
 
 عمادة الدراسات العليا 

 جامعة القدس
 

                                 

    

 
 

 
صعوبات اإلدراك البصرية و األكاديمية لدى طلبة المرحلـة األساسـية           

 . الدنيا في غرف المصادر التعليمية في المحافظات الشمالية

 

 

 .محمد إسماعيل محمد طميزة  

 رسالة ماجستير

 
  فلسطين-القدس

 
 م ٢٠٠٩ /هـ١٤٣٠

 

 



صعوبات اإلدراك البصرية و األكاديمية لدى طلبة المرحلـة األساسـية           

 . الدنيا في غرف المصادر التعليمية في المحافظات الشمالية

 
 

 :عدادإ
 

 .محمد إسماعيل محمد طميزة  

 

 خليلإرشاد نفسي وتربوي من جامعة البكالوريوس توجيه و

 
 

 ح الصباالدكتورة سهير: المشرف
 

 

ة الماجستير في اإلرشاد ـاال لمتطلبات درجـة استكمرسالـدمت هذه الـق

 جامعة القدس/ عمادة الدراسات العليا /  من قسم التربية النفسي  والتربوي

 
 
 

 م٢٠٠٩-هـ١٤٣٠
 



 
 رسالةالإجازة 

 
 

صعوبات اإلدراك البصرية و األكاديمية لدى طلبة المرحلـة األساسـية           

 . التعليمية في المحافظات الشماليةالدنيا في غرف المصادر 

 
 .محمد إسماعيل محمد طميزة  : اسـم الطالب 
 ٢٠٥١٠١٥٢: الرقم الجامعي 

 
 الصباحسليمان محمد الدكتورة  سهير : اسم المشرف 

 
م من لجنة المناقشـة المدرجـة       ٢٠٠٩/    /  نوقشت هذه الرسالة وأجيزت بتاريخ    

 :هم وتواقيعهمؤأسما
 

  مناقشة رئيس لجنة ال .١
 

 .........................التوقيع  الصباح سليمانسهير. د

 ممتحنا داخلياً .٢
 

 ..........................التوقيع نبيل عبد الهادي.      د

 ..........................التوقيع كامل كتلو.      د  ممتحنا خارجياً .٣

 
  فلسطين-القدس

 
 م٢٠٠٩-هـ١٤٣٠



 اإلهداء 

 

 .ينبت كما الزهر بين الصخور... إلى أبي العزيز

  .إليك يا أمي ... الشمعة التي أنارت لي طريقي إلى 

 .ن يالرائع... إلى إخوتي وأخواتي 

 .ورفاق دربي ... إلى أصدقائي 

 .وفي الحب قصيدتي ... إليك دالل يا من أنت في بساتين العشق زهرتي 

 .اتورداً وفراش... سهير الصباح . دإلى 

  .عبدا هللاو  ...مأمون  ... ينابيع المحبة الذي ال ينضب إلى

 
 .إلى كل من ساعدني في إخراج هذه الدراسة 

 .إلى كل من علمني حرفاً وأنار لي الطريق 

 أهدي ثمرة جهودي وسهر الليالي
 ولهم مني كل الحب والتقدير

 
 



 أ 

 إقرار

أقر أنا مقدم الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير وأنهـا نتيجـة أبحـاثي                 

ن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل          أالخاصة باستثناء ما تم اإلشارة له حيثما ورد، و        

 .درجة عليا ألي جامعة أو معهد 

 

 

 :................................... .التوقيع 

 .محمد إسماعيل محمد طميزة  : االسم 

 م٤/٢٠٠٩ /١٨ :  خالتاري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ب 

 شكر وعرفان 

هللا الذي أعانني على إنجاز هذا العمل المتواضع، والزمني طوال مدة دراستي إلـى أن               الحمد  
وصلت إلى نهاية الدرب، فهذا البحث حصيلة جهد كبير، وعمل تضافرت معـه مسـاهمات               

ن فرد، ولذلك كان من الواجب أن نرد هذا الفضل إلى أصحابه، وهنا تتـدفق               وخبرات أكثر م  
الكلمات من مداد األقالم بكل معاني الشكر والتقدير إلى كل من كان لهم الفضل في إتمام هذه                 

 :الرسالة وأخص بالذكر
الدكتورة سهير الصباح التي أشرفت على هذه الدراسة، وعلى ما بذلته من جهد طيلـة فتـرة                 

شراف، ولتوجيهاتها الكريمة وتعاونها ومؤازرتها التي تركت أكبر األثر في إنجـاز هـذه              اإل
الدراسة وإثرائها وخروجها بالشكل الذي هي عليه اآلن، وإلى جامعة القدس على دورها الرائد 

 . في تقديم االهتمام والتسهيالت للطلبة 
كامل كتلو والـدكتور نبيـل عبـد         الجزيل إلى عضوي لجنة المناقشة الدكتور        وأتقدم بالشكر 

على ما قاما به من جهد حثيث في مراجعة الدراسة وتقويمهـا، ولتفضـلهما بقبـول                الهادي  
المشاركة في مناقشة هذه الدراسة والعمل على إغنائها بخبراتهما، وإلى السادة أعضاء لجنـة              

 القيمة التي كان لها     مالتحكيم على تفضلهم بقراءة أدوات الدراسة وإبداء مالحظاتهم وإرشاداته        
 .األثر في بناء أدوات الدراسة بصورتها النهائية 

 
 الطيطـي، و    عبـدا هللا  : األصدقاءولن أنسى أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان واالمتنان إلى          

 علـي مـن     لذين لم يبخلوا   ا  واألستاذ عايد الحموز،   ، شواهنة، والدكتور عبداهللا النجار    مونمأ
ه لي من توجيهـات وإرشـادات حتـى         تخطي المعضالت بما قدمو   عدوني على   وقتهم  وسا  

 .أصبحت الفكرة حقيقية 
  

 .ستطيع رد الجميل لكل أولئك ولو حرصت، فجزاهم اهللا عني خير الجزاء ألن 
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 لتعريفات المفاهيمية واإلجرائية ا

  : academic Disabilities الصعوبات األكاديمية

المعرفي األكاديمي والتي تشمل صعوبات القـراءة والكتابـة         وهي صعوبات األداء المدرسي     
 ) .2004، العشاوي( ياضيات والمواد األخرى والتهجي والتعبير والر

 
 :إجرائيا 

هم التالميذ الذين يظهرون تدنياً ملحوظاً في مستوى القراءة والكتابة والحساب والتـي تقـل               
   .ها الباحث  في االختبارات التشخيصية التي أعد%50درجتهم عن 

 :Perception اإلدراك
 

قدرة المرء على تنظيم التنبيهات الحسية الواردة إليه عبر الحواس المختلفة ومعالجتها ذهنيـا              
                     تهـا المعرفيـة    في إطار الخبرات السـابقة والتعـرف عليهـا وإعطائهـا معانيهـا ودالال             

 ) .2006، ملحم(  المختلفة 
  .معرفة التي تقوم على اعطاء المعاني والدالالت والتفسيرات للمثيرات  الهو  : إجرائيا

 
عدم : Disabilities Visual Conceptualization إجرائيا البصرية الصعوبات االدراكية

قدرة التلميذ التمييز بين األشكال الهندسية وإدراك أوجه االختالف بينهما من حيث الحجـم              
 يحصـل  ا الصـعوبة عنـدم    هلمسافة  بين األشكال وتظهر هذ     والشكل والنمط والوضوح وا   

للمقياس  )1-1,49(التلميذ على درجة منخفضة إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي تتراوح بين     
 .المستخدم في هذه الدراسة 

 
  :Resource Room Education  غرفة المصادر التعليمية

وسائل وألعـاب تربويـة     ا يلزم من    هي غرفة صفية ملحقة بالمدرسة العادية تكون مجهزة بم        
ة التربية الخاصة للعمل مع الطلبة ذوي الصعوبات التعليمية         /وتداوم فيها معلم  ، وأثاث مناسب 

أما ، في مادتي اللغة العربية والرياضيات   ،  في غرفة المصادر هو دوام جزئي      ودوام الطلبة ، 
لخاصة بإعداد خطة تربويـة     ة التربية ا  /ويقوم معلم ، باقي الحصص فتكون في الصف العادي     

زارة التربية والتعليم   و( ة مع المنهاج الرسمي     ة تنسجم في خطوطها الرئيس    /ل طالب فردية لك 
  ) .2008، الفلسطيني

 
 
 



 ث 

 الملخص 

 أهم صعوبات اإلدراك البصري، والصعوبات األكاديمية لـدى         الى هذه الدراسة التعرف     تناولت
 غرف المصادر التعليمية في المحافظات      ي ف  والثالث والرابع   الثاني طلبة المرحلة األساسية الدنيا   

 ، والصـف  الجـنس الشمالية، ومعرفة أن كان هناك فروق في هذه الصعوبات تعزى لمتغيرات            
 .والمدرسة والمحافظة

طالبا وطالبة من ذوي الصعوبات األكاديمية واإلدراكية من طلبة ) ٣٦(تكونت عينة الدراسة من و
ارس حكومية، تحتوي على غرف مد) ٦(ثالث والرابع األساسي ينتمون إلى الصفوف الثاني وال

من مجتمع ) %7,2(أي ما نسبة ، تعليمية، تابعة لوزارة التربية والتعليم الفلسطينيمصادر 
 قة طبقية عشوائيةيوقد تم اختيار العينة بطر، الدراسة الكلي

مظهر التذكر البصري بينما كان      النتائج أن أهم صعوبات اإلدراك البصري تمثلت في          كشفتو
 مختلـف   ىمظهر اإلغالق البصري أقلها، كما تبين انه ال توجد فروق تبعا لمتغير الجنس، عل             

بعا للصف لصالح طـالب      ت ، بينما تبين وجود فروق في صعوبةالتمييز البصري       ، الصعوبات
لصـالح  تبعا للمدرسـة  ) التمييز بين الشكل والخلفية(، ووجود فروق في صعوبة     الصف الثاني 

  .طالب مدرسة فيصل الحسيني
 لـدى  اللغـة العربيـة  النتائج أن متوسط درجة الصعوبات األكاديميـة فـي اختبار     كشفت كما

د ووج كشفت عدم ، كما   متوسط كانت ضمن المستوى     )60-69( تتراوح من    طلبةالصف الثاني 
العربي لـدى    بينما تبين وجود فروق في اختبار العربي       ، والمحافظة بعا لمتغير الجنس  فروق ت 

طلبة  الصف الثاني تعزى لمتغير المدرسة لصالح طالب  مدرسة بنات سلفيت، ووجود فروق               
بين أن متوسط درجة الصعوبات األكاديميـة       ت كما   محافظة لصالح طالب محافظة سلفيت    تبعا لل 
 كانـت ضـمن     )60-69(تتراوح مـن    لدى طلبة الصف الثالث والرابع     بيةاللغة العر اختبارفي  

لدى طلبة الصـف الثالـث       اللغة العربية اختبارالمستوى متوسط، وتبين انه ال توجد فروق في         
 . والمحافظة ،والمدرسة،  تبعا لمتغير الجنس، والصف والرابع

تتراوح من  ترجة الصعوبات كانأما في اختبار الرياضيات لدى طلبة الصف الثاني فقد تبين أن د
بينما   والمحافظةد فروق تبعا لمتغير الجنسووج كشفت عدم كما،  جيد ضمن المستوى )79-70(

في اختبار الرياضـيات    و.).طالب مدرسة فهد القواسمة   (تبين وجود فروق تبعا للمدرسة لصالح       
 ضمن  )50(ت اقل من    نلدى طلبة الصف الثالث والرابع فقد تبين أن متوسط درجة الصعوبات كا           

 .المستوى راسب
 ضرورة اإلفادة من االختبارات التي تـم        : تم اقتراح عدد من التوصيات     لنتائجا  تلك وفي ضوء  
 للكشف المبكر عن الصعوبات     التربويين  من قبل المرشدين   دادها في الدراسة الحالية وتطبيقها    إع

 حـول معرفـة أسـباب المشـكالت         كما ويوصي الباحث بإجراء دراسة    ،  واألكاديمية االدراكية
إلدراكية واألكاديمية التي يعاني منها طلبة غرف المصادر التعليمية في المدارس الفلسطينية التي             ا

 .يوجد بها غرف مصادر التعلم 



 ج 

Abstract 

Difficulties of visual conceptualization and academic of lower primary 

stage students in education resource rooms in Northern Districts. 

 

Prepared by: Mohammed Ismail Mohammed Tomezh 

Supervised by: Dr. Saheer Suleiman AL. Sabbah 

 
The study aims at investigating the most important difficulties of visual 
conceptualization and academic Difficulties of primary stage students in  rooms 
of education resources at Northern Districts . it also aims to identify whether 
there are differences between these difficulties that can be attributed Sex class. 
The sample consists of 36 students who are suffering from academic and visual 
conceptualization difficulties. All of them are 2nd,  3rd,4th, graders in 
government schools at northern Districts . The stratified random sample was 
7,2% of the population of the study . The instruments were validated certified 
arbitrators 
 The Results showed that most visual conceptualization difficulties were 
mainly appeared in visual memorization ather than visual closure ,There were 
no differences attributed to sex. There were difference in the difficulty of visual 
discriruination attributed to class for the favour  of 2 nd grade . 
 
Results also showed that means of the degree of the academic difficulties in 
language Arabic exam for the second grad was with the good level .There were 
no differences attributed to sex . It was appeared that the range of academic 
difficulties degrees in Arabic test of 3 rd and 4 th graders were within the 
average level . There were no differences in the Arabic test exam attributed to 
sex ,class. 
 
With respect to Mathematics exam of students of 2 nd graders , the average 
degree of difficulties was within the range of good level .There were no 
difference attributed to In maths exam the average degree of 3 rd and 4 th 
graders was fail there were no differences attributed to sex, class. 
In the light of the afore mentioned results the researcher suggested a number of 
recommendations: 
 
1- Benefiting from the exams of the study in school through applying it by 
education counselors and teachers of education resource rooms , This may help 
in discovering the academic and conceptual difficulties earlier . 
2- Conducting a study that aims of discoring reasons of academic Visual 
conceptualization difficulties in Palestine schools that have education resource 
rooms. 
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 الفصل األول

 

 مشكلة الدراسة وأهميتها 

 

 : المقدمة١�١

ية خاصة، فهو بالنسبة للنظام التعليمي قاعدته التي تتأثر بكفاءتها كفاءة              للتعليم االبتدائي أهم  

النظام، وهو بالنسبة للمتعلم مرحلة اإلمداد باألساسيات التي يمكـن االنطـالق منهـا إلــى       

 .على نطاق واسعتعليم والتحصيل ال

تم من خـالل  صعوبات التعلم األكاديمية داخل الصفوف العادية التي ت  عملية الكشف عن     تبدأو

معلم الصف الذي يالحظ تأخرا ملحوظا عند هؤالء الطالب في مادة أو أكثـر مـن المـواد                  

ويظهر ذلك إما من خالل عالمات الطالب أو من خالل عملية القراءة والكتابة وذلك              ، التعليمية

وبعد الكشف عن هذه الصعوبات يتم      ،من إبدال وحذف وتشويه للكلمات المقروءة أو المكتوبة         

 .تحويله الى غرفة المصادر التعليمية 

 

بدأ استخدام غرف المصادر تاريخيا منذ الثالثينيات من القرن العشرين مع فئة من اإلعاقة    
 واتسع استخدامها حتى أصبحت مألوفة في منتصف الستينيات من نفس القـرن             ،البصرية

 ، وصعوبات التعلم  ،لي واالضطراب االنفعا  ، واإلعاقة العقلية البسيطة   ،التعلم(في عالجات   
 ) .2006 ،صادق(والمشكالت السلوكية البسيطة 

 
وعلى الرغم من أن العديد من العلماء يعزون شهرة غرفة المصادر إلى حركة الدمج إال               

أن المؤيـدين   ) mknmar) 1998 حيث يذكر مكنمار،     ،أن بداياتها تبدو ذات قاعدة أقوى     
الرتيـاح للفصـول الخاصـة للتالميـذ ذوي         األوائل لنموذج غرفة المصادر أبدوا عدم ا      

ووجدوا أنه من الضروري تقديم نموذج خدمـة يسـمح          . صعوبات التعليم القابلين للتعلم   
للتالميذ صعوبات التعلم أن يتلقوا تعليمهم مع زمالئهم العاديين إلى أبعد حد ممكن وفـى               

تطبيق نموذج  اء و الوقت نفسه يتلقون تربية خاصة في نواحي االحتياج، ومن هنا بدأ إنش           
 ).2005 ،عميرة(غرفة المصادر 



 
 
 

 ٣

 
 أوائـل  البدائل شيوعا في التربية الخاصـة منـذ          أكثر غرف المصادر من     أصبحتلذلك  
 التلميذ  أن يتمثل في    ،األخرى واهم ما تتميز غرف المصادر من دون البدائل          ،انينياتالثم

 وربما تكـون المـدة      ،سي  يستخدم الغرفة لفترة غالبا ما تكون اقل من نصف اليوم الدرا          
الفصل العـادي معظـم اليـوم        يكون ب  أن وهذا يسمح للطالب     ، حصتين أومقابلة لحصة   

 ، بفصل التربية الخاصـة    وقتهلك بعكس تلميذ الفصل الخاص الذي يبقى كل          وذ ،الدراسي
 ذلك يتم  من معلم التربية الخاصة ولكن إضافياً تلميذ غرفة المصادر قد يتلقى دعما        أنكما  
 ) .2006 ،صادق(  الفصل العاديفي
 

 يستخدمان على نطاق واسـع ضـمن        أسلوبين إلى ) mknmar  )1998ويشير مكنمار   
األسـلوب الـذي    الذي يركز على معرفة العجز و  األسلوب وهما   ، غرف المصادر  أنشطة
 وفيه يتم تتبع التسلسل التعليمي المالئم لتحسين نواحي العجز حتـى            ،على التدريس يركز

 الضـرورية للتقـدم األكـاديمي       األساسية األكاديميةلتلميذ من اكتساب المهارات     يتمكن ا 
 ).2002 ،عميرة(                   العاديألعمال الفصل                          

  
                    ) soovolk ( لجنة معايير بـرامج غـرف المصـادر بمقاطعـة سـوفولك            أشارتولقد  

ق تقويـة   ادر هو مساندة برامج الفصل عـن طـر        معلم غرفة المص  ن دور   أ ب ،بنيويورك
             فهم المعلومات حتـى يسـتطيع التلميـذ العمـل          أو واإلدراك ،األساسيةمهارات التلميذ   

 ، بكفاية وشـمولية  ادر ليقوم بواجبه   وقت كاف لمعلم غرفة المص     عطاءإ وضرورة   ،بنجاح
 المناسـب   األسـلوب التشخيصية لتحديـد     االختبارات   جراءإن يدرج تحت مسؤولياته     وأ

                        مــن خــالل تطبيــق اختبــاراتأكاديميــاً تــأخراًللتــدخل عنــدما يظهــر التلميــذ 
 ).2002 ،عميرة( التحصيل 

  
 األكاديميـة والمهمة الرئيسة لغرفة المصادر هو معالجة جوانب الضعف في المهـارات            

 بهـدف   األكاديميـة لدى الطلبة ذوي الصعوبات     ) اب   الحس ، الكتابة ،القراءة ( ،األساسية
 ومن ثم   ، في الصف العادي   أقرانهممستوى  من   قريب   أكاديمي مستوى نمو    إلىالوصول  
 ، عليـا  أبو ( أدائهم صفهم العادي في ضوء مدى التحسن الذي يحرزونه في           إلى إعادتهم
1995.( 

  



 
 
 

 ٤

 بعض  صادر المستخدمة في   غرفة الم  أن من خالل زيارته لغرف المصادر       ويرى الباحث 
 يتم التركيز فيها على معالجـة جوانـب الضـعف فـي             ،المدارس الحكومية في فلسطين   

لملتحقين بغرفـة   لدى الطلبة ا  )  الحساب   ، الكتابة ،القراءة(  األساسية األكاديميةالمهارات  
 عـدد غـرف     أن إلـى  وزارة التربية والتعليم الفلسـطيني       إحصائيات وتشير   ،المصادر
 . مديرية تربية وتعليم 17)( غرفة موزعين على 37ر قد بلغ عددها المصاد

 
 وما يحتله تعليم القراءة والكتابة      ،وعلى الرغم من االهتمام الزائد بمرحله التعليم االبتدائي       

جـولى فروسـت وآخـرون       ومنهـا دراسـة       إال أن العديد من الدراسات     ،نافي مدارس 
JulieFrost.et.al) 1995(   عدد من التالميذ داخل الفصول الدراسـية        تشير إلى وجود 

فـي نفـس    هم  ناقرأالزال مستوى تحصيلهم ضعيف أو اقل من قدراتهم مقارنة بتحصيل           
 مع أنهم ال يعانون من مشكالت نفسيه أو إعاقة حسية أو مشكالت             ، الذكاء ىالعمر ومستو 

م العقلية فـي    يعانون من حرمان بيئي أو ثقافي أو اقتصادي، وقدراته         كما أنهم ال     ،صحية
  مصطلح صعوبات الـتعلم    تحدود المتوسط فأكثر ومنهم أذكياء جدا فهؤالء يندرجون تح        

 ) .2006،طه(

 

ظهر التالميذ عند التحاقهم بالمدرسة االبتدائية فروقاً نوعيه في عمليات االنتباه يلك وتبعا لذ
ذا وجب أن يكـون      ل ، كبيرة على قدرتهم على التعلم      مما يؤثر بدرجة   ،واإلدراك والذاكرة 

كالت التي تعوق    موضع اهتمام المختصين والباحثين الكتشاف وبحث المش        التالميذ هؤالء
وتعتبر صـعوبات تعلـم     . والتي قد تشتمل على بعض صعوبات التعلم      نموهم المتكامل،   

فـي المرحلـة    القراءة والكتابة من أكثر المشكالت شيوعاً لدى  تالميذ صعوبات الـتعلم             
 .) 2002 ،عميرة (.االبتدائية 

 

 المدرسـي المعرفـي   األداء صعوبات بأنها األكاديمية الصعوبات   2005)(عميرة عرفيو
 والتـــــي تحتـــــوي علـــــى صـــــعوبات                                                                   ،األكـــــاديمي

   .الحسابو ،الكتابة و ،القراءة 
 

 وسـائل  أهم وتعد من   ،األكاديميةوالهامة للصعوبات    األساسيةتشكل القراءة احد المحاور     
كسب المعرفة والحصول على المعلومات وهي من الموضوعات الهامـة التـي ينبغـي              

 من االتصال   اإلنسان تمكن   أنها  إلى  بالنظر ،األساسية المرحلة   ألطفالاالهتمام بها خاصة    



 
 
 

 ٥

كوين الثقافي والنمو الـذاتي     تل ضرورة الزمة ل   وأنها ،اإلنسانيةالمباشر بالمعارف والعلوم    
  ).2006 ،ملحم(  لألفراد

  

ويستدل على صعوبات القراءة عند التالميذ عندما يجدون صعوبة في  قـراءة الكلمـات               
 ،أمامه من أشياء مطبوعة أو مكتوبة      فهو ال يرى ما هو مطروح        ، بذاتها مستقلةكوحدات  

كما يضيع المكـان     . أخطمه  جز وفي الغالب يكون     ، الباقي يجزموإنما يرى خصائصها و   
 دون سـواها مـن      ،يكرر قراءة بعض الكلمات المقـروءة     الذي يصل إليه أثناء القراءة و     

 كما يخلط   ،وءةرار عند متابعته للكلمات المقر     ويستخدم أصابع يده باستم    ،الكلمات األخرى 
ة من بعضها    ويبدل الكلمات القريب   ،تشابه واألحرف المتشابهة أثناء القراءة    بين الكلمات الم  

 كما يجد صعوبة في تمييز بعض أصوات الحروف فـي           ، للنص ويحذف بعض األحرف  
  ).1995 ،النجداوي(  وختامها لكلمةابدء 

 فـي العمليـة     أساسياً تعليمها يمثل عنصرا     أصبح الكتابة وقيمتها الحياتية     ألهميةونظرا  
 أم سواء كـان صـغيرا      فالمتعلم المبتدئ  ، للمدرسة األساسية وهي من الوظائف     ،التربوية

 أو الكتابة في النشاطات المختلفة خالل حياته اليومية داخـل المدرسـة             إلىكبيرا يحتاج   
 ).2005 ،محمد( خارجها 

 

 عن الخلل الوظيفي    الناتجة الطفل ذوي صعوبات الكتابة      أن )1965 (ويعرف مايكل بست  
 وهو  ،الحروف والكلمات ل الحركي لكتابة     يكون غير قادر على تذكر التسلس      ،البسيط للمخ 

 مشـاهدتها  وكذلك يستطيع تحديدها عند      ،التي يريد كتابتها ويستطيع نطقها    يعرف الكلمة   
 كتابـة  أو لنسخ لالزمةا الحركية األنشطة وإنتاجلك غير قادر على تنظيم  ولكنه مع ذ   ،لها

  ) .2005 ،كامل( الكلمة من الذاكرة 

 

 والعمليـات   األرقـام عن التعامـل مـع        صعوبات الحساب في عجز الطفل        إلىويشار  
خطوات الحل في العمليـات      في الترتيب المنطقي ل    أو ،والقوانين الرياضية بشكل صحيح   

 بالتعقيد مع تبدأ بالسهل ثم تبدأ المفاهيم والعمليات الحسابية أن وكما هو معروف ،الحسابية
 كالتمييز بين   ،بسطة الم األولية فصعوبات الرياضيات ال تقف عند حد المفاهيم         ،تطورها  
                        العمليـات الحسـابية البسـيطة   إجـراء  أو الرمزيـة المتشـابهة   واألشـكال  الصـورة 

 فـي اسـتخدام   إضـافية  مشكالت إلى تتعداها وإنما)  القسمة ، الضرب، الطرح ،الجمع( 
 المهارات أن بمعنى ،تخدام القوانين الرياضية المعقدة اسأوالمصطلحات والرموز المجردة    



 
 
 

 ٦

 الصـعب                                         إلـى  وتتطـور حتـى يصـل        ، بالسـهل البسـيط الملمـوس      تبـدأ الحسابية  
 ).2000حافظ،( المجرد

 التي الحظها اثناء تطبيق االختبار في غرف        ويرى الباحث أن أهم الصعوبات األكاديمية     
من حذف وإبدال وتشـويه     ، رياضياتال و الكتابة و القراءة تتمحور في صعوبات     المصادر
والخلط بين  ، القسمةوالضرب  والطرح  وعمليات الجمع   وعدم القدرة على القيام ب    ، للكلمات

 . األرقام الحسابية 
 

التي يتعامل بهـا الفـرد مـع       و  ويليه االدراك   العمليات العقلية المعرفية    االنتباه أول  ويعد
ية تعبر عن مفهوم ذو معنى يسـهل لـه          المثيرات البيئية لكي يصوغها في منظومة فكر      

عمليـــات التوافـــق مـــع البيئـــة المحيطـــة بـــه بعناصـــرها                                                                           
 .)2000 حافظ،( المادية واالجتماعية 

 

حسيا رسي سواء كان ذلك     وأكدت نظريات التعلم على أهمية اإلدراك في مجال التعلم المد         
 فعلى هذا األساس قد يكون الطفل الذي يعاني من صعوبات في اإلدراك الكلي              ،أو حركيا 

 ،أإلدراكي االضطراب   أو في موقف التعلم ناتجة عن هذا العجز         هأمامللمثيرات الموجودة   
 بين األطفـال ذوي صـعوبات       اإلدراكيةوقد أثبتت كثير من الدراسات وجود الصعوبات        

 ولكن هؤالء األطفال يتفاوتون فيما      ،ن وجودها بين األطفال العاديين     م التعلم بصورة أكثر  
 قد يعاني البعض من صعوبات      ،ة هذه الصعوبات التي يعانون منها     بينهم في طبيعة ونوعي   

 ومنهم  ، البصرية تفي اإلدراك البصري الذي يتضمن صعوبات في تنظيم وتفسير المثيرا         
 السمعي الذي يتضـمن تنظـيم وتفسـير         من يعاني من صعوبات أو مشاكل في اإلدراك       

ومنهم من يعاني صعوبات أو مشاكل في اإلدراك الحركي أو التناسق           ،المثيرات السمعية   
 التآزر البصـري مـع      العام أو تآزر أعضاء الجسم خاصة أثناء الحركة والكتابة أو في          

 واحـد   في وقـت   إدراكية وقد يعاني هؤالء األطفال من أكثر من مشكلة          ،النظام الحركي 
 ).2006 ،زهير(
  

ـ       اإلدراك الذين يعانون من صعوبات في       فاألطفال ير  عادة ما يواجهون صعوبة في التفس
 ما يرتسم في    أو هو ما يتكون لدينا من فكرة        واإلدراك ،والحصول على المعنى من بيئتهم    

لها  الصورة التي تشك   أو البصرية   أو السمعية   أو نتيجة المؤثرات البيئية     ،ذهننا من صورة  
 وتسـمى   األذن عن طريـق     إلينا الفكرة التي يحملها جراء معلومات تلقيناها ووصلت         أو



 
 
 

 ٧

 عـــن طريـــق العـــين وتســـمى عنـــدها                                           أو  ، الســـمعياإلدراك
 ).2004 ،العشاوي(  البصرياإلدراك

  
ـ لما اءاتدألوتبعا لذلك فالصعوبات اإلدراكية تؤثر علـى مختلـف ا          ـ  ةعرفي  ة والمهاري

 في ضعف أو انخفاض فاعلية النشاط العقلي المعرفي، التي تـؤثر            كية، والتي تبدو  والحر
 أن،وأكـدت نتـائج الدراسـات والبحـوث         انخفاض  مستوى التحصيل األكاديمي    على  

 عملية  ي وصعوبات معرفية تؤثر ف    تاضطراب أو خلل في اإلدراك يؤدي إلى اضطرابا       
 وتؤدي إلى خلل في عمليـات       . والفهم ب فتعيق عملية االستيعا   ةالتعلم وتؤدي إلى تصعيب   

  ).2005 ،المجاهد( حليل والتركيب والتفكيرالت
   

ومن هنا ستهتم هذه الدراسة بالتعرف على الصعوبات األكاديمية واإلدراكية لـدى طلبـة     
 .المرحلة األساسية الدنيا  في غرف المصادر التعليمية في المحافظات الشمالية

 
 

 :وأسئلتهامشكلة الدراسة  2.1.

حاول العلماء منذ سنوات تفسير صعوبات التعلم االكاديمية مثل صعوبات القراءة والكتابة            
 وكذالك التعرف على العالقة بين صـعوبات الـتعلم االكاديميـة وصـعوبات         ،والحساب

 .االدراك البصري والسمعي باعتبارهما العامل االساسي خلف الصعوبات االكاديمية 
ومن خالل مراجعة الباحث الدراسات العلمية حول العالقـة بـين صـعوبات االدراك                

فهناك من يرفض وجود عالقة بينهما وهنـاك        ، البصري والسمعي بالتحصيل االكاديمي     
) Hammill,1995 ( هاميـل  من يتوصل الى وجود عالقة بين الصعوبات منها دراسـة         

وأشارت النتائج  ، دراكية والتحصيل االكاديمي    للتعرف على العالقة بين بين المهارات اال      
 .الى عدم وجود فروق بين االدراك والتحصيل الدراسي في القراءة والحساب 

 
الى ان الفروق بين التحصيل القرائي      )Black,1984 ( بالك وأشارت الدراسة التي قام بها    

في حين لم تظهـر   ، للتالميذ ذوي صعوبات االدراك والتالميذ العاديين كان داالً احصائياً   
 .داللة احصائية بالنسبة للحساب والتهجئة 

استهدفت بحث العالقة بدراسة  ),Larsen & Hammill 1975 ( الرسن وهاميلفي حين قام
 التحصيل األكاديمي والتمييز البصري والعالقات المكانية والذاكرة والتكامل السمعي  وقد            بين



 
 
 

 ٨

دالة إحصائياً بين التمييز البصري والعالقات المكانية       أسفرت نتائج الدراسة عن وجود عالقة       
الكتابة والتهجي ولم تتضح مع الحساب، كما لم توجـد عالقـة بـين              ووالتحصيل في القراءة    

السمعي والمهارات األكاديمية، في حين كانت هناك عالقة دالة إحصائياً بين           -التكامل البصري 
 .تحصيل بوجه عامالمجموع الكلي لمهارات اإلدراك البصري وال

على تالميذ المرحلة االبتدائية اكدت فيهـا ان         )1993(وفي دراسة قامت بها بدرية علي       
 .تعلم الحساب يعتمد على االدراك البصري اكثر منه على االدراك السمعي 

 
  هدفت التعرف على تأثير اإلدراك البصري العـالي         التي )Black 2003, (  بالك دراسةأما  

النجاز في االختبارات التحصيلية في القراءة والحساب وقد أشارت نتـائج           والمنخفض على ا  
أن الفروق بين متوسط التحصيل القرائـي للتالميـذ ذوي اإلدراك المـنخفض      : الدراسة إلى   

واإلدراك العالي كان داال إحصائيا ، في حين لم تظهر داللـة إحصـائية بالنسـبة للحسـاب       
 . والتهجئة 

ت القراءة والكتابة والحساب بين تالميذ المرحلة االبتدائية فان الحاجة          ونظراً النتشار صعوبا  
 فـي   ملحة الجراء المزيد من الدراسات والبحوث في مجال الصعوبات االدراكية واالكاديمية          

  .غرف المصادر التعليمية 
لذا فان الدراسة الحالية تسعى الى إلقاء مزيد من الضوء على صـعوبات االدراك البصـرية                

وتحديـدا تالميـذ    ،  الساسية في غرف المصادر التعليميـة     الكاديمية لدى تالميذ المرحلة ا    وا
ونظراً لعدم وجود دراسة في فلسطين التي تناولت ، الصفوف الثاني والثالث والرابع االساسي      

 .مثل هذا الموضوع بشكل محدد لذا وجب اجراء هذه الدراسة الحالية
 في التعرف على الصـعوبات واإلدراكيـة      الدراسة الحالية   تبرز مشكلة   ، وبناء على ما سبق     

األكاديمية لدى طلبة المرحلة األساسية الدنيا في غرف المصادر التعليمية فـي المحافظـات              و
 .الشمالية 

  :ينالتالي سؤالي الدراسة الرئيسيينوتحديدا جاءت هذه الدراسة لإلجابة عن 

ة المرحلة األساسية الـدنيا فـي        الصعوبات اإلدراكية البصرية لدى طلب     درجةما )١
 غرف المصادر التعليمية في المحافظات الشمالية ؟

الصعوبات األكاديمية لدى طلبة المرحلة األساسية الـدنيا فـي غـرف            درجة  ما )٢
 المصادر التعليمية في المحافظات الشمالية ؟

 

 



 
 
 

 ٩

 :التاليةاألسئلة الفرعية سؤالي الدراسة الرئيسيين وانبثق عن 

للصـفوف    لدى طلبة المرحلة األساسية الدنيا     ة البصرية عوبات اإلدراكي  الص درجة ما .١
  في غرف المصادر التعليمية في المحافظات الشمالية؟الثاني والثالث والرابع

ـ   درجة    في ةحصائيإهل توجد فروق ذات دالله       .٢  لـدى طلبـة   ةالصـعوبات اإلدراكي
في غرف المصادر التعليمية     للصفوف الثاني والثالث والرابع    المرحلة األساسية الدنيا  

 ؟  والمحافظة ،والمدرسةالجنس، والصف،في المحافظات الشمالية تعزى لمتغيرات 

 لـدى طلبـة      الثـاني  فصل ل اختبار اللغة العربية   في    الصعوبات األكاديمية  درجةما   .٣
  ؟المرحلة األساسية الدنيا في غرف المصادر التعليمية في المحافظات الشمالية

لطلبـة الصـفين الثالـث      في اختبار اللغة العربية      في   بات األكاديمية  الصعو درجةما   .٤
  ؟في غرف المصادر التعليمية في المحافظات الشمالية يناألساسي والرابع

 لطلبة الصف الثاني األساسـي      ت في اختبار الرياضيا    الصعوبات األكاديمية  درجةما   .٥
  ؟في غرف المصادر التعليمية في المحافظات الشمالية

 لطلبة الصفين الثالث والرابـع      ت في اختبار الرياضيا    الصعوبات األكاديمية  رجةدما   .٦
  ؟في غرف المصادر التعليمية في المحافظات الشمالية يناألساسي

 الصعوبات األكاديميـة لـدى طلبـة        درجةل توجد فروق ذات دالله إحصائية في        ه .٧
غرف المصادر التعليمية    في   للصفوف الثاني والثالث والرابع    المرحلة األساسية الدنيا  

 ؟  والمحافظة ،والمدرسة،في المحافظات الشمالية تعزى لمتغيرات الجنس، والصف

 

 : فرضيات الدراسة 3.1

 
 :صفرية لإلجابة عنها كالتالي الفرضيات ال إلى ) ٧-٢( سيتم تحويل أسئلة الدراسة 

 
 فـي    )α(0.05 ≥ لة  ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الدال:الفرضية األولى

 لدى طلبة المرحلة األساسية الدنيا في غرف المصادر         ة البصرية  الصعوبات اإلدراكي  درجات
 .التعليمية في المحافظات الشمالية تعزى لمتغير الجنس

 
 فـي    )α(0.05 ≥  ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة :الفرضية الثانية

 لدى طلبة المرحلة األساسية الدنيا في غرف المصادر         البصرية كيةإلدرا الصعوبات ا  درجات
  .فالتعليمية في المحافظات الشمالية تعزى لمتغير الص

 



 
 
 

 ١٠

  فـي    )α(0.05 ≥  ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة :الفرضية الثالثة
دنيا في غرف المصادر     لدى طلبة المرحلة األساسية ال     البصرية إلدراكية الصعوبات ا  درجات

 .التعليمية في المحافظات الشمالية تعزى لمتغير المحافظة
 

  في   )α(0.05 ≥ ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة  :الفرضية الرابعة
 لدى طلبة المرحلة األساسـية الـدنيا فـي غـرف            البصرية إلدراكيةمتوسطات الصعوبات ا  
 .درسةمحافظات الشمالية تعزى لمتغير المالمصادر التعليمية في ال

 
 في   )α(0.05 ≥  ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة :الفرضية الخامسة

 فـي   األساسي الصف الثاني  لدى طلبة    اختبار اللغة العربية   في    الصعوبات األكاديمية  درجات
 .ير الجنسغرف المصادر التعليمية في المحافظات الشمالية تعزى لمتغ

 
 في   )α(0.05 ≥  ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة :الفرضية السادسة

 فـي   الصفين الثالث والرابع  لدى طلبة    اختبار اللغة العربية   في    الصعوبات األكاديمية  درجات
 .غرف المصادر التعليمية في المحافظات الشمالية تعزى لمتغير الجنس

 
في  )  α(0.05 ≥  ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة :بعةالفرضية السا

 الرياضيات لدى طلبة الصف الثاني األساسـي فـي          رالصعوبات األكاديمية في اختبا    درجات
 .غرف المصادر التعليمية في المحافظات الشمالية تعزى لمتغير الجنس

 
 فـي    )α(0.05 ≥  عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات دالله إحصائية :ثامنةالفرضية ال

الصـفين الثالـث والرابـع       لدى طلبـة      الرياضيات ر في اختبا  الصعوبات األكاديمية  درجات
 . في غرف المصادر التعليمية في المحافظات الشمالية تعزى لمتغير الجنساألساسي

 
 في   )α(0.05 ≥  ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة :تاسعة الفرضية ال

 الصـفين الثالـث والرابـع       طلبة لدى اختبار اللغة العربية   في   الصعوبات األكاديمية  درجات
 .صف في غرف المصادر التعليمية في المحافظات الشمالية تعزى لمتغير الاألساسي

 



 
 
 

 ١١

 في   )α(0.05 ≥  ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة :عاشرة الفرضية ال
 فـي   الصفين الثالث والرابع األساسـي     لدى طلبة     الرياضيات رفي اختبا الصعوبات   تدرجا

 .صفغرف المصادر التعليمية في المحافظات الشمالية تعزى لمتغير ال
 

 )  α(0.05 ≥ ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة :الحادي عشر الفرضية 
لدى طلبة الصف الثاني األساسـي        اللغة العربية  اختبارالصعوبات األكاديمية في     درجاتفي  

 .في غرف المصادر التعليمية في المحافظات الشمالية تعزى لمتغير المحافظة
 

 )  α(0.05 ≥ ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة : الثانية عشر الفرضية
بة الصفين الثالث والرابع في لدى طل اختبار اللغة العربيةالصعوبات األكاديمية في  درجاتفي 

 .غرف المصادر التعليمية في المحافظات الشمالية تعزى لمتغير المحافظة

 

 )  α(0.05 ≥ ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة : الثالثة عشر الفرضية
ـ رفي متوسطات الصعوبات األكاديمية في اختبا    ي  الرياضيات لدى طلبة الصف الثاني األساس

 .في غرف المصادر التعليمية في المحافظات الشمالية تعزى لمتغير المحافظة
 

 )  α(0.05 ≥ ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة :الرابعة عشر الفرضية
 الرياضيات لدى طلبة الصفين الثالث والرابـع        رالصعوبات األكاديمية في اختبا    درجاتفي  

 . التعليمية في المحافظات الشمالية تعزى لمتغير المحافظةاألساسي في غرف المصادر
 

ال توجــد فــروق ذات داللــه إحصــائية عنــد مســتوى                           :الخامســة عشــر الفرضــية
لدى طلبـة   اختبار اللغة العربيةالصعوبات األكاديمية في  درجاتفي  )  α(0.05 ≥ الداللة 

صادر التعليمية في المحافظات الشمالية تعزى لمتغيـر        الصف الثاني األساسي في غرف الم     
 .المدرسة

 
                        ال توجــد فــروق ذات داللــه إحصــائية عنــد مســتوى:السادســة عشــر الفرضــية

لدى  اختبار اللغة العربية رالصعوبات األكاديمية في اختبا درجاتفي  )  α(0.05 ≥ الداللة 
في غرف المصادر التعليمية في المحافظات الشـمالية تعـزى          طلبة الصفين الثالث والرابع     

 .لمتغير المدرسة



 
 
 

 ١٢

 
 )  α(0.05 ≥ ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة :السابعة عشر الفرضية

 الرياضيات لدى طلبة الصف الثاني األساسي في        رالصعوبات األكاديمية في اختبا    درجاتفي  
 . المحافظات الشمالية تعزى لمتغير المدرسةغرف المصادر التعليمية في

 
 )  α(0.05 ≥ ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللـة  :الثامنة عشر الفرضية

 الرياضيات لدى طلبة الصفين الثالـث والرابـع         رالصعوبات األكاديمية في اختبا    درجاتفي  
 .ية تعزى لمتغير المدرسةاألساسي في غرف المصادر التعليمية في المحافظات الشمال

 
 :أهداف الدراسة  4.1

 :تحاول هذه الدراسة تحقيق األهداف التالية 
 اللغـة  العربيـة      إختبـاري   فـي    الصعوبات األكاديمية واإلدراكيـة    درجة إلى التعرف   1.

