0 
0 0 289 17 

16 4 900 30 
64 8 25 5 
36 6 4 2 
225 15 1156 34 

1089 33 961 31 
81 9 441 21 

1089 33 1521 39 
729 27 1764 42 
441 21 64 8 

2025 45 64 8 
289 17 36 6 

1521 39 169 13 
81 9 900 30 

2209 47 1024 32 
289 17 36 6 
81 9 4 2 
4 2 16 4 

49 7 0 0 
441 21 841 29 
144 12 169 13 
484 22 576 24 
576 24 196 14 
81 9 441 21 
169 13 289 17 
289 17 361 19 
100 10 729 27 
36 6 361 19 
36 6 841 29 
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9 3 0 0 
729 27 256 16 
441 21 676 26 
256 16 324 18 
9 3 9 3 

576 24 441 21 
225 15 529 23 
676 26 784 28 
81 9 196 14 
784 28 2025 45 

1369 37 1024 32 
841 29 1089 33 
81 9 324 18 
0 0 0 0 

64 8 169 13 
64 8 676 26 
49 7 576 24 
324 18 1024 32 
100 10 784 28 

1444 38 1444 38 
324 18 289 17 
9 3 25 5 

400 20 324 18 
361 19 1936 44 
36 6 441 21 
169 13 
144 12 
100 10 

324 18 

 المجموع 1190 31266 997 23225
 18,593:م 11,951:ع 15,106:م 11,122:ع
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 )5(ملحق رقم 

III. قائمة بيان صعوبات التعلم األكاديمية والجنسين في استدرجات التالميذ من كال الطورين و

 المشكالت السلوكية

 2ص صxس
الدرجة في 

قائمة المشكالت 
 السلوكية

 2س
الدرجة في 

ت التعلم صعوبا
 األكاديمية

1728 20736 144 144 12 
689 2809 53 169 13 
567 3969 63 81 9 
435 841 29 225 15 

3080 7744 88 1225 35 
1581 8649 93 289 17 
1112 19321 139 64 8 
2430 26244 162 225 15 
390 900 30 169 13 
378 729 27 196 14 
403 961 31 169 13 
322 529 23 196 14 

1782 9801 99 324 18 
1050 2500 50 441 21 
232 841 29 64 8 
260 400 20 169 13 
76 361 19 16 4 

420 3600 60 49 7 
2112 9216 96 484 22 
2880 8100 90 1024 32 
1800 14400 120 225 15 
266 1444 38 49 7 

3680 13225 115 1024 32 
1260 1764 42 900 30 
627 1089 33 361 19 
180 100 10 324 18 
525 441 21 625 25 
224 1024 32 49 7 
646 1156 34 361 19 
480 576 24 400 20 

2346 19044 138 289 17 
496 961 31 256 16 

1824 9216 96 361 19 



 قـائــمة المـالحــق
 

 
204 

966 4761 69 196 14 
7128 39204 198 1296 36 
1360 1600 40 1156 34 
2808 11664 108 676 26 
3813 15129 123 961 31 
1274 8281 91 196 14 
175 625 25 49 7 

2511 6561 81 961 31 
2112 9216 96 484 22 
3168 39204 198 256 16 
1140 3249 57 400 20 
1640 6724 82 400 20 
3270 11881 109 900 30 
3078 26244 162 361 19 
5610 28900 170 1089 33 
2310 11025 105 484 22 
1890 8100 90 441 21 
1269 2209 47 729 27 
658 2209 47 196 14 

2992 18496 136 484 22 
2595 29929 173 225 15 
1200 3600 60 400 20 
2100 4900 70 900 30 
1917 5041 71 729 27 
621 4761 69 81 9 
660 4356 66 100 10 

2015 4225 65 961 31 
1504 8836 94 256 16 
1534 3481 59 676 26 
828 8464 92 81 9 

3564 17424 132 729 27 
864 5184 72 144 12 
108 1296 36 9 3 
552 2116 46 144 12 

2520 4900 70 1296 36 
5012 32041 179 784 28 
2187 6561 81 729 27 

48 2304 48 1 1 
106 2809 53 4 2 
138 4761 69 4 2 

1111 10201 101 121 11 
42 49 7 36 6 
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322 529 23 196 14 
1820 4225 65 784 28 
1682 3364 58 841 29 
2480 6400 80 961 31 
1200 2500 50 576 24 
1000 2500 50 400 20 
990 2025 45 484 22 
576 576 24 576 24 

1640 6724 82 400 20 
207 4761 69 9 3 

2825 12769 113 625 25 
1600 4096 64 625 25 
4125 15625 125 1089 33 
324 1296 36 81 9 

2496 9216 96 676 26 
126 324 18 49 7 
565 12769 113 25 5 

2060 10609 103 400 20 
2090 9025 95 484 22 
1292 5776 76 289 17 
2484 8464 92 729 27 

84 441 21 16 4 
512 256 16 1024 32 
882 1764 42 441 21 

2457 8281 91 729 27 
3500 19600 140 625 25 
899 961 31 841 29 

1404 1521 39 1296 36 
768 1024 32 576 24 
220 400 20 121 11 
670 4489 67 100 10 

2449 6241 79 961 31 
2016 3969 63 1024 32 
1995 11025 105 361 19 
2877 18769 137 441 21 
4048 33856 184 484 22 
1232 3136 56 484 22 
1536 9216 96 256 16 
3486 27556 166 441 21 
3654 15876 126 841 29 
1656 4761 69 576 24 
2542 6724 82 961 31 
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1044 7569 87 144 12 
1632 9216 96 289 17 
1428 7056 84 289 17 
4704 38416 196 576 24 
1121 3481 59 361 19 
2337 15129 123 361 19 
3069 8649 93 1089 33 
559 1849 43 169 13 
738 6724 82 81 9 
464 841 29 256 16 

3926 22801 151 676 26 
360 5184 72 25 5 

2856 14161 119 576 24 
 المجموع 2518 58862 10199 1059727 211708

 