 لدى طلبة المرحلة األساسية الدنيا في غرف المصادر التعليمية في المحافظـات             والرياضيات
  .الشمالية

األكاديميـة فـي غـرف      و  اإلدراك البصرية  معرفة إن كان هناك فروق في الصعوبات      . 2
  .والمحافظة، ،المدرسة  تعزى إلى متغير الجنس، الصفالمصادر التعليمية

 
 :أهمية الدراسة  5.1

دراكية في غرف    الصعوبات األكاديمية واإل    أهم تكمن أهمية الدراسة في محاولتها الكشف عن      
، والمساهمة في تقديم المساعدة للمرشدين وأخصائي التربية الخاصة فـي           ليميةالمصادر التع 

  النادرة من الدراسات الفلسطينية   ، خاصة إنها تعتبر   لتعرف على هذه الصعوبات وتشخيصها    ا
في التعرف على الصعوبات األكاديمية واإلدراكية لدى طلبة المرحلة األساسـية الـدنيا فـي           

تكمن اهمية الدراسة من    ،  محافظات الشمالية حسب علم الباحث     ال غرف المصادر التعليمية في   
 : خالل 

 درجة انتشار صعوبات التعلم األكاديمية واإلدراكية في غرف المصـادر           الكشف عن  )١
 من خالل الوقوف المباشر لتحديد أهم الصعوبات األكاديمية واإلدراكية فـي            التعليمية

وذلك لما لهما من    ) ، الرياضيات   لغة العربية ال(التعليمية  مادتين أساسيتين في العملية     
 . مباشر على التحصيل العلميسانعكا

 .تزايد نسبة انتشار صعوبات التعلم في المدارس االبتدائية في فلسطين )٢



 
 
 

 ١٣

تزويد الباحثين والمهتمين في هذا المجال بالمعلومـات الهامـة حـول الصـعوبات                )٣
ة والتي تساعد في الكشف المبكر عن األكاديمية واإلدراكية في غرف المصادر التعليمي

 .هذه الصعوبات

تزويد المكتبة الفلسطينية بدراسة هامة وحديثة في تطرقها لموضوع غرف المصـادر         )٤
 . لتوجيه المهتمين إلى مواقعها وميدان عملها وتخصصها  التعليمية

األكاديمية في غرف المصـادر     و  اإلدراك البصري  تلقي الضوء على أهم الصعوبات     )٥
 وذلك بهدف رفع توصيات لراسمي السياسات التربويـة ومعـدي البـرامج             ليميةالتع

التعليمية في فلسطين ، لتتضافر الجهود في تصميم برامج مناسبة مساعدة لهؤالء الفئة             
 . العمل على إزالتها إن أمكن ذلك أوللحد من مشكلتهم 

 
ك بعد اإلطـالع علـى      مناسبين وذل  قياس يتوفر فيها دالالت صدق وثبات        توفير أدوات ) 6

الدراسات السابقة المتعلقة بالموضوع واالستفادة منها عن طريق االستعانة بأدواتها،أو مـن            
 .خالل تصميم أدوات خاصة بالدراسة الحالية 

  
 

 :محددات الدراسة 6.1 

مـن الصـف     قتصر هذه الدراسة على طلبة المرحلة األساسية الدنيا       ت : محدد مكاني  �
محاظـات الخليـل رام اهللا    في غرف المصادر التعليمية في    لرابعالثاني إلى الصف ا   

 .  التعليمية وقد استبعد الصف االول لعدم وجود طالب في غرفة المصادر. وسلفيت
ــاني � ــي الفصــل الدراســي األول                             : محــدد زم ــذه الدراســة ف ــق ه ــم تطبي ت

 ).2009 -2008( من العام
ذا البحث على عينة طبقية عشوائية ممثلة لطلبـة المرحلـة           يقتصر ه  : محدد بشري  �

 .األساسية الدنيا في غرف المصادر التعليمية في المحافظات الشمالية 

 أداة لقيـاس صـعوبات    ( ستخدم الباحث األدوات التالية في دراسته       ا : محدد إجرائي  �
 ).  الحساب، الكتابة ،القراءة : األكاديمية ة والصعوبات اإلدراك البصري

 .المفاهيم والمصطلحات الوارد في هذة الدراسة  : يمفاهيممحدد  �

 



 ١٤

 
  السابقة تاإلطار النظري والدراسا: الفصل الثاني

 
 
 

  اإلطار النظري ١,٢

  السابقة ت الدراسا٢,٢

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٥

 الفصل الثاني

 
  السابقةتاإلطار النظري والدراسا

 :تمهيد 

 غـرف المصـادر    للدراسة وفيـه يتنـاول   النظرياإلطاريستعرض الباحث في هذا الفصل     
 واهـم صـعوبتها     ،وخدماتها،وأنشـطتها ،وأنواعها،ونشأتها ،هـا حيـث مفهوم   من   ،التعليمية
 مـن حيـث مفهومهـا       ،واإلدراكيـة  األكاديمية الصعوبات    الباحث ستعرضيكما  ،اومميزاته
 طرق العالج المقدمة  إلى إضافة ، وطرق التشخيص  ،وأنواعها أسبابها أهموتوضيح  ،وانتشارها

 . دراكيةواإل األكاديميةللتالميذ ذوي الصعوبات 
 البيئة المدرسية   يهيئ أن فاعلة في أي مدرسة عادية من شانه         ة تعليمي مصادر وجود غرفة    نإ

 ، من المدارس المجـاورة    أو المدرسة   أطفال من   األكاديمية تكون مرحبة بذوي الصعوبات      أن
 احد البدائل التربوية الخاصة في المدرسة العادية والتي اشـتهرت فـي             ي ه وغرفة المصادر 

 .امل مع صعوبات التعلم بالذات التع
  غرف المصادر١,١,٢

  :البداية التاريخية لغرف المصادر  ١,١,١,٢
بدأ استخدام غرف المصادر تاريخيا منذ الثالثينيات من القرن العشرين مع فئة من اإلعاقة    

 واتسع استخدامها حتى أصبحت مألوفة في منتصف الستينيات من نفس القـرن             ،البصرية
 ، وصعوبات التعلم  ، واالضطراب االنفعالي  ، واإلعاقة العقلية البسيطة   ،التعلم (في عالجات 

 ).2006، صادق(  ،)والمشكالت السلوكية البسيطة
 

 التعليمية ظهرت نماذج لمراكز غرف المصادر       ، الستينات من القرن العشرين    أوائلوفي  
يب الميداني الـذين     المناهج في كليات التربية وخاصة في خدمة طالب التدر         أقساملتخدم  
مرحلـة   السـتخدامها فـي      التعليمية التعرف واستعارة المصادر     إلى الحاجة   بأشدكانوا  

ور كبير في تحـديث عمليـات        هذه المراكز كان لها د     أن وفي الحقيقة    ،التدريب الميداني 
                اليـات  مـن طلبـة وطالبـات التربيـة فـي الو           ،عدة الصـا  األجيال وخدمة   ،التدريس

ــدةا ــا  ،لمتح ــة الخاصــة فيم ــاالت التربي ــي مج ــز ف ــذه المراك ــل ه                                   وظهرت مث
التربيـة   مراكز ) Special Education Instructional Material Centers(يسمى 

 المصادر التعليميـة    فإنشاء غر  وسرعان ما فضلت الجامعات      ،الخاصة للمواد التدريسية  
 مـيالد غـرف    فكـان ،ن تركيزها على المناهج بالجامعات   لعادية بدال م  لتخدم المدارس ا  



 ١٦

 أولك الوقت في المدارس العادية  على نطاق واسع منذ ذ)resource rooms (المصادر
 ).2006صادق، ( في مدارس التربية الخاصة 

 
 ،يواأفي والية   ) 1963(عام األمريكية المتحدة   اليات الو ي ف فة مصادر  غر أولوقد أنشئت   

 ،ص في المدرسة وتقدم خـدمات تربويـة        غرفة خدمات خاصة تخص    أنهاوتعرف على   
 فـي   أكثر أو التعليمية الذين يعانون من اضطراب واحدة        تالصعوبا ذوي   أطفالخاصة  

                    الطفـل فـي بعـض المقـررات        إخفـاق  إلـى  المعرفية مما يؤدي     اإلدراكيةالعمليات  
 .) 2000 ،باكرمان( الدراسية

 
 :    تعريف غرفة المصادر. ٢,١,١,٢

 

 وتعليمـة بشـكل فـردي    تربيتهنظام تربوي يحتوي على برامج متخصصة تكفل للتلميذ   هي  
 تفسح  أنها وتعتبر البيئة المناسبة لذوي صعوبات التعلم في حين          ، واحتياجاته خصائصهيناسب  
 بل التفاعـل    ، فحسب ميةاألكادي ليتعلم في الفصل العادي المعلومات والمهارات        أمامهالمجال  

قومـات الحيـاة     اللذين يعتبران عنصرين من عناصـر م       اآلخريناالجتماعي والتواصل مع    
 يقضي التلميـذ    أن التي تبنى عليها برامج غرفة المصادر        األسس أهمفمن  ،االجتماعية السليمة 

 .)2006،خطاب(  العادي  في الفصلزمالئه مع األقل الدراسي على يومهنصف 

يد من المتخصصين أن تقديم خدمات الدعم للتالميذ الذين يعانون مـن صـعوبات              ويرى العد 
التعلم في صفوفهم العادية يكون أفضل من تقديمها لهم في غرف المصادر ويرى المؤيـدون               
لهذا النظام أنه أكثر قربا من الواقع الذي سوف يعيش فيه هؤالء التالميـذ بعـد انتهـاء دوام         

من الفوائد الممكنة التي تعود على ذوي صـعوبات الـتعلم مثـل             المدرسة عالوة على عديد     
االعتقاد بأن احترام الذات ومشاعر الجدارة تزداد لديهم نظراً لقلة احتمال تصنيفهم من قبـل               

عالوة على أنهم سوف يتوفر لديهم وقت أكثر        . قرانهم بأنهم مختلفون عن غيرهم بصورة ما      أ
أن هذا االتجاه قد أثار     إلى  ،رصفوفهم العادية وغرفة المصاد   بين  للتعلم نظراً ألنهم ال ينتقلون      

كثيراً من الخالف والجدل حيث يبدي فريق آخر قلقه بخصوص ما إذا كان الـدمج الكامـل                  
 من معلمـي  اً لجميع التالميذ، ألن كثير    مةءمالبالصف العادي هو خيار تقديم الخدمات األكثر        

في لتعليم التالميذ ذوي الصعوبات، وعلى الرغم مـن أن     التعليم العام ليس لديهم االستعداد الكا     
القبول االجتماعي يعتبر ميزة من مزايا الدمج الكامل طوال الوقت في الصف العـادي إال أن                
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الصداقات العديدة قد ال تكون هي النتيجة التي ينتهي إليها العديد من التالميذ ذوي صـعوبات                
 أداء هؤالء التالميذ ألنهم يستغرقون وقتا كبيـراً  التعلم، كذلك يخشى البعض من احتمال نقص     

لذلك يؤكدون على أهمية الحفاظ على سلسلة متصلة مـن خـدمات التربيـة       . من وقت المعلم  
 . )2005،ميرةع( الخاصة

أن غرفة المصادر من بين أكثر الطرق فائـدة للطفـل ذي            ) 1987(ويقرر ميلتون وآخرون    
ويتوافر . توسطة بين التربية النظامية والبرنامج المكثف     الصعوبة في التعلم فهي تمثل خطوة م      

فيها العون لألطفال الذين يعانون مشكالت تعليمية أكثر خطورة مما يعانيـه أقـرانهم الـذين                
ــال        ــع األطف ــدوام م ــوال ال ــي ط ــل المدرس ــي الفص ــاء ف ــتطيعون البق                                   يس

  . )2002 ،عميرة( العاديين

 ،  التعليميـة   فـي غرفـة المصـادر      دراسيمن يومهم ال  )%21-60(ضي الطلبة ما بين    ويق
تواجدين في وظيفتها هي أداء دور قيادي في تطوير وتنفيذ البرامج التربوية الفردية للطلبة المو

  .) Roberta،1995(  الغرف هذه

لصف العادي   إلى أن التعليم في ا     )1995(يوسف القريوتى وآخرون    "وفى نفس االتجاه يشير     
مع خدمات غرفة المصادر أحد أشكال الدمج التعليمي حيث يقضى األطفال ذوو االحتياجـات              
الخاصة جزءا من اليوم المدرسي في الصف العادي والجزء اآلخر في غرفة المصادر حيـث        
ــعوبة       ــن ص ــانى م ــي يع ــب الت ــي الجوان ــا ف ــدريبا خاص ــا وت ــى تعليم                                 يتلق

 .فيها

في دراسته حول تحسين عملية االنتقال النـاجح للتالميـذ ذوي            ) 1994 (وتوصل دينومي   
 ضرورة زيادة التعـاون     إلى ، الفصل العادي  إلىصعوبات التعلم والعودة من غرفة المصادر       

 محتوى البرنامج الذي يقدم     أهمية وركز على    ، الفصل العادي ومعلم غرف المصادر     بين معلم 
 ،لمعلم الصـف العـادي ومعلـم المصـادر         والتدريب المسبق    ،اإلجراءات ووضوح   للتالميذ

ــؤولياتهم  ــوح مس ــور التعــ ،ووض ــا وص ــيم ،اون بينهم ــة التعل ــاح ، وخط  لنج
 .)denomme,1994(البرنامج

خصصات في المدرسـة التـي تتـيح        يتطلب الدمج بدوره عمال مكثفا يقوم به فريق متعدد الت         
 العمـل   هعضـائ وهذا الفريق يتيح أل   ، ة ذوي صعوبات التعلم    للطلب األكاديمياالندماج  فرص  
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 التعليميـة   األوضاعوتحديد  ، لم الطلبة ذوي صعوبات التع    إلىالتشاركي التعاوني في التعرف     
 ).Quingey,studer,1998(  إليهاالمناسبة والخدمات التربوية التي يحتاجون 

 مـن خـالل     ية والتعليم الفلسطيني   غرفة المصادر حسب وزارة الترب     إلىوتتم عملية التحويل    
 / المدرسـة  / معلـم  /ة المدرسـة  /  من المـدير   ةالمكونلجنة الدمج التي شكلت في المدارس       

 الطلبة على النتـائج     أمور أولياء إطالعشريطة  ،  ة التربية الخاصة   / معلم /ة المدرسة   /المرشد
  )2008 ،التعليم الفلسطينيوزارة التربية و( لجنة الدمج واخذ الموافقة خطياإليهاالتي توصلت 

. 

ومن خالل غرفة المصادر يتم التعاون بين المدرس الخاص ومدرس الفصل العادي من اجل              
 خمس خطوات بهدف وضع خطة   إلىتنفيذ برنامج تربوي تعليمي للطالب والذي يمكن تقسيمه         

له وتتكون تربوية فردية يتم من خاللها تحديد وقياس مظاهر الصعوبات وعمل برنامج تعليمي 
 :هذه الخطوات من 

 . قياس مظاهر صعوبات التعلم وتشخيصها 1

 . تخطيط البرنامج التربوي ويعني صياغة األهداف وطرائق تنفيذها 2

 . تطبيق البرنامج التربوي 3

 .يم البرنامج التربويي تق4

  ) 2008 ،نبهان (  تعديل البرنامج التربوي على ضوء نتائج عملية التقييم 5

 المرشد  إلى األكاديميةالتحويل عند قيام معلم الصف بتحويل الطلبة ذوي صعوبات التعلم           يتم  و
 االختبارات وتشـخيص الطلبـة ذوي صـعوبات الـتعلم           بإجراءالمدرسي الذي يقوم بدوره     

 سجالتهم المدرسية وظروفهم البيئية التي تساعد في معرفـة          إلى من خالل الرجوع     األكاديمية
 .عوبات التعلم في صالعوامل التي ساهمت

 وأهـدافها غرف المصادر الفلسطينية من حيث توزيعها وماهية غرف المصادر          إلى  وبالنسبة  
 إلـى  التحويل الطلبة    آليةفة لغرفة المصادر     المستهد  الفئة غرف المصادر  الطواقم العاملة في  و

 .غرفة المصادر 
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 :رف المصادر وتوزيعها غ٣,١,١,٢

 13غرفة في الضفة موزعه علـى       27فة موزعة كما يلي    غر 37تتكون غرف المصادر من     
 . مديريات تربية وتعليم5 في غزة موزعه على 10مديرية تربية وتعليم و

  :ماهية غرفة المصادر٤,١,١,٢

هي غرفة صفية ملحقة بالمدرسة العادية تكون مجهزة بما يلزم من وسائل وألعـاب تربويـة                
، ع الطلبة ذوي الصعوبات التعليمية     الخاصة للعمل م   ة التربية /وتداوم فيها معلم  ، أثاث مناسب و

أمـا  ،  مادتي اللغة العربية والرياضيات    في، بة في غرفة المصادر هو دوام جزئي      ودوام الطل 
ة التربية الخاصة بإعداد خطة تربويـة       /ويقوم معلم ، باقي الحصص فتكون في الصف العادي     

  .منهاج الرسمية تنسجم في خطوطها الرئيسية مع ال/فردية لكل طالب

 : غرفة المصادرأهداف٥,١,١,٢ 

 . والتربوي للطلبة ذوي صعوبات التعلم األكاديمي تقديم الدعم 1

 . تقديم الدعم والمشورة للمعلمين العاديين 2

  .األمور ألولياء تقديم الدعم والمشورة 3

 . تقديم الدعم النفسي واالجتماعي للطلبة ذوي صعوبات التعلم 4

   : المصادرغرفواقم العاملة في الط ٦,١,١,٢

 يحملون تخصص تربية ابتدائية لعدم توفر تخصص التربية الخاصة ومن           معلمين تم تعيين    1
  .اإلشرافيةثم تم تدريبهم ودعمهم من خالل الزيارات 

 :الفئة المستهدفة لغرف المصادر   ٧,١,١,٢

 األساسـي الصف الرابع    إلى الثانياالطلبة الذين يعانون مشاكل في التعلم من الصف          •
 . رف المصادر صعوبات القراءة والكتابة والحساب في غالموجودةومن ابرز المشاكل 

 )24-18(  يتراوح ما بين أسبوعياالذين يستفيدون من غرفة المصادر :  عدد الطلبة  •

  .25 أسبوعيالمعلم المصادر : عدد الحصص  •
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 :  غرفة المصادر إلى تحويل الطلبة  آلية٨,١,١,٢

 .دراسة وضع الطالب من قبل لجنة التحويل  •

 . التربوية في مادتي اللغة العربية والرياضيات التشخيصيةتطبيق االختبارات  •

 .لدى الطالب من قبل المعلم رصد نقاط القوة والضعف  •

 لجنة الدعم والتحويل بعد     أعضاء بموافقة جميع     إال  غرفة المصادر  إلىال يتم التحويل     •
 .عن حالته كتابة تقرير مفصل 

 . غرفة المصادر إلى على وضع ابنه لتحويله وإطالعه الطالب أمراستدعاء ولي  •

  )2008، تربية والتعليم العالي الفلسطينيوزارة ال( . الخطة التربوية الفردية إعداد •

ويشير عديد من المتخصصين بأن غرف المصادر صممت لتوفير نوع من التدريس لتكميـل              
 ةتلقون من خالله مهارات عالجية أو تدريبات على المهارات األكاديمي    برنامج الصف العادي ي   

مـن اليـوم                      % ) ٥٠(وفق جلسات أسبوعية مجدولـة بحيـث يكـون مجملهـا أقـل مـن                
 )1998كيرك وكالفانت، ( الدراسي

مجموعة من األنشـطة األساسـية فـي غـرف          ) 1987(ويذكر زيدان السرطاوى وآخرون     
 : ىالمصادر وه

أدوات واختبارات لتشخيص جوانب القصور لدى الطفـل وتحديـد طبيعـة العـالج               )١
 .المطلوب

 .طرق وأساليب تدريس تتناسب مع طبيعة الصعوبات التي يعانى منها الطفل )٢

 .مواد تعليمية تتناسب مع طبيعة طرق وأساليب التدريس )٣

انى منها هذه تدريس األطفال في مجموعات يراعى فيها نوع ودرجة الصعوبة التي تع           )٤
 .المجموعة

 .أنشطة وأدوات تعليمية تثير اهتمام التلميذ وبالتالي تضمن تعاونه ومشاركته وتفاعله )٥

 .جداول تنظم المدة التي يقضيها الطفل في غرفة المصادر وفى الفصل العادي )٦

التخطـــيط والتعـــاون بـــين مـــدرس المصـــادر ومـــدرس الفصـــل                                 )٧
 ) .1987، السرطاوى(العادي
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 قسم مسئول عن تنمية مهـارة     غرفة المصادر إلى أقسام مختلفة كل     )  2000( وتقسم باكرمان 
، ومن ثم يقسم الطالب الذين يعانون من الصعوبات التعليمية إلى مجموعات متجانسـة              معينة

   وأقسـامها   من حيث نوع الصعوبة وحدتها ، بصرف النظر عن المرحلة الدراسية للطالـب                

  :هي 

 .قسم لتنمية مهارات القراءة  •

 .قسم لتنمية مهارة الكتابة  •

 .قسم لتنمية المهارات الخاصة بتعليم الرياضيات  •

 ) .2000باكرمان ، ( قسم للتعليم المنفرد  •

 المصادر في البيئة الفلسطينية تتميز بالتركيز على الطلبـة ذوي           غرفة نأيرى الباحث   و
ند الطـالب قـي المرحلـة        بسبب انتشارها بكثرة ع    .حساب ال ، الكتابة ،صعوبات القراءة 

 الصعوبات التي تعيق التقدم في عالج هذه الصعوبات عدم توفير           أهم الدنيا ومن    األساسية
ونقص في  ،  التربية الخاصة  أخصائيواختبارات لعالج هذه الصعوبات وعدم توفر        أدوات

 الطفل قدرة   في حين يظهر  ،يةب غرف المصادر من الصفوف العاد     وقر، الوسائل التعليمية 
عرض  ويسـت ،قديم التعليم المدرسي المالئم له    ولكنة يفشل في ذلك بعد ت      ،كاملة على التعلم  

 أكثر من التفصيل باعتبارها     بشيء ، والحساب ، والكتابة ،الباحث كل من صعوبات القراءة    
  . انتشاراًاألكاديميةالصعوبات 

 : مفهوم اإلدراك .  ٢,١,٢      

اس المختلفـة    عبر الحو  هدراك قدرة المرء على تنظيم التنبيهات الحسية الواردة إلي        يعرف اإل 
التها المعرفية طار الخبرات السابقة والتعرف عليها وإعطائها معاني ودال  ومعالجتها ذهنيا في إ   

  ).2006، ملحم.( المختلفة

 

 : صعوبات اإلدراك البصري   ٣. ٢,١,٢

 ألسس التي يقوم عليها التعلم المعرفي وهو كما تراه الجشطلت          من ا   هاماً يشكل اإلدراك أساساً  
، وإشـارات    فالحروف والكلمـات   عملية تأويل وتفسير للمثيرات وإكسابها المعنى والداللة ،       
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المرور وسيارات اإلسعاف، والشرطة كل واحدة منها لها معنى خاص يدرك نتيجـة نشـاط               
 . اإلدراك  ما يمكن تسميتهوالمثيرات مكوناًعقلي يقوم به العقل للربط بين هذه اإلحساسات 

رصيد  منوتعتمد عملية تفسير المثيرات وإكسابها المعاني والدالالت على ما يوجد عند الطفل 
 عن الدور النشط للعمليات المعرفية التي تقف خلـف          ، فضالً مفاهمي وذخيرة معرفية مكتسبة   

عاني والدالالت وفق محتوى النشاط العقلي      في استقبال المثيرات وإكسابها الم    \الدور االيجابي   
  ). 2004العشاوي ، ( والعمليات العقلية التي تعالج هذا المحتوى 

 

 من مجرد وعي الفرد وتوضح التعريفات المختلفة التي وضعها العلماء أن عملية اإلدراك أكثر
ـ            واستقباله المالئم للمثيرات   ،الحسي  ل مـن              ، لعل ذلك يتضح من التعريف الـذي وضـعه ك
لإلدراك وهو العملية التي يصبح األفراد من خاللها علـى وعـي بالبيئـة               ، وهيفمان نكالجا

 يحصلون عليها عـن طريـق       ظيم وتفسير الدالالت والشواهد التي    المحيطة بهم من خالل تن    
  ).2006زهير، ( الحواس

 

 :كيفية حدوث عملية اإلدراك   ٤. ٢,١,٢

 بحيث ، تمدنا بها الحواسالتي ، يحدث فيها تغيير وتنظيم اإلحساسات عملية نشيطةن اإلدراكإ
 لكـن ، و  موجات صوتية وروائـح    ننا ندرك موجات ضوئية أو    إ،  ندرك شيئا منظما له معنى    

، كما ندرك العالقات بين هـذه األشـياء،          لها حجم ولون ورائحة وملمس خاص      ندرك أشياء 
راكنا للعالم الخارجي يبدأ بإحساسـات منفصـلة        ويرى علماء النفس الترابطيون القدماء أن إد      

يترابط بعضها مع بعض حتى يتألف منها الكل اإلدراكي، بمعنى آخر األشياء التـي نـدركها    
 هذا الترابط تتألف األشياء التي      ننتيجة نشاط عقلي يربط بين إحساسات منفصلة ومختلفة وم        

  ). 2006 ، زهير (وجميعها تدرك بواسطة قوانيين التنظيم الحسي، ندركها

 

 :  قوانين التنظيم اإلدراكي ٤ .٤,١٠,١,٢

من أهم القوانين أو المبادئ التي تستخدمها في تكوين أنماط إدراكية جيدة قوانين اإلحكـام أو                
، والتشـابه    والتقـارب  الشكل واألرضـية،  :  التي تتمثل في كل من قوانين      اإلتقان اإلدراكي 

 :والتي نعرضها في ما يلي ل واالتصال  والشمو، واإلغالق والسياقاالتصالو
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 : الشكل واألرضية  •

يميل اإلنسان بفطرته إلى تنظيم المدركات البصرية التي يراها إلى شكل وأرضية ، فالكلمات              
، وإنما نرى حروفا     بقع من لونيين اسود وابيض     المكتوبة على هذه الصفحة ال نراها على أنها       

، وعندما يتساوى الشكل واألرضية فـي جـذب         ء بيضا وكلمات سوداء واضحة على أرضية    
  ).  2006، ملحم(  من النقط الغامضة االنتباه يصبح المنبه

 :التقارب  •

 . تميل األجزاء التي تكون متقاربة من بعضها في الزمان أو المكان إلى إدراكها معا 

 : التشابه  •

،  متميـزة  ي أنماط إدراكيـة    تميل العناصر المتشابه إلى جذب االنتباه إليها والى أن تتجمع ف          
تمثل االستمرار في ميل األشخاص إلى إدراك أي موقف إدراكي معقد علـى انـه يتضـمن                 

، بمعنى أننا نميل إلى إدراك التنظيمات التي تتماسك أجزاؤها بأكبر            متصلة خطوطا أو أنماطا  
 .قدر من االستمرار أو االتصال 

 :اإلغالق  •

ملء الثغرات وسد الفجوات في الموقف ألتنبيهـي لكـي           تتمثل عملية اإلغالق في اإلدراك ب     
 .نجعل منه معنى 

 :السياق  •

 .ويشمل كل العناصر في الشكل ويكون أكثر قابلية إلى التنظيم اإلدراكي من أي سياق آخر 

 :التماثل  •

 تميل إلى إدراك األجزاء المتماثلة معا على أنها تشكل مجموعة وهي تدرك قبل غيرها مـن                
 ).2006زهيرة، ( ىالصيغ األخر

يميل بنا الى ان ندركه نجمه ال شـكلين سداسـين او مثلثيـين              ) ٤(فشكل   : الشمول •
 .الن النجمة تتميز باحتوائها وشمولها على جميع الناصر، متداخلين 

أو غير مسـتقيمة تـدرك       فالنقط التي تصل بينهما خطوط مستقيمة        :عامل االتصال    •
 ) .1970، راجح.( صيغة 
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 : خصائص اإلدراك  ٥. ٢,١,٢

حيث تشكل المعرفة أو الخبرة السابقة      : يعتمد اإلدراك على المعرفة والخبرات السابقة       : أوالً  
 . طفلك في إدراكه وتمييزه لألشياء التي يتفاعل معها هاإلطار المرجعي الذي يرجع إلي

المعلومات الحسية   في كثير من األحيان تكون       هألن: اإلدراك هو بمثابة عملية استدالل      : ياًثان
المتعلقة باألشياء ناقصة أو غامضة مما يدفع نظام طفلك اإلدراكي إلى استخدام ما توفر عنده               

 .من معلومات لعمل االستدالالت واالستنتاجات 

حيث يلجا الطفل إلى تجميع اإلحساسات المختلفة فـي فئـة           : اإلدراك عملية تصنيفية     : اًثالث
  ).2004، العشاوي( تركة بينها مما يسهل عملية إدراكها معينة اعتمادا على خصائص مش

 عن نفسها مـن خـالل        تعبر تعبر صعوبات التعلم الناشئة عن اضطرابات عمليات اإلدراك       و
 :ثالثة مظاهر أساسية وهي 

 .الفشل المدرسي أو انخفاض أو ضعف التحصيل األكاديمي  •

 .داء الحركي الصعوبات المهارية والحركية أو صعوبات التآزر أو األ •

  ).2004، العشاوي( الفشل في تكامل النظم اإلدراكية و اإلدراكية الحركية  •

 : تنقسم الصعوبات اإلدراكية إلى ٦ .٤,١٠,١,٢

  Percptual Disabilities Visual: صعوبات اإلدراك البصري  )١

   Auditory Percptual Disabilities: صعوبات اإلدراك السمعي  )٢

أن العـين هـي األداة الرئيسـية والمصـدر األول            : دراك البصـري  صعوبات اإل / أوالً
 ، حيث يـدرك     المستقبالت الحسية البصرية   التي تصل إلى الدماغ وتنقلها إليه     للمعلومات  

اإلنسان هذه المعلومات التي تصل إلـى دماغـه ويصـبح لهـا مـدلول عنـده ولهـا                                         
  ).1998 ،منير( أهميتها

 البصري يعني قدرة الفرد على تفسير ما يراه ، ويظهر التلميذ الـذي يعـاني مـن                  فاإلدراك
صعوبات في التعلم بعض أشكال من الصعوبات اإلدراكية البصرية ونلخص هذه الصعوبات            

 :كالتالي 

 : صعوبة التمييز البصري  �

ـ  واالخـتالف بـين األ     هالتمييز البصري يتضمن قدرة التلميذ على مالحظة أوجه الشب         كال ش
من مشـكلة فـي     والحروف ومدى هذا االختالف بين األشياء، وقد يمتلك التلميذ الذي يعاني            
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 مشكلة في معرفة واستخدام الحروف      ه، ولكن قد تكون لدي     عادية بصارالتمييز البصري حدة إ   
 هفقد يرى التلميذ شكال ما ولكن      ، أي في مزاوجة الصور واألشياء،      والكلمات الهجائية واألعداد 

،  على شكل دائرة   خر، فعلى سبيل المثال قد ينظر إلى شكل مستطيل ويعيد رسمه          آ اًئه شي يدرك
، كمـا   على كتابة وقراءة رسومات التلميـذ     وقد تؤثر صعوبة التمييز بين المثيرات البصرية        

يشمل النطق المعكوس أو قلب الحروف وهو من أكثر الصعوبات انتشارا لدى التالميـذ ذوي             
، أو يفقـد الكلمـة أو        التلميذ كلمة احمر بدال من احمـد       كاديمية، فقد يقرأ  صعوبات التعلم األ  

يستعمل األصابع في أثناء القراءة أو يحدث قلبا في أجزاء من الكلمة على الرغم من إدراكـه                 
 ).2006، زهير(  ككل غير منظم  أن إدراكهإالألجزاء الكلمة إدراكا صحيحا 

 : صعوبة التمييز بين الشكل واألرضية  �

،  الخلفية المحيطة به    وتشير إلى القدرة على فصل أو تمييز الشيء أو الشكل من األرضية أو            
واألطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم ال يستطيعون التركيز على فقرة السؤال أو الشكل              

 باالنتبـاه   ، وترتبط هذه الصعوبات عـادة     لمحيطة به أو الشيء مستقال عن الخلفية البصرية ا      
إلـى أن   ) webman 1999,(  في االنتباه وسرعة اإلدراك، حيث أشـار ويبمـان           قائياالنت

 واألرضية  الشكل  عليهم التمييز بينلذين يعانون من صعوبات التعلم يصعباألطفال ا

 ).2006زهير، ( 

 : صعوبة في اإلغالق البصري 

، أو  جزئيـة لـه   ما من خالل صيغة ونعني به القدرة على التعرف إلى الصبغة الكلية لشيء        
، وتوضح الدراسات التي أجريت فـي هـذا          من هذا الكل   معرفة الكل حين يفقد جزء أو أكثر      

، سـواء   كلي ال المجال إلى عدم قدرة األطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم على اإلغالق           
ر كان هذا إغالقا بصريا حيث يصعب عليهم بلورة أو تركيز االنتباه على الشكل نهائيا أو غي               

  ).  2006،ملحم( الخلفية التي يرتكز عليها مستقل عن األرضية أو 

 : صعوبات إدراك العالقات المكانية �

ع األشياء      ويقصد بصعوبات إدراك العالقات المكانية تلك الصعوبات المتعلقة بإدراك وض         
 أو كين شـيء مـا   الفرد أن يتعرف على إمكانية تس  إلى، حيث يتعين    أو المدركات في الفراغ   

في عالقة مكانية لهذا الشـيء مـع        ) أشكال ، صور، حروف، كلمات، أعداد  ( رمز أو شكل    
وتمثل القدرة على إدراك العالقات المكانية أساساً هاماً مـن          ... األشياء األخرى المحيطة به     

األسس التي يقوم عليها التعلم وخاصة تعلم الرياضيات و التصميمات الهندسية والبيولـوجي             
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ــم و ــعوبات                                   والرس ــى ص ــؤدي إل ــدرة ي ــذه الق ــطراب ه ــإن اض ــالي ف بالت
  ). 1998، الزيات.( فيها 

  :التذكر البصريصعوبة  �

فترة قصـيرة جـدا      بالقدرة على تذكر اإلشكال في        يشير هذا البند إلى الصعوبات المرتبطة     
  ).2005،  مجاهد(  .تصل إلى خمس ثوانٍٍ

 

 : على األشياء والحروف صعوبة التعرف  �

 طبيعة األشياء عند رؤيتها أو تخيلهـا        إلى ونعني بهذه الصعوبة ضعف القدرة على التعرف        
، واألشكال، حيث أن  والكلمات، واألعدادعوبة التعرف على الحروف الهجائيةوتشمل هذه الص

سـتويات  ، يمكن أن تنبئ بشكل جيد عـن م  الشكلالتعرف على األشياء والحروف واألعداد و     
  ). 2006ملحم،( التحصيل القرائي للطفل

 : في مقابل صعوبات إدراك الجزء صعوبات إدراك الكل �

ومدركو الكل هم أولئك الذين يرون أو يدركون الشيء في صيغته الكلية أو التامة أو في شكل             
ـ                كلي زاء  ، بينما مدركو الجزء هم الذين يميلون إلى التركيز على التفاصيل الدقيقـة أو األج

 .ويفتقرون إلى إدراك الكليات 

ية أن األطفـال ذوي صـعوبات          وتشير الدراسات والبحوث التي أجريت على هذه الخاص       
ضطرابات اإلدراك أو الوظائف اإلدراكية أي الجزئيون أو        ، وخاصة الذين يعانون من ا     التعلم

قراءة والكتابـة   يجدون صعوبات ملموسة في ال     الكليون أو مدركو الكل      لكء وكذ مدركو الجز 
  ).2005، مجاهد( وإدراك الرسوم والرموز والحروف

 :صعوبات اإلدراك السمعي /  ثانيا

 يعاني األطفال ذوي المشكالت التعليمية من صعوبات في اإلدراك  السمعي مقارنة باألطفال             
 الجمل عند سـماع     العاديين وتتمثل الصعوبة في عدم قدرتهم على تركيب األصوات وإكمال         

 :، وتتضمن الصعوبات اإلدراكية السمعية المظاهر التالية ء منهاجز

 يشير هذا المظهر إلى قدرة الفرد على تمييـز األصـوات            :صعوبة التمييز السمعي     �
( المختلفة التي يتضمنها الكالم والتمييز بين الحروف المتشابهة في النطق مثل حرف             

( )كال  ( وكلمة  ) قال  ( ثل كلمة   وكذلك الكلمات المتشابهة في النطق م     ) ك  ( و  ) ق  
  ).1993، صوالحة
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 :صعوبة الذاكرة السمعية  �

   حيث يجد األطفال صعوبة في تخزين واسترجاع ما يسمعونه من مثيرات أو معلومـات،              
ويفتقدون المتابعة الشفهية للحوار أو المحادثة في اللغة المنطوقة  كما أنهم يفتقرون إلى الفهم               

، أو  ن المظاهر السلوكية لـبطء اإلدراك     ، ويعكسون الكثير م   عليمات الشفهية لقرائي وإتباع الت  ا
، ويبطؤ لـديهم نظـام تجهيـز ومعالجـة     ل تدفق أو عرض المعلومات الشفهية انخفاض معد 

 المعلومات المسموعة  ويكون من المالئم لهـؤالء األطفـال االعتمـاد علـى المعلومـات                            
  ). 2005، مجاهد.( المقروءة

 :صعوبات اإلغالق السمعي  �

و الطفل الذي   حين يفقد جزءاً أو أكثر من الكل           و يتعلق اإلغالق السمعي إلى معرفة الكل        
يعاني من صعوبة في اإلغالق البصري سوف تكون لديه صعوبة في معرفة الكلمة المنطوقة              

ب الذين يتصف و ضعف اإلغالق البصري يعتبر شائعاً بين الطال     ... إذا سمع جزء منها فقط      
فإن هذه المشكلة أكثر شيوعاً Elkius,(1972)  ووفقاً لما ذهب إليه مستوى قراءتهم بالضعف

  ). 2006، زهير(في الصف الثالث منها في الصف األول  

 :صعوبة مهارة المزج أو التوليف السمعي  �

يهم عمـل      واألطفال ذوو الصعوبات يعانون أو يفتقرون إلى هذه القدرة ، حيث يصعب عل            
ــذه                               ــروف ه ــتكمال ح ــة ، أو اس ــات الناقص ــاطع الكلم ــمعي لمق ــالق س إغ

  ). 1998، الزيات( الكلمات 

إلى أن ذوي  2000   دراسة لطفي عبد الباسط إبراهيم منها    وقد أثبتت الكثير من الدراسات
ات اإلدراك البصري صعوبات التعلم في القراءة كانت لهم مشاكل و اضطرابات في قدر
 . والسمعي، بينما كانت عادية لدى ذوي صعوبات التعلم في الحساب 

، ين وجود المشاكل اإلدراكية بين ذوي صعوبات التعلم بصورة أكبر من وجودها لدى العادي            
، ابات اإلدراكية التي يعانون منها    ولكن هؤالء األطفال يتفاوتون في طبيعة و نوعية االضطر        

رون من صـعوبات    ، في حين يعاني آخ    بعض من صعوبات في اإلدراك البصري     فقد يعاني ال  
، ومنهم من يعاني من مشاكل أو صـعوبات فـي اإلدراك الحركـي أو               في اإلدراك السمعي  

 التآزر البصري مع    التناسق العام و تآزر أعضاء الجسم خاصة أثناء الحركة أو الكتابة أو في            
كما قد   ،ثر من مشكلة إدراكية في وقت واحدل من أك ، وقد يعاني بعض األطفا    النظام الحركي 

، سبب للبعض صعوبات في تعلم الحساب     نجد أن بعض األنواع من االضطرابات اإلدراكية ت       
  ). 2005، مجاهد( ولكن مثل هؤالء تكون لديهم القدرة على التعبير الشفهي بشكل ممتاز



 ٢٨

 : تشخيص صعوبات اإلدراك البصري والسمعي  ٦. ٢,١,٢

بر عملية قياس وتشخيص الصعوبات اإلدراكية عملية دقيقة تنطوي علـى الكثيـر مـن               تعت
اإلجراءات التي تتطلب استخدام أكثر من أداة من أدوات القياس والتشـخيص ، وفيمـا يلـي       

 :عرض لبعض هذه األدوات 

 :أدوات تقييم اإلدراك البصري / أوالً.

لمدرسي كونه يعاني من صعوبة في تعلـم        ميذ إلى األخصائي النفسي ا    عندما يحول احد التال   
، فان تقييم مجال اإلدراك البصري يكون في مقدمة المجاالت التي تحتاج             القراءة الحساب ، أو  

 النفسي إلى اختبارات صممت خصيصا للكشف عـن         الإلختصاصي، ويحتاج    تقييم إلى إعادة 
 :مهارات اإلدراك البصري لدى هذا الطفل مثل 

 ) فروستج ( دراك البصري المقياس النمائي لإل �

يعتبر من االختبارات غير فهو  (Gardenr,1985)  واختبار اإلدراك البصري  لجاردنر �
، وهي خالية من الرموز اللغوية، ويسـتخدم هـذا           الهندسية ، ويعتمد على األشكال   اللفظية

تتمثـل فـي   ، واهم مميزات هذا االختبار في أنها  سنة12 _4االختبار لألطفال من سن 
، كما انه ال يحتاج إلى استجابات        التي تتكون من التصميمات    ،لخطوط السوداء العريضة  ا

 مـن   )TVPS(لفظية وتكون مقصورة على اإلشارة، ويتكون اختبار اإلدراك البصـري           
 : اختبارات فرعية مرتبة حسب الصعوبة وهي ةخمس

 .التمييز البصري  �

 .اختبار التذكر البصري  �

 .ة اختبار العالقات المكاني �

 .اختبار التمييز بين الشكل والخلفية  �

  ). 2006، زهير(  البصري  اختبار اإلغالق �

 

يـدان صـعوبات     من االختبارات المعروفة في م     ةويعتبر اختبار الينوي للقدرات السيكولغوي    
، إذ يستخدم هذا االختبار في قياس المظاهر المختلفة لصعوبات التعلم وتشخيصها ومنها             التعلم

اإلدراكية البصرية، وصمم هذا االختبار من قبل كيرك وآخرين ويصـلح للفئـات             المهارات  
، ويتكون   المقياس فهو ساعة ونصف    ، أما الوقت الالزم لتطبيق     سنوات )١٠-٢(العمرية من   
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 والعمليـات النفسـية     ا اختبار فرعيا تغطي طرائق االتصال ومسـتوياته       12هذا المقياس من    
، ويقيس مطابقة صورة مـع      لفرعية اختبار االستقبال البصري   االعقلية، ومن هذه االختبارات     

، ويقيس الربط بين المثيرات البصرية  واختبار الترابط البصري، ذات عالقة بهاصورة أخرى
المتجانسة واختبار اإلكمال البصري يطلب الفاحص من المفحوص أن يشير إلـى الصـورة              

  ).1999الروسان، ( دة  محد في مدة زمنيةه المعروضة عليةالمماثلة للصور

 

 :التدخل العالجي الضطرابات عمليات اإلدراك ٧. ٢,١,٢

  :ت من األنشطة هييعتمد التدخل العالجي الضطرابات عمليات اإلدراك على ثالث مجموعا

 يعتمد اختيار األنشطة العالجية التي يمكن اسـتخدامها         :أنشطة تدعيم النمو اإلدراكي     /  أوالً
عمليات اإلدراك على نمط ونوع درجـة االضـطراب أو الصـعوبة            في عالج اضطرابات    

اإلدراكية التي تم التحقق من وجودها من خالل األدوات واالختبارات المالئمة مـن ناحيـة               
وعلى تفسيرها في عالقتها بسلوك الطفل القابل للقياس والمالحظة والحكم الموضوعي مـن             

 .ناحية أخرى 

 والتي يمكن استخدامها مع األطفال ذوي الصـعوبات         :بصري  أنشطة تدعيم اإلدراك ال   / ثانياً
  .اإلدراكية وخاصة اإلدراك البصري

 ويثبتها أمام الطفل ويكرر قراءتها ثم       :يكتب المعلم حروفا وأرقاما وأعدادا على لوحة      /  ثالثاً
 . منها حتى يصل إلى درجة اإلتقان في النسخ يطلب منه أن يقوم بنسخ كٍل

معلم بمجموعة من الخرز الملون ذات إشكال وألوان وأحجام مختلفـة ويـدرب             يأتي ال / رابعاً
 .الطفل كيف يصنف بحسب اللون والشكل والحجم 

يأتي المعلم بمجموعة من المكعبات المختلفة األلوان من الخشب والبالستيك ويـدرب            / خامساً
 . أشكال أو نماذج مختلفة نتاجعلى إاألطفال 

موعة من الصور ويطلب من األطفال البحث عن األشكال في الصور           يأتي المعلم بمج  / سادساً
 .مثل جميع األشكال الدائرية 

يأتي المعلم بمجموعة من األشكال الهندسية ويطلب من األطفال مزاوجـة األشـكال             / سابعاً
 .الهندسية التي تقبل التجميع أو التركيب معا

ل ويحذف بعض مكوناتها ويطلب مـن       يعرض المعلم مجموعة من األشياء على األطفا      / ثامناً
 .األطفال تحديد األجزاء الناقصة 
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 .يعرض المعلم على األطفال مجموعة من الصور ، ويطلب منهم تكوين قصة منها / تاسعاً

يطلب المعلم من األطفال أن يتحسسوا عددا من األشكال والنماذج بأصـابعهم ، ثـم               / عاشراً
  ).2006 ،زهير.( لى ورقة أو على السبورة برسم األشكال التي يدركونها عوايقوم

 :  أنشطة تدعيم اإلدراك السمعي  ٨. ٢,١,٢ 

، يجب أن يتدرب الطفل على سماع نطق أصوات          للقراءة  لتحقيق النجاح في المراحل األولى    
الحروف المفردة للغة كما يجب التأكيد على أن الكلمات التي نسمعها تتكون من ذات الحروف               

 :كن تحقيق ذلك من خالل المفردة ، ويم

نقرأ أمام الطفل أغاني مسجوعة ، فالطفل يستمتع        : استخدام األغاني الشعرية ألطفال      �
بتكرار األغاني الشعرية ذات القوافي المسجوعة ، ثم توقف فجأة لجعل الطفل يردد أو     

 .يكمل السجع نفسها

ب منـه ذكـر      منها ونطل  اًم الطفل الكلمة ثم نحذف حرف     لنع: حذف بعض األصوات     �
 ) .غزال ، غزا ) ( فيل ، ف ل ( الكلمة دون الحروف مثل 

في هذا النشاط يتم التأكيد على حروف وأصوات البداية ،       : أصوات أو حروف البداية      �
 .ويطلب من الطفل أن يذكر بعض الكلمات التي لها نفس األصوات أو الحروف 

طلب من التلميذ مزج هذه     نفكك الكلمة حرف من حروف الكلمة ثم ن       : مزج األصوات    �
  ).2006 ،كوافحة( وهكذا ) ة _ م _ ا _ م _ ح ( ،  مثل حمامةاألصوات

يرى الباحث أثناء تطبيق االختبار اإلدراك البصري أن الطالب يواجهون صعوبة فـي             و
وخاصة في بعد التمييز البصري وانـه ال توجـد          التمييز بين األشكال الموجودة أمامهم      

سباب تذكر األشكال وربطها مع بعضها البعض وهذا دليل إن من أهم األ           القدرة لديهم في    
 . هي صعوبات اإلدراك عند الطالب التي تؤدي إلى الصعوبات األكاديمية

 
 :صعوبات القراءة .   ٣,١,٢

 لم تكن المحور    أن األكاديميةتشكل  القراءة احد المحاور الرئيسية الهامة لصعوبات التعلم          
 والتـي تـؤثر علـى       ،مثل السبب الرئيسي للفشل الدراسي     والتي ت  ،يها ف واألساسي األهم

ــذات   ــورة ال ــاطص ــلوك الوأنم ــوافال الس ــار  ،قيت ــق واالفتق ــى                               والقل إل
 . ) 2005 ،عميرة( الدافعية 
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 المهارات الضرورية والالزمة للفرد كي ينجح فـي حياتـه           أهم القراءة من    أنوما يؤكد   


 	���     ����( اصة والعامة قوله تعالى     الخ��� �� ���� ،    ���	  �������    ���� ��� ،  �����   ���� 

�������� ������ ��� 
 ) .العلقصورة () م  �� # "! ������ ��� ،
 

 :المتطلبات السابقة للتحصيل في مهارات القراءة األساسية    ١. ٣,١,٢

ظهر أن القراءة تتطور بعد االسـتماع   أن فحص فنون اللغة أ)Lerner ) 1981"ليرنر"تذكر 
والكالم لكنها تسبق الكتابة، وحتى يحقق التلميذ النجاح في تعلم القراءة يجب أن تكون مهارات          

ولقد ذكـر   . االستماع ومهارات اللغة المنطوقة لديه على األقل في المستوى األدنى من الكفاية           
والتي تعتبـر ضـرورية لتطـوير        المهارات أهمية    أكثربأن  ) Venezky) 1975" فينزكى"

االنتباه إلى اتجاه الحروف وترتيبها ضمن الكلمـة وتفصـيالت          : مهارات معرفة الكلمات هي   
والتلميذ الذي يمتلك جميع هذه المهارات لن يعكس أو يقلب الحـرف، ولـن يحـاول       ،الكلمات

                   ولـين مـن    معرفة الكلمة ونطقها باالعتماد على نظرة خاطفة للحرف األول أو الحـرفين األ            
 ).2002، عميرة( الكلمة

بأن التلميذ حتى يتعلم القراءة بشكل فعال يجب أن يكون قادرا علـى       ويضيف كيرك وكالفانت  
تمييز الكلمات وخاصة تلك التي تتشابه في الشكل ولن يتحقق ذلك إال إذا تعلم كيفية التمييز ما                 

 في حاجة إلى تعليم مكثف في جانب تفسير الرموز          بين الحروف المتشابهة في الشكل، ويكون     
 كلمة فانه يكون بحاجة إلى تدريب   -أما إذا تعلم تمييز الحروف أو األصوات ولكنه يقرأ كلمة           

 .) 2005 ،عميرة( على عملية التكامل

 "شايغنســـي، وسوانســـون"وبمراجعـــة عديـــد مـــن الدراســـات، اســـتخلص 
(O′Shoughmessy & Swanson، (1998)ي صعوبات تعلـم القـراءة يفتقـدون    أن ذو

المتطلبات األساسية بدرجة واضحة مقارنة بأقرانهم من متوسطي القراءة على مدى مراحـل             
 –العمر عندما يكون المطلوب أن يتذكروا المواد الشـفوية مقارنـة بالمعلومـات البصـرية               

وفة مثل الحـروف    ويعانون أيضاً من صعوبة في تذكر العناصر المألوفة وغير المأل         . المكانية
والكلمات واألرقام، كذلك عندما تتطلب المهمة استرجاع قوائم بصـورة متسلسـلة فـإن أداء               

 ).2002، عميرة( الذاكرة لديهم يكون منخفضاً

                       وفورمـان وآخـرون  ) Bradley & Bryant  , 1983  ("برادلـي وبريانـت  "ويشـير  
Foorman, et. al.،1991) (مستخدمي اللغة ال يحتاجون لمعرفة أجـزاء الكلمـة   إلى أن 

للتحدث وفهم الكالم، ومع ذلك فهناك دليل كبير على أن األطفال يحتاجون إلى معرفة أجـزاء          
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ــراءة    ــدي للق ــام األبج ــم النظ ــة وتعل ــالم والكتاب ــين الك ــوا ب ــى يربط ــة حت                  الكلم
 ).(Fletcher,et. al,1994والتهجي
 :مؤشرات صعوبات القراءة     ٢. ٣,١,٢

 هناك الكثير من وجهات النظر المختلفـة        أن إلىبتحليل العديد من الدراسات توصل الباحثون       
 والتي تسـاعد فـي      ،تي غالبا ما تصاحب صعوبة القراءة     فيما يتعلق بالمؤشرات والعالمات ال    

مؤشـرات   )Montar,1984" (ويذكر مـونتير   ،على التالميذ ذوي صعوبات القراءة    التعرف  
 : الطفل ذو صعوبة القراءة

 . من المتوسط أعلى أوتكون نسبة ذكاء الطفل عند المتوسط  )١

 . الحديث أو الحروف في القراءة والهجاء وإبداليقوم بعكس  )٢

 :لك ا الطفل قارئ ضعيف والدليل على ذهذ )٣

 .حذف الكلمات الصغيرة أثناء الكتابة  �

 .ء القراءة الصامتة بطيئة إذا ما قورنت بالذكا �

 .يظهر ترددا في القراءة الجهرية  �

 .لك مهارات فك الرموز  وكذ،استرجاعه للكلمة ضعيف  �

 ).2005، كامل( لقدرة على القراءة للكلماتيفقد ا �
 

القراءة تمثل أكثر أنماط صـعوبات الـتعلم األكاديميـة     أن صعوباتLyon  ويرى ليون
 لديهم صعوبات في القراءة     م هم ممن  من التالميذ ذوي صعوبات التعل    % ٨٠وان  . شيوعا

,1995 ) Lyon ( 

 الموضـوعات انتشـارا بـين       أكثر صعوبات القراءة من     أن ) 2001  (السرطاوىويضيف  
  :في ذوي الصعوبات التعليمية حيث تتمثل هذه الصعوبات األطفال

ه أكثر عـن معـدل عمـر       أوانخفاض معدل التحصيل الدراسي للطفل بعام        �
 .العقلي

 .ية لدى الطفل ضعف القراءة الشفو �

 .ضعف في فهم ما يقرا  �

 )2004 ،أبو تمام( يعكس الحروف والكلمات والمقاطع عند القراءة �
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ــتانوفتش     ــار س ــراءة، أش ــي الق ــعاف ف ــم الض ــتركة لمعظ ــمات المش ــول الس                           وح
Stanovich) ١٩٩١-١٩٨٨ (   و فيليوتينوVellutino) إلى سمة التطور   ) ١٩٩١-١٩٧٨

 Burne  بيرن ويضيف. يف لألساليب التحليلية الالزمة الستدعاء شكل الكلمة اإلمالئي       الضع
أن أحد المشكالت هو أن القراء المبتدئين والضعاف ال يدركون بسهولة أن للكلمات             ) ١٩٩٢(

إلى أن األطفال الضعاف في القـراءة       ) ١٩٩١( Brade تركيب تحليلي لغوي، ويشير برادي    
ة تكوين الكلمات والتي تتعلق مباشرة بعدم قدرتهم علـى اسـتخدام            يتسمون بضعف في  ذاكر    

 .)2002 ،عميرة(   التركيبات اللغوية بصورة صحيحة

 : في صعوبة القراءة ةاألسباب والعوامل المساهم  ٣ .١,١٠,١,٢ 

 ألخـذها  ، على معرفة العوامل التي تسهم فيها        أساسييعتمد معالجة صعوبات القراءة بشكل      
 لذا البد من التعرف على هذه العوامل        ، وتطوير البرامج العالجية     تخطيطبار عند   بعين االعت 

 : يتناسب معها ذيمسبقا وتحديدها لمعرفة العالج ال

 التراكيب الوظيفية والعضوية التي تشيع   إلى تلك العوامل التي تعزى      :العوامل الجسمية   / أوالً
وبات القراءة على وجـه      وصع ،عامةفة   ممن يعانون من صعوبات التعليمية بص      األطفالبين  

ية وارتباطهـا   العصـب االخـتالالت  إلـى  كل من اورتون وهنشـلوود       أشار فقد   ،الخصوص
ة وارتباطهمـا   وصف اورتـون المتالزمـات العصـبي   إذ ،أبحاثهما في   ،بالصعوبات القرائية 
( وان ،راءة لينتج عنه صعوبة بالق    اآلخر يسيطر احد شقي الدماغ على       إذ ،بالمشكالت القرائية 

تـاريخ يـرتبط بهـذه       الذين يعانون من صعوبات القراءة لديهم        األفراد آباءمن   ) 30-40%
 .  )2002 ،يونس( الصعوبات

               فـي ضـعف القـراءة لـدى        أخر ا تشكل العوامل البيئية سببا رئيس     :العوامل البيئية   / ثانياً
 عدم  إلى أساسااب مهارات القراءة يرجع      في اكتس  األطفال فشل   أن ويرى التربويين    ،األطفال

 أن كما ، على نحو فعال ومالئمونالمعلمتدريبهم عليها من خالل عمليات التعليم التي يقوم بها    
 ومـن   ،األطفال بعض المعلمين الخاطئة تساعد على تكوين صعوبات القراءة لدى           ممارسات

  :الممارساتهذه 

  .األطفالدات النوعية الخاصة بهؤالء ممارسة التعليم بما ال يتفق مع االستعدا •

 الذين يعانون من صعوبات القراءة بالقدر الذي يتم         األطفال التعامل مع    إهمال •
 . العاديين األطفالمع غيرهم من 

 الذين يعانون مـن  األطفال الحد الذي يصيب إلىاستخدام مواد تعليمية صعبة     •
  .باإلحباطصعوبات القراءة 
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 . لها األطفالمعدل يفوق استيعاب ممارسة تعليم القراءة ب •

بعد   لتصبح    األطفال النوعية المتكررة التي تصدر عن هؤالء        األخطاءتجاهل   •
 . متعلمة من قبلهم أولك عادة سلوكية مكتسبة ذ

  .إهمالها أو القراءة التي تصدر عن الطفل أخطاءالفشل في مالحظة  •

 ، اللغويـة    واالخـتالالت  ،في   الحرمـان الثقـا    أو لكل من الظـروف الثقافيـة        أنوال شك   
 أيضا تشكل هي    األطفال التي يمر بها بعض      ، والمشكالت االنفعالية    ، األسريةواالضطرابات  

 .) 2006 ،ملحم(  عوامل هامة في تكوين صعوبات القراءة لديهم

 : العوامل النفسية/ ثالثاً

يات العقلية مـن    و العمل  قصور نم  أنلقد تبين للعلماء     : اضطراب العمليات النفسية العقلية   )١
 عليـه    البصري وما يترتب   واإلدراك ، السمعي اإلدراك واالضطراب في    ،قصور في االنتباه  

 صـعوبات   إلى وقصور في الذاكرة السمعية والبصرية يؤدي        ،من قصور في تكوين المفاهيم    
 .القراءة 

 : وتشمل انخفاض مستويات القدرات العقلية)٢

تسبب  من نسبة الذكاء     %70) (تدني نسبة الذكاء اقل من     أن ثبت   :انخفاض نسبة الذكاء     �
 وترتبط بنمو القدرة     نظرا الن اللغة باعتبارها تتناول الرموز      ،صعوبات في اكتساب اللغة   

 تعكس  بأنها التي عرفت    ،خفاض نسبة الذكاء   تقترن بان  ، والقدرة على التعميم   ،على التجريد 
 . داللتها وإدراك مرتبطة بتمييز الكلمات  وهي، على التجريد والتصنيف والمقارنةالقدرة

 انه توجـد    ،)ثرستون  (  العلماء ومنهم    أبحاث أثبتتفقد   :  اللغوية القدرةانخفاض مستوى    �
 ولها مظـاهر  ، بينها القدرة اللغوية قدرات طائفية من، جانب الذكاء كقدرة عقلية عامه إلى

 يفهمون اللغة ولكنهم ال     أطفاالجد   حيث ن  ، والتفكير والتعبير اللغوي   باإلدراكعديدة تتعلق   
 في اسـتخدام قواعـد   صعوبة قادرين على التعبير اللغوي وبعضهم قد يكون لديه       يكونون

ولكنه في نفس    آلي  الكالم بشكل  ى عل اُ والبعض يكون قادر   ،صحيحة وال ينطق لغة     ،اللغة
  .أفكارهالوقت يعاني من صعوبة في تنظيم 

 وهنا يتعين تشـجيعه     ، في النطق والقراءة   ةالصغير صعوب ل   يجد الطف  :انخفاض الدافعية   _ 3
 واألغـاني  ، نفسه عن طريق االستعانة بالصـور الملونـة        إلىوجعل النشاط القرائي محببا     

  .)2000 ،حافظ ( ،والموسيقى وغيرها
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 :تشخيص صعوبات القراءة      ٤. ٣,١,٢

 فـي   األسـاس  فـان    ،كاديمياأللما كانت صعوبات القراءة تمثل واحدة من صعوبات التعلم          
 ،بقا في تحديد ذوي صعوبات القـراءة       مس إليها اإلشارةتشخيصها هي تلك المؤشرات السابق      

انه على المدرسين والمتخصصين فـي مجـال         ) 1984(  وسيباي   ،ويوضح كل من هاريس   
 : النظام التالي في عملية التشخيص إتباعالقراءة 

 . بقدرة الطفل الحالية ومقارنتهالقراءة تحديد المستوى العام لتحصيل الطفل في  �

 .تحديد جوانب القوة والضعف النوعي في القراءة بالنسبة للطفل  �

 . تعوق قدرة الطفل للتعلم عند هده المرحلة أنتحديد أي العوامل من الممكن  �

 . العالج أثناء أو تصحيحها قبل أو تقليل هذه العوامل التي يمكن ضبطها أو إزالة �

 على لتدريس المهارات الالزمة واالسـتراتجيات       وتأثيرا الطرق فاعلية    أكثرانتقاء   �
 .الفاعلة 

                الطفـل   أن مـن    والتأكـد  يـتم الـتمكن منهـا        أن إلىتدريس المهارات المطلوبة     �
 . )2005 ،كامل( يستخدمها

  

تقـدير  كيرك وكالفانت أن المعلم  يستطيع استخدام أنواع مختلفة من القراءة فـي              "ويضيف  
                                 مســتوى القــراءة ويتضــمن ذلــك القــراءة الجهريــة، وقــراءة الكلمــات،       

 .)2002 ،عميرة( وتمييز الكلمات

 :عالج صعوبات القراءة      ٥. ٣,١,٢

 تباينت وتعددت البرامج واألساليب التي صممت لعالج صعوبات القراءة لدى األطفال، وفقاً            
بات ودرجة حدتها والقائمين على تطبيق هذه البرامج وتنفيذها ومن أكثر الطرق            لمجال الصعو 

 :واألساليب شيوعاً واستخداماً

 VAKT Multisensory Methodطريقة تعـدد الوسـائط أو الحـواس    : الطريقة األولى
: إلى أن هذه الطريقة تعتمد على استخدام الحـواس األربـع         ) 1998( فتحي الزيات   "ويشير  
. في تعليم القـراءة    Tactile وحاسة اللمس    Audition وحاسة السمع    Visionالبصر  حاسة  

وتفترض هذه الطريقة أن األفراد يتباينون في االعتماد على الحواس وفى أهميتها وفى كفاءتها 
النسبية داخل الفرد الواحد، مما يفرض عليه تفضيال حسيا أو معرفيا ألي منها فـي اسـتقبال    
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ومن خالل هذه الطريقة يمكن إحداث نوع من التكامـل بـين هـذه              . مثيراتالمعلومات أو ال  
 ،الزيـات ( ستقبال النشط للمعلومـات     الوسائط أو الحواس لتسهم بصورة أكثر فعالية في اال        

1998 (. 

ال تختلف هـذه الطريقـة اختالفـاً    :  Fernaled Methodطريقة فيرنالد : الطريقة الثانية
علـى اسـتخدام    " فيرنالـد " حيث تقوم طريقة     )VAKT" (واستعدد الح "جوهريا عن طريقة    

وفى هذه الطريقة يختار التالميذ المفـردات       . المدخل المتعدد الحواس أيضاً في عملية القراءة      
وينطقون الكلمة ويشاهدونها مكتوبة، ثم يتتبعونها بأصابعهم، ويكتبونهـا مـن الـذاكرة ثـم               

  ) .2005عميرة، ( جهرية للمعلميشاهدونها مرة أخرى ومن ثم قراءتها قراءة 

 :وفى هذه الطريقة يتم تعليم الكلمة ككل من خالل أربع مراحل تدريبية هي

 مع نطق كل جزء من أجزاء الكلمة مع التكرار          هيتتبع التلميذ الكلمة بأصابع   : األولى المرحلة  
 .إلى أن يتمكن من كتابة الكلمة دون النظر إليها

 مقدوره أن يتعلم الكلمة الجديدة بأن ينظر إليها وينطقها بينه وبين            يصبح في : الثانية المرحلة  
 .نفسه، ثم يكتبها دون أن ينظر إليها وينطق بكل جزء من أجزاء الكلمة أثناء كتابته لها

يستغني المعلم عن الكلمات التي أعدها إعدادا خاصا للطفل، حيـث يـتعلم             : الثالثة المرحلة  
ته لكلمات كتاب القراءة بصورة عادية مستخدما طريقة النظر         الطفل بصورة مباشرة من قراء    

 .ثم النطق ثم الكتابة

مرحلة التعميم وفيها يكون قادرا على التعرف على كلمات جديدة من خالل            : الرابعةالمرحلة  
 فـي   ثتشابهها لبعض الكلمات أو لبعض أجزاء الكلمات التي سبق له تعلمها، متبعا ما حـد              

 .ث ينظر إلى الكلمات الصعبة ثم ينطقها ويكتبها من الذاكرةالمرحلة السابقة حي

 به هذه الطريقة هو تركيزها على األنشطة التي تتناول التعرف على الكلمـات              زواهم ما تتمي  
كما يمكن استخدام هذه الطريقة في تعليم مهارات        .  ويقرأ بوإدراك  معانيها من خالل ما يكت      

 .) 2005 ،عميرة( التهجي

 األنشـطة   Orton-Gillingham Method جلنجهـام -طريقة اورتون : ثالثةالطريقة ال
. المبدئية في هذه الطريقة تركز على تعلم الطفل نطق أصوات الحروف ومزجها أو دمجهـا              

وهـذه األصـوات    . حيث يتعلم الطفل المزاوجة بين الحروف ونطقها أو أصواتها المقابلة لها          
. ي مجموعات أكبر ثم في كلمات أو جمـل قصـيرة          الخاصة بالحروف المختلفة يتم دمجها ف     

حيث يتم فيهـا نطـق      " جلنجهام-اورتون"ومهام التهجي المتزامن هي جزء أيضاً من طريقة         
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ويتم تأجيل القراءة المستقلة حتـى يـتم        . حروف الكلمات أثناء كتابة الطفل لها بشكل تتابعي       
" جلنجهام وستيلمان "وقد طور   ) Enfield,1988(لجزء األعظم من البرنامج الصوتي      تغطية ا 

Gillinghams and Stillman ) وأطلقا عليها الطريقة " جلنجهام-اورتون"طريقة ) ١٩٧٣
. الترابطية المتعددة األبعاد التي تقوم على الربط البصري والسـمعي والحسـحركي للطفـل             

عـدد   مسـتخدما أسـلوب مت     –فاألصوات الممثلة للحروف الهجائية يتم تعلمها بشكل منفصل         
 فالطفل يشاهد الحروف، ويسمع األصوات التي تمثلها، ويتتبعها وفقـا لحركـات             –الحواس  

وبهذه الطريقة يتم استخدام النماذج البصرية، والسمعية، واللمسـية     . محددة لليد ومن ثم يكتبها    
 . )2006 ،خطاب( الحركية في نفس الوقت -سيةوالح

شير المتخصصون إلى فاعلية المناهج الدراسـية       وحول نوعية برامج تعليم القراءة والكتابة ي      
المتكاملة الخاصة بمعرفة القراءة والكتابة والتي ال تقسم التعليم إلى نوعيات وأشكال عديـدة              

، ووفقـاً   )فهم االستماع، التحدث، القراءة، الكتابة    (خاصة بتعلم أو معرفة القراءة والكتابة مثل        
لقراءة والكتابة متكاملة تماماً مع األنمـاط الخاصـة         لهذا من األهمية أن تكون برامج تعليم ا       

وأن القراء الضعاف قد    . بمعرفة القراءة والكتابة وهي االستماع، والكتابة، والتحدث، والقراءة       
 من البرامج ذات الهياكل التي تحتوي على آليات خاصة وذلك لجعل اللغة الخاصة              نيستفيدو

 .Englert )  1994,(ستخدامبتعلم القراءة والكتابة منظورة وسهلة اال

ند الطالب كانت تتركز فـي       ع صعوبات القراءة  أكثر أن االختبار   هتطبيقييرى الباحث أثناء    
 .  الكلمات أو القراءة للجمل ثناءأ وحذفها األحرف إبدال أوحذف الكلمة كاملة 

 

 :صعوبة الكتابة  .٤,١,٢

، لذا   التعبير الكتابي   اليدوية إلى  والكتابة مهارة كلية تتدرج هي األخرى من التهجي إلى الكتابة         
، فيه تتكامل كل أنواع الـتعلم        واعقد مستويات االستخدام اللغوي    فان التعبير الكتابي يعد أرقى    

،  تتوقف على مهارات اللغة الشـفهية      ، كما أن كفاءة الكتابة    والخبرة السابقة ومهارات التفكير   
ــي قو     ــبها ف ــاء ص ــل وأثن ــه قب ــا بفكرت ــتفظ ذهني ــب يح ــاظ                                  فالكات ــب األلف ال

 ) .2003، جاد( المكتوبة 

 بشكل اآلخر قصور في جانب قد يؤثر في الجانب فأيهنالك ارتباط قوي بين القراءة والكتابة       
 ،اءة يعانون من صعوبات في الكتابـة  الذين يعانون من صعوبات القراألطفال لذالك نجد   ،عام
 أي الكتابة بشكل غير مستقيم      ، التسلسل على خط واحد    ير منظمة تفقد   تكون غير مرتبة وغ    إذ

 وتحتـل   ،بأخر قواعد اللغة وتبديل حرف      إلى كما تفتقر    ، الكلمات غير واضحة    أن إلى إضافة
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يث تسبقها في االكتسـاب     ح ، تعلم المهارات والقدرات اللغوية     في هرم  األعلىالكتابة المركز   
 ما واجه الطفل صعوبة في اكتسـاب المهـارات          وإذا ،راءةمهارات االستيعاب والتحدث والق   

                                  صــعوبة فــي تعلــم الكتابــة    واجههتســفــي الغالــب  و األولــىالــثالث 
 .) 2003 ،سالم(  أيضا

، فعن طريق التآزر بـين حركـة        الحركي البصريوعملية الكتابة اليدوية تعتمد على التآزر       
 يسـتخدمها أثنـاء     التي أصابعه، وتقوية عضالت اليد      فيطيع الطفل التحكم    العين مع اليد يست   

 أطرافه والسيطرة على عضالته للقيام بحركات هادفة من   فيالكتابة، فقدرة الطفل على التحكم      
 تعلم مبادئ الكتابة وتقدمها، باإلضافة على التمتع بحاسة بصرية وسمعية           فيالركائز األساسية   

ز النطق، ومن ثم فإن عملية الكتابة تستلزم تنمية مجموعة من المهارات            جيدتين، وسالمة جها  
 حركة  في حركة الذراع، ومهارة التحكم الجيد       في، ومهارة التحكم    البصريمثل مهارة التمييز    
 ). 2006 ،طه(  بالقلم  الصحيحهارة اإلمساكاليد واألصابع، ومه

 الحروف عند كتابة ئةرعة إيقاع تهجأن الكتابة تتطلب س) Lanier) 1989 "ليرنر"وتضيف  
ـ       ةالتهجئالكلمات والجمل، ولكي يستطيع الطفل        وان ة يجب أن يكون قادرا على قـراءة الكلم

تصور الكلمات وتحويلها   : يكون لديه المعرفة والمهارة لتحليل التراكيب اللفظية للكلمات ومنها        
 ).2002، عميرة(  إلى رموز مكتوبة ومقروءة

أن الهدف األساسي من الكتابة في الصفوف األولى مـن           )1991( " سماعيلزكريا إ "ويذكر  
المرحلة االبتدائية هو تكوين عادات الكتابة الصحيحة القائمة على المحاكاة والتكرار وطـول             
               التمرين وكثرته ويتطلب هذا استمرار الطفـل علـى رسـم الحـروف والكلمـات رسـما                 

  ). 2002 ،عميرة( صحيحا 

 :مؤشرات مظاهر صعوبات الكتابة     ١. ٤,١,٢

إلى أن صعوبات تعلم الكتابة قد تظهر في تشـوه شـكل   ) Gerard  ) 1974 يشير جيرارد
الحروف أو تباعد أحجامها والمسافات بين الكلمات، وتمايل سطور الكتابة أو تباعد درجـات              

 .الضغط على القلم أثناء الكتابة 

 :من الخصائص الكتابية التي تشيع لدى ذوي صعوبات القراءة  جملة إلىوتشير الدراسات 

 وتشابك  ، والقواعد والتراكيب وعالمات الترقيم      واإلمالء في التهجي    األخطاءكثرة   •
 . وكراستهم أوراقهملك في الحروف كما يبدوا ذ
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 وإضـافة  ويشيع فيها حذف الحـروف       ، التنظيم   إلىعدم انضباط الكتابة واالفتقار      •
 .الحروف 

 . النص إلنتاج والتخطيط الجيد األفكار ترابط إلىالفتقار ا •

  ).2002 ،عميرة(  وضوح المعنى إلى واالفتقار ،قصور الجمل وتفككها  •

 
  : صعوبات الكتابة وأسبابعوامل     ٢. ٤,١,٢

  ترتبط صعوبات التعلم في الكتابة بعدد من العوامل والمتغيرات التي تسهم فـي ظهورهـا               
ك في عمومها مع صعوبات التعلم بصورة عامة، غير أن هناك بعض العوامل             والتي قد تشتر  

وفيما يلي عرض ألهـم     . النوعية التي ترتبط بصعوبة الكتابة تكون أكثر إسهاماً من غيرها           
 :تلك العوامل

 :العوامل العقلية والمعرفية     ٣. ٤,١,٢ 

لدراسات على أن الطالب ذوي  إلى اتفاق العديد من ا ) 1980(   يشير جونسن ومايكل بست 
صعوبات التعلم عامة وذوي صعوبات الكتابة بصفة خاصة يفتقرون إلى القـدرات النوعيـة              

، إلـى   القدرة على االسترجاع من الذاكرة    ، و كالذاكرة البصرية : تبط بالكتابة   الخاصة التي تر  
 .جانب القدرة على إدراك العالقات المكانية

في في النظام المركزي لتجهيز المعلومـات وفـي الوظـائف           كما يعانون من القصور الوظي     
 .النوعية المتعلقة باإلدراك والحركة 

 العضـالت الصـغيرة أو   فـي  ويرى البعض أن صعوبات الكتابة ترجع إلى صعوبة التحكم    
، وهذه تقف أمام قدرة الطفل على ضبط التآزر الحركي لألصابع التي تعتمد عليها كتابة   الدقيقة

 .  األشكال أو الصيغ والكلمات الحروف أو

وربما ترجع هذه الصعوبة إلى عدم القدرة على نقل المخرجات البصرية إلى مخرجات من                
حركة الحركات الدقيقة للكتابة، أو ربما يكون لدى الطفل صعوبات في األنشطة التي تتطلب ال             

 .)  1998 ،الزيات( و اإلدراك المكاني 
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 :عصبية -فسالعوامل الن    ٤. ٤,١,٢

عصبية وهي تلك المتعلقة باالضطراب أو الخلل الوظيفي في الجهاز          -   تلعب العوامل النفس  
، بما في ذلـك مجـال      راً كبيراً في اضطراب سلوك الفرد     العصبي المركزي وخاصة المخ دو    

 .صعوبات الكتابة وقد استأثر هذا العامل على الدراسات المبكرة في مجال صعوبات التعلم 

لقد أشارت الدراسات والبحوث إلى أن اضطراب النظام السمعي في الدماغ يـؤثر علـى              و
اإلدراك السمعي وبالتالي إدراك األصوات بشكل مشوش وهذا بدوره يؤدي إلـى اضـطراب              
. التمييز السمعي فيما بين أصوات الحروف المتشابهة مما يؤدي إلى كتابتها بشكل غير سليم               

األيسر يؤدي إلى اضطراب تحليل و تركيب األصوات، والكتابة         كما أن تلف الفص الصدغي      
    .)2005، مجاهد( وحفظ الكلمات و استرجاعها بشكل متسلسل

إلى أن عدم القدرة على تـذكر التسلسـل          " ١٩٦٥مايكل بست ،    "    وفي هذا الصدد يشير     
الحركية الالزمـة   الحركي لكتابة الحروف والكلمات ولعدم القدرة على إنتاج وتنظيم األنشطة           

ــبب    ــا أو بسـ ــون راجعـ ــذاكرة يكـ ــن الـ ــة مـ ــة الكلمـ ــخ أو كتابـ                                             لنسـ
 .)2005 ،هدامج ( )الخ..... العجز الوظيفي

 

  :العوامل البيئية     ٥. ٤,١,٢

 :وهي العوامل الخاصة بكل من المدرسة والمنزل وتكون على ما يلي 

 :لك الجوانب التالية ويدخل في ذ : السيئةطرق التدريس  )١

ال الفردي الذي ال يراعي قدرات وميـول وظـروف          : التدريس الجماعي  �
 .التالميذ الخاصة 

 . ال يحفز وال يرغب التالميذ في الدراسة الذي :التدريس القهري �

 .الذي ال يختار الوسيلة أو الطريقة المناسبة للتلميذ :التدريب الخاطئ �

كتابة الحروف المنفصلة أو    (  في تدريس الكتابة     :خرأسلوب آل االنتقال من    �
دون مبرر بعد أن يكون التلميذ قد اعتاد األسلوب         ) كتابة الحروف المتصلة    

 .األول 

 في حصص الخط وحدها دون اإلمالء       :االقتصار على متابعة كتابة التالميذ     �
 .)2005، مجاهد(  هوالتطبيق وللتعبير وغير
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 :رى استخدام اليد اليس )٢

 غالبيـة   أن اليدين في الكتابة قبل عدة سنوات من عمر الطفل ويالحظ            إحدىال يثبت تفضيل    
 يفضلون ويستعملون   %9_8 وما بين    ، يفضلون ويستعملون اليد اليمنى    %90 حوالي   األطفال

 كان الطفل يستخدم كلتـا  فإذا ، %2 اليد اليمنى واليسرى    استخدام بينما يفضلون    ،اليد اليسرى 
 سواء في   األغلبن هذا هو الوضع الشائع       استخدام اليد اليمنى أل    إلى توجيههانه يفضل   يديه ف 
 . العمل أو الحياة أو الدراسة أنشطة

 يقـال   ألنه ،ولة العمل على تغيير يده المفضلة      كان يستخدم يده اليسرى فال ينصح بمحا       إذا أما
التغيير قد تجعله يتجه ضـد       فمحاولة   ،في عمل النصفين الكرويين في المخ      أساس هذا له    أن

 نموهـا   إعاقة إلى وهذا غالبا ما يؤدي في نشاط الكتابة اليدوية          يمقتضيات تركبه الفسيولوج  
 .)2000،حافظ(  يكتبها التي واألعدادعن طريق عكسه للحروف 

 هذه الصعوبات هي نتاج التفاعل بين مجموعـة العوامـل الداخليـة           أن إلىوتشير الدراسات   
 ومجموعـة ا لعوامـل      ، وعوامل نفسـية عصـبية     ،عوامل عقلية معرفية  : الب  قة بالط المتعل

                                 واالجتماعيـــة األســـرية والعوامـــل ،وأنشـــطتهنمـــط التعلـــيم : الخارجيـــة 
 ) .2003 ،جاد(والبيئية

 

  :تقييم وتشخيص صعوبات الكتابة    ٦. ٤,١,٢

 تقييم اليد المفضلة في :ات الكتابة ومن هذه المداخللقد تعددت مداخل تقييم وتشخيص صعوب      
 في الكتابة من خالل المهارات الفرعية       األخطاء ويتم تقييم    ، في الكتابة  األخطاء تقييم   ،الكتابة  

 وشـكل وحجـم     ، حيث االنحناء والميل واالستقامة    التي تتضمن تقييم الخطوط في الكتابة من      
 عالوة على وضـع الجسـم وطريقـة         ،لفراغات بينها  وا وإكمالهااستقامة الحروف والكلمات    

 .) 2005،كامل(   الكتابةأثناء والضغط على القلم اإلمساك

 مالتقيـي  أسـاليب  تقويم مهارات الكتابة تتعد مـا بـين        أساليب أن إلى )1989(ويشير الزيات 
ختبارات  كان نوعها تشمل اال    أيا األساليب هذه   أن على   ،رسميةال التقييم غير    وأساليبالرسمية  

 : لهذا الغرض ومنها أعدتوالمقاييس التي 

 عاما تكون نتائجه مفيـدة فـي         مسحياً  أو تقديراً  اً التي تقدم قياس   :االختبارات التحصيلية / أوالً
تحديد األطفال الذين يحتاجون إلى بـرامج تدريسـية أو تدريبيـة تصـحيحية أو إجـراءات        

 .تشخيصية إضافية
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التي تقدم معلومات تفصيلية دقيقة عـن الطفـل فـي مختلـف              :االختبارات التشخيصية /ثانياً
 .مهارات الكتابة وتستهدف تحديد مواطن القوة والضعف لدى التلميذ

 التي تحدد مستوى أداء التلميذ فـي ضـوء األداء الفعلـي             :االختبارات محكية المرجع  / ثالثاً
ة موضوع التقييم في إطار     المحدد، الذي في ضوئه يمكن الحكم على مدى إتقان التلميذ للمهار          

 ).2005،عميرة ( لمحددة للمهارةاألهداف التدريسية ا

 ذوي صـعوبات    لألطفـال  إجراؤه الذي يجب    األولي التقييم   أن إلى ) 1995( ويشير بنتون   
 ،هولت  ويدر أما ،ى الطفل وتمييز اليمين من اليسار     ضلة لد ف يتمثل في تحديد اليد الم     ،الكتابة  

 نقاط يتم من خاللهـا مالحظـة   انييذكرون ثم at . el ( Weadr Hotl, 1995,(وآخرون
 : لوصف وتشخيص اضطرابات الكتابة لديهماألطفال

 .وضع اليد والذراع والجسم تجاه الورقة المستخدمة للكتابة عليها  •

 . صغيرة أو كبيرة األحرفحجم  •

 . متغيرة ، خفيفة ،ثقيلة جدا : جودة التخطيط بالقلم  •

 . غير منتظمةاألحرف أو ،ديد جدا ش : األحرفميل  •

  .ببعضها ألحرف وتوصيل ضعيف إغالق ، غير متصلة األحرف : األحرفتشكيل  •

  .األحرفاستقامة  •

 ) . ضعيفة جدا ،متناثرة جدا (  والكلمات األحرفالفراغات بين  •

 .) 2005 ،كامل(  جدا بطيء ،سريع جدا : سرعة الطفل في الكتابة  •

 

 :بات الكتابة عالج صعو    ٧. ٤,١,٢

، و التحسين والتكرار لما  المألوفة والمقصودةأن الكتابة) Graham, 1992" (جراهام"يشير 

يتم كتابته، وتدعيم البيئة المالئمة للكتابة، تعتبر مبادئ أساسية لتعليم الكتابـة للتالميـذ ذوى               

 )Graham, 1992 (صعوبات تعلم الكتابة 

 أجهـزة  إلـى  كان الطفل يحتاج     إذا ،ج الطبي الجسمي  لكتابة العال يتضمن عالج صعوبات ا   و
 ، حسب الحالة المرضـية    بالعقاقير العالج   إلى باإلضافة توالسماعاتعويضية مثل النظارات    

 يعاني التلميذ من نشـاط      أو العمل سلبيا    إلى كان الميل    إذا النفسي   اإلرشادكما يتضمن العالج    
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 العـالج  أما ،هتمام بمتابعة ابنها في المدرسة     نحو اال  وإرشادها األسرة فضال عن توجيه     ،زائد
 : من االستراتجيات الخاصة بمعالجة الكتابة اًيشمل عددوالتربوي داخل الفصل وخارجه 

 الكتابـة   أثناءيستخدم ضبط وضع الجسم      : عالج اضطراب الضبط الحركي    :المرحلة األولى   
 ويكـون ارتفـاع     ،نضدة الكتابة  م أمام على الكرسي    جلوسه ميذ أثناء بحيث يكون مريحا للتال   

 مسـتوية ويديـه فـوق       أرضية مستقرتان على    قدميه أن من   التأكد مع   ، مناسبا أمامهاجسمه  
 وتدريب الطفل   ، غير المستخدمة بالورقة   واألخرى بالقلم   أحداهماث تمسك   ي بح ،منضدة الكتابة 

 ، األعـداد و وترك فراغ مناسب بين الحروف والكلمـات         األشكال الخطوط ورسم    أنتاجعلى  
  ). 2000 ،حافظ(   كتابتها وحبذا لو قدمت له نماذج يقلدهاأثناء

 أن إلـى  ) 1974(  سـتراوس    أشـار :  البصري المكاني    اإلدراكتحسين    :المرحلة الثانية 
 البصـري ال يتعلمـون الكتابـة        اإلدراك ذوي التلف في المخ لديهم اضطراب فـي          األطفال

غير المناسبة بين الحـرف      ترك الفراغات    إلى يميلون   أنهم بسبب وذلك   ، المنفصلة باألحرف
 صـعوبة فـي      ولديهم ،حيث الترتيب داخل الكلمة الواحدة     من    األحرف  ويعكسون ،والكلمات

 : يمكن تعليمهم الكتابة المتصلة من حيث األطفال وهؤالء ،مشاهدة شكل الكلمة ككل

 .حروف الكلمات يتم توصيلها لتشكيل الكلمة  •

 .ت بين الحروف كما هو الحال في طريقة الكتابة المنفصلة عدم وجود فراغا •

 تشكيل ووصل الحروف في طريقة الكتابة المتصلة تقلل من احتمال وقوع الطفـل              أن •
 .)2005 ،كامل(  العكسية األخطاءفي 

 

 :والتي تشمل  : ةالتهجئعالج صعوبات  :المرحلة الثالثة

 السمعي لنطـق    اإلدراكقدم ممارسة فعلية لمهام     :  السمعي وذاكرة نطق الحروف      اإلدراك .1
 وتنميـة المهـارات   ، وتحليل تراكيب الكلمـات   باألصوات مع تقويم ودعم المعرفة      ،الحروف

 . الحروف بأصواتبالتطبيق على التعميمات المتعلقة 

 البصـري وذاكـرة     إدراكـه  ساعد الطفل على تقوية      : البصري وذاكرة الحروف     اإلدراك .2
 ركز على المواد التعليمية التي      ،صرية للكلمة من اجل االحتفاظ بها      الصورة الب   دعم ،الحروف

 ). 2006،ملحم( ها  لمانتباهه وتركز األطفالتلفت نظر 

ن على أن التعليم الواضح المحدد للكتابة اليدوية سوف يحسـن مـن             وولقد اتفق معظم الباحث   
ا بصورة أكثر في كتابة النص ضمن وقت إنتاج التالميذ ليس فقط في الكتابة اليدوية ولكن أيض
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 بتحليالت للمداخل التعليمية التي تقـوم علـى         (1997)" بيرننجر وآخرون "ولقد قامت   . محدد
عملية تشكيالت الحروف ووجدوا أن المداخل التي تتنوع فيها اإلشارات والتوجيـه والحفـز              

ن خالل هذه التحليالت كانت المساعد األفضل في جعل عملية تشكيل الحروف آلية، وتوصال م
 :إلى خمسة مداخل تعليمية هي 

 وفيه يقلد التالميذ النماذج الحركيـة التـي   :مدخل المحاكاة والتقليد الحركي :المرحلة األولى   
قدمها المعلم، وهو مدخل غير لفظي يعتمد على اإلشارات كدالئل توجه التالميـذ، حيـث أن                

ت الحروف، تتعارض مع تشـكيل اآلليـة فـي          االعتماد على الوسيط اللفظي مثل ذكر أصوا      
 .الكتابة اليدوية

ويتضمن التزويد بعدد من األسهم كدالئل للتسلسل        : مدخل الدالئل البصرية   :المرحلة الثانية    
الطبيعي للحركات التي تستخدم إلنتاج الحرف، هذه األسهم كانت ذات تأثير في إنتاج الحرف              

نون من مشكالت الكتابة كما ساعدتهم في تصور وكتابـة          بصورة آلية لدى التالميذ الذين يعا     
 .الحرف بصورة صحيحة من الذاكرة

والذي يتطلب من األطفال إخفاء الحـروف        : مدخل االسترجاع من الذاكرة     :المرحلة الثالثة 
وكتابتها من الذاكرة، ويشكل العمل المتكرر على وتيرة واحدة اآلليـة التـي تسـاعد علـى                 

 الذاكرة، وأن كتابة الحروف من الذاكرة سوف يساعد على تنظيم وبنـاء             استرجاع الشكل من  
هذه األعمال المتكررة بينما التعليم التقليدي يعتمد على نسخ الحروف من نمـاذج وال يشـجع                

 على تنظيم ذاكرة تسترجع الصيغ المتكررة

 تكرار العمل   وهو مدخل ال يعتمد على     : مدخل الرموز البصرية والذاكرة    : المرحلة الرابعة  
على وتيرة واحدة ولكن يعتمد على استرجاع الصيغ المكررة بصورة صحيحة من الـذاكرة،              
وأن إشارات األسهم سوف تيسر للكتابة من الذاكرة، وبالتالي الكتابة من الذاكرة سوف تيسـر               

 .للعمل بدالئل إشارات األسهم

حرف، ثم إنتـاج مـا       وفيه يفحص األطفال شكل ال     :مدخل النسخ   : المرحلة الخامس  
ويستخدم هـذا  . شاهدوه بدون أي إشارة من المدرس تتعلق بشكل الحرف أو استرجاعه    

  ). 2002 ،عميرة( المدخل عملياً في الممارسة التقليدية لتعليم الكتابة

 . :صعوبات الحساب  .٥,١,٢

ولقد لوحظ أن العديد من األطفال والطالب يجدون صـعوبات حـادة وشـائعة فـي مجـال                  
ت إلى حد أن صعوبات تعلم الرياضيات تمثل أكثر صعوبات التعلم أهمية وشـيوعاً              الرياضيا

وقد شهدت السبعينات والثمانينات . واستقطاباً لالهتمام اإلنساني على اختالف أنماطه وتوجهاته  
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من القرن الماضي اطراداً بالغاً في االهتمام باألسباب والعوامل التي تقف خلف صعوبات تعلم              
ولعل ما نالحظه من ظهور العديد من المنظمات والهيئات العلمية التي يقع ضمن             ،الرياضيات

اهتمامه موضوع صعوبات تعلم الرياضيات دليل على هذا االهتمام ونذكر في هـذا الصـدد               
ــل    ــات مث ــات و المنظم ــض الهيئ ــيات                                    : بع ــدريس الرياض ــومي لت ــس الق المجل

(NCTM) National Council Of Teachers Of Mathematics 1989.  والمجلـس 
  The National Council Of Mathematics 1989القـومي لمـوجهي الرياضـيات    

(NCSM)   ،  وفي الوطن العربي بدأ االهتمام بموضوع الرياضيات وتم إنشاء أول جمعيـة 
   ).2005، هدمجا ( "1993الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات : " عربية بمصر 

 ، استخدام الرمـوز   إلى تحتاج   ألنها على هذه الصعوبة عسر العمليات الحسابية        أحيانايطلق  و
 وتتمثل الصعوبات في تعلم الرياضيات فـي     ، الرموز لهذهلك القدرة على التمييز الصحيح      وكذ

  فـي  أو ،ات والقوانين الرياضية بشكل صـحيح      والعملي األرقامعجز الطفل على التعامل مع      
  ).  2000 ،القاسم( الترتيب المنطقي لخطوات الحل في العمليات الحسابية 

 وهـي   ،تعلمه العديد من التالميذ صعوبات في       فيه من المواد الدراسية يعاني      والحساب كغيره 
 وقد تسبب تلك الصـعوبات      ،األساسي الصعوبات شيوعا بين التالميذ في مرحلة التعليم         أكثر
 . التسرب من المدرسة أو الهروب إلى تدفعه ،تعليمية للتلميذاقة إع

لك لما يتصف من    وذ،ما وتعليما  المواد الدراسية تعل   أصعبويعتبر الحساب بالنسبة للتالميذ من      
 إلى إضافة ، مجردة بعيدة عن الملموس    أشياء فالرموز الحسابية    ،والعالقاتتجريد في المفاهيم    

 تتصف  الذيلمادة وهو التسلسل المنطقي      يزيد من درجة صعوبة درجة ا      آخرلك هناك عامل    ذ
 .) 2006 ،زهير (به

نون من صعوبات تعلم فـي       والراشدين الذين يعا   األطفال أن  )1984( ويشير هيمل وهيمس    
 ءجـرا ا وصـعوبة    ، وفهم المفاهيم المكانيـة    ،األعداد يظهرون صعوبة في تعلم      ،الرياضيات

  ). 2006 ،زيادة) ( القسمة الضرب ومع الطرح الج ( األربعالعمليات الحسابية 
 :أنواع الصعوبات الحسابية     ١. ٥,١,٢  

 الذين يعانون من صعوبات الـتعلم     األطفال التي يقع فيها     األخطاءهنالك مجموعة من     �
  :األخطاءفي الرياضيات ومن هذه 

  ) .٨( فيكتب  ) ٩( يكتب رقم أن فقد يطلب منه ، في الربط بين الرقم ورمزهالخطأ �

             ، )٢( ت االتجاهات المتعاكسة مثـل       المتشابهة وذا  األرقام وعدم التمييز بين      الخلط �
 )٨ ) ( ٧( _  ) ٣. (  



 ٤٦

  في اتجاه كتابة الحرف الخطأ �

 ) ٧٣ ) (٣٧(  فمثال قـد يقـرا الـرقم         لألرقام الكتابة   أو القراءة   أثناء األرقامعكس   �
 .لك  كذهويكتب

 ،الضـرب و، الطرح ،الجمع ( األساسيةهيم الحسابية    المهارات والمفا  إتقان في   الخطأ �
 يتقن بأنهعلما ... )  عشرات مئاتآحاد(  المكانية األعدادفهو يخلط في قيم ) القسمة  و

  ). 2005، مجاهد(  مفاهيم تلك العمليات

 :أسباب صعوبات التعلم في الحساب     ٢. ٥,١,٢

واألسباب المؤدية إلى صعوبات التعلم     تشير الدراسات والبحوث التي اهتمت ببحث العوامل          
في الحساب إلى عدم وجود خصائص واحدة تعكس عموميتها لدى الجميع، ومع ذلـك يمكـن    

 : تحديد أهم تلك العوامل في اآلتي 
 .مشكالت أو اضطرابات في إدراك العالقات المكانية  : المشكلة األولى

عوبات تعلـم الحسـاب إلـى أن        حيث تشير الدراسات والبحوث التي أجريت في مجال ص          
نية والذي يتضمن الطالب ذوي الصعوبات لديهم اضطرابات ملموسة في إدراك العالقات المكا         

وهي مهارات يفتقدها   . إلخ  ... ، وأكبر من وأصغر من      اإلحساس بالفراغ، والحجم، والمسافة   
ـ   ،خاصة في السنوات األولى   صعوبات تعلم الحساب    األطفال ذوو    اب مفـاهيم   وعادة يتم اكتس

، ولكن بالنسبة لألطفـال     عديد منها في عمر ما قبل المدرسة      العالقات المكانية أو على األقل ال     
ذوي صعوبات التعلم فغالباً ما يكون صعوبات تعلم الرياضيات بسبب ارتباكهم و اضطرابهم             

مـنخفض،  / قاع، عـال    / تحت، قمة   / أدنى  فوق    / أعلى  : يم مثل   وعدم تمييزهم بين مفاه   
ويمكـن أن يتـدخل     .  الخ   أقصر/ يساوي، أطول   / نهاية  / خلف، بداية / بعيد، أمام   / قريب  

 ). 1998 ،الزيات(  اضطراب العالقات المكانية مع فهم األطفال لهذه المفاهيم 

 

 .مشكالت أو اضطرابات في اإلدراك البصري: المشكلة الثانية

، ألطفال خاصة في السنوات الصغيرة    ل يؤثر اضطراب اإلدراك البصري في األداء الرياضي        
، كمـا إن األطفـال ذوي   ة ينتج من نقص في التنظيم البصريفالعجز عن أداء المهام الحسابي   

 .صعوبات التعلم في الحساب يظهر لديهم صعوبة في تمييز األرقام و االتجاهات المتعاكسة 

تظهر هذه المشكلة لدى     :مشكالت أو اضطرابات في التعرف على الرموز        : المشكلة الثالثة   
ـ             ية أو  ذوي صعوبات تعلم الرياضيات بشكل واضح نتيجة تداخل العديد من المفاهيم الرياض



 ٤٧

،  اآلحاد، العشـرات   ، نستلف ،  نطرح( أو مفاهيم مثل    ) ÷ ،  ×،  -،( +عدم التمييز بينها مثل     
 .) إلخ...المئات 

 :  مشكالت أو اضطرابات في الذاكرة : المشكلة الرابعة

عوبات تعلم الرياضيات يعانون من قصور أو اضطرابات في عمليات الذاكرة، أو نظام ذوو ص
تجهيز ومعالجة المعلومات فقد يفهمون حقائق النظام العددي والقواعد التي تحكمـه، لكـنهم              
يجدون صعوبات في استرجاع عدد من هذه الحقائق بالسرعة والكفاءة أو الفاعلية المطلوبـة،              

 عند مستوى اآلليـة أو      – حقائق النظام العددي     -يتعاملون مع هذه الحقائق   والطالب الذين ال    
 يستنفذون الكثير من الوقت والجهد في إجراء العديد من األنماط المختلفة للعمليات             ةكيياالتومات
 .الحسابية

 :  مشكالت أو اضطرابات في االستراتيجيات المعرفية :المشكلة الخامسة

لتي أجريت في هذا المجال إلى أن ذوي صعوبات تعلم الرياضيات  تشير الدراسات والبحوث ا  
 إن وجدت –غالباً ال يستخدمون استراتيجيات موجهة بالتفكير وربما تكون هذه االستراتيجيات       

و اختيـار    عشوائية أو غير مالئمة ويتصف هؤالء الطالب بالبطء والتردد فـي اشـتقاق أ              –
                  متعلقــة باســترجاع المعلومــات والحقــائق، وخاصــة تلــك الاالســتراتيجيات المالئمــة

 ). 2005 ،المجاهد( الرياضية 

 

 :تشخيص صعوبات الحساب      ٣. ٥,١,٢

نموذجا تصوريا للخطوات التي تتبع في تشخيص صـعوبات تعلـم            ) 1976( قدمت باتمان    
 ،تخطيط عالجي سليم إلى يؤدي مباشرة وبأنه ،وتدرجه ،النموذج يتميز ببساطتهالحساب وهذا 

 :ويتمثل النموذج في الخطوات التالية 

 وعندما نالحظ تفاوتـا     ، الفعلي وأدائه المقارنة بين المستوى المتوقع للمتعلم        :األولىالخطوة  
 . نرجح وجود صعوبة في التعلم فإننا ، الفعلياألداءبين تقدير المستوى المتوقع وبين مستوى 

وصف سلوكي للتلميذ صاحب الصعوبة في التعلم وصفا دقيقـا   إلى الوصول  :الخطوة الثانية   
 .مؤيدا بنتائج اختبارات وقياسات مختلفة 

 تحديد مصاحبات الصعوبة في التعلم سواء كانت هذه المصـاحبات متصـلة            :الخطوة الثالثة   
                  نــواحي الــتعلم المرتبطــة بموضــوع الصــعوبة أو ا لعصــبية  أوبــالنواحي الحســية 

  ). 2006 ،زهير ( األساسي
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 وظروف الدراسة داخل الفصـل      ،ذي يدرس ويقيم طريقته في التدريس     ويقوم معلم الحساب ال   
 مصدر الصعوبة التلميذ نفسه وفي هذه الحالة يقوم         أن فانه يفترض    ، وجدها ال غبار عليها    فإذا

 : التالية من طرق التشخيص باإلجراءات

 :وفي هذا نستخدم طريقتين : ذ في الحساب تحديد مستوى تحصيل التلمي : أوال

 .طريقة اختبارات التحصيل العادية والمقننة  )١

 :طريقة تقديم المهام الرياضية المتدرجة للتلميذ وتشمل  )٢

 .العد حتى رقم معين  �

 . مكتوبة أعداد اليه ضمن سلسلة اإلشارةيذكر عدد معين ويطلب من التلميذ  �

 . المكتوبة األعداد أسماءيطلب من التلميذ ذكر  �

  .األربع الصحيحة في العمليات األعداديطلب من التلميذ حل مسائل على  �

 :تحديد الفرق بين مستوى التحصيل في الحساب والقدرة الكامنة : ثانيا 

 اختبار وإعطائه ، في صف معينتضعه التلميذ اختبارات ذكاء وقدرات رياضية بإعطاءلك  وذ
ــين  ــيلي مع ــرق  ،تحص ــدى الف ــدير م ــم تق ــي    ث ــذ ف ــات التلمي ــين درج                            ب

 ). 2000 ،حافظ ( االختبارين

 أو كان يتمتع بدرجة ذكاء عاليـة        إذا لديه صعوبات في الحساب      أنويتم تصنيف الطفل على     
ـ  ــة مـ ــراف  ععادي ــود انح ــيله    أو  وج ــي وتحص ــرة العقل ــين عم ــد ب                                 تباع

 ). 2004 ،خطاب( الرياضي 

 : عالج صعوبات تعلم الحساب     ٤. ٥,١,٢
              العالجي لمشكالت الحسـاب والقـائم علـى تحليـل المهمـة والعمليـات              األسلوبيشتمل  

 :النفسية على 

 عالجية مبنيـة علـى      وتتمثل هذة الخطوة في تطوير خطة      :  التعليمية األهدافاختيار  / أوالً
 ويتطلب  ،ية مناسبة لمستوى مهارات التلميذ     تعليم أهداف  بحيث يمكن وضع   ،نتائج التشخيص 

 ،لتسلسل الهرمي للمهـارات الحسـابية     لك معرفة دقيقة بالمهارات التي لم يتقنها الطفل في ا         ذ
 تكتب بشكل واضح بحيث يتمكن المعلم من معرفة تحصيل الهدف         أن التعليمية يجب    فاألهداف

  : أساسيةعناصر ومكونات  الهدف التعليمي من ثالثة ويتألف ،وإتقانه
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 أربعـة  يجمع الطفل عمودا مـن       أن(  الطفل لتحقيق الهدف مثل      يؤديهالسلوك الذي    �
 ) . فردية أعداد

                      مكتوبـة علـى ورقـة     (  السـلوك فيـه      أداءالظروف التي يتوجب علـى الطفـل         �
 ) . وعموديا أفقيا

  ) .%100درجة ( معيار تحقيق الهدف مثل  �

 فردية مكتوبة على ورقة     أعداد أربعة يجمع الطفل عمودا من      أندف من العناصر الثالثة     فاله
 ).  2006 ،ملحم ( %100 إتقانبدرجة 

 مهـارات   إلـى  كل مهمة تعليمية تحتاج      أنحيث  :  مهارات فرعية    إلىتجزئة الهدف   / ثانيا
 واإلشـارة  9د حتى    والع ، األعداد أسماء ذكر   إلى يحتاج   9 إلى 1 فجمع عددين من     ،مختلفة  

  .األرقام والجمع وتذكر ، والمطابقة، العددإلى

 وهـم يـؤدون     األطفـال  مهارات فرعية مفيدا في مالحظة       إلى تجزئة الهدف    أسلوبويعتبر  
 والقصد من تجزئة الهدف هو      ، الطفل   فيها وبالتالي تحديد المهمة الفرعية التي يفشل        ،المهمة  

 . من النجاح للتأكدتبسيط المهمة 

 على سبيل المثـال  األعداد ءةفقرا : تحديد قدرات التعلم النمائية الخاصة بأداء المهمة         / ثالثاً
 والـذاكرة السـمعية     ، والترابط السمعي والبصري   ، تشكيل المفهوم    إلى أساسيتحتاج بشكل   

 = ) ١٧ + ٢٤: (  مكونة من خانتين كما فـي المثـال        صحيحة أعداد وان جمع    ،والبصرية
 والتمييـز  ، وتشكيل المفهـوم  ، هي حل المشكلة   أساسيةتلميذ خمس قدرات عقلية     يتطلب من ال  

 في حل العملية الحسابية هي النظـر        األولى فالخطوة   ، والذاكرة البصرية والسمعية   ،البصري
 البصـري والـذاكرة   االنتباه وهنا يعتبر ، وقراءة العدد من ناحية اليمين     ، العملية الحسابية  إلى

 وفـي   ،ذ المسالة الحسابية بطريقة خاطئـة     سوف يقرا التلمي  لو ، المهمة هذهلالمكانية ضرورية   
 تمييـز بصـري     إلىفيحتاج  )  وعشرون   أربعة(  ويذكر   24الخطوة الثانية يقرا التلميذ الرقم      

 العدد  أن ويعرف   24 الرقم   إلى والخطوة الثالثة في حل المسالة ينظر التلميذ         ،وذاكرة بصرية 
 وهنـا  ، عيـدان مفـردة  وأربعةدة منها تتكون من عشرة عيدان        كل واح  ،يتكون من حزمتين  

 والذاكرة البصرية فـي     يالتمييز البصر  ويدخل   ،ة مفاهيم العدد والقيمة المكانية    يتطلب معرف 
 وفي الخطوة الرابعة يعيد التلميـذ       ،واآلحاد العشرات   أعمدة في   األعواداستخدام ووضع حزم    

 المفردة  إلىالخطوة الخامسة يعيد فيها التلميذ العيدان       و ، )16( العمليات الثانية والثالثة للعدد     
 ليضعها مع حزم    ، لتكوين مجموعة عشرات     أعواد ) 10(  يجمع   أن ويجب   اآلحادفي عمود   
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لك من التلميذ معرفة القيمة      ويتطلب ذ   اآلحاد في خانة  ) 0(  ويضع الرقم    ، األخرىالعشرات  
 ). 2006،زهير ..( اإلجابةلتسجيل  ة ومفهوم العد واستخدام الذاكرةالمكاني

 بحيث يشمل نوعا من التوليف      : قائما على التوازن     هليكن برنامج الحساب الذي تقدم    / رابعاً
 وهذه العناصر ، وحل المشكالت، والمهارات،المفاهيم: م بين ثالثة عناصر هيالمشترك المالئ

تيح فهـم   الجيدة بالمفاهيم مفـا    حيث تمثل معرفة الطالب      ،لثالثة ضرورية لتعليم الرياضيات   ا
 لـتعلم   األسـاس  كما تشكل هذه المفاهيم      ، والتعبير عن مضامينها   ،الرياضيات والتعامل معها  

 ). 2006 ،ملحم( وانين والنظريات الرياضيةالقواعد والق
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  الدراسات السابقة٢,٢
 

اجهة المشكالت المتعددة التي تواجه  بالطفولة وكيفية مو– في السنوات األخيرة –زاد االهتمام  
النمو السوي للطفل، والمتطلبات الخاصة بتلك المرحلة من النمو لما لها من أهمية في تكيـف                

 .، ال يمثل عبئا على األسرة والمجتمع إيجابيمواطن قوي متوافق، منتٍج
يتناول الباحث في هذا الفصل عرضا لبعض الدراسات التي تناولـت الصـعوبات             

 اكية واالكاديمية االدر
 
 

 :الدراسات العـربية. ١,٢,٢
 

  إلى التعرف على صعوبات تعلم قراءة وكتابة اللغـة         دراسة هدفت  ) 2006( أجرى موسى   
العربية لدى مزدوجي اللغة والدارسين باللغة العربية من تالميذ المرحلة االبتدائية والمقارنـة             

تلميذًا وتلميذة، مـن تالميـذ      ) 190(سة من   وقد تكونت عينة الدرا   . بينهما في تلك الصعوبات   
الصفين الثاني والثالث االبتدائي  بمحافظة القاهرة،حيث تم اختيارهم من التالميذ الذين أداؤهم             

 علـى األدوات  موسـى لتحصيلي في مادة اللغة العربية أقل من المتوسط، واعتمـدت دراسة        ا
 واختبار صـعوبات تعلـم      Rafan رافناختبار المصفوفات المتتابعة الملونة من إعداد     (اآلتية

 وقد أظهرت النتائج وجود صـعوبات       موسىمن إعداد    القراءة واختبار صعوبات تعلم الكتابة    
تعلم في قراءة وكتابة اللغة العربية لدى الدارسين باللغة العربية ومزدوجي اللغة، كما كشفت               

للغة في صعوبات تعلم القراءة     النتائج عن فروق دالة بين الدارسين باللغة العربية ومزدوجي ا         
 .والكتابة وفي اتجاه ارتفاع الصعوبات لدى مزدوجي اللغة

 

التي هدفت إلى التعرف على الفروق بين الطلبة ذوي األسلوب           ) 2006( أما دراسة العمران    
، وكذالك التعرف على أسـاليب      الخصائص السلوكية لصعوبات التعلم   البصري والحركي في    

، والتحصيل الدراسي لدى فئة العاديين وفئة صعوبات         والسمعي، والحركي  البصري،: التعلم  
طالبا وطالبة تم اختيارهم عشوائيا في مرحلة التعلـيم          ) 230( وقد تكونت العينة من     .التعلم  

 :األساسي بمدارس التعليم العام بمملكة البحرين ، وبينت نتائج الدراسة 



 ٥٢

البصري والسمعي والحركي   : لم الثالثة   وجود فروق دالة إحصائيا في أساليب التع       �
في الخصائص السلوكية لصعوبات التعلم لصالح مجموعة الطلبـة ذوي أسـلوب            

 .التعلم الحركي 
، لدراسـي وأسـلوب الـتعلم البصـري     وجود ارتباط ايجابي دال بين التحصيل ا       �

 وارتباط سلبي دال بين التحصيل الدراسي وأسلوب التعلم الحركي بالنسبة للعاديين          
 .وفئة صعوبات التعلم  

 
 اثـر برنـامج تـدريبي لتطـوير         الىوالتي هدفت التعرف     ) 2006( وفي دراسة البدارنة    

رف المصادر فـي    المهارات االنفعالية واالجتماعية للطلبة ذوي صعوبات التعلم الملتحقين بغ        
: جمـوعتين  طالبا تم توزيعهم على م ) 54( ، وقد تألفت عينة الدراسة من  تربية اربد األولى  

، تم تطبيق مقيـاس المهـارات       طالبا ) 27( مجموعة ضابطة ومجموعة تجريبية تألفت من       
نتائج إلى وجود فروق ذات داللة      الاالنفعالية واالجتماعية كاختبار قبلي وبعدي ، وقد أشارت         

 إحصائية في متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة التجريبية على مقياس المهارات االنفعالية           
، ولصالح إجابات أفراد عينة الدراسة على االختبار البعـدي        واالجتماعية للمجموعة التجريبية  

دراسـة التجريبيـة    بمتوسط حسابي أعلى مقابل متوسط حسابي أدنى إلجابات أفراد عينـة ال           
، كما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات    لالختبار القبلي 

ة الخاصة بالعالمة البعدية للمهارات االنفعالية واالجتماعية تعـزى لمتغيـر العمـر             الحسابي
 .والمجموعة والتفاعل بينهما 

 
إلى تقييم غرف المصادر فـي المـدارس         ) 2006(  تجريبية هدف ناصر     هوفي دراسة شب  

 مـن                 األردنية واقتراح برنامج تربوي لها وقياس فاعليته وقد تكونت عينة الدراسة المسـحية            
،                 المصـادر  معلما ومعلمة ممن يعملـون فـي غـرف         ) 40( مدرسة اشتملت على     ) 40( 
من أوليـاء    ) 40( لك و    المدارس التي تحوي غرف مصادر كذ      مديرا ومديرة من   ) 40( و

ـ       لحاجات الخاصة على اختالف فئاتهم    أمور الطلبة ذوي ا    ى              ، وقد اشتملت عينة الدراسـة عل
 .، تم اختيارهم بالطريقة العشوائية مدرسة ) 40( طالبا وطالبة موزعين على  ) 120( 

، ممـا يعنـي     ات داللة إحصائية لصالح البرنـامج     د فروق ذ  ووقد أظهرت نتائج الدراسة وج    
در من حيث الفريق المختص للتشخيص، والتجهيزات،       ضرورة إعادة النظر في غرف المصا     

ميـة، وتوظيـف تكنولوجيـا      يالستراتجيات التدريسية والتقي  ، وا لتي تناسب كل فئة   والمناهج ا 
  .، ومواكبة التطورات التعليم
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دراسة هدفت إلى تحديـد عالقـة االضـطرابات اإلدراكيـة            ) 2005( كما أجرى المجاهد    
البصرية والسمعية بصعوبات التعلم بشكل عام والنوعية بشكل خاص في القـراءة والكتابـة              

لحساب، وكذلك االضطرابات اإلدراكية لدى تالميذ الصف الثالـث مـن مرحلـة التعلـيم       وا
تلميذاً و تلميـذة مـن     ) 140(  على عينة قوامها     مجاهدوقد اقتصرت دراسة    . األساسي بليبيا 

تلميـذاً     ) 75( ، منهم   يم األساسي بمنطقة طرابلس بليبيا    تالميذ الصف الثالث من مرحلة التعل     
تلميذاً وتلميذة لـيس  ) 65(، و)القراءة، والكتابة، والحساب( هم صعوبات تعلم في     و تلميذة لدي  

 األدوات  اسـتخدم الباحـث    ،)القـراءة، والكتابـة، والحسـاب     (لديهم صعوبات تعلـم فـي     
القراءة، والحساب (االختبارات التشخيصية لصعوبات التعلم من إعداد الباحث و تشمل :(التالية

 وضع اختبار اإلدراك البصري(اختبارات اإلدراك و تشمل وللذكاء  " ريفن"واختبار). والكتابة
وتوصلت الدراسة  ).2000( ماريانا فروستج وآخرين  و أعده للعربية  مصطفى محمد كامل            

وصـعوبات  ) البصري، والسمعي  (عالقة بين بعض أنواع االضطراب اإلدراكي       إلى وجود   
 عينة من تالميذ الصف الثالث من مرحلـة         ى لد التعلم النوعية في القراءة والكتابة والحساب     

 .التعليم األساسي بليبيا

 إلى معرفة صعوبات الكتابـة      هدفتبدراسة   ) 2005( وقام  كًل من محمد،ومحيي الدين       
 في اليمن، من اجل وضع      )أب(لدى المتعلمين المبتدئين من الصغار والكبار في محافظة         

 .األساسية ومراكز محو األمية برنامج يعالج هذه الصعوبات في المدارس 
برز أوكان من   . ،  ما بشكل عشوائي من مجتمع الدراسة     معل ) 94( وقام الباحثان باختيار    

منهـا  صـعوبات عامـة يعـاني    : نتائج البحث الوصول إلى مجموعتين من الصعوبات     
عاني منها  ، وصعوبات لها عالقة بمستوى نضج المتعلمين ي       المتعلمون من مختلف األعمار   

  .الصغار أكثر من الكبار
 

لتعرف على المشكالت القرائية لـدى تالميـذ        ا إلىهدفت  دراسة   ) 2004( تمام  أجرى  و
، وقــد تكونــت عينــة الدراســة                    المصــادر وعالقتهــا بــبعض المتغيــراتغــرف 

ن طالبا وطالبة من الصفوف الثاني والثالث والرابع األساسي والذين يعـانو           ) 184( من  
، تـم   طالبة،ولقياس المشـكالت القرائيـة     ) 88( طالبا   ) 96( من مشكالت قرائية منهم     

مشـكالت  :  مجاالت هـي     ةفقرة موزعة على أربع    ) 45( تطوير أداة قياس مكونة من      
الت في التعرف إلـى الحـرف       الفهم واالستيعاب و مشكالت في العادات القرائية و مشك        

 : نتائج الدراسةكشفتاللفظ القرائي ، وقد ،  إضافة إلى مشكالت في والكلمة

أن تقديرات أفراد عينة الدراسة حول المشكالت القرائية لـدى تالميـذ غـرف               )١
 .مصادر التعلم في مجال الفهم واالستيعاب كانت بدرجة كبيرة 



 ٥٤

أن تقديرات أفراد عينة الدراسة حول المشكالت القرائية لـدى تالميـذ غـرف               )٢
دراسة جاءت بدرجة متوسطة باستثناء مجال العادات       مصادر التعلم في مجاالت ال    

 .القرائية جاء بدرجة قليلة 
بـين    )α(0.05 ≥ ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة     )٣

متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة على جميع مجاالت الدراسة تعزى للجنس           
 .ح الذكور باستثناء مجال المشكالت في العادات القرائية ولصال

إلى تطوير برنامج تدريبي لتغيير اتجاهات األطفال العاديين         ) 2004( في حين هدف الجندي     
، وزيادة المستوى المعرفي لديهم عن      ي الحاجات الخاصة في غرف المصادر     نهم ذو انحو اقر 

مـن        وتكونت عينة الدراسة    .األفراد المعوقين وعن اإلعاقة، وزيادة تقبلهم لهم وتفاعلهم معهم          
، وجـرى   الثانية التي يوجد بها غرف مصادر     طالبا وطالبة من مدارس مديرية عمان        ) 60( 

 نحو ذوي الحاجات الخاصة ، ومقياس التفـاعالت         تمقياس االتجاها : تطبيق المقاييس التالية    
، ومقياس اتجاهات المعلمين نحو ذوي الحاجات       ة مع األفراد ذوي الحاجات الخاصة     االجتماعي

وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مستوى معرفـة              .اصة  الخ
طلبة المجموعة التجريبية والضابطة باإلعاقة واألفراد المعوقين لصالح المجموعة التجريبيـة           

، كما أشارت النتائج أيضا إلى وجود فروق ذات داللة          الختبار البعدي واختبار االحتفاظ   على ا 
 التفاعالت االجتماعية لطلبة المجموعة التجريبية على االختبار البعدي واختبـار        إحصائية بين 

 .االحتفاظ 
دراسة هدفت إلى دراسة إعداد وتطبيق برنامج لعالج صـعوبات  ) 2002( كما أجرى عميرة    

 بدولة اإلمارات   تعلم القراءة والكتابة لدى تالميذ غرف المصادر بالمدرسة االبتدائية التأسيسية         
تلميذاً وتلميذة من ذو صعوبات الـتعلم       ) 160(،وقد تكونت عينة الدراسة من      ربية المتحدة الع

واعتمدت هذه الدراسة على األدوات     . في القراءة والكتابة من المترددين على غرف المصادر       
 –اختبار مصفوفات رافن الملونة ، واختبارات تشخيص صعوبات القراءة والكتابـة            : (اآلتية

وكذلك برنامج مقترح لعالج بعض صعوبات تعلم القراءة والكتابة لدى تالميذ           . إعداد الباحث 
 : عدة نتائج أهمهاإلىوتوصلت الدراسة . غرف المصادر من إعداد الباحث

أنه يمكن عن طريق البرنامج عالج بعض صعوبات تعلم القراءة والكتابة لدى تالميذ              �
 .غرف المصادر

ث على مستوى الصفين في القراءة بعد تطبيـق          عدم وجود فروق بين الذكور واإلنا      �
 .البرنامج 

 عدم وجود فروق بين عينة الصف الثاني والثالث في القراءة بعد تطبيق البرنـامج               �
 .بينما وجدت هذه الفروق في الكتابة
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حول اثر تنشيط المعرفة السابقة على االستيعاب القرائي علـى           ) 2002( وفي دراسة عمرو    

  طالبا وطالبة من الطلبة ذوي صعوبات التعلم من مستوى الصف الرابـع             )60( عينة شملت   
،وقد تم توزيع أفراد العينة عشوائيا إلى عينتين ضابطة         األساسي في غرف المصادر في عمان     

 باسـتخدام تنشـيط     ، حيث تدرب أفراد المجموعة التجريبية على قراءة النصـوص         جريبيةوت
، وقد تم اسـتخدام     وعة الضابطة بالطريقة االعتيادية   مجم، بينما درس أفراد ال    المعرفة السابقة 

وأشارت نتائج التحليل إلـى     القرائي   الحرفي وآخر لقياس االستيعاب      باختبار لقياس االستيعا  
تفوق أفراد المجموعة التجريبية في هذين االختبارين مما يدل على فاعلية اإلستراتجية المطبقة    

 الحرفي والقرائي لدى الطلبة ذوي صـعوبات الـتعلم           الدراسة في تحسين االستيعاب    هفي هذ 
 . المشاركين في المجموعة التجريبية 

 إلى معرفة فاعلية برنامج سلوكي في عالج أخطاء تفقد هدف ) 2002(  يونس  دراسةأما
لطلبة الصف الرابع تعرف الكلمة ومقارنته بالطريقة التقليدية في تدريس مهارات القراءة 

انون من صعوبات تعلم ،وقد تكون مجتمع الدراسة من طلبة الصف الرابع يعاألساسي الذين 
األساسي الملتحقين في غرف المصادر في مدارس عمان األولى والثانية والثالثة والرابعة ، 

طالبا وطالبة من طلبة الصف الرابع الذين يعانون من  ) 30( وبلغ عدد أفراد عينة الدراسة  
: لى مجموعتين نة الدراسة باستخدام الطريقة العشوائية البسيطة إصعوبات تعلم وتم توزيع عي

حيث جاءت .طالبا وطالبة  ) 15( طالبا وطالبة ، وتجريبية من  ) 15( الضابطة تكونت من
 :نتائج الدراسة على النحو التالي 

في متوسطي تحصيل   )α(0.05 ≥ توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  �
 كلقليدية ، والمجموعة التجريبية وذابطة التي درست بالطريقة التالض: المجموعتين 

لصالح المجموعة التجريبية  التي درست باستخدام أسلوبي التغذية الراجعة والتعزيز 
 .االيجابي 

بين متوسطي تحصيل الطلبة تعزى   )α(0.05 ≥ ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  �
 .للجنس 

بين متوسطي تحصيل الطلبة   )α(0.05 ≥ ئية  ال توجد فروق ذات داللة إحصا �
 .تعزى للتفاعل بين الطريقة والجنس 

 
 هدفت إلى معرفة اثر غرف مصادر الـتعلم علـى تنميـة             التي ) 2002( وفي دراسة سعيد    

لك في كـل مـن      لتعلم في مبحث اللغة العربية، وذ     ات ا التحصيل الدراسي للطلبة ذوي صعوب    
وقام الباحث بإجراء الدراسة على الطلبة ذوي صـعوبات         .)لتعبير  القراءة، الكتابة، وا  ( فروع  
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 ( دن، وقد تكونت عينة الدراسة مـن      التعلم في مديرية التربية والتعليم لقصبة الزرقاء في األر        
ة بعد إجـراء التحلـيالت      وقد أشارت نتائج الدراس   .طالبا تم اختيارهم بطريقة عشوائية       ) 60

، فـي   طي درجات التحصيل القبلي والبعدي    جوهرية بين متوس   أن هناك فروقا      إلى اإلحصائية
، تعزى إلى الخدمات التربوية والعالجية التي يتلقاهـا الطلبـة         مهارة القراءة والكتابة والتعبير   

 .ذوي صعوبات التعلم في غرف المصادر 
 

 ةإلى التعرف على تأثير برنامج تدريبي مقترح لتنمي ) 2001(  نجادات  دراسةفي حين هدفت
القدرات اإلدراكية الحركية لدى طلبة الصفوف األربعة األولى في مرحلة التعلم األساسي في             

لك التعـرف علـى      بالبرنامج التدريبي المقترح وكذ    األردن والى معرفة أكثر الصفوف تأثيرا     
اإلدراكيـة،  الفروق بين أفراد المجموعة التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة في القـدرات            

ة األولـى   طالبا موزعين بالتساوي على  الصفوف األربع       ) 80( ، على عينة قوامها     الحركية
 ومجموعـة   اًطالب ) 40( ، قُسمت إلى مجموعتين مجموعة تجريبية       لمرحلة التعليم األساسي  

صف في كل مجموعة، وقد أظهرت نتائج       الطالب من    ) 10(  بواقع     اًطالب ) 40( ضابطة  
 ويبي المقترح لتنمية القدرات اإلدراكية الحركية له تأثير ايجابي وذ         الدراسة أن البرنامج التدر   

داللة إحصائية على تحسين القدرات اإلدراكية الحركية لألطفال كما أن هناك فروق ذات داللة    
دراك ولصالح المجموعة   إحصائية بين المجموعة التجريبية والضابطة في جميع متغيرات اإل        

د فروق دالة إحصائيا بين طالب الصـفوف مجـال الدراسـة             وجو لى، كما دلت ع   التجريبية
  .ولصالح الصف األعلى 

 
 

 خصائص القراءة التي تميـز بـين        إلىفقام بدراسة هدفت إلى التعرف       ) 1999( أما حسين   
الطلبة ذوي صعوبات التعلم من الملتحقين بغرف المصادر في الصف الرابع األساسـي فـي               

، وقد تكونت عينـة الدراسـة مـن                         لطلبة متوسطي التحصيل  قرأنهم من ا  مدينة عمان وبين ا   
، وقد أشارت نتائج الدراسة إلـى أن خصـائص          طالب وطالبات من الصف الرابع     ) 110( 

القراءة التي ميزت بين الطلبة ذوي صعوبات التعلم والطلبة متوسطي التحصيل كانت علـى              
ف القـراءة   ، ضـع  ف أو كلمة موجودة في الـنص       حذف حر  ،ثناء القراءة التثاؤب أ : التوالي  

، صعوبة   القراءة د في القراءة، بطء   ، الترد التفسيرية أو انعدامها، تشويه الكلمات أثناء قراءتها      
 .التعرف على عالمات الترقيم 
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ة إلى التعرف على أهمية غرف المصادر كبديل للتربي        ) 1999(  المعايطة   ت دراسة وقد هدف 
طالبا وطالبـة ممـن لـديهم     ) 420( ، على عينة قوامها    جات الخاصة الخاصة لذوي االحتيا  

وقد أشارت  .صعوبات تعلم في القراءة والكتاب والحساب من الصفين الثاني والثالث األساسي            
نتائج الدراسة إلى فاعلية التدريب الفردي الذي تلقاه الطلبة ذوي الصعوبات التعليميـة فـي                

تركيـب للحـروف،    ، وال  والكـالم، والتحليـل    ،ءة التمييزيه ءة الجهرية ، والقرا   جوانب القرا 
 . ، ومهارات الكتابة والحساب والمقاطع والتذكر

رائيـة لطلبـة الصـف      تحسين القدرة الق  ل اً عالجي اً فقد اقترح برنامج    )1997( أما العبد اهللا    
دف إلـى التعريـف بالديسلكسـيا       ن يعانون من صعوبات في القراءة ه      ، مم السادس األساسي 

، ومن ثم الكشـف     ئية من طلبة الصف السادس األساسي     وتحديد الطلبة ذوي الصعوبات القرا    
وتكون مجتمـع  . عن تأثير برنامج عالجي مقترح لتحسين قدراتهم القرائية من إعداد الباحث     

الدراسة من طالب وطالبات الصف السادس األساسي في المدارس الحكومية التابعة لمديريـة            
حيـث بلـغ عـددهم                           ) 1997(  في لواء األغوار الشمالية للعام الدراسـي         التربية والتعليم 

طالبا وطالبة موزعين على أربعة  ) 32( طالبا وطالبة ،وتكونت عينة الدراسة من  ) 1481( 
وقد أشـارت   . تجريبية عشوائيا    ) 16( ضابطة   ) 16( مدارس تم تقسيمهم إلى مجموعتين      

ة لدى الطلبة ذوي صعوبات وجود تأثير للبرنامج العالجي في تحسين القدرة القرائيالنتائج إلى 
الخط باختالف الجنس لصالح    ، وان تأثير البرنامج العالجي المقترح يختلف في جانب          القراءة
، فانه لم يظهر اختالف بينهما يعزى للجنس        لقراءة الجهرية والقراءة الصامتة   ، أما في ا   الذكور
     . 
والتي هدفت إلى اختبار فاعلية برنامج غرف المصادر في التقليل           ) 1995( دراسة عليا   وفي  

من المشكالت السلوكية لدى عينه من ذوات الصعوبات التعليمية األكاديميـة مـن طالبـات               
طالبـه  ) 25(تألفت عينة البحث مـن      . الصفين الثالث والرابع في احدي مدارس مدينة عمان       

 عليهمـا أداة البحـث، وقـد        ت طبق تينة والمجموعة التجريبية، الل   شكلت المجموعة الضابط  
أظهرت نتائج االختبار البعدي فروقا ذات دالله إحصائية بين متوسطات المجموعة الضـابطة          

قائمة المشكالت السلوكية   ( ومتوسطات المجموعة التجريبية على جميع مجاالت األداة الثمانية         
، وكانت هذه الفروق لصالح المجموعة التجريبيـة فـي          )ميةلذوي الصعوبات التعليمية األكادي   

ضعف االنتباه، والعالقة مع األخريين، والتقليل من العدوانية، وانخفـاض مسـتوى            : مجاالت
 لك بفعل برنـامج   بالنفس، وتحسن العمل المدرسي، وذ    التمرد، والخجل، والعزلة، وزيادة الثقة      

 .غرف المصادرل عالجي
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 إجـراء مقارنـة بـين       إلىدراسة هدفت إلى التعرف        ) 1995( وي  أجرت النجدا حين  في  

الخصائص السلوكية واللغوية واألكاديمية لألطفال ذوي صعوبات التعلم واألطفال العاديين في           
مجموعـة الطلبـة ذوي     ( وقد تكونت عينة الدراسة من مجموعتين من الطلبة         . عينة أردنية 

 وقـد . سنوات   9-7، تتراوح أعمارهم من بين      )ن  م، ومجموعة الطلبة العاديي   صعوبات التعل 
 نتائج الدراسة أن هنالك فروقا ذات داللة إحصائية بين الطلبة العاديين والطلبـة ذوي               كشفت

صعوبات التعلم في الخصائص السلوكية واللغوية واألكاديمية حيث تبين أن قدرة المفحوصين            
صين من الطلبة ذوي    ة تفوق قدرة المفحو   من الطلبة العاديين على تذكر سالسل األرقام المعقد       

، كما الحظته الباحثة أثناء رصدها لدرجات المفحوصين في اختبـار اإلدراك            صعوبات التعلم 
يكتبون األرقـام   البصري أن الطلبة ذوي صعوبات التعلم كانوا يستغرقون وقتا طويال عندما            

ما الطلبة العاديين فقـد كـانوا   أ. ، كما كانوا يكتبونها بطريقة غير صحيحة       والجمل المتشابهة 
 . األرقام والجمل المتشابهةفي كتابةيستغرقون وقتا قصيرا 

 رتباطيـة بـين   والتي هدفت التعرف على طبيعة العالقـات اال        ) 1993( وفي دراسة علي    
الصـفين الثالـث    مهارات اإلدراك السمعي والبصري وبعض صعوبات الحساب لدى تالميذ          

تلميذا وتلميذة من الصـفين الثـاني       ) 133( تكونت عينة الدراسة من     و قد   .والرابع االبتدائي 
مصـفوفات  اختبـار ال  : لباحث األدوات التالية في دراسـته     ، و قد استخدم ا    لثالث االبتدائي وا

، واختبـارين لقيـاس اإلدراك      ختبار رسم الرجل لجودانف هاريس    ، وا المتتابعة الملونة لرافن  
، واختبار تشخيصي ألخطاء الحساب ،وقد أشـارت        )ر  لمورسون جاردن ( سمعي والبصري   ال

 : نتائج الدراسة 
 .وجود ارتباطات سالبة دالة بين مهارات اإلدراك السمعي وبين صعوبات الحساب  �

توجد عالقات ارتباطات سالبة بين مهارات اإلدراك البصري مع صعوبات الحسـاب             �
 .في مجموع أخطاء الجمع والطرح

سالبة الدالة بين المهارات اإلدراكية السمعية والبصرية وبين         أن معامالت االرتباط ال    �
صعوبات الحساب في الصف الثالث أكثر عدداً وأعلى قيمة من مثيالتها في الصـف              

 . الثاني 
 

 التي هدفت إلى تصميم برنامج تـدريبي لمهـارات اإلدراك          ) 1993( وفي دراسة صوالحة    
اس فاعلية هذا البرنـامج فـي تحسـين القـدرة     البصري للطلبة ذوي المشكالت التعليمية وقي 
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في الصفين   طالبا وطالبة  ) 60( اإلدراكية البصرية لهؤالء الطلبة، وتكونت عينة الدراسة من         
 :  نتائج  الدراسة أظهرتوقد . تم اختيارهم بطريقة عشوائية من مجتمع الدراسة الثاني والثالث

لتجريبية التـي خضـعت لبرنـامج       هناك فروقا ذات داللة إحصائية بين المجموعة ا        �
التدريب على مهارات اإلدراك البصري والمجموعة الضابطة المقابلة لها ، لصـالح            
المجموعة التجريبية وهذا يشير إلى فاعلية البرنامج التدريبي في تحسـين مهـارات             

 .اإلدراك البصري 

غير الجنس   كما أظهرت نتائج الدراسة أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية تعزى لمت            �
 .ولصالح اإلناث 

 . أيضا هنالك فروقا ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الصف ولصالح الصف الثاني �

  

 القـراءة    أهم صعوبات التعلم الشائعة فـي      إلىهدفت التعرف   )  1992( أما دراسة رضوان    
) ٣٠( من والكتابة والرياضيات لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي ، وقد تكونت عينة الدراسة        

تلميذاً من ذوي صعوبات التعلم في القراءة والكتابة والرياضـيات وقـد تـم تقسـيمهم إلـى       
توصلت الدراسة إلى أهـم النتـائج       . إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة    مجموعتين متساويتين 

 :التالية 

توجد صعوبات شائعة في القراءة لدى عينة الدراسة تظهـر فـي صـعوبة               )١
األكثر من ثالثة حروف، وصعوبة التمييز بين الكلمات        التعرف على الكلمات    

 .المتشابهة األحرف، وصعوبة نطق الطول المناسب لحرف المد أثناء القراءة

مـلء  توجد صعوبات تعلم شائعة في الكتابة لدى عينة الدراسة تتمثـل فـي               )٢
صعوبات التمييز بين األحرف المتشابهة في النطق       الفراغ بالحرف المناسب و   

لكتابة، صعوبة كتابة حرف المد وصعوبات كتابة التنوين والخلط بينـه           أثناء ا 
 .وبين حرف النون أثناء الكتابة

توجد فروق دالة إحصائياً بين المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار           )٣
 . البعدي للقراءة وفي الكتابة لصالح المجموعة التجريبية

 

 طبيعة العالقة االرتباطيـة بـين بعـض         ىعلالتعرف   دراسة هدفت    )١٩٩٢( كمال وأجرى
مهارات اإلدراك البصري وبعض مهارات اإلدراك السمعي بصعوبات القراءة لـدى تالميـذ             

 ٩٨الصفين الثاني والثالث من المرحلة االبتدائية بدولة البحرين وتكونت عينة الدراسـة مـن    
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ر المصفوفات المتتابعـة  عاماً واستخدمت الدراسة اختبا  ) ١١-٨(تلميذاً تراوحت أعمارهم من     
واختبارات تشخيصـية  "   هاريس جود أنف" لـ  الملونة من إعداد رافن واختبار رسم الرجل     

  -: وتوصلت الدراسة الى النتائج التالية ،في صعوبات القراءة

توجد عالقة ارتباطية بين مهارات اإلدراك السمعي وبعض صعوبات القراءة ولم تظهـر             
خر حيث كشفت الدراسة عن ارتباط المعالجـة السـمعية والتـذكر            ارتباطات مع بعضها اآل   

السمعي والتمييز السمعي مع معظم الصعوبات القرائية ولم تظهر مهارات التفسير السمعي أية             
ارتباطات مع الصعوبات القرائية كما لم تظهر صعوبة اإلضافة ودقة القراءة أية ارتباطات مع      

عالقة ارتباطية بين التمييز البصري وصعوبتي اإلضـافة        توجد  .المهارات اإلدراكية السمعية  
والتعرف الخاطئ على الكلمة كما أظهرت النتائج عالقة ارتباطية بين العالقات المكانية والفهم             

وكذلك الحذف أما بقية المهارات اإلدراكية فلم تظهر أية ارتباطات أخـرى مـع              .واالستيعاب
إلى محتوى مادة اختبار اإلدراك البصـري الـذي         صعوبات القراءة وقد أرجعت الباحثة ذلك       

 .ية فقط في كل اختباراته الفرعيةاعتمد على األشكال الهندس
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 :الدراسات األجنبية .٢�٢�٢
 

 تـأثير تنميـة اإلدراك      إلـى التعرف     بدراسة هدفت   ) Robinson 2004, (  روبنسون قام
 ) 232( ، وقد تكونت عينة الدراسة من       ميكاديالبصري واإلدراك السمعي على التحصيل األ     

، وتـم تصـنيف    معلمـا  ) 12( تلميذا وتلميذة موزعين على ست مدارس ، ويقوم بتدريسهم          
، وتـم    اإلدراك السمعي واإلدراك البصـري     التالميذ إلى أربع مجموعات حسب درجتهم في      

، ن لإلدراك السـمعي   بار ويبما ، اخت اختبار جونيز لإلدراك البصري   : يةاستخدام األدوات التال  
التالميذ المرتفعة درجـاتهم فـي    :  أنوقد  أشارت نتائج الدراسة إلى .اختبار الذكاء لألطفال    

اإلدراك السمعي واإلدراك البصري حصلوا على أعلى الدرجات في القراءة والحسـاب فـي              
  اإلدراك ، التالميذ الذين كانت درجـاتهم منخفضـة فـي         نهاية الصف األول والصف الثاني    

والحساب فـي الصـفين     ، حصلوا على اقل الدرجات في القراءة        السمعي واإلدراك البصري  
، التالميذ الذين كانت درجاتهم مرتفعة في حاسة معينة وضعيفة في حاسة أخرى األول والثالث

 . حصلوا على درجات متوسطة في القراءة 
 

 هدفت التعـرف علـى      يالت) 2006( في سلمان    الواردة )Black 2003, (  بالك دراسة أما  
 والمنخفض على االنجاز في االختبارات التحصيلية في القراءة         تأثير اإلدراك البصري العالي   

، ميذة من صفوف المرحلة االبتدائية    تلميذا وتل  ) 60( والحساب ،وقد تكونت عينة الدراسة من       
ج النمائي لإلدراك   ، اختبار فروست  اختبار التحصيل واسع المدى   : لية  وتم استخدام األدوات التا   

 .البصري 
أن الفروق بين متوسط التحصيل القرائـي للتالميـذ ذوي اإلدراك             نتائج الدراسة إلى   كشفت

المنخفض واإلدراك العالي كان داال إحصائيا ، في حين لم تظهر داللـة إحصـائية بالنسـبة                 
 . للحساب والتهجئة 

 
عينة من الطلبة الذين تم تصنيفهم على ) Exley, S   2003, (  اكسليوفي دراسة قامت بها
 7-8 في الحلقة األولى من المرحلة االبتدائية وتراوحت أعمارهم بـين            اضمن فئة الديسلكسي  

: نـة   ، وقامت الباحثة بالتعرف على أساليب تعلـم أفـراد العي          سنوات في المرحلة االبتدائية   
 بتطبيق  وتم،  ر بسيط  خالل بطاقة مالحظة واختبا    لك من ، وذ البصري أو السمعي أو الحركي    

 أفراد العينة التهجئة والحساب بأسلوب يتماشى مع أسلوبهم المفضل فـي            لتعلمبرنامج تدخل   
فضلون أسـلوب الـتعلم الحسـي       ي ) %50(  نتائج الدراسة أن أكثر من       كشفتوقد  . التعلم  

يفضلون أسـلوب الـتعلم      ) %10( يفضلون األسلوب السمعي وحوالي     ) %30( ، و الحركي
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نتائج الدراسة أن أداء جميع أفراد العينة تحسـن فـي مـادة الحسـاب              كشفت ، كما يصرالب
 . والقراءة عندما تم تعليمهم وفق اسلوب تعلمهم المفضل 

 
 الـواردة  )Morency D, & k Wapman 2002 (  ويبمان ومورنسسيوقد أجرى كل من

 التحصـيل   إلىبالنسبة   معرفة اثر المعالجة البصرية والسمعية       إلىهدفت   )2006(في سلمان   
من تالميذ الصف األول االبتدائي      ) 259( وقد تكونت عينة الدراسة في بدايتها من        .الدراسي  

تلميذا عندما وصلوا إلى الصف السادس نظرا لتخلف الباقين في           ) 120( انخفض عددهم إلى    
ـ    ،قال بعض التالميذ إلى مدارس أخرى     الصفوف الدراسية وانت   ان األدوات   وقد استخدم الباحث

، واختبار الينوي للقدرات الـنفس      اختبار وكسلر المعدل، وبطارية اختبارات تحصيلية     : التالية
 .لغوية 
 التالميذ قبل نهاية الصف     أن المشكالت اإلدراكية اختفت لدى    : نتائج الدراسة عن    كشفت  وقد  

 الدراسي خـالل    ، وان حاالت التأخر في النمو اإلدراكي لها عالقة مستمرة بالتحصيل          الثالث
 . الصفوف الدراسية األولى 

 

 دراسـة هـدفت الـى    )Mitchell &Murray 2000, (  ميتشل ومورايو أجرى كل من
 الطلبة  ن أجريت على عينة م    تشخيص صعوبات التعلم واثرها على التحصيل الدراسي التي         

لبة حسب أساليب   ط، تم توزيع ال   حلة اإلعدادية والمرحلة الثانوية   ذوي صعوبات التعلم في المر    
. ، والتي تم تصنيفها حسب المثيرات البيئية والنفسية واالجتماعية والحسـية            تعلمهم المختلفة 

 نتائج الدراسة أن الطلبة ذوي األسلوب البصري تحسن أداؤهم عندما عرضت المواقف             كشفت
و الـتعلم   التعليمية الجديدة والصعبة على شكل قراءة أو عرض أفالم أو شرائح ، أما الطلبة ذ              

السمعي فتحسن أداؤهم عندما تم عرض المادة التعليمية على شـكل محاضـرة أو أشـرطة                
 . مسموعة 

 

هدفت إلى دراسة أثر برنـامج تـدخل    فقد )et . al.,1999)   Brooks , بروكسأما دراسة
وقد تكونت عينة الدراسة   صعوبات التعلم ،    إرشادي لعالج صعوبات الكتابة لدى التالميذ ذوي        

شاركوا في برنامج لإلرشاد الفـردي      .  الرابع والخامس االبتدائي   الصفينتلميذاً من   ) 17(ن  م
 البرنامج المدرسي العادي وكـان      نشهور، عالوة ع  ) 8(لمدة ساعة أسبوعيا ولمدة تزيد عن       
، ومهارات التصنيف أو التركيب     )الكتابة اليدوية والتهجئة  (المرشد يركز على مهارات النسخ      

أشارت النتائج إلى أن تالميذ العينة أظهروا تحسنا ملحوظاً في التركيـب            وقد  . اءعلى حد سو  
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والكتابة اليدوية ولكن ليس في التهجئة، وبالرغم من أن مهارات حساسية الحركـة وتكاملهـا               
المرتبطة بالكتابة، وصحة اإلمالء والتحليل الصوتي لم يتم تدريبها بصورة مباشرة  إال أنهـا               

 . ومع ذلك فإن مهارات الذاكرة الصوتية لم تظهر ذلك التحسنأظهرت تحسنا، 

فقد هدفت  إلـى    )2006 ،موسى(في دراسة الواردة Ubreen)  1998, (  أوبرنأما دراسة
الكشف عن قدرات اإلدراك البصري الحركي لدى التالميذ ذوي صعوبات الـتعلم وأقـرانهم              

تلميذاً ال يعانون من ) 22(ن صعوبات تعلم وتلميذاً يعانون م) 22(العاديين من خالل عينة من 
وأظهرت نتائج الدراسـة وجـود      . سنوات) 8 – 5(صعوبات تعلم، تتراوح أعمارهم ما بين       

فروق دالة إحصائياً بين المجموعتين في قدرات اإلدراك البصري لصالح العاديين على الرغم             
ن باألداء الحركـي المـتقن      من عدم وجود فروق دالة بين ذوي صعوبات التعلم الذين يتميزو          

  .القدرات والتالميذ الذين ليست لديهم صعوبات تعلم في تلك 
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فهدف إلى تقييم مفـاهيم التالميـذ، وأي نمـاذج    ) ,et. al. ,1998) Klingner  كلينجنيرأما
الخدمات يفضلون، الدمج الكامل داخل الصف العادي أم خدمات الدعم خارج الصف العادي،             

. ساعدة على التحصيل الدراسي ويؤدي إلى فوائد اجتماعية من وجهة نظرهم          وأيهما األكثر م  
 يعانون من صعوبات التعلم وآخرين ال يعـانون مـن            طالبا )32(وتكونت عينة الدراسة من     

صعوبات التعلم، كانوا قد شاركوا في كال النموذجين خالل العامين أو األعوام الثالثـة التـي                
وأشارت النتائج إلـى تنـوع آراء       . بالت شخصية مع كل منهم    وتم إجراء مقا  . تسبق الدراسة 

التالميذ، ولكن بصورة عامة فقد اعتبر معظم التالميذ خدمات غرفة المصادر األنموذج الـذي    
وقع اختيارهم عليه، وكثيراً ما كان التالميذ ذوي صعوبات التعلم يصفون العمل في الصفوف              

على غرفة المصادر كأنموذج مفضل للـتعلم، لكـن         ورغم اتفاقهم   . العادية بأنه أكثر صعوبة   
العديد منهم كانوا على قناعة بأن أنموذج الدمج الكلي ضمن الصف العادي يفـي بحاجـاتهم                

 .االجتماعية

هدفت الدراسة إلى فحص الخصـائص   Osborne, et. al., 1998)  ( أوسبورنوفي دراسة 
بات التعلم في الفصول العادية والتالميـذ       المعرفية، واألكاديمية والسلوكية للتالميذ ذوي صعو     

-6( تلميذاً تتراوح أعمارهم ما بـين    )42(تكونت العينة من    وقد  . في برنامج غرف المصادر   

النتائج أن عينة تالميذ غرف المصادر أظهرت انخفاضاً في نسبة الذكاء           كشفت  و. سنة) 11.5
 الصفوف العادية، بالرغم من أنه لم       تالميذ العينة في  مع  اللفظية، وأقل في التحصيل بالمقارنة      

  .تكن هناك فروق بينهم عند بداية الدراسة

التي هدفت إلـى دراسـة الجوانـب    )  .Vellutino,et. al (1995 , فيلتينواوفي دراسة    

اإلدراكية للتالميذ الضعاف في القراءة الذين تم عالجهم والذين يصـعب عالجهـم، وتحديـد             

وتكونـت  .ها العجز اإلدراكي وتلك التي يسببها القصور التجريبي       صعوبات القراءة التي يسبب   

، تـم   )٩٠(طفال من صفوف الروضة، ال تقل درجة ذكائهم عـن           ) ١١٨(العينة النهائية من    

طفالً، والمجموعة الضـابطة    ) ٨٦(المجموعة التجريبية من    :تقسيمهم عشوائيا إلى مجموعتين   

تم استخدام مقياس وكسلر لـذكاء األطفـال،        .طفال جميعهم من الضعاف في القراءة     ) ٤٢(من  

، وأشـارت   (WRMT-R)للقراءة  " وودكوك"واختباري مطابقة ومواجهة الكلمة من بطارية       

 لدى معظم العينة التجريبية كان متوسطا أو أعلى من المتوسـط            لقرائياالنتائج إلى أن األداء     

ميذ الذين لم يستجيبوا للعـالج      بعد دورة عالجية  واحدة في الصف األول االبتدائي، أما التال          

  أنـه     كشفت النتـائج   كما، ا أقل من العاديين   كان أداؤهم أقل من الذين استجابوا للعالج وأيض       
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بالرغم من أن صعوبات القراءة عند معظم األطفال من المحتمل أن يكون سببها القصور فـي       

ات القـراءة لـديهم هـو       التعليم، إال أن هناك عدداً كبير من األطفال ربما يكون سبب صعوب           

 .القصور في أساسيات الترميز الصوتي
 

التي هدفت إلى دراسـة إدراكـات التالميـذ ذوي          و) ,Taylor 1996 (  تايلور في دراسة     و
وتكونت عينة  الدراسـة     . صعوبات التعلم حول خبرتهم مع خدمات الدمج في الصف العادي         

 خدمات االستيعاب في الصف العادي وفـق         تلميذاً من المدرسة المتوسطة، تم تقديم      )17(من  
وقد أشارت النتائج إلى أن معظم تالميـذ         .آلية تنظيم جهود المعلمين والتالميذ في هذا المجال       

 برنامج خاص قدم لهم خدمات بعض الوقت خارج         لىالعينة فضلوا هذا النوع من الخدمات ع      
  ..الصف خالل العام السابق

 
حول آراء الطلبة ذوي صعوبات التعلم في ) Yagmond،1996 ( ياجموندوفي دراسة أجرتها

مقابلة رسـمية مـع      ) 150( الخدمات التي تقدمها برامج التربية الخاصة ، حيث تم إجراء           
وأظهرت نتـائج الدراسـة أنهـم       .طالب المرحلة األساسية ممن يعانون من صعوبات تعلم         
عدة إضافية لهـم للـتخلص مـن        يدركون تماما أن الهدف من التربية الخاصة هو تقديم مسا         

 . المشكالت األكاديمية 
 

فقد قام بعمل مقارنة بين مجموعتين من الطلبة )  ,Whinnery & et al 1995(     أما دراسة 
طالبا وطالبة من طلبة المرحلة األساسـية مـن ذوي الحاجـات             ) 16( تتكون من   : أولهما  

طالبا وطالبـة فـي      ) 16( تتكون من   ، وثانيهما   اصة وتلقوا خدمات في غرف المصادر     الخ
وقد بينت نتائج الدراسة .المرحلة نفسها من ذوي الحاجات الخاصة وتعلموا في صفوف عادية         

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أداء الطلبة الذين تلقوا الخدمات في غرف المصادر              
 . والذين لم يتلقوا الخدمات في غرف المصادر 

 
 

حـول اتجاهـات   ) Putten&Vander 1993,( بوتين و فانـدر     بها كل من  وفي دراسة قام    
الطلبة العاديين المقيمين في مدرسة داخلية نحو زمالئهم من ذوي صعوبات التعلم ، وقد كان               

طالبـا مـن ذوي صـعوبات        ) 24( طالبا من الطلبة العاديين و     ) 45 (عدد أفراد الدراسة      
، وقد أظهرت النتائج أن     اديين قبل وبعد الدمج في السكن     لعالتعلم، وتم قياس اتجاهات الطلبة ا     
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اتجاهات الطلبة العاديين أصبحت أكثر ايجابية وقبوال للطلبة ذوي صعوبات التعلم بعد اإلقامة             
 . معهم لمدة فصل دراسي واحد 

 

 هدفت  إلى فحـص الخصـائص         بدراسة )Osborne,et.al 1991,.(  أوسبورن كما أجرى 
ية والسلوكية للتالميذ ذوي صعوبات التعلم في الفصول العادية والتالميـذ           المعرفية، واألكاديم 

-6( تلميذاً تتراوح أعمارهم مـا بـين      )42(وتكونت العينة من     .في برنامج غرف المصادر   
 أن عينة تالميذ غرف المصادر أظهرت انخفاضاً في نسبة الذكاء            نتائجال كشفت سنة و  )11.5

 تالميذ العينة في الصفوف العادية، بالرغم من أنه لم           مع مقارنةاللفظية، وأقل في التحصيل بال    
  .تكن هناك فروق بينهم عند بداية الدراسة

 

 إلـى والتي هدفت التعـرف     Condller&Hilderth) 1990, ( كوندلير وهديرث  وفي دراسة 
أجريـت هـذه    .بعض الخصائص اللغوية لألطفال ذوي صعوبات التعلم في عينة الدراسـة            

ى عينة صغيرة من األطفال الذين يعانون من صعوبات تعلم، وقد أوضحت نتائج             الدراسة عل 
الدراسة بان الخصائص اللغوية التي يتميز بها هؤالء األطفال تتمثل باضطرابات اللغة ومـن              

، وعدم وضوح اللغة أثناء الكالم ، رة على تنظيم األفكار قبل الكالم  هذه االضطرابات عدم القد   
 اللغة المكتوبة في اختيار الكلمة المناسبة أثناء      إلى مهارات اللغة الشفوية     والصعوبة في تحويل  

 . الكالم وصعوبة في تتابع الكالم
 

التي هدفت إلى دراسة عناصر  )(mcgill & allington,1990  مجيل والنتغون    وفي دراسة
رفة المصـادر،   الفهم والترابط في تعليم القراءة والكتابة ضمن الخدمات العالجية وخدمات غ          

من تالميذ الصف الثاني االبتدائي يعانون من خطـر         تلميذاً   )16(من خالل عينة مكونة من      
وأشارت النتائج إلى أن    .وتم تزويدهم بتعليم متخصص في التربية الخاصة      . صعوبات القراءة 

تـدفعهم  أفراد العينة لم يظهروا فروقا كبيرة عن خدمات التعليم العادي، ولم تتكون لديهم بنية               
للتقدم نحو النجاح في منهج القراءة في الصف، ولم يختلفوا بدرجة دالة تجعلنا نعتقد أو نفكـر     

 . بضرورة التدخل
 

هدفت إلى مقارنة مخرجات التحصـيل      دراسة  ) (Schulte,et.al.,1990  سكهلت كما أجرى 

تلقوا خدمات  األكاديمي لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم في غرف المصادر وأقرانهم الذين            

تلميذاً من المدرسة االبتدائية مـن ذوي       ) ٦٧(وتكونت العينة من    .استشارية في الصف العادي   
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صعوبات التعلم، تلقت المجموعة األولى برنامجا تعليميا في غرفة المصادر لفترة واحدة يومياً             

رابعـة  والمجموعة الثالثة تلقت خدمات استشارية بصورة غير مباشرة في الصف العادي، وال           

وأشارت النتائج إلى أن مجموعتي التالميذ الـذين        .تلقت خدمات مباشرة داخل الصف العادي     

تلقوا خدمات استشارية ومن تلقوا خدمات مباشرة في صفوفهم العادية قد حققوا تحسنا إجماليا              

 .وبصورة دالة
 ات العدن مهارهدفت هذه الدراسة إلى بحث العالقة بي )(Gonyo,1977   جونيواما دراسة 

 البصري لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم من تالميذ الصف الثاني الحسابي واإلدراك 

  تلميذاً من الذكور واإلناث تراوح العمر٨٤ والثالث االبتدائي وتكونت عينة الدراسة من 

  من   سنوات وتم تقسيم التالميذ إلى مجموعتين، تكونت األولى٩ – ٧ الزمني لهم بين 

  تلميذاً وهي٣٣ وهي ال تعاني من نقص في اإلدراك والمجموعة الثانية تكونت من  تلميذا٥١ً

 ستج المطور  اختبار فرو-: تعاني من نقص في اإلدراك واستخدمت الدراسة األدوات اآلتية 

 ، و اختبار العد الحسابي وهو جزء من اختبار تحصيلي لتالميذ لقياس اإلدراك البصري

  -:صلت الدراسة إلى النتائج اآلتيةالمدرسة األمريكية وتو

 . وجود عالقة ذات داللة بين اإلدراك البصري الحركي والقدرة الحسابية - 1

 يث تمثل حالقسمة و من الصعوبة في الضرب أقل الصعوبة في عملية الجمع والطرح - 2

 عملية القسمة أكثر الصعوبات في العمليات الحسابية 

 دراك كانوا يؤدون االختبارات بكسل وخمول بينما العاديون التالميذ ذوو الضعف في اإل-3

  في اإلدراك أكثر استمرارا وإقالال في أداء االختبارات 

 توجد فروق ذات داللة بين العاديين تحصيلياً وذوي صعوبات التعليم في اإلدراك لصـالح          -4
 .العاديين تحصيلياً 

 

استهدفت بحث العالقة بدراسة  ),Larsen & Hammill 1975(  الرسن وهاميلفي حين قام
 – التحصيل األكاديمي والتمييز البصري والعالقات المكانية والذاكرة والتكامل السـمعي            بين

، ١٩٧٣ إلـى    ١٩٥٧ دراسة أجريت في الفترة ما بين        ٦٠البصري من خالل مراجعة نتائج      
لبصـري والعالقـات    وقد أسفرت نتائج الدراسة عن وجود عالقة دالة إحصائياً بين التمييز ا           

الكتابة والتهجي ولم تتضح مع الحساب، كما لم توجد عالقـة           والمكانية والتحصيل في القراءة     
السمعي والمهارات األكاديمية، في حين كانت هناك عالقة دالة إحصائياً          -بين التكامل البصري  

 .بين المجموع الكلي لمهارات اإلدراك البصري والتحصيل بوجه عام
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 :لدراسات السابقةتعليق على ا

 الصعوبات اهتمت بموضوع     وأجنبية عربيةيرى الباحث من خالل ما تم عرضه من دراسات          
عرض يمكن  ، أن هذه الدراسات قد تنوعت وتباينت في نتائجها وبالتالي           األكاديميةاإلدراكية و 

 :نتائجها كما يلي
 بعض أنواع   عالقة بين  وجود   التي كشفت عن  ) 2005(المجاهد  اتفقت نتائج دراسة       •

مـع نتـائج    .  وصعوبات التعلم النوعيـة   ) البصري، والسمعي (اضطراب اإلدراك   
التي بينت أن الطلبة ذوي صعوبات التعلم كانوا يستغرقون         ) 1995(النجداويدراسة  

وقتا طويال عندما يكتبون األرقام والجمل المتشابهة، كما كانوا يكتبونها بطريقة غير            
ين فقد كانوا يستغرقون وقتا قصيرا يكتبون األرقام والجمل أما الطلبة العادي. صحيحة

 & ,Morency D 2002(المتشابهة، كما اتفقت مع ما كشفت عنه نتـائج دراسـة   
Wapman (             التي بينت أن حاالت التأخر في النمو اإلدراكي لها عالقـة مسـتمرة

)  1975(ونتـائج دراسـة    . بالتحصيل الدراسي خالل الصفوف الدراسية األولـى  
Larsen & Hammill,    التي كشفت عن وجود عالقةً  بـين التمييـز البصـري 

والعالقات المكانية والتحصيل في القراءة والكتابة والتهجي ولم تتضح مع الحساب،           
السمعي والمهارات األكاديمية، في حـين      -كما لم توجد عالقة بين التكامل البصري      

 الكلي لمهـارات اإلدراك البصـري       كانت هناك عالقة دالة إحصائياً بين المجموع      
 .والتحصيل بوجه عام

 ذات داللـة إحصـائية      اًالتي أظهرت فروق  ) 1993(اختلفت نتائج دراسة صوالحة      •
التي بينـت  ) 2006( زهير  مع نتائج دراسة. تعزى لمتغير الجنس ولصالح اإلناث

 .انه ال توجد فروق في الصعوبات اإلدراكية تبعا لمتغير الجنس

التجريبية التي كشفت عن وجود فروقـا ذات        ) 1993(ئج دراسة صوالحة    اتفقت نتا  •
التجريبيـة  ) 2001(مع نتائج دراسة نجادات     . داللة إحصائية تعزى لمتغير الصف    

التي بينت وجود فروق دالة إحصائيا بين طالب الصفوف مجال الدراسة ولصـالح             
 .الصف األعلى

التي بينت أن أفراد العينة لم  )(McGill & Allington ,1990اتفقت نتائج دراسة  •
 خدمات التعليم العادي، ولم تتكون لديهم بنية تدفعهم للتقـدم          فييظهروا فروقا كبيرة    

التي بينـت    ) 2004( ونتائج دراسة تمام    . نحو النجاح في منهج القراءة في الصف      
 أن تقديرات أفراد عينة الدراسة حول المشكالت القرائية لدى تالميذ غرف مصـادر         
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التعلم في مجاالت الدراسة جاءت بدرجة متوسطة باستثناء مجال العادات القرائيـة            
 .جاء بدرجة قليلة 

أن هناك صعوبات عامة يعاني منهـا       ) 2005(كشفت دراسة محمد، ومحيي الدين       •
المتعلمون من مختلف األعمار، وصعوبات لها عالقة بمستوى نضج المتعلمين يعاني 

 . بارمنها الصغار أكثر من الك

انه ال توجد فروق تعزى للجـنس باسـتثناء مجـال            )2004( كشفت دراسة تمام     •
 .المشكالت في العادات القرائية ولصالح الذكور

التجريبية التي كشفت عـن     ) 1997(والعبد اهللا   ) 2002(اتفقت نتائج دراسة عميرة      •
 .عدم وجود فروق بين الذكور، واإلناث على مستوى الصفين في القراءة

التي بينت وجود صعوبات شائعة في القـراءة لـدى          ) 1992(ت نتائج رضوان    اتفق •
عينة الدراسة تظهر في صعوبة التعرف على الكلمات األكثر من ثالثـة حـروف،              
وصعوبة التمييز بين الكلمات المتشابهة األحرف، وصعوبة نطق الطول المناسـب           

في الكتابة لدى عينـة     وكذلك وجود صعوبات تعلم شائعة      . لحرف المد أثناء القراءة   
الدراسة تتمثل في ملء الفراغ بالحرف المناسب وصعوبات التمييز بـين األحـرف           
المتشابهة في النطق أثناء الكتابة، صعوبة كتابة حرف المد وصعوبات كتابة التنوين            

التـي  ) ١٩٩٢(مع نتائج دراسة  كمال      . والخلط بينه وبين حرف النون أثناء الكتابة      
القة ارتباطيه بين التمييز البصري وصعوبتي اإلضافة والتعرف        كشفت عن وجود ع   

الخاطئ على الكلمة كما أظهرت النتائج عالقة ارتباطيه بين العالقات المكانية والفهم            
التي بينت أن الفروق ) Black 2003,( واتفقت أيضا مع نتائج دراسة      . واالستيعاب

ك المنخفض واإلدراك العالي كان     بين متوسط التحصيل القرائي للتالميذ ذوي اإلدرا      
 .داال إحصائيا

أشارت إلـى أن عينـة    التي )Osborne & ,et al  1991,( اتفقت نتائج دراسة  •
تالميذ غرف المصادر أظهرت انخفاضاً في نسبة الذكاء اللفظية، وأقل في التحصيل            

فـروق  بالمقارنة بتالميذ العينة في الصفوف العادية، بالرغم من أنه لم تكن هنـاك              
) Condller,A ,Hilderth,B 1990,(مع نتائج دراسة   .بينهم عند بداية الدراسة

التي أوضحت أن الخصائص اللغوية التي يتميـز بهـا هـؤالء األطفـال تتمثـل                
باضطرابات اللغة ومن هذه االضطرابات عدم القدرة على تنظيم األفكار قبل الكالم،            
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 في تحويل مهارات اللغة الشفوية إلـى        وعدم وضوح اللغة أثناء الكالم، والصعوبة     
 . اللغة المكتوبة في اختيار الكلمة المناسبة أثناء الكالم وصعوبة في تتابع الكالم

انه ال توجد فروق بين متوسـطي تحصـيل          ) 2002( كشفت نتائج دراسة يونس      •
الطلبة تعزى للجنس في عالج أخطاء تعرف الكلمة ومقارنته بالطريقة التقليدية فـي          

ريس مهارات القراءة لطلبة الصف الرابع األساسي الذين يعانون من صـعوبات            تد
 .تعلم

 فـروق بـين متوسـط        وجود التي بينت عدم  )Black 2003,(  نتائج دراسة    تاتفق •
. التحصيل القرائي للتالميذ ذوي اإلدراك المنخفض واإلدراك العالي بالنسبة للحساب         

أشـارت إلـى أن التالميـذ     التي ) M.c Robinson,  2004 ,(  دراسةمع نتائج
المرتفعة درجاتهم في اإلدراك السمعي واإلدراك البصري حصـلوا علـى أعلـى             
الدرجات في القراءة والحساب في نهاية الصف األول والصف الثـاني، والتالميـذ             
الذين كانت درجاتهم منخفضة في اإلدراك السمعي واإلدراك البصري، حصلوا على           

التالميذ الذين كانت   وءة والحساب في الصفين األول والثالث،       اقل الدرجات في القرا   
درجاتهم مرتفعة في حاسة معينة وضعيفة في حاسة أخرى حصلوا علـى درجـات        

التي كشـفت عـن     ) 1993(نتائج دراسة علي     اتفقت مع    التي .متوسطة في القراءة  
 وجود ارتباطات سالبة بين مهارات اإلدراك البصري مع صعوبات الحسـاب فـي            

كما بينت أن معامالت االرتباط السالبة الدالة بـين         . مجموع أخطاء الجمع والطرح   
المهارات اإلدراكية السمعية والبصرية وبين صعوبات الحساب في الصف الثالـث           

 .مثيالتها في الصف الثانيأكثر عدداً وأعلى قيمة من 

بقة من حيث عينـة     ومن الجدير ذكره ان الدراسة الحالية تتفق مع معظم الدراسات السا          
ولكنهـا تختلـف مـع معظـم        ، الدراسة التي تكونت من طلبة المرحلة االساسية الدنيا         

جميع الدراسات السـابقة اسـتخدمت      ، الدراسات السابقة من حيث الموضوع والمنهج       
اما الدراسة الحالية تـم فيهـا   ، والبرامج العالجية في تلك الدراسات    ، المنهج التجريبي   

ات االكاديمية واالدراك البصري في غرف المصادر باسـتخدام المـنهج     دراسة الصعوب 
  .الوصفي 
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 الفصل الثالث

 
 الطريقة واإلجراءات

كما يعطي . ، وعينتهاومجتمعها،  لمنهج الدراسةلفصل وصفاً شامالًهذا ايتناول الباحث في 
 واألسلوب اإلحصائي ،لك إجراءات الدراسةوكذ، ال ألداة الدراسة وصدقها، وثباتهاوصفا مفص

 .للحصول على النتائجالمستخدم لمعالجة البيانات اإلحصائية الالزمة 

 
 منهج الدراسة   ١,٣

ألنه المنهج الذي يعتمد على  هذه الدراسة، في لمناسبته لطبيعةاستخدم الباحث المنهج الوص
 .اقع أو الظاهرة كما هي في الواقع، ويهتم بوصفها وصفاً دقيقاًدراسة الو

  
 مجتمع الدراسة  ٢,٣

 

تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف الثاني والثالث والرابع األساسي في غرف 
 وذلك حسب تقسيمات وزارة ،)غربيةالضفة ال(محافظات الشمالية المصادر التعليمية في ال

وذلك بعد الرجوع إلى سجالت مديرية التربية والتعليم في ، ةالتربية والتعليم العالي الفلسطيني
( طالبا وطالبة، منهم) ٤٩٥(البالغ عددهم و، )2009 -2008(الفصل األول من العام الدراسي

ليمية من جميع المدارس ة مصادر تعغرف )37( موزعين على  طالبة)١٩٩(و، طالبا) ٢٩٦
 .في الضفة الغربية 
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 الخليل تتوزيع مدارس مجتمع الدراسة بين محافظا) ١,٣(ويبين جدول رقم . ١,٣جدول 
 وسلفيت وذلك حسب نوع المدرسة ومكان وجودهارام اهللا و
 

 مدارس مختلطة
مدارس غير 

 مختلطة
 مكان وجودها

 
  المدرسةاسم

 محافظة الخليل ٢ ١
ن األساسيةفلسطي  

 محافظة الخليل ٠ ٢
 فهد القواسمة

 الخليلمحافظة  ١ ٠
 طه ياسين

الحسينيفيصل  رام اهللامحافظة  ٣ ٣  


	ع  ��ارس6�
القبليةالمزرعة  رام اهللامحافظة  ا�  

سلفيتبنات  سلفيتمحافظة     

        

 عينة الدراسة  ٣,٣

 

ت االدراكية البصرية الصعوباطالبا وطالبة من ذوي ) ٣٦(تكونت عينة الدراسة من 
مدارس ) 6( الصفوف الثاني والثالث والرابع األساسي ينتمون إلى واألكاديمية من طلبة

أي ، زارة التربية والتعليم الفلسطيني التابعة لو،مصادر التعليميةللتحتوي على غرف  ،حكومية
مع ،  طبقية عشوائيةهقيينة بطروقد تم اختيار الع، من مجتمع الدراسة الكلي%) 7,2(ما نسبة 

   .ويبين. مراعاة أن تمثل مجتمع الدراسة المتكون من طالب وطالبات غرف المصادر التعليمية
 . المدرسة والمحافظةوالصف،  الجنسحسبيبين توزيع أفراد العينة : ٢,٣جدول 
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النسبة  العدد المتغير

 المئوية

 المجموع

 الجنس 47.2 17 ذكر
 52.8 19 أنثى 

٣٦ 

 50.0 18 الثاني

 33.3 12 الثالث

 الصف

 16.7 6 الرابع

٣٦ 

 19.4 7 فلسطين األساسية

 11.1 4 فهد القواسمة

٣٦ 

 16.7 6 طه ياسين

الحسينيفيصل   7 19.4 

القبليةالمزرعة   8 22.2 

 المدرسة

سلفيتبنات   4 11.1 

٣٦ 

 47.2 17 الخليل

 33.3 12 رام اهللا 

 المحافظة

 19.4 7 سلفيت

٣٦ 

 
 

) ١٩(منهم ،طالبا وطالبة ) ٣٦( أن عينة الدراسة تكونت من )٢,٣(تشير البيانات من الجدول 
 ،الصعوبات األكاديميةو صعوبات اإلدراك البصري  الذين تم تطبيق اختباراًطالب) ١٧(طالبة و

 وبنسبة  طالباً)١٧( الذكور كان  أعدادجدول أنالاظهر فقد . في غرف المصادر التعليمية
) ٣٦(عينة الدراسة البالغة من حجم  طالبة  52.8وبنسبة )١٩( كانت اإلناث وأعداد ،%٤٧,٢
 % 50,0 بنسبة  تلميذاً)١٨(، وعلى متغير الصف كانت نسبة طلبة الصف الثاني بمعدل طالبا

صف  الوعدد طالب،  %33,3 نسبة  تلميذاً)12( بلغ  الصف الثالثوعدد طالب,من العينة 
أما على متغير المحافظة  ،راسة  من عينة الد%16,7 بنسبة  تالميذ ) ٦( الرابع البالغ عددهم 

 البالغ عدد الجنوب التي تمثله محافظة الخليل لمشاركة الطالب كانت في األكبر النسبةفان 
 ويليها محافظة رام اهللا الوسط وكان) ٤٧,٢( طالبا بنسبة ) ١٧( طالبها في عينة الدراسة 

) ٧(ومحافظة الشمال سلفيت كان عدد طالبها ) ٣٣,٣( طالبا بنسبة  ) ١٢(  طالبها دعد
 أعلى بالنسبة لمتغير المدرسة والتي كانت فيها أما، من عينة الدراسة ) ١٩,٤( طالب بنسبة 
( بنسبة  ) ٨( التي عدد طالبها  القبليةالمزرعة لطالب يظهر في مدرسة لالمشاركات 

  في عدد األساسيةسة فيصل الحسيني التي كانت متساوية مع فلسطين  مدرويليها)٢٢,٢
  )١٦,٧( بنسبة) ٦( كان عدد طالبها طه ياسين اما مدرسة،) ١٩,٤( بنسبة  ) ٧( الطالب 



 ٧٥

 التي كان عدد األساسيةو بنات سلفيت  فهد القواسمةهناك تساو في عدد طالب مدرستي و
 .  الدراسة الحالية من عينة  )  ١١,١(  بنسبة ) ٤( طالبها 

 
 

   : الدراسةوات أد٤,٣

واختبار ،البصرية دراكاإلاختبار صعوبات  :تم استخدام أداتين في هذه الدراسة، وهما
 : الدراسةداتي من أة أدا منيلي وصف لكل  وفيمااألكاديمية  تالصعوبا

 :اختبار اإلدراك البصري :١,٤,٣

يعتبر من االختبارات غير اللفظية و )Morson Gardnr)1982اعداد مورسون جاردنر
لقياس لقياس ) 12-4(ويعتمد على األشكال الهندسية ويستخدم على االطفال من سن 

وقام ، الدنيا في غرف المصادر لدى طلبة المرحلة األساسية  البصريةالصعوبات اإلدراكية
 من تالميذ و تقنينه على عينة وتم تطبيق االختبار. بتعريبه ) 1992(عبد الرحيم  السيد

بتطبيق االختبار وقام الباحث  ) 2006(المدرسة االبتدائية بدولة البحرين في دراسة سلمان 
التحصيل في القراءة للكشف عن الصعوبات االدراكية ومدى تأثيرها على  االدراك البصري
 . والكتابة والحساب

 
 

 -:من قسمين الختبار  اتكون
 ،الجنس( ات األولية ومتغيرات الدراسة المستقلة اشتمل على صفحة البيان-:القسم األول

  .)المدرسة المحافظة، الصفو
 األشـكال  مـن    ت تكون  مجاالت ةعلى خمس  البصري    اشتمل اختبار اإلدراك   -:القسم الثاني 

 :وهيالهندسية المختلفة 

 واالخـتالف بـين     هقدرة التلميذ على مالحظة أوجه الشب     وهي   ) التميز البصري  مجال(  .١
شكالً ) ١٦(، ويتكون هذا المجال من لحروف ومدى هذا االختالف بين األشياءاإلشكال وا

 عن األشكال الباقيـة     تلف المستجيب معرفة الشكل المخ    ى وعل هفي كل شكل أربعة أوجه    
 .وتقيس هذه األشكال القدرة على التمييز البصري

لـى تـذكر     بالقـدرة ع    يشير هذا البند إلى الصعوبات المرتبطة      )التذكر البصري  مجال( .٢
شكالً ) ١٦(، ويتكون هذا المجال من      واٍنثاإلشكال في فترة قصيرة جدا تصل إلى خمس         



 ٧٦

قيـة   البااألشـكال  عن تلف معرفة الشكل المخ   ب وعلى المستجي  في كل شكل أربعة أوجه    
 . القدرة على التذكر البصريوتقيس هذه األشكال

ع األشياء أو المـدركات      وض  الصعوبات المتعلقة بإدراك   وهي )العالقات المكانية  مجال( .٣
كين شيء ما أو رمـز       أن يتعرف على إمكانية تس     مستجيب ال الى، حيث يتعين    في الفراغ 
ـ      ) ، صور  أشكال   حروف، كلمات، أعداد  ( أو شكل    يء مـع   في عالقة مكانية لهـذا الش

شكالً في كل شـكل أربعـة       ) ١٦(ويتكون هذا المجال من      .األشياء األخرى المحيطة به   
 الباقية وتقيس هذه اإلشـكال      األشكال عن   تلفالمستجيب معرفة الشكل المخ    لىأوجه وع 

 .العالقات المكانية

 وتشير إلى القدرة على فصل أو تمييز الشيء         وهي)  التمييز بين الشكل والخلفية    مجال( .٤
شكالً فـي   ) ١٦(ويتكون هذا المجال من      ،أو الشكل من األرضية أو الخلفية المحيطة به       

وجهة وعلية المستجيب معرفة الشكل المخالف عـن اإلشـكال الباقيـة            كل شكل أربعة أ   
 .التمييز بين الشكل والخلفيةوتقيس هذه اإلشكال 

 التعرف إلى الصبغة الكلية لشيء ما من خالل صـيغة           وهو ) اإلغالق البصري  مجال( .٥
من ويتكون هذا المجال  جزئية له ، أو معرفة الكل حين يفقد جزء أو أكثر من هذا الكل ،  

 عـن   تلـف  معرفة الشـكل المخ    بوعلى المستجي شكالً في كل شكل أربعة أوجه       ) ١٦(
 .اإلغالق البصري األشكالاإلشكال الباقية وتقيس هذه 

 

 :دراكيةاإل مفتاح تصحيح  اختبار الصعوبات
وأعطيـت   درجة واحدة، )نعم(وقد أعطيت اإلجابة    ) ال،  نعم (اًثنائي اًاستخدم الباحث مقياس  

 انه  حيثب.  على جميع بنود أداة الدراسة     الثنائي وقد طبق هذا السلم      ،درجتين) ال(اإلجابة  
 زادت الدرجـة  مـا انخفضـت  اإلدراكيـة وكل  قلت الصعوبات  اارتفعت الدرجة كلم  كلما  

 :اعتماداً على المقياس التالي . اإلدراكيةالصعوبات 
 

 ).٢-١,٥٠(إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي تتراوح بين: درجة منخفضة -١

 ).١,٤٩-١(وسط الحسابي محصورة بين إذا كانت قيمة المت: درجة مرتفعة -٢
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 اعداد الباحث  : اختبار الصعوبات األكاديمية :٢,٤,٣ 

الثاني  إلى منهاج الصفوفبعد الرجوع  اختبار الصعوبات األكاديميةقام الباحث باعداد 
ياضيات من مقررات وزارة التربية  والر،األساسي في مادتي اللغة العربية والرابع والثالث
 .)٢٠٠٨-٢٠٠٧(ليم الفلسطينية لعام والتع

 : من قسمينوقد تكون االختبار
 

، جنسال( ومتغيرات الدراسة المستقلة، اشتمل على صفحة البيانات األولية:القسم األول •
 . ) المدرسة والمحافظة،الصفو

 
اختبار و، والكتابةاختبار القراءة  ( ما وهاختبارين يحتوي على :القسم الثاني •

 من ين والثالث األساسي، األولنا من مقررات الصفيمالتي تم أخذه، )الرياضيات
 على  اختبارات فرعية والتي تم تقسيمهم إلى ،منهاج وزارة التربية والتعليم الفلسطيني

 :النحو التالي

 

 ، قراءة الحروف الهجائية :وتشمل فقرة ) 18( احتوى على اختبار القراءة والكتابة �
 الحروف التمييز لفظا بين، ،قراءة كلمات مع حروف المدقراءة كلمات مع الحركات 

تحليل الكلمات إلى : ( وتشمل)التحليل والتركيب(، الشكل والصوتفي المتشابهة 
 :وتشمل )التدريبات(، تركيب جمل من كلمات، تركيب كلمات من حروف، حروف

كلمات في الجدول حسب نوع وضع ال، الحرف المناسببشكل في ملء الفراغ (
، ابة شكل التاء المناسب في الفراغكت، التمييز بين آل الشمسية والقمرية، التنوين

كتب ما يملى عليك ا: ( وتشمل)النسخ واإلمالء(  ،وصل الصورة مع الكلمة المناسبة
 .)نسخ الجمل بخط جميل ، 

 
 

قراءة األعداد :: (وتشمل فقرة ) 13( علىاحتوى فقد :  أما اختبار الرياضيات �
اد من األكبر ترتيب األعدو، مقارنة األعداد، ز القيمة المنزلية لألعدادتميي، المختلفة

استنتاج ، ضرب األعداد وقسمتهاو، عداد وطرحهاجمع األو، إلى األصغر وبالعكس
تعرف لا،  أنواع الزواياإلىالتعرف ،  جمع زوجي مع زوجي وفردي مع فرديحقائق



 ٧٨

رف التع، كتابة األعداد كما يسمعها، المستقيم، الشعاع، على مفهوم القطعة المستقيمة
 ).التوصيل بين الشكل ورقمهو، على األعداد الناقصة وكتابتها

 
 

 

 مفتاح تصحيح  اختبار الصعوبات األكاديمية
ختبار وذلك في تقييم االث تقسيمات وزارة التربية والتعليم العالي المعروفة احاتبع الب

ويبين جدول   مع نتائج الدراسة الحاليةليتناسبمن اجل الحصول على التقييم الدقيق 
 :   توزيع العالمات)٣,٣(
 

 .توزيع العالمات اختبار الصعوبات األكاديمية حسب تقسيمات الوزارة: ٣,٣جدول 
 

 التقدير العالمة الرقم
٩٠ )١�	
 ����ز    ��

     ��� ��ا ٨٩-��٨٠  )٢

٧٩-��٧٠  )٣ ��� 

٦٩-��٦٠  )٤ �����    

�ل ٥٩-��٥٠  )٥!"� 

 را�& ٥٠دون  )٦

 
 

 اختبار الصعوبات األكاديمية صدق
في صورته األولية  االختبار قام الباحث بعرض اختبار الصعوبات األكاديمية من صدق قللتحق
على شهادة اصلين  من المتخصصين والحينمحكم) ٩( بلغ عددهم ن مجموعة من المحكميىعل
 وأساليب تدريس اللغة العربيـة    لدكتوراه في علم النفس، والتوجيه واإلرشاد، وأصول التربية،       ا

 بهدف إبداء الرأي االختبار، وقد تم تحكيم  )١( في الملحق رقم     مشار إليه كما هو   والرياضيات  
وبعد االطالع على  ،مدى سالمة الفقرات ووضوح صياغتها حيث شموليتها، و   نحول فقراته م  

ت المحكمين قام الباحث بإجراء التعديالت التي أشاروا إليها والتي كان من بينها حذف              اقتراحا
 أكثـر   ختبـار صـبح اال  يبعض الفقرات، وإعادة صياغة بعضها، وإضافة فقرات جديدة كي          

 :ي أصبح االختبار في صيغته النهائية يتكون مما يلث حيمالءمة
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 حقـائق الجمـع     الىأن يتعرف   ي  وه) ٣(في اختبار الرياضيات تم حذف الفقرة رقم         .١
 . على خط األعداد واستبدالها بفقرة معرفة القيمة المنزلية لألعداد 

مـن  ) ٣(أما في اختبار الرياضيات للصفين الثالث والرابع تم حذف المهـارة رقـم             .٢
 بالمهـارة   اكتابة األعداد بالصورة الموسعة ، وإبداله     وهي  االختبار من السؤال األول     

مـن السـؤال    ) أ(إضافة إلى حذف المهارة فرع      ) .٢(ؤال الثاني رقم    من الس ) أ(رقم  
الرابع من اختبار الرياضيات وهي رسم الزوايا وتسميتها  ، في حين تم تعديل السؤال      

 .من اختبار الرياضيات) ج(الرابع فرع 
التعبيـر  وتم حذف السـؤال الخـامس      الثالث والرابع  ين للصف يةي لعرب اختباراللغة أما .٣

 . وإبداله بفقرة اإلمالء للصورالشفوي
 

 :اختبار الصعوبات اإلدراكيةصدق  

في صورته األولية  االختبار قام الباحث بعرض إلدراكيةااختبار الصعوبات  من صدق قللتحق
 من المتخصصين والحائزين على شهادة ينمحكم) ٩( بلغ عددهم ن مجموعة من المحكميىعل

اإلرشاد، وأصول التربية، كما هو وارد في الملحق رقم الدكتوراه في علم النفس، والتوجيه و
 حيث شموليتها، ومدى سالمة ن بهدف إبداء الرأي حول فقراته ماالختبار، وقد تم تحكيم )١(

الفقرات ووضوح صياغتها ،وبعد االطالع على اقتراحات المحكمين قام الباحث بإجراء 
حذف بعض الفقرات، وإعادة صياغة بعضها، التعديالت التي أشاروا إليها والتي كان من بينها 

 .ءمة أكثر مالختبارصبح االيوإضافة فقرات جديدة كي 
 

اختبـار   ( من خمسة اختبارات فرعية وهـي        حيث أصبح االختبار في صيغته النهائية يتكون      
اختبار التمييز بين   و، اختبار العالقات المكانية    و، اختبار التذكر البصري    و، ز البصري   يالتمي
 ).اختبار اإلغالق البصري و، شكل والخلفية ال
 
 اقتصرت معظم آراء المحكمين بل وأكثرهم على توضـيح بعـض األشـكال الموجـودة                لقد

 :االختبار في المالحق الختبار الصعوبات االدراك البصري وهي
  

 .من مجال التمييز البصري) ١٢(تم توضيح شكل رقم  .١
 .لبصريمن مجال التذكر ا) ٩(تم توضيح شكل رقم  .٢
 .من مجال بعد العالقات المكانية  ) ٥(تم توضيح شكل رقم  .٣
 .من مجال الشكل والخلفية ) ١١(تم توضيح شكل رقم  .٤
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 .من اختبار اإلغالق البصري) ٩(تم توضيح شكل رقم  .٥
 
 
 

 :ثبات اختبار الصعوبات األكاديمية
حسب ما هذا المعامل قام الباحث بحساب الثبات بطريقة معادلة كرونباخ آلفا وقد بلغت قيمة 

 ) . ٤,٣(هو وارد في الجدول 
 .قيمة الثبات الختبار الصعوبات األكاديمية على اختالف الصفوف: ٤,٣جدول 

 
 الدرجة قيمة ألفا المقرر الرقم

�4. %,٥٩ ا+	2. ا+01/�. ا+-, ا+*�() ١��� 

�4. %٦١ ا+	2. ا+01/�. ا+-, ا+*�+6 وا+0ا/5 ٢��� 


�+�. %٨٤ )*�(ا+  ا+-,ر��8�9ت ٣ 

�4. ٦٠ 0ا/5ا+*�+6 وا+ ا+-,ر��8�9ت  ٤��� 

 
 

 :ثبات اختبار الصعوبات اإلدراكية
بهذه ، وقد بلغت قيمة هذا المعامل قام الباحث بحساب الثبات بطريقة معادلة كرونباخ آلفا

 ).٥,٣(كما هو مشار إليه في الجدول الطريقة 
 

 .ك البصري قيمة الثبات الختبار صعوبات اإلدرا٥,٣جدول 
 الدرجة قيمة ألفا المقرر الرقم

�4. %٦٨ ا+����; ا+!-0ي ١��� 

�4. %٦٥ ا+�=آ0 ا+!-0ي ٢��� 


�+�. %٨١ ا+1@?�ت ا+�<�(�. ٣ 

٤  .�A	B+وا C>D+ة %٧٥ ا+����; /�� ا��� 

 ���ة %٧٧ اGH@ق ا+!-0ي ٥
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   تطبيق الدراسةِإجراءات ٥,٣

 
 -:دراسة بما يلي تمثلت إجراءات تطبيق هذه ال

 قام الباحث بالحصول على  السيكومترمية ألدوات الدراسةصالحيةالبعد التحقق من  .١
 جامعة القدس موجهاً إلى  منكتاب رسمي من قسم الدراسات العليا من كلية التربية

وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطيني وذلك من أجل تسهيل مهمة الباحث في تطبيق 
ة على مجتمع الدراسة من طلبة المرحلة األساسية الدنيا في غرف أداة الدراس

 .المصادر التعليمية  في مدارس الضفة الغربية 
ريات المحافظات التي تم ي الوزارة إلى جميع مدمن تم إرسال كتاب الباحث الموجه  .٢

 .سلفيت، رام اهللا ، تطبيق االختبار فيها وهي محافظة الخليل
 التعلم وقام الباحث بعرض ر التي يوجد بها غرفة مصادتم التوجه إلى المدارس .٣

االختبارات على معلمي ومعلمات غرف المصادر لمساعدة الباحث في تطبيق االختبار 
 .وتسهيل مهمته 

تم شرح االختبارات على الطالب الذين يعانون من صعوبات التعلم االكاديميه من  .٤
 اجل تطبيقها عليهم

االدراك البصري واختبارالصعوبات اختبار : وهي اتقام الباحث بتطبيق االختبار .٥
صعوبات التعلم وبعد تطبيق االختبارات على الطالب الذين يعانون من االكايمية 

 أجاب عليها الطالب على الكمبيوتر تيلك تم تفريغ هذه البيانات الاألكاديمية وبعد ذ
 .وتم تحليلها إحصائيا 

 
 متغيرات الدراسة ٦,٣

 :قلةالمتغيرات المست
 
 الجنس       •

 الصف       •

      المدرسة •

      المحافظة •

 :المتغير التابع  
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 اختباري الصعوبات األكاديمية واإلدراكية اداء الطلبة على  •
 
 -:لمعالجـة اإلحصائيـة  ا٧,٣

، هيداً إلدخالها إلى جهاز الحاسوببعد جمع بيانات الدراسة قام الباحث بمراجعتها وذلك تم
ث اح البكذلك اتبع حويل اإلجابات اللفظية إلى رقمية، أرقاماً معينة أي بتوذلك بإعطائها

  أداء الطلبة خالل العام الدراسيفي تقييمتقسيمات وزارة التربية والتعليم العالي المعروفة 
كما هو مبين  وذلك من اجل الحصول على التقييم الدقيق وللتناسب مع نتائج الدراسة الحالية 

  .)٣,٣ (في الجدول رقم 
 

والنسب  المئوية ) األعداد( وقد تمت المعالجة اإلحصائية للبيانات باستخراج التكرارات 
، واختبار تحليل التباين  )t-test(والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار 

 لفحص داللة )Scheffe( شفية  واختبار )( One Way Analysis of Varianceاألحادي 
وذلك باستخدام برنامج الرزم ) Cronbach Alpha (ثبات كرونباخ ألفاومعامل ال الفروق

 SPSS – PC (Statistical Package for  (اإلحصائية للعلوم االجتماعية في الحاسوب 

Social Sciences  
�

 



 ٨٣

  الدراسةجنتائ : الفصل الرابع

 

  الدراسة ج نتائ١,٤
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 الفصل الرابع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 نتائج الدراسة  ١,٤

يتضمن هذا الفصل عرضاً مفصالً لنتائج الدراسة، وذلك لإلجابة عن تسـاؤالت الدراسـة              
 . ومناقشتهالتحقق من صحة فرضياتهااو

 
 :نتائج السؤال األول. ١,١,٤

ما أهم صعوبات اإلدراك البصري لدى طلبة المرحلة األساسية الدنيا في غـرف المصـادر               
 التعليمية في المحافظات الشمالية؟

لإلجابة عن سؤال الدراسة األول تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافـات المعياريـة          
اسية الدنيا في غرف المصادر التعليميـة       لصعوبات اإلدراك البصري لدى طلبة المرحلة األس      

في المحافظات الشمالية، على مجاالت االختبار الخمسـة فـي اختبـار صـعوبات اإلدراك               
 ).١,٤(وذلك كما هو واضح في الجدول . البصري

 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لصعوبات اإلدراك البصـري علـى           ١,٤جدول  

 .رتبة حسب أهميتهامجاالت االختبار الخمسة م
المتوسط  العدد المظهر

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

�� 0.14 1.27 36 ا�
	آ� ا����ي��� 
 ���� 0.11 1.25 36 ا�
���� ��� ا���� وا������ 

�����ت ا������ 0.12 1.25 36 ا������ 
�� 0.16 1.25 36 ا�
���� ا����ي��� 

�� 0.13 1.20 36 ا"!�ق ا����ي��� 

 

أن جميع درجات هذه الصعوبات في االدراك البصري كانت ) ١,٤(يتضح من الجدول 
 ) .1.20-1.27( وتتراوح ما بين ، مرتفعة 
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 :نتائج السؤال الثاني. ٢,١,٤

 صعوبات اإلدراك البصري لدى طلبة المرحلة درجاتهل توجد فروق ذات دالله إحصائية في     
لمصادر التعليمية في المحافظـات الشـمالية تعـزى لمتغيـرات           األساسية الدنيا في غرف ا    

 ؟ )، والصف، والمحافظة، والمدرسةجنسال(

 

 :وانبثق عن هذا السؤال الفرضيات الصفرية وفيما يلي نتائج فحصها

 
 :نتائج الفرضية األولى. ١,٢,١,٤

ـ  درجاتفي )  α(0.05 ≥ ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة  عوبات ص

اإلدراك البصري لدى طلبة المرحلة األساسية الدنيا في غـرف المصـادر التعليميـة فـي                

 .المحافظات الشمالية تعزى لمتغير الجنس

 

 كمـا هـو     ،)T-test ( ت  اختبار  الباحث  استخدم األولىمن صحة الفرضية    ق  من  للتحقق  
 .)٢,٤(واضح في الجدول رقم 

الكلية على أبعـاد     المتوسطات الحسابية    للفروق في  )t-test ( ت نتائج اختبار : .٢,٤جدول  
 .األداة

 الصعوبات
 

المتوسط  العدد الجنس

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة

درجات 

 الحرية

الداللة 

 اإلحصائية
ا�
����  0.18 1.23 17 ذآ�

 ا����ي
 0.14 1.27 19 أ�%$

-0.760 34 0.453 

ا�
	آ�  0.12 1.26 17 ذآ�
 ا����ي

 0.15 1.29 19 أ�%$

-0.579 34 0.566 

�ت  0.10 1.22 17 ذآ��ا���
���� ا���

 0.13 1.28 19 أ�%$

1.034 34 0.309 

ا�
���� ���  0.14 1.27 17 ذآ�
ا���� 
 �� 0.12 1.24 19 أ�%$ وا���

1.034 34 0.309 

ا"!�ق  0.11 1.22 17 ذآ�
 0.14 1.19 19 أنثى ا����ي

0.528 34 0.601 

 
 )0.05≤ (αفروق ذات داللة إحصائية عند المستوى        انه ال توجد      )٢,٤(من الجدول   يتبين  
 متوسطات صعوبات اإلدراك البصري لدى طلبة المرحلة األساسية الدنيا فـي غـرف              في
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وتبعا لعدم وجود فـروق     . المصادر التعليمية في المحافظات الشمالية تعزى لمتغير الجنس       
 .ذلك يدعو إلى قبول الفرضية الصفرية األولىفان 
 

 :نتائج الفرضية الثانية. ٢,٢,١,٤

 

 صـعوبات  درجاتفي )  α(0.05 ≥ ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة 

اإلدراك البصري لدى طلبة المرحلة األساسية الدنيا في غـرف المصـادر التعليميـة فـي                

 .غير الصفالمحافظات الشمالية تعزى لمت

 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية     تم استخراج   الثانية من صحة الفرضية  للتحقق  

 وذلك كما هـو واضـح فـي         ،الصفلمتغير  تبعا   صعوبات اإلدراك البصري   لمتوسطات
 ).3.4(الجدول 
صـعوبات   لمتوسطات واالنحرافات المعيارية    ،المتوسطات الحسابية واألعداد،  : 4٣.جدول

 .الصفلمتغير تبعا  دراك البصرياإل
 

 ا����اف ا	����ري ا	����� ا	����� ا	��د ا	�� ا	�����ت

)�� 0.16 1.30 18 ا�%
*�� 0.14 1.25 12 ا�%

 التمييز البصري

 0.15 1.10 6 ا��ا�+
)�� 0.14 1.26 18 ا�%
*�� 0.15 1.31 12 ا�%

 التذكر البصري

 0.13 1.26 6 ا��ا�+
)�� 0.13 1.25 18 ا�%
*�� 0.11 1.29 12 ا�%

انيةالعالقات المك  

 0.10 1.18 6 ا��ا�+
)�� 0.13 1.25 18 ا�%
*�� 0.16 1.28 12 ا�%

التمييز بين 

 0.14 1.21 6 ا��ا�+ الشكل والخلفية 
)�� 0.13 1.20 18 ا�%
*�� 0.15 1.20 12 ا�%

  البصرياإلغالق

 0.14 1.21 6 ا��ا�+

 
تبعـا   وجود فروق بين متوسطات صعوبات اإلدراك البصـري       ) ٣,٤( يتضح من الجدول  

ولفحـص الفرضـية تـم      . الصف خاصة فيما يتعلق في صعوبة التمييز البصـري        لمتغير  
 .)4.4(الجدول استخراج نتائج تحليل التباين األحادي كما هو وارد في 
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) One Way Analysis of Variance( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي:  ٤,٤دول ج
 .الصفلمتغير تبعا  صعوبات اإلدراك البصريللفروق في درجات 

 الصعوبات
 

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

متوسط  درجات الحرية

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

 0.088 2 0.176 ��� ا��.�-,�ت
 33 7450٠. دا/� ا��.�-,�ت

 التمييز البصري

 35 921٠. ا��.�-ع
0.022 

3.905 
 
 

0.030* 
 
 

 ٠.013 2 0.026 ��� ا��.�-,�ت
 33 696٠. دا/� ا��.�-,�ت

 التذكر البصري

 35 723٠. ا��.�-ع

0.021 
0.622 

 
 

0.543 
 
 

 0.023 2 0.047 ��� ا��.�-,�ت
 33 524٠. دا/� ا��.�-,�ت

 العالقات المكانية

 35 572٠. ا��.�-ع
0.015 

1.512 
 
 

0.235 
 
 

 0.078 2 0.015 ��� ا��.�-,�ت
 33 439٠. دا/� ا��.�-,�ت

التمييز بين 

 35 454٠. ا��.�-ع الشكل والخلفية 
0.013 

0.592 
 
 

0.559 
 
 

 0.043 2 0.086 ��� ا��.�-,�ت
 33 593٠. دا/� ا��.�-,�ت

  البصرياإلغالق

 35 0.594 ا��.�-ع
0.017 

0.024 
 
 

0.976 
 
 

 )α) ≥0.05  الداللة عند مستوىالة د*

 

 تبعا )α) ≥0.05يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 
بينما تبين عدم وجود فروق في باقي ) التمييز البصري( في صعوبة الصفلمتغير 

يز التمي(في صعوبة  اختبار اتجاه الداللةالصعوبات األخرى، ولمعرفة مصدر الفروق و
وكانت نتائج هذا االختبار كما هي في  )Scheffe(شيفة  قام الباحث باستخدام اختبار)البصري
 ).5.4(الجدول 

 

 

التمييز ( في صعوبة  لمعرفة اتجاه الداللة)Scheffe (شيفةنتائج اختبار: 5.4جدول 
 .تبعا للصف) البصري

 الرابع الثالث الثاني الصف الصعوبة

��(ا�%   0.0468 0.1979* 

*�� 0.1510   ا�%
 )التمييز البصري (

    ا��ا�+
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التمييـز  (أن الفروق فـي صـعوبة       ) ٥,٤(تشير المعطيات الثنائية البعدية في الجدول رقم        

لصـالح  )  الرابـع (وطالب الصف ) الثاني(تبعا للصف كانت بين طالب الصف     ) البصري
بات األخرى فان هذا يدعو     وتبعا لعدم وجود فروق في باقي الصعو      ،  )طالب الصف الثاني  (

بينما تم قبـول علـى   ، )التمييز البصري(صعوبة إلى رفض الفرضية الصفرية الثانية على   
 .باقي الصعوبات األخرى

 
. 

 :نتائج الفرضية الثالثة. ٣,٢,١,٤

 

 صـعوبات  درجات في )α(0.05 ≥ ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة 

لبة المرحلة األساسية الدنيا في غـرف المصـادر التعليميـة فـي             اإلدراك البصري لدى ط   

 .المحافظات الشمالية تعزى لمتغير المدرسة

 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية     تم استخراج   الثالثة من صحة الفرضية  للتحقق  

 وذلك كما هو واضـح فـي         ، المدرسة لمتغيرتبعا   صعوبات اإلدراك البصري   لمتوسطات
 ).6.4(ول الجد
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تبعـا   صعوبات اإلدراك البصـري    لمتوسطات ،المتوسطات الحسابية واألعداد،  : 4٦.جدول
 .المدرسة لمتغير

 
 ا����اف ا	����ري ا	����� ا	����� ا	��د ا	�� ا	�����ت

��4� 0.13 1.24 7 ��67�8 ا45
 0.13 1.20 4 8;: ا�9-ا�4�
��4�< => 6 1.30 0.16 

� ا�@�7?(��8  7 1.18 0.11 

 0.23 1.34 8 ا���ر,� ا����9�

 التمييز البصري

B��ت �4?� 0.10 1.18 4 

��4� 0.16 1.23 7 ��67�8 ا45
 0.17 1.26 4 8;: ا�9-ا�4�
��4�< => 6 1.29 0.17 

 0.14 1.23 7 ���8 ا�@�7?(

 0.14 1.35 8 ا���ر,� ا����9�

 التذكر البصري

B��ت �4?� 0.13 1.28 4 

��4� 0.16 1.16 7 ��67�8 ا45
 0.13 1.21 4 8;: ا�9-ا�4�
��4�< => 6 1.32 0.17 

 0.16 1.28 7 ���8 ا�@�7?(

 0.19 1.30 8 ا���ر,� ا����9�

القات المكانيةالع  

B��ت �4?� 0.18 1.21 4 

��4� 016 1.20 7 ��67�8 ا45
 0.13 1.21 4 8;: ا�9-ا�4�
��4�< => 6 1.25 0.17 

 0.13 1.34 7 ���8 ا�@�7?(

 0.13 1.30 8 ا���ر,� ا����9�

التمييز بين الشكل 

 والخلفية 

B��ت �4?� 0.16 1.15 4 

��4� 0.11 1.18 7 ��67�8 ا45
 0.15 1.18 4 8;: ا�9-ا�4�
��4�< => 6 1.17 0.15 

 0.13 1.22 7 ���8 ا�@�7?(

 0.16 1.28 8 ا���ر,� ا����9�

  البصرياإلغالق

B��ت �4?� 15.٠ 1.14 4 
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لمتغير تبعا   صعوبات اإلدراك البصري  درجات  وجود فروق بين    ) ٦,٤ (يتضح من الجدول  
ولفحص الفرضية تم   ). التمييز بين الشكل والخلفية   (المدرسة، خاصة فيما يتعلق في صعوبة     

 .)7.4(الجدول استخراج نتائج تحليل التباين األحادي كما هو وارد في 
 
) One Way Analysis of Variance( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي:  ٧,٤دول ج

 .المدرسةلمتغير تبعا  صعوبات اإلدراك البصريللفروق في درجات 
 الصعوبات

 
مجموع  مصدر التباين

 المربعات

متوسط  درجات الحرية

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

�ت��� ا��.�-, 0.027 5 0.138 
 30 783٠. دا/� ا��.�-,�ت

 التمييز البصري

 35 921٠. ا��.�-ع
0.026 
 

1.061 
 
 

0.401 
 
 

 ٠.016 5 0.084 ��� ا��.�-,�ت
 30 638٠. دا/� ا��.�-,�ت

 التذكر البصري

 35 723٠. ا��.�-ع

0.021 
 

0.790 
 
 

0.565 
 
 

 ٠.023 5 0.115 ��� ا��.�-,�ت
 30 456٠. دا/� ا��.�-,�ت

 العالقات المكانية

 35 5720٠. ا��.�-ع
0.015 
 

1.512 
 
 

0.216 
 
 

 ٠.028 5 0.142 ��� ا��.�-,�ت
 30 313٠. دا/� ا��.�-,�ت

التمييز بين 

 35 454٠. ا��.�-ع الشكل والخلفية 
1.010 
 

2.721 
 
 

0.038* 
 
 

 0.014 5 ٠.073 ��� ا��.�-,�ت
 30 521٠. دا/� ا��.�-,�ت

  البصرياإلغالق

 35 0.594 ا��.�-ع
0.017 

 

0.842 
 
 

0.531 
 
 

 )α) ≥0.05  الداللة عند مستوىدالة *

 
 تبعا )α) ≥0.05يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

في باقي  بينما تبين عدم وجود فروق )والخلفيةالتمييز بين الشكل ( في صعوبة المدرسةلمتغير 
التمييز بين (في صعوبة  اختبار اتجاه الداللةالصعوبات األخرى، ولمعرفة مصدر الفروق و

وكانت نتائج هذا االختبار كما ) Scheffe(شيفةقام الباحث باستخدام اختبار) الشكل والخلفية
 ).8.4(الجدول هي في 

 



 ٩١

التمييز ( صعوبة  في لمعرفة اتجاه الداللة)Scheffe (شيفةنتائج اختبار: 8.4جدول 
 .تبعا للصف) البصري

فلسطين  المدرسة الصعوبة

 األساسية

فهد 

 القواسمة

فيصل  طه ياسين

 الحسيني

المزرعة 

 القبلية

سلفيتبنات   

 0.0491 0.0993- 0.1429- 0.0446- 0.0133-  فلسطين األساسية

 0.0625 0.0859- 0.1295- 0.0312-   فهد القواسمة

 0.0937 0.0546- 0.0982-    طه ياسين

الحسينيفيصل       0.0435 0.1920* 

القبليةالمزرعة        0.1484 

التمييز بين 
 الشكل والخلفية

سلفيتبنات         

 
التمييز بـين   (أن الفروق في صعوبة     ) ٨,٤(تشير المعطيات الثنائية البعدية في الجدول رقم        

وطالب مدرسـة   ) فيصل الحسيني (سة  تبعا للمدرسة كانت بين طالب مدر     ) الشكل والخلفية 
وتبعا لعدم وجود فروق في بـاقي       ،  )طالب  مدرسة فيصل الحسيني    (لصالح  ) بنات سلفيت (

التمييز (صعوبة الصعوبات األخرى فان هذا يدعو إلى رفض الفرضية الصفرية الثالثة على            
 .بينما تم قبول الفرضية على باقي الصعوبات األخرى، )بين الشكل والخلفية

 
 :نتائج الفرضية الرابعة. ٤,٢,١,٤

 

 صـعوبات  درجاتفي )  α(0.05 ≥ ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة 

اإلدراك البصري لدى طلبة المرحلة األساسية الدنيا في غـرف المصـادر التعليميـة فـي                

 .المحافظات الشمالية تعزى لمتغير المحافظة

 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية     تم استخراج  ة الرابع من صحة الفرضية  للتحقق  

 وذلك كما هو واضـح فـي        المحافظة،لمتغير  تبعا   صعوبات اإلدراك البصري   لمتوسطات
 ).9.4(الجدول 



 ٩٢

صـعوبات   لمتوسطات واالنحرافات المعيارية    ،المتوسطات الحسابية واألعداد،  : 4٩.جدول
 .المحافظةلمتغير تبعا اإلدراك البصري 

 ا����اف ا	����ري ا	����� ا	����� ا	��د المحافظة ا	�����ت

 0.14 1.25 17 ا�����
C0.11 1.20 12 رام ا 

 التمييز البصري

B��4 7 1.33 0.24 
 0.14 1.26 17 ا�����
C0.15 1.27 12 رام ا 

 التذكر البصري

B��4 7 1.33 0.12 
 0.13 1.23 17 ا�����
C0.14 1.28 12 رام ا 

 العالقات المكانية

B��4 7 1.26 0.09 
 0.06 1.22 17 ا�����
C0.14 1.32 12 رام ا 

التمييز بين 

0.11 1.23 7 �4�B الشكل والخلفية  
 0.11 1.18 17 ا�����
C0.15 1.25 12 رام ا 

  البصرياإلغالق

B��4 7 1.19 0.11 

 
تبعـا   توسطات صعوبات اإلدراك البصـري    وجود تقارب بين م   ) ٩,٤ (يتضح من الجدول  

ولفحص الفرضية تم استخراج نتائج تحليل التباين األحادي كما هو وارد           . المحافظةلمتغير  
 .)10.4(الجدول في 
 



 ٩٣

 One Way Analysis of( نتـائج اختبـار تحليـل التبـاين األحـادي     :  ١٠,٤دول ج

Variance ( المحافظةلمتغير  تبعا صعوبات اإلدراك البصريللفروق في درجات. 
 الصعوبات

 
مجموع  مصدر التباين

 المربعات

متوسط  درجات الحرية

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

 0.040 2 0.081 ��� ا��.�-,�ت
 33 839٠. دا/� ا��.�-,�ت

 التمييز البصري

 35 921٠. ا��.�-ع
0.025 
 

1.611 
 
 

0.215 
 
 

�ت��� ا�,-�.� 0.015 2 031.٠ 
 33 691٠. دا/� ا��.�-,�ت

 التذكر البصري

 35 723٠. ا��.�-ع

0.020 
 

0.758 
 
 

0.477 
 
 

 ٠.095 2 0.019 ��� ا��.�-,�ت
 33 552٠. دا/� ا��.�-,�ت

 العالقات المكانية

 35 572٠. ا��.�-ع
0.016 
 

0.572 
 
 

0.570 
 
 

� ٠.037 2 ٠.074 ت��� ا��.�-,
 33 380٠. دا/� ا��.�-,�ت

التمييز بين 

 35 454٠. ا��.�-ع الشكل والخلفية 
0.011 
 

3.241 
 
 

0.052 
 
 

 ٠.0160 2 ٠.032 ��� ا��.�-,�ت
 33 562٠. دا/� ا��.�-,�ت

  البصرياإلغالق

 35 594٠. ا��.�-ع
0.017 

 

0.941 
 
 

0.400 
 
 

 
وجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد         أنه ال ت   ).٤10( الجدولتشير المعطيات الواردة في     

صعوبات اإلدراك البصري لدى طلبة المرحلة األساسية        درجات في  )α) ≥0.05 المستوى
الدنيا في غرف المصادر التعليمية في المحافظات الشمالية تعزى لمتغير المحافظة، حيـث             

يه تـم قبـول      وهي غير دالة إحصائياً، وبناء عل      )0.05(كانت الداللة اإلحصائية أكبر من      
 .الفرضية الصفرية الرابعة

لطلبة الصف الثاني األساسي     اختباراللغة العربية ما متوسط درجة الصعوبات األكاديمية في       
 في غرف المصادر التعليمية في المحافظات الشمالية؟

 

لإلجابة عن سؤال الدراسة األول تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافـات المعياريـة          
 لطلبة الصف الثاني لدى طلبة المرحلـة        ة العربي اللغةاختبارات األكاديمية في اختبار     للصعوب

                  األساسية الدنيا في غرف المصادر التعليمية في المحافظات الشمالية، وذلك كما هو واضح في             
 ).١١,٤(الجدول 

 
 
 



 ٩٤

لصعوبات األكاديميـة فـي    المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ا ١١,٤جدول  
 .لطلبة الصف الثاني ة العربياللغةاختبار اختبار

المتوسط  العدد المتغير

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

لصعوبات في العربيا  

 

16 61.31 12.40 E4-
� 

 ة العربياللغةاختبارأن متوسط درجة الصعوبات األكاديمية في ) ١١,٤(يتضح من الجدول 
في غرف المصادر التعليمية في ) الصف الثاني( مرحلة األساسية الدنيالدى طلبة ال

المحافظات الشمالية كانت تشير إلى أن متوسط درجة الطلبة بشكل عام هو ضمن المستوى 
 ).١٢,٤٠(وانحراف معياري ) ٦١,٣١(، حيث بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية )جيد(

 :نتائج السؤال الرابع. ٤,١,٤

اختباراللغـة  الصعوبات األكاديميـة فـي       درجات روق ذات دالله إحصائية في    هل توجد ف  

لطلبة الصف الثاني األساسي في غرف المصادر التعليمية في المحافظات الشمالية            العربية

 ؟ )الجنس، والمحافظة، والمدرسة(تعزى لمتغيرات 

 

 :وانبثق عن هذا السؤال الفرضيات الصفرية وفيما يلي نتائج فحصها 

 
 :نتائج الفرضية الخامسة. ٥,٤,١,٤

 درجـات فـي  )  α(0.05 ≥ ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة    

لطلبة الصف الثاني األساسـي فـي غـرف          اختباراللغة العربية الصعوبات األكاديمية في    

 .المصادر التعليمية في المحافظات الشمالية تعزى لمتغير الجنس

 كما هو واضح في ،)T-test ( ت اختبار الباحث استخدمالخامسةية من صحة الفرضللتحقق 
 .)١٢,٤(الجدول رقم 

الكليـة علـى     المتوسطات الحسـابية      للفروق في  )t-test ( ت نتائج اختبار : .١٢,٤جدول  
 . ة العربياللغةاختبار صعوبات

 

 

 

 

 



 ٩٥

 

 الصعوبات
 

المتوسط  العدد الجنس

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت 

 سوبةالمح

درجات 

 الحرية

الداللة 

 اإلحصائية
 الصعوبات  12.88 60.62 8 ذآ�

 12.76 62.00 8 أ�%$ في العربي

-0.214 14 0.833 

 
 )0.05≤ (αفروق ذات داللة إحصائية عند المستوى انه ال توجد     )١٢,٤(من الجدول   يتبين  
ثاني األساسي فـي غـرف    لطلبة الصف ال ة العربي اللغة الصعوبات األكاديمية في اختبار    في

وتبعا لعدم وجود فروق فان     . المصادر التعليمية في المحافظات الشمالية تباع لمتغير الجنس       
 .ذلك يدعو إلى قبول الفرضية الصفرية الخامسة

 
 :تائج الفرضية السادسة ن٦,٤,١,٤

 

 درجـات فـي  )  α(0.05 ≥ ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة    

لطلبة الصف الثاني األساسـي فـي غـرف          اختباراللغة العربية ات األكاديمية في    الصعوب

 .المصادر التعليمية في المحافظات الشمالية تعزى لمتغير المدرسة

 

 المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات        السادسة تم اسـتخراج    من صحة الفرضية  للتحقق  
 المدرسـة، لمتغيـر   تبعا   ة العربي ةاللغالصعوبات األكاديمية في اختبار    لمتوسطاتالمعيارية  

 ).13.4(وذلك كما هو واضح في الجدول 
 

الصعوبات  لمتوسطات واالنحرافات المعيارية    ،المتوسطات الحسابية واألعداد،  : 4١٣.جدول
 .المدرسةلمتغير تبعا  ة العربياللغةاختباراألكاديمية في 
��� يا����اف ا	����ر ا	����� ا	����� ا	��د المدرسة ا	��

��4� 6.34 73.75 4 ��67�8 ا45
 00.00 00.00 00 8;: ا�9-ا�4�
��4�< => 5 54.20 8.16 

 13.43 51.50 2 ���8 ا�@�7?(
 9.29 54.66 3 ا���ر,� ا����9�

 الصعوبات

 في العربي

B��ت �4?� 7.07 74.00 2 

 



 ٩٦

 فـي   وجود فروق بـين متوسـطات الصـعوبات األكاديميـة         ) ١٣,٤ (يتضح من الجدول  
 لطلبة الصف الثاني األساسي فـي غـرف المصـادر التعليميـة فـي               ة العربي اللغةاختبار

ولفحص الفرضية تم استخراج نتـائج تحليـل        . المحافظات الشمالية تعزى لمتغير المدرسة    
 .)14.4(الجدول التباين األحادي كما هو وارد في 

 
) One Way Analysis of Variance( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي: ١٤,٤دول ج

 .المدرسةلمتغير تبعا  ة العربياللغةاختبارالصعوبات األكاديمية في للفروق في 
 السمات

 
مجموع  مصدر التباين

 المربعات

متوسط  درجات الحرية

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

 379.680 4 1518.721 ��� ا��.�-,�ت

 71.883 11 790.717 دا/� ا��.�-,�ت

 صعوبات 

 في العربي 
  15 2309.438 ا��.�-ع

5.282 0.013* 
 

 )α) ≥0.05  الداللة عند مستوىدالة بصورة مرتفعة **

 

في  )α) ≥0.05يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 
 األساسي في غرف متوسطات الصعوبات األكاديمية في اختبار العربي لطلبة الصف الثاني

المصادر التعليمية في المحافظات الشمالية تبعا لمتغير المدرسة، ولمعرفة مصدر الفروق 
وكانت نتائج هذا االختبار  )Scheffe(شيفةقام الباحث باستخدام اختبار اختبار اتجاه الداللةو

 ).15.4(الجدول كما هي في 

الداللة في صعوبات العربي تبعا جاه  لمعرفة ات)Scheffe (شيفةنتائج اختبار: 15.4جدول 
 .للمدرسة

فلسطين  المدرسة الصعوبة

 األساسية

فيصل  طه ياسين

 الحسيني

المزرعة 

 القبلية

 بنات سلفيت

��4� 0.2500- 19.0833 *22.2500 19.5500  ��67�8 ا45

��4�< =>   2.7000 -0.4667 -19.8000 
 *22.5000- 3.1667-    ���8 ا�@�7?(

 19.3333-     ا���ر,� ا����9�

 الصعوبات 

 في العربي

B��ت �4?�      

 
 اللغةاختبارأن الفروق في صعوبات ) ١٥,٤(تشير المعطيات الثنائية البعدية في الجدول رقم       

) بنات سـلفيت ( لطلبة الصف الثاني األساسي تبعا للمدرسة كانت بين طالب مدرسة     ةالعربي



 ٩٧

وتبعا لوجود فروق ). بنات سلفيتطالب  مدرسة (الح لص) فيصل الحسيني(وطالب مدرسة   
 . فان هذا يدعو إلى رفض الفرضية الصفرية السادسةة العربياللغةاختبارفي صعوبات 

 
 :تائج الفرضية السابعة ن٧,٤,١,٤

 

 درجـات فـي  )  α(0.05 ≥ ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة    

لطلبة الصف الثاني األساسـي فـي غـرف          للغة العربية اختباراالصعوبات األكاديمية في    

 .المصادر التعليمية في المحافظات الشمالية تعزى لمتغير المحافظة

 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية      تم استخراج  السابعة من صحة الفرضية  للتحقق  
 المحافظـة، لمتغيـر    تبعا ة العربي اللغةاختبار الصعوبات األكاديمية في اختبار ا     لمتوسطات

 ).16.4(وذلك كما هو واضح في الجدول 
 

الصعوبات  لمتوسطات واالنحرافات المعيارية    ،المتوسطات الحسابية واألعداد،  : 4١٦.جدول
 .المحافظةلمتغير تبعا  ة العربياللغةاختباراألكاديمية في اختبار 

��� ا����اف ا	����ري ا	����� ا	����� ا	��د المحافظة ا	��

 11.73 62.70 10 ا�����
C09.88 51.50 4 رام ا 

لصعوبات ا  

07.07 74.00 2 �4�B  في العربي 

وجود تقارب بين متوسطات الصعوبات األكاديمية في اختبـار         ) ١٦,٤ (يتضح من الجدول  
لطلبة الصف الثالث والرابع األساسي في غرف المصادر التعليمية فـي            ة العربي اللغةاختبار

ولفحص الفرضية تم استخراج نتـائج تحليـل        .  الشمالية تعزى لمتغير المحافظة    المحافظات
 .)17.4(الجدول التباين األحادي كما هو وارد في 

) One Way Analysis of Variance( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي: ١٧,٤دول ج
 .المحافظة لمتغيرتبعا  ة العربياللغةالصعوبات األكاديمية في اختبارللفروق في 

 السمات
 

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

 434.108 2 868.215 بين المجموعات

 110.863 13 1441.222 داخل المجموعات
 صعوبات 

  في العربي
  15 2309.438 المجموع

3.916 
 
 

0.047* 
 
 

 )α) ≥0.05  الداللة وىعند مستدالة *



 ٩٨

في  )α) ≥0.05يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 
 لطلبة الصف الثاني األساسي ة العربياللغةاختبارمتوسطات الصعوبات األكاديمية في اختبار 

ة مصدر في غرف المصادر التعليمية في المحافظات الشمالية تبعا لمتغير المحافظة، ولمعرف
وكانت نتائج هذا  )Scheffe(شيفةقام الباحث باستخدام اختبار اختبار اتجاه الداللةالفروق و

 ).18.4(الجدول االختبار كما هي في 

 

الداللة صعوبات العربي تبعا  لمعرفة اتجاه )Scheffe (شيفةنتائج اختبار: 18.4جدول 
 .للمحافظة

 سلفيت رام اهللا الخليل المحافظة الصعوبة

 12.5556- 9.9444  ا�����

C22.5000-   رام ا* 

الصعوبات في  

 العربي
B��4    

 
 اللغةاختبارأن الفروق في صعوبات ) ١٨,٤(تشير المعطيات الثنائية البعدية في الجدول رقم       

) رام اهللا (لطلبة الصف الثاني األساسي تبعا للمحافظة كانت بين طـالب محافظـة              ةالعربي
وتبعا لوجود فروق في صعوبات ) سلفيتطالب  محافظة (لصالح ) سلفيت(وطالب محافظة 

 . فان هذا يدعو إلى رفض الفرضية الصفرية السابعةة العربياللغةاختبار
 :نتائج السؤال الخامس. ٥,١,٤

 لطلبة الصف الثالث والرابع األساسي      اللغة العربية ما درجة الصعوبات األكاديمية في اختبار       
  التعليمية في المحافظات الشمالية؟في غرف المصادر

لإلجابة عن سؤال الدراسة الخامس تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة   
لطلبة الصف الثالث والرابع لدى طلبة المرحلـة         ة العربي اللغةاختبارللصعوبات األكاديمية في    

 الشمالية، وذلك كما هو واضح في       األساسية الدنيا في غرف المصادر التعليمية في المحافظات       
 ).١٩,٤(الجدول 

 
 
 
 
 



 ٩٩

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة الصعوبات األكاديميـة فـي    ١٩,٤جدول  
 . لطلبة الصف الثالث والرابعة العربياللغةاختبار 

المتوسط  العدد المتغير

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

الصعوبات األكاديمية في 

 العربي

20 61.50 10.77 E4-
� 

 ة العربياللغةاختبارأن متوسط درجة الصعوبات األكاديمية في ) ١٩,٤(يتضح من الجدول 
في غرف المصادر التعليمية في ) الصف الثالث والرابع( لدى طلبة المرحلة األساسية الدنيا

درجة الطلبة بشكل عام هو ضمن المستوى المحافظات الشمالية كانت تشير إلى أن متوسط 
 ).١٠,٧٧(وانحراف معياري ) ٦١,٥٠(حيث بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية ) متوسط(

 

 :نتائج السؤال السادس. ٦,١,٤

اختباراللغـة   الصعوبات األكاديميـة فـي       درجاتهل توجد فروق ذات دالله إحصائية في        

اسي في غرف المصادر التعليمية في المحافظات       لطلبة الصف الثالث والرابع األس     العربية

 ؟ )الجنس، والصف، والمحافظة، والمدرسة(الشمالية تعزى لمتغيرات 

 

 :وانبثق عن هذا السؤال الفرضيات الصفرية وفيما يلي نتائج فحصها 

 
 :نتائج الفرضية الثامنة. ٨,٦,١,٤

 درجـات فـي  )  α(0.05 ≥ ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة    

لطلبة الصف الثالث والرابع األساسـي فـي         اختباراللغة العربية الصعوبات األكاديمية في    

 .غرف المصادر التعليمية في المحافظات الشمالية تعزى لمتغير الجنس

 كمـا هـو     ،)T-test ( ت  اختبار  الباحث  استخدم الثامنةمن صحة الفرضية    ق  من  للتحقق  
 .)٢٠,٤(واضح في الجدول رقم 

 
 
 
 
 
 



 ١٠٠

الكليـة علـى     المتوسطات الحسـابية      للفروق في  )t-test ( ت نتائج اختبار : .٢٠,٤جدول  
 .ة العربياللغةاختبارصعوبات 
 الصعوبات

 
المتوسط  العدد الجنس

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة

درجات 

 الحرية

الداللة 

 اإلحصائية
 الصعوبات  12.18 60.75 8 ذآ�

 10.26 62.00 12 أ�%$ في العربي

-0.248 18 0.807 

ــين  ــن الجــدول يتب ــه ال توجــد  )٢٠,٤(م ــد  ان ــة إحصــائية عن ــروق ذات دالل                        ف
لطلبة الصف الثالث    ة العربي اللغةاختبار الصعوبات األكاديمية في      في )α) ≥0.05المستوى  

. افظات الشمالية تبعا لمتغير الجـنس والرابع األساسي في غرف المصادر التعليمية في المح      
 .وتبعا لعدم وجود فروق فان ذلك يدعو إلى قبول الفرضية الصفرية الثامنة

 
 :نتائج الفرضية التاسعة. ٩,٦,١,٤

 درجـات فـي  )  α(0.05 ≥ ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة    

صف الثالث والرابع األساسـي فـي       لطلبة ال  اختباراللغة العربية الصعوبات األكاديمية في    

 .غرف المصادر التعليمية في المحافظات الشمالية تعزى لمتغير الصف

 كمـا هـو     ،)T-test ( ت  اختبار  الباحث  استخدم التاسعةمن صحة الفرضية    ق  من  للتحقق  
 .)٢١,٤(واضح في الجدول رقم 

 
الكليـة علـى   ة  المتوسـطات الحسـابي   للفروق في)t-test ( ت نتائج اختبار : ٢١,٤جدول  

 .ة العربياللغةاختبار صعوبات

 الصعوبات
 

المتوسط  العدد الصف

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة

درجات 

 الحرية

الداللة 

 اإلحصائية
*�� الصعوبات  8.2073 61.23 13 ا�%

 15.2534 62.00 7 ا��ا�+ في العربي

-0.148 18 0.884 

ــين  ــن الجــدول يتب ــه ال توجــد   )٢١,٤(م ــد ان ــة إحصــائية عن ــروق ذات دالل                      ف
لطلبة الصف الثالث    ة العربي اللغةاختبار الصعوبات األكاديمية في      في )α) ≥0.05المستوى  

. والرابع األساسي في غرف المصادر التعليمية في المحافظات الشمالية تبعا لمتغير الصـف   
 . إلى قبول الفرضية الصفرية التاسعةوتبعا لعدم وجود فروق فان ذلك يدعو

 
 
 



 ١٠١

 :تائج الفرضية العاشرة ن١٠,٦,١,٤

 درجـات فـي  )  α(0.05 ≥ ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة    

لطلبة الصف الثالث والرابع األساسـي فـي         اختباراللغة العربية الصعوبات األكاديمية في    

 .لشمالية تعزى لمتغير المدرسةغرف المصادر التعليمية في المحافظات ا

 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  تم استخراجالعاشرة من صحة الفرضيةللتحقق 
 وذلك كما هو    المدرسة،لمتغير  تبعا   اختباراللغة العربية الصعوبات األكاديمية في     لمتوسطات

 ).22.4(واضح في الجدول 
 

الصعوبات  لمتوسطات واالنحرافات المعيارية    ،بيةالمتوسطات الحسا واألعداد،  : 4٢٢.جدول
 .المدرسةلمتغير تبعا  ة العربياللغةاختباراألكاديمية في 
��� ا����اف ا	����ري ا	����� ا	����� ا	��د المدرسة ا	��

��4� 05.47 65.00 4 ��67�8 ا45
 13.22 56.00 3 8;: ا�9-ا�4�
��4�< => 00 00.00 00.00 

 13.90 66.60 5 ���8 ا�@�7?(
 09.09 60.20 5 ا���ر,� ا����9�

 الصعوبات 

  في العربي

B��ت �4?� 12.12 56.00 3 

 
وجود تقارب بـين متوسـطات الصـعوبات األكاديميـة فـي            ) ٢٢,٤ (يتضح من الجدول  

 لطلبة الصف الثالث والرابع األساسي في غرف المصادر التعليمية فـي            ة العربي اللغةاختبار
ولفحص الفرضية تم استخراج نتـائج تحليـل        .  الشمالية تعزى لمتغير المدرسة    المحافظات

 .)23.4(الجدول التباين األحادي كما هو وارد في 
 



 ١٠٢

 One Way Analysis of( نتـائج اختبـار تحليـل التبـاين األحـادي     :  ٢٣,٤دول ج

Variance (    لمتغيـر  ا  تبع ة العربي اللغةاختبارالصعوبات األكاديمية في    للفروق في درجات
 .المدرسة

 السمات
 

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

متوسط  درجات الحرية

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

 92.250 4 369.000 ��� ا��.�-,�ت
 122.533 15 1838.000 دا/� ا��.�-,�ت

 صعوبات 

  19 2207.000 ا��.�-ع  في العربي

0.753 
 
 

0.572 
 
 

 
 أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد           ).٤23( الجدولمعطيات الواردة في    تشير ال 
لطلبـة   ة العربي اللغةاختباربين متوسطات الصعوبات األكاديمية في        )α) ≥0.05 المستوى

الصف الثالث والرابع األساسي في غرف المصادر التعليمية في المحافظات الشمالية تعزى            
 وهي غير دالة إحصـائياً،      )0.05(الداللة اإلحصائية أكبر من     لمتغير المدرسة، حيث كانت     

 .وبناء عليه تم قبول الفرضية الصفرية العاشرة
 

 :تائج الفرضية الحادية عشر ن١١,٦,١,٤

 

 درجـات فـي  )  α(0.05 ≥ ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة    

 الصف الثالث والرابع األساسـي فـي        لطلبة اختباراللغة العربية الصعوبات األكاديمية في    

 .غرف المصادر التعليمية في المحافظات الشمالية تعزى لمتغير المحافظة

 

 المتوسطات الحسـابية واالنحرافـات       تم استخراج  الحادية عشر  من صحة الفرضية  للتحقق  
ـ لمتغير  تبعا   ة العربي اللغةاختبارالصعوبات األكاديمية في     لمتوسطاتالمعيارية    ة،المحافظ

 ).24.4(وذلك كما هو واضح في الجدول 
 

الصعوبات  لمتوسطات واالنحرافات المعيارية    ،المتوسطات الحسابية واألعداد،  : 4٢٤.جدول
 .المحافظةلمتغير تبعا  ة العربياللغةاختباراألكاديمية في 
��� ا����اف ا	����ري ا	����� ا	����� ا	��د المحافظة ا	��

����ا�  8 62.12 09.50 
C10.85 65.11 9 رام ا 

 الصعوبات 

04.58 49.00 3 �4�B  في العربي 



 ١٠٣

وجود تقارب بـين متوسـطات الصـعوبات األكاديميـة فـي            ) ٢٤,٤ (يتضح من الجدول  
 لطلبة الصف الثالث والرابع األساسي في غرف المصادر التعليمية فـي            ة العربي اللغةاختبار

ولفحص الفرضية تم استخراج نتـائج تحليـل        . المحافظات الشمالية تعزى لمتغير المحافظة    
 .)25.4(الجدول التباين األحادي كما هو وارد في 

 
                                                       نتـــــائج اختبـــــار تحليـــــل التبـــــاين    :  ٢٥,٤دول جـــــ

الصعوبات األكاديميـة فـي   للفروق في ) One Way Analysis of Variance( األحادي
 .المحافظةلمتغير تبعا  ة العربياللغةاراختب

 السمات
 

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

 294.618 2 589.236 ��� ا��.�-,�ت
 95.163 17 1617.764 دا/� ا��.�-,�ت

 صعوبات 

  19 2207.000 ا��.�-ع  في العربي

3.096 
 
 

0.071 
 
 

 
 أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد           ).٤25( الجدولتشير المعطيات الواردة في     

لطلبـة   ة العربي اللغةاختباربين متوسطات الصعوبات األكاديمية في        )α) ≥0.05 المستوى
الصف الثالث والرابع األساسي في غرف المصادر التعليمية في المحافظات الشمالية تعزى            

 وهي غير دالة إحصائياً،     )0.05(ر المحافظة، حيث كانت الداللة اإلحصائية أكبر من         لمتغي
 .وبناء عليه تم قبول الفرضية الصفرية الحادية عشرة

 
 :نتائج السؤال السابع . ٧,١,٤

 لطلبة الصف الثاني األساسي في غرف       تما درجة الصعوبات األكاديمية في اختبار الرياضيا      
 ؟فظات الشمالية من وجه نظر الطلبةي المحاالمصادر التعليمية ف

 تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة        السابعلإلجابة عن سؤال الدراسة     
 لطلبة الصف الثاني لدى طلبة المرحلة األساسية        تللصعوبات األكاديمية في اختبار الرياضيا    

                الية، وذلك كمـا هـو واضـح فـي         الدنيا في غرف المصادر التعليمية في المحافظات الشم       
 ).٢٦,٤(الجدول 

 



 ١٠٤

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة الصعوبات األكاديميـة فـي    ٢٦,٤جدول  
 . لطلبة الصف الثانيتاختبار الرياضيا

المتوسط  العدد المتغير

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

 الصعوبات األكاديمية

ياضياتفي الر  

16 73.00 17.54 :�F 

 

 تأن متوسط درجة الصعوبات األكاديمية في اختبار الرياضيا) ٢٦,٤(يتضح من الجدول 
في غرف المصادر التعليمية في ) الصف الثاني( لدى طلبة المرحلة األساسية الدنيا

 المحافظات الشمالية كانت تشير إلى أن متوسط درجة الطلبة بشكل عام هو ضمن المستوى
 ).١٧,٥٤(وانحراف معياري ) ٧٣,٠٠(حيث بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية ) جيد(

 

 :الثامننتائج السؤال . ٨,١,٤

 ت الصعوبات األكاديمية في اختبار الرياضيادرجاتهل توجد فروق ذات دالله إحصائية في    

ية تعـزى   لطلبة الصف الثاني األساسي في غرف المصادر التعليمية في المحافظات الشمال          

 ؟ )والمحافظة، والمدرسة الجنس،(لمتغيرات 

 

 :وانبثق عن هذا السؤال الفرضيات الصفرية وفيما يلي نتائج فحصها

 
 :الثانية عشرنتائج الفرضية . ١٢,٨,١,٤

 درجـات فـي  )  α(0.05 ≥ ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة    

 لطلبة الصف الثـاني األساسـي فـي غـرف           تالصعوبات األكاديمية في اختبار الرياضيا    

 .المصادر التعليمية في المحافظات الشمالية تعزى لمتغير الجنس

 

 كما هو واضح ،)T-test ( ت اختبار الباحث استخدمالثانية عشرمن صحة الفرضية للتحقق 
 .)٢٧,٤(في الجدول رقم 



 ١٠٥

الكليـة علـى    سـابية    المتوسطات الح   للفروق في  )t-test ( ت نتائج اختبار : .٢٧,٤جدول  
 .صعوبات الرياضيات

 الصعوبات
 

المتوسط  العدد الجنس

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة

درجات 

 الحرية

الداللة 

 اإلحصائية

 الصعوبات  21.65 65.37 8 ذكر

في 

 الرياضيات

 07.61 80.62 8 أنثى

-1.879 14 0.081 

 
ــين  ــن الجــدول يتب ــه ال توجــ )٢٧,٤(م ــد د  ان ــة إحصــائية عن ــروق ذات دالل                    ف
 لطلبة الصف الثاني    ت الصعوبات األكاديمية في اختبار الرياضيا      في )α) ≥0.05المستوى  

وتبعـا  . األساسي في غرف المصادر التعليمية في المحافظات الشمالية تباع لمتغير الجنس          
 .الثانية عشررية لعدم وجود فروق فان ذلك يدعو إلى قبول الفرضية الصف

 
 :الثالثة عشرتائج الفرضية  ن١٣,٨,١,٤

 

 درجـات فـي  )  α(0.05 ≥ ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة    

 لطلبة الصف الثـاني األساسـي فـي غـرف           تالصعوبات األكاديمية في اختبار الرياضيا    

 .ةالمصادر التعليمية في المحافظات الشمالية تعزى لمتغير المدرس

 

 المتوسطات الحسـابية واالنحرافـات       الثالثة عشر تم استخراج    من صحة الفرضية  للتحقق  
 المدرسـة، لمتغيـر   تبعا   تالصعوبات األكاديمية في اختبار الرياضيا     لمتوسطاتالمعيارية  

 ).28.4(وذلك كما هو واضح في الجدول 
 

الصعوبات  لمتوسطاتة   واالنحرافات المعياري  ،المتوسطات الحسابية واألعداد،  : 4٢٨.جدول
 .المدرسةلمتغير تبعا  تاألكاديمية في اختبار الرياضيا

��� ا����اف ا	����ري ا	����� ا	����� ا	��د المدرسة ا	��

��4� 08.32 71.33 3 ��67�8 ا45
 00.00 82.00 2 8;: ا�9-ا�4�
��4�< => 6 80.83 08.90 

 26.87 37.00 2 ���8 ا�@�7?(
 09.53 77.00 3 ا���ر,� ا����9�

 الصعوبات 

في 

  الرياضيات

B��ت �4?� ٠٠ 00G٠٠ 00.00 



 ١٠٦

وجود فروق بين متوسطات الصعوبات األكاديمية في اختبـار         ) ٢٨,٤ (يتضح من الجدول  
 لطلبة الصف الثاني األساسي في غرف المصادر التعليميـة فـي المحافظـات              تالرياضيا

لفرضية تم استخراج نتائج تحليل التباين األحادي       ولفحص ا . الشمالية تعزى لمتغير المدرسة   
 .)29.4(الجدول كما هو وارد في 

 
                                                     نتـــــائج اختبـــــار تحليـــــل التبـــــاين    :  ٢٩,٤دول جـــــ

الصـعوبات  للفـروق فـي درجـات    ) One Way Analysis of Variance( األحادي
 .المدرسةلمتغير تبعا  ترياضيااألكاديمية في اختبار ال

 السمات
 

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

متوسط  درجات الحرية

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية
 794.625 4 3178.500 ��� ا��.�-,�ت
 130.864 11 1439.500 دا/� ا��.�-,�ت

 صعوبات 

  15 4618.000 ا��.�-ع  في الرياضيات

6.072 
 
 

0.008** 
 
 

 )α) ≥0.05  الداللة عند مستوىدالة بصورة مرتفعة **

في  )α) ≥0.05يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 
 لطلبة الصف الثاني األساسي في تمتوسطات الصعوبات األكاديمية في اختبار الرياضيا
بعا لمتغير المدرسة، ولمعرفة مصدر غرف المصادر التعليمية في المحافظات الشمالية ت

وكانت نتائج هذا  )Scheffe(شيفةقام الباحث باستخدام اختبار اختبار اتجاه الداللةالفروق و
 ).30.4(الجدول االختبار كما هي في 

  صعوبات الرياضيات تبعا  لمعرفة اتجاه الداللة)Scheffe (شيفةنتائج اختبار: 30.4جدول 
 .للمدرسة

فلسطين  سةالمدر الصعوبة

 األساسية

فيصل  طه ياسين فهد القواسمة

 الحسيني

القبليةالمزرعة   

��4� 5.66- 34.33 9.50- 10.66-  ��67�8 ا45

 5.00 *45.00 1.16   8;: ا�9-ا�4�
��4�< =>    43.83 3.83 

 40.00-     ���8 ا�@�7?(

الصعوبات في  

 الرياضيات

      ا���ر,� ا����9�

 
 تأن الفروق في صعوبات الرياضيا) ٣٠,٤(يات الثنائية البعدية في الجدول رقم تشير المعط

وطالب ) فهد القواسمة (لطلبة الصف الثاني األساسي تبعا للمدرسة كانت بين طالب مدرسة           



 ١٠٧

وتبعا لوجود فـروق فـي      ). فهد القواسمة طالب مدرسة   (لصالح  ) فيصل الحسيني (مدرسة  
 .الثالثة عشرإلى رفض الفرضية الصفرية صعوبات الرياضيات فان هذا يدعو 

 
 :الرابعة عشرنتائج الفرضية . ١٤,٨,١,٤

 درجـات فـي  )  α(0.05 ≥ ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة    

 لطلبة الصف الثـاني األساسـي فـي غـرف           تالصعوبات األكاديمية في اختبار الرياضيا    

 .ة تعزى لمتغير المحافظةالمصادر التعليمية في المحافظات الشمالي

 

 كمـا   ،)T-test ( ت  اختبار  الباحث  استخدم الرابعة عشر من صحة الفرضية    ق  من  للتحقق  
 .)٣١,٤(هو واضح في الجدول رقم 

الكليـة علـى     المتوسطات الحسـابية      للفروق في  )t-test ( ت نتائج اختبار : .٣١,٤جدول  
 .صعوبات الرياضيات

 الصعوبات
 

ط المتوس العدد المحافظة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة

درجات 

 الحرية

الداللة 

 اإلحصائية
 الصعوبات  08.64 78.45 11 ا�����

في 

 الرياضيات

C26.57 61.00 5 رام ا 

2.026 14 0.062 

 
ــين  ــن الجــدول يتب ــه ال توجــد  )٣١,٤(م ــد ان ــة إحصــائية عن ــروق ذات دالل                         ف

 لطلبة الصف الثاني    ت الصعوبات األكاديمية في اختبار الرياضيا      في )α) ≥0.05ستوى  الم
وتبعا . األساسي في غرف المصادر التعليمية في المحافظات الشمالية تباع لمتغير المحافظة          

 .الرابعة عشرلعدم وجود فروق فان ذلك يدعو إلى قبول الفرضية الصفرية 
 

  :التاسعنتائج السؤال . ٩,١,٤
 لطلبة الصف الثالث والرابع األساسـي       تا درجة الصعوبات األكاديمية في اختبار الرياضيا      م

 ؟ت الشمالية في غرف المصادر التعليمية في المحافظا

 تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة        التاسعلإلجابة عن سؤال الدراسة     
بة الصف الثالث والرابع لدى طلبة المرحلـة         لطل تللصعوبات األكاديمية في اختبار الرياضيا    

األساسية الدنيا في غرف المصادر التعليمية في المحافظات الشمالية، وذلك كما هو واضح في              
 ).٣٢,٤(الجدول 



 ١٠٨

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة الصعوبات األكاديميـة فـي    ٣٢,٤جدول  
 .لرابع لطلبة الصف الثالث واتاختبار الرياضيا

المتوسط  العدد المتغير

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

 الصعوبات األكاديمية

 في الرياضيات

20 41.80 12.95 H4را 

 

 تأن متوسط درجة الصعوبات األكاديمية في اختبار الرياضيا) ٣٢,٤(يتضح من الجدول 
المصادر التعليمية في في غرف ) الصف الثالث والرابع( لدى طلبة المرحلة األساسية الدنيا

المحافظات الشمالية كانت تشير إلى أن متوسط درجة الطلبة بشكل عام هو ضمن المستوى 
 ).١٢,٩٥(وانحراف معياري ) ٤١,٨٠(حيث بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية ) راسب(

 

 :العاشرنتائج السؤال . ١٠,١,٤

 تألكاديمية في اختبار الرياضياالصعوبات ا درجاتهل توجد فروق ذات دالله إحصائية في    

لطلبة الصف الثالث والرابع األساسي في غرف المصادر التعليمية في المحافظات الشمالية            

 ؟ )الجنس، والصف، والمحافظة، والمدرسة(تعزى لمتغيرات 

 

 :وانبثق عن هذا السؤال الفرضيات الصفرية وفيما يلي نتائج فحصها

 
 :سة عشرالخامنتائج الفرضية . ١٥,١٠,١,٤

 درجـات فـي  )  α(0.05 ≥ ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة    

 لطلبة الصف الثالث والرابع األساسي في غرف تالصعوبات األكاديمية في اختبار الرياضيا

 .المصادر التعليمية في المحافظات الشمالية تعزى لمتغير الجنس

 

 كمـا هـو     ،)T-test ( ت  اختبار  الباحث خدم است الخامسة عشر من صحة الفرضية    للتحقق  
 .)٣٣,٤(واضح في الجدول رقم 

 
 
 



 ١٠٩

الكليـة علـى     المتوسطات الحسـابية      للفروق في  )t-test ( ت نتائج اختبار : .٣٣,٤جدول  
 .صعوبات الرياضيات

 الصعوبات
 

المتوسط  العدد الجنس

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة

درجات 

 الحرية

الداللة 

 حصائيةاإل
 الصعوبات  14.30 40.66 9 ذآ�

في 

 الرياضيات

 12.37 42.72 11 أ�%$

-0.345 18 0.734 

 
 )0.05≤ (αفروق ذات داللة إحصائية عند المستوى انه ال توجد     )٣٣,٤(من الجدول   يتبين  
 لطلبة الصف الثالث والرابع األساسي فـي        ت الصعوبات األكاديمية في اختبار الرياضيا     في

وتبعا لعـدم وجـود     .  تباع لمتغير الجنس    المصادر التعليمية في المحافظات الشمالية     غرف
 . عشرخامسةالفروق فان ذلك يدعو إلى قبول الفرضية الصفرية 

 
 :السادسة عشرنتائج الفرضية . ١٦,١٠,١,٤

فـي متوسـطات   )  α(0.05 ≥ ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللـة  

 لطلبة الصف الثالث والرابع األساسي في غرف تاديمية في اختبار الرياضياالصعوبات األك

 .المصادر التعليمية في المحافظات الشمالية تعزى لمتغير الصف

 

 كمـا هـو     ،)T-test ( ت  اختبار  الباحث  استخدم السادسة عشر من صحة الفرضية    للتحقق  
 .)٣٤,٤(واضح في الجدول رقم 

الكليـة علـى     المتوسطات الحسـابية      للفروق في  )t-test ( ت نتائج اختبار : .٣٤,٤جدول  
 .صعوبات الرياضيات

 الصعوبات
 

المتوسط  العدد الصف

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة

درجات 

 الحرية

الداللة 

 اإلحصائية
*�� الصعوبات  12.30 38.71 14 ا�%

في 

 الرياضيات

 12.47 49.00 6 ا��ا�+

-1.706 18 0.105 
 

 
ــين  ــن الجــدول يتب ــه ال توجــد  )٣٤,٤(م ــد ان ــة إحصــائية عن ــروق ذات دالل                        ف
 لطلبة الصف الثالث    ت الصعوبات األكاديمية في اختبار الرياضيا      في )α) ≥0.05المستوى  



 ١١٠

. والرابع األساسي في غرف المصادر التعليمية في المحافظات الشمالية تباع لمتغير الصف           
 . عشرالسادسةدم وجود فروق فان ذلك يدعو إلى قبول الفرضية الصفرية وتبعا لع

 
 :السابعة عشرتائج الفرضية  ن١٧,١٠,١,٤

 

 درجـات فـي  )  α(0.05 ≥ ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة    

 لطلبة الصف الثالث والرابع األساسي في غرف تالصعوبات األكاديمية في اختبار الرياضيا

 .مصادر التعليمية في المحافظات الشمالية تعزى لمتغير المدرسةال

 

 المتوسطات الحسـابية واالنحرافـات     تم استخراج  السابعة عشر  من صحة الفرضية  للتحقق  
 المدرسـة، لمتغيـر   تبعا   تالصعوبات األكاديمية في اختبار الرياضيا     لمتوسطاتالمعيارية  

 ).35.4(وذلك كما هو واضح في الجدول 
 

الصعوبات  لمتوسطات واالنحرافات المعيارية    ،المتوسطات الحسابية واألعداد،  : 4٣٥.جدول
 .المدرسةلمتغير تبعا  تاألكاديمية في اختبار الرياضيا

 
��� ا����اف ا	����ري ا	����� ا	����� ا	��د المدرسة ا	��

��4� 13.31 45.66 3 ��67�8 ا45
 16.07 39.33 3 8;: ا�9-ا�4�
��4�< => 0 00.00 0.00 

 16.20 42.50 6 ���8 ا�@�7?(
 11.51 44.80 5 ا���ر,� ا����9�

 الصعوبات 

في 

  الرياضيات

B��ت �4?� 9.53 34.00 3 

وجود تقارب بين متوسطات الصعوبات األكاديمية في اختبـار         ) ٣٥,٤ (يتضح من الجدول  
در التعليميـة فـي      لطلبة الصف الثالث والرابع األساسي فـي غـرف المصـا           تالرياضيا

ولفحص الفرضية تم استخراج نتـائج تحليـل        . المحافظات الشمالية تعزى لمتغير المدرسة    
 .)36.4(الجدول التباين األحادي كما هو وارد في 

 
 
 
 
 



 ١١١

                                                    نتـــــائج اختبـــــار تحليـــــل التبـــــاين   :  ٣٦,٤دول جـــــ
الصـعوبات  للفـروق فـي درجـات    ) One Way Analysis of Variance( األحادي

 .المدرسةلمتغير تبعا  تاألكاديمية في اختبار الرياضيا
 السمات

 
مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية
 73.392 4 293.567 ��� ا��.�-,�ت
 193.176 15 2897.633 دا/� ا��.�-,�ت

 صعوبات 

  19 3191.200 ا��.�-ع  في الرياضيات

0.380 
 
 

0.819 
 
 

 
 أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد           ).٤36( الجدولتشير المعطيات الواردة في     

 لطلبـة   تبين متوسطات الصعوبات األكاديمية في اختبار الرياضيا        )α) ≥0.05 المستوى
في غرف المصادر التعليمية في المحافظات الشمالية تعزى        الصف الثالث والرابع األساسي     

 وهي غير دالة إحصـائياً،      )0.05(لمتغير المدرسة، حيث كانت الداللة اإلحصائية أكبر من         
 .عشرسابعةالوبناء عليه تم قبول الفرضية الصفرية 

 
 : عشر ة الثامنتائج الفرضية ن١٨,١٠,١,٤

 

 درجـات فـي  )  α(0.05 ≥ سـتوى الداللـة   ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عنـد م 

 لطلبة الصف الثالث والرابع األساسي في غرف تالصعوبات األكاديمية في اختبار الرياضيا

 .المصادر التعليمية في المحافظات الشمالية تعزى لمتغير المحافظة

 

 المتوسطات الحسـابية واالنحرافـات      تم استخراج   عشر ةالثامن من صحة الفرضية  للتحقق  
 المحافظـة، لمتغيـر  تبعا  تالصعوبات األكاديمية في اختبار الرياضيا لمتوسطاتمعيارية  ال

 ).37.4(وذلك كما هو واضح في الجدول 
الصعوبات  لمتوسطات واالنحرافات المعيارية    ،المتوسطات الحسابية واألعداد،  : ٤.٣٧جدول

 .المحافظةلمتغير تبعا  تاألكاديمية في اختبار الرياضيا
��� ا����اف ا	����ري ا	����� ا	����� ا	��د لمحافظةا ا	��

 13.64 42.50 6 ا�����
C13.63 43.54 11 رام ا 

 الصعوبات 

9.53 34.00 3 �4�B  في الرياضيات 

وجود تقارب بين متوسطات الصعوبات األكاديمية في اختبـار         ) ٣٧,٤ (يتضح من الجدول  
ساسي فـي غـرف المصـادر التعليميـة فـي            لطلبة الصف الثالث والرابع األ     تالرياضيا



 ١١٢

ولفحص الفرضية تم استخراج نتـائج تحليـل        . المحافظات الشمالية تعزى لمتغير المحافظة    
 .)38.4(الجدول التباين األحادي كما هو وارد في 

 
                                                    نتـــــائج اختبـــــار تحليـــــل التبـــــاين   :  ٣٨,٤دول جـــــ

الصـعوبات  للفـروق فـي درجـات    ) One Way Analysis of Variance( األحادي
 .المحافظةلمتغير تبعا  تاألكاديمية في اختبار الرياضيا

 السمات
 

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية
 109.486 2 218.973 ��� ا��.�-,�ت
 174.837 17 2972.227 دا/� ا��.�-,�ت

 صعوبات 

  19 3191.200 ا��.�-ع  في الرياضيات

0.626 
 
 

0.546 
 
 

 
 أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد           )38.4( الجدولتشير المعطيات الواردة في     

 لطلبـة   تبين متوسطات الصعوبات األكاديمية في اختبار الرياضيا        )α) ≥0.05 المستوى
والرابع األساسي في غرف المصادر التعليمية في المحافظات الشمالية تعزى          الصف الثالث   

 وهي غير دالة إحصائياً،     )0.05(لمتغير المحافظة، حيث كانت الداللة اإلحصائية أكبر من         
 . عشرالثامنةوبناء عليه تم قبول الفرضية الصفرية 

 
 

 



 ١١٣

 النتائج والتوصياتمناقشة : الفصل الخامس

 

 النتائج مناقشة ١,٥

 

 التوصيات ٢,٥

 
 



 ١١٤

 الفصل الخامس

 النتائج مناقشة ١,٥

 

 :مناقشة نتائج السؤال األول. ١,١,٥ 

ما أهم صعوبات اإلدراك البصري لدى طلبة المرحلة األساسية الدنيا في غـرف المصـادر               
 التعليمية في المحافظات الشمالية؟

أن أهم صعوبات اإلدراك البصري تمثلت في مظهر التذكر ) ١,٤(ضح من الجدول يت
لتعبر عن درجة مرتفعة، بينما ) ٠,١٤(وانحراف معياري ) ١,٢٧(البصري بمتوسط حسابي 

وبانحراف ) ١,٢٠(كان مظهر اإلغالق البصري اقلها بمتوسط حسابي قدره البصري 
 .معبرةً عن درجة مرتفعة أيضا)٠,١٣(معياري 

 التذكر البصري والمتمثل في القدرة على استدعاء الصور البصرية بعد فترة من الوقت      يعتبر
يعتبر من أهم العمليات في عملية التذكر بصورة خاصة، وهـو ذو أهميـة فـي االنجـاز                  

وكون هذه . األكاديمي، حيث أن الخلل في التذكر البصري عادة ينتج عنه اضطرابات تعليمية
قط على طلبة غرف المصادر والتي هـي مصـممة أصـال للطلبـة ذوي               الدراسة تتركز ف  

صعوبات التعلم األكاديمية، فهذا يؤكد أن غالبية هؤالء الطلبة يعانوا مـن ضـعف التـذكر                
) 2005(المجاهـد   دراسة     وهذه النتيجة تتفق مع   البصري الذي اثر على تحصيلهم بالكامل،       

عالقة بين بعض أنواع االضطراب     ى وجود   الدراسة إل في تأكيد ما ذكر، حيث توصلت هذه        
وصعوبات التعلم النوعية في القراءة، والكتابـة، والحسـاب       ) البصري، والسمعي (اإلدراكي  

 . لدي عينة من تالميذ الصف الثالث من مرحلة التعليم األساسي بليبيا

هـذه   وبالرغم من أن      ، في اختبار اإلدراك البصري   اإلغالق البصري    بالنسبة لصعوبة    أما
الصعوبة جاءت ضمن اقل الصعوبات لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم، إال هذه الصـعوبة              

يرتبط بقدرة الفرد علـى     جاءت أيضا بصورة مرتفعة، ويرى الباحث أن اإلغالق البصري          
أكثر األعراض شـيوعاً فيمـا    أن و، إدراك الشكل الكلي عندما تظهر أجزاء من الشكل فقط   

 يعانون من صعوبات خاصـة هـي    البصري عند األطفال الذيناإلغالقيتعلق بمشكالت 

 والخلـط بـين   ، الذي يكون مطلوب القيام به فيالعمليات الحسـابية  ، الرمز إغالقمشكالت  :
التي )1995(النجداويوهذا يتفق مع ما كشفت عنه نتائج دراسة         ،  األحرف الهجائية واألرقام  

دراك البصري كانوا يستغرقون وقتا طويال       اختبار اإل   ان الطلبة ذوي صعوبات التعلم       بينت
أما الطلبة . عندما يكتبون األرقام والجمل المتشابهة، كما كانوا يكتبونها بطريقة غير صحيحة          

العاديين فقد كانوا يستغرقون وقتا قصيرا يكتبون األرقام والجمل المتشابهة، ويتفق أيضا مع             



 ١١٥

التـي  ) Morency, & Wapman 2002 ( ويبمان ومورينسي  ما كشفت عنه نتائج دراسة    
بينت أن حاالت التأخر في النمو اإلدراكي لها عالقة مستمرة بالتحصـيل الدراسـي خـالل         

 .الصفوف الدراسية األولى

 فان معاناة هؤالء األطفال من صـعوبات الـتعلم          114 في صفحة    وكما سبق وبين الباحث   
اضحة بضعف مظـاهر    األكاديمي، ووجودهم أصال داخل غرف المصادر مرتبط بصورة و        

 .اإلدراك البصري لديهم

 
 :مناقشة نتائج السؤال الثاني. ٢,١,٥

 صعوبات اإلدراك البصري لدى طلبة المرحلة درجاتهل توجد فروق ذات دالله إحصائية في     
األساسية الدنيا في غرف المصادر التعليمية في المحافظـات الشـمالية تعـزى لمتغيـرات               

 ؟ )والمدرسةالجنس، والصف، والمحافظة، (

 

 :وانبثق عن هذا السؤال الفرضيات الصفرية وفيما يلي نتائج فحصها

 
 :نتائج الفرضية األولى. ١,٢,١,٥

صـعوبات  درجات في )  α(0.05 ≥ ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة 

فـي  اإلدراك البصري لدى طلبة المرحلة األساسية الدنيا في غـرف المصـادر التعليميـة               

 .المحافظات الشمالية تعزى لمتغير الجنس

 

 )0.05≤ (αفروق ذات داللة إحصائية عند المستوى        انه ال توجد      )٢,٤(من الجدول   يتبين  
 متوسطات صعوبات اإلدراك البصري لدى طلبة المرحلة األساسية الدنيا فـي غـرف              في

بعا لعدم وجود فـروق     وت. المصادر التعليمية في المحافظات الشمالية تعزى لمتغير الجنس       
 .فان ذلك يدعو إلى قبول الفرضية الصفرية األولى

 
التي أظهرت أن هناك فروقـا ذات داللـة         ) 1993( مع نتائج دراسة صوالحة      يختلفوهذا  

 .إحصائية تعزى لمتغير الجنس ولصالح اإلناث
ات  ان جميع هؤالء الطالب الموجودين في هذه الغرف يعانون من صعوب           ويمكن تفسير ذلك  

باالضافة الـى تعـرض     . ادراكية واكاديمية وعلى هذا االساس تم تحويلهم الى هذه الغرف         



 ١١٦

الطلبة الى نفس اسلوب التدريس ونفس المعلم ونفس المنهاج وما يدعم صدق هذا التفسير ان   
 .الطلبة ال يوجد فصل بينهم داخل غرف مصادر التعلم 

 
 :نتائج الفرضية الثانية  مناقشة.٢,٢,١,٥

 

صـعوبات  درجاتفـي  )  α(0.05 ≥ توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة ال 

اإلدراك البصري لدى طلبة المرحلة األساسية الدنيا في غـرف المصـادر التعليميـة فـي                

 .المحافظات الشمالية تعزى لمتغير الصف

 
التمييـز   (أن الفروق فـي صـعوبة     ) ٥,٤(تشير المعطيات الثنائية البعدية في الجدول رقم        

لصـالح  )  الرابـع (وطالب الصف ) الثاني(تبعا للصف كانت بين طالب الصف     ) البصري
 ،بعـد التـذكر البصـري     : ولم تظهر أي فروق على باقي األبعـاد       ،)طالب الصف الثاني  (

وتبعا لعدم وجود فروق     ، والخلفية واإلغالق البصري   ، التمييز بين الشكل   ،العالقات المكانية 
صـعوبة  ت األخرى فان هذا يدعو إلى رفض الفرضية الصـفرية علـى       في باقي الصعوبا  

  .وقبول الفرضية البديلة)التمييز البصري(
التجريبية التي بينـت وجـود      ) 2001(كشفت عنه نتائج دراسة نجادات      مع ما    يختلفوهذا  

 . فروق دالة إحصائيا بين طالب الصفوف مجال الدراسة ولصالح الصف األعلى
التجريبية التي كشفت عن وجود فروقـا ذات        ) 1993(نتائج دراسة صوالحة    بينما اتفقت مع    

 .داللة إحصائية تعزى لمتغير الصف ولصالح الصف الثاني

وقد يرجع الباحث السبب في هذه النتيجة إلى أن طبيعة إعداد الطالب والطالبـات لمختلـف                
توجيه الطـالب فـي     الصفوف الدراسية تختلف عن بعضها كثيرا، إضافة إلى وجود معايير ل          

الصفوف الدراسية لكونها تخضع إلى عوامل عديدة من بينها إهمال عوامل االحتياج، كما انه              
 لديهم بعض الملل أكثـر مـن        ال بد من اإلشارة إلى أن طالب الصفوف الثالث والرابع يكون          

ـ   غرف المصادر التعليمية     وذلك ألنهم امضوا فترة أطول في        ،طلبة الصف الثاني   ة  من طلب
الصف الثاني، حيث يسيطر عليهم التشتت وقلة التركيز وعدم االنتباه في تلك الصفوف، وذلك              

 .- حسب رأي الباحث-ألنهم يعتبروا في مرحلة متقدمة نوعا ما عن طلبة الصف الثاني

 

 



 ١١٧

 :مناقشة نتائج الفرضية الثالثة. ٣,٢,١,٥

 

صـعوبات  درجات في )  α(0.05 ≥ ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة 

اإلدراك البصري لدى طلبة المرحلة األساسية الدنيا في غـرف المصـادر التعليميـة فـي                

 .المحافظات الشمالية تعزى لمتغير المدرسة

 
التمييز بـين   (أن الفروق في صعوبة     ) ٨,٤(تشير المعطيات الثنائية البعدية في الجدول رقم        

وطالب مدرسـة   ) فيصل الحسيني (ت بين طالب مدرسة     تبعا للمدرسة كان  ) الشكل والخلفية 
وتبعا لعدم وجود فروق في بـاقي       ،  )طالب  مدرسة فيصل الحسيني    (لصالح  ) بنات سلفيت (

التمييز (صعوبة الصعوبات األخرى فان هذا يدعو إلى رفض الفرضية الصفرية الثالثة على            
 .وبات األخرىبينما تم قبول الفرضية على باقي الصع، )بين الشكل والخلفية

 
 يعود بالدرجة األولى إلى )التمييز بين الشكل والخلفية(صعوبة يمكن القول إن االختالف في      

 ذلـك أن مدرسـة سـلفيت        -حسب رأي الباحث  -اختالف الجنس وليس اختالف المدرسة    
مخصصة لإلناث، ومدرسة فيصل الحسيني مخصصة للذكور، وبالتالي يفسر الباحث هـذه            

تالف الجنس بين طلبة المدرستين، فالذكور في الغالب يكونوا أقل في القدرة            النتيجة تبعا الخ  
، حيـث  )١٩٩٥(العقلية من اإلناث خاصة في هذه المرحلة العمرية، وهذا ما يؤكده زهران     

أكد على أن الفروق في النمو العقلي في مرحلة الطفولة المتوسطة بين الجنسين يكونوا فـي         
 .اإلناث عن الذكور في الذكاء بحوالي نصف سنةبداية هذه المرحلة  بتميز 

 
أما عن عدم وجود فروق في باقي الصعوبات األخرى تبعا لمتغير المدرسة، يرى الباحث أن               
السبب في ذلك، هو أن جميع المدارس التي تتوفر فيها غرف مصادر تعليمية تكون مجهـزة                

ـ           ا أن وزارة التربيـة والتعلـيم       بما يلزم من وسائل تعليمة والعاب تربوية وأثاث مناسب، كم
الفلسطينية، عملت على توظيف معلم مدرب تدريب خاصاً للعمل مع الطلبة ذوي صـعوبات              

 .التعلم، إضافة أن هؤالء المعلمين يحملون نفس التخصص في العلوم اإلنسانية 
 
 
 
 
 



 ١١٨

 :نتائج الفرضية الرابعة  مناقشة.٤,٢,١,٥

 

صـعوبات  درجات في )  α(0.05 ≥ مستوى الداللة ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند 

اإلدراك البصري لدى طلبة المرحلة األساسية الدنيا في غـرف المصـادر التعليميـة فـي                

 .المحافظات الشمالية تعزى لمتغير المحافظة

 
 أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد           ).٤10( الجدولتشير المعطيات الواردة في     

في متوسطات صعوبات اإلدراك البصري لـدى طلبـة المرحلـة             )α) ≥0.05 المستوى
األساسية الدنيا في غرف المصادر التعليمية في المحافظات الشمالية تعزى لمتغير المحافظة، 

 وهي غير دالة إحصائياً، وبناء عليه تم قبول )0.05(حيث كانت الداللة اإلحصائية أكبر من 
 .الفرضية الصفرية الرابعة

 
هذه المدن المـذكورة فـي       السبب وراء ذلك إلى التقارب في المسافات بين          حثاعزو الب يو

 كما يرى الباحث أن جميع غرف المصادر في مختلف المحافظات تشرف عليهـا              .الدراسة
، حيث يتم وضع خطط ومناهج خاصة، وكذلك فان جميع          ةوزارة التربية والتعليم الفلسطيني   

وا قبل عملهم في غـرف المصـادر دورات تدريبـه           العاملين في هذه الغرف يكونوا قد تلق      
أيضا يمكن القول أن السبب في عدم وجود اختالف         . وتأهيلية موحده بين جميع المحافظات    

يعود إلى الظروف المعيشية في مختلف محافظات الوطن متشابهة، فالظروف التي يعيشـها             
 .هللا أو سلفيتالطالب في مدينة الخليل ال تختلف كثيرا عما هو الحال في رام ا

 
 :مناقشة نتائج السؤال الثالث. ٣,١,٥

لطلبة الصف الثـاني األساسـي فـي         اختباراللغة العربية ما درجة الصعوبات األكاديمية في      
 التعليمية في المحافظات الشمالية؟غرف المصادر 

أن متوسط درجة الصعوبات األكاديمية في اختبار العربي لـدى          ) ١١,٤(يتضح من الجدول    
في غرف المصادر التعليمية في المحافظـات       ) الصف الثاني (  المرحلة األساسية الدنيا   طلبة

، حيث  )جيد(الشمالية كانت تشير إلى أن متوسط درجة الطلبة بشكل عام هو ضمن المستوى              
 ).١٢,٤٠(وانحراف معياري ) ٦١,٣١(بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية 

 (McGill & Allington ,1990  ميغل والينغتونراسةوتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج د
التي بينت أن أفراد العينة لم يظهروا فروقا كبيرة عن خدمات التعليم العادي، ولـم تتكـون     )



 ١١٩

 2004( ونتائج دراسة تمام . لديهم بنية تدفعهم للتقدم نحو النجاح في منهج القراءة في الصف
ة حول المشكالت القرائية لـدى تالميـذ غـرف        التي بينت أن تقديرات أفراد عينة الدراس      ) 

مصادر التعلم في مجاالت الدراسة جاءت بدرجة متوسطة باستثناء مجال العادات القرائيـة             
 .جاء بدرجة قليلة 

التي أكدت ) 2005(في حين لم تتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة محمد، ومحيي الدين 
لمون من مختلف األعمار، وصعوبات لها عالقـة        أن هناك صعوبات عامة يعاني منها المتع      

خاصة وان نتائج هذه الدراسة     . بمستوى نضج المتعلمين يعاني منها الصغار أكثر من الكبار        
أكدت على وجود مستوى جيد في اللغة العربية لدى طلبة الصف الثاني، ولـيس مـنخفض                

ويمكن . مصادركوننا نبحث في مجتمع مصنف على انه ضعيف أصال وموجود في غرف ال            
 ترتبط بنتيجة السؤال األول التي كشفت عن وجود درجة متوسطة من            ةالقول أن هذه النتيج   

صعوبات اإلدراك البصري لدى طلبة الصفوف بشكل عام، ويمكن االستفادة من نتائج دراسة         
عن وجود عالقةً  بـين      كشفت نتائجها    التي) ,Larsen&Hammill 1975(الرسن وهاميل 

الكتابة والتهجي ولم تتضح مـع      وبصري والعالقات المكانية والتحصيل في القراءة       التمييز ال 
السمعي والمهارات األكاديمية، في حـين  -الحساب، كما لم توجد عالقة بين التكامل البصري   

كانت هناك عالقة دالة إحصائياً بين المجموع الكلي لمهارات اإلدراك البصري والتحصـيل             
 .بوجه عام

أن هذه النتيجة تعزى إلى عدة عوامل من بينها األساليب المتبعة في التعامـل              ويرى الباحث   
 والتي تعتبر بدورها امتدادا للتربية األسرية، وان هذه األساليب فـي            المدرسة، مع الطلبة في  

 ةالمتعلقة باللغة العربية، والمتمثل   معظمها تقوم على تقييد حرية الطلبة وعدم تشجيع القدرات          
 والتي غالبا ما تحد من حريـة الطلبـة فـي التعبيـر              واإلنشاء بصورة خاصة،  في التعبير   

صعوبات األكاديميـة   والمشاركة في األنشطة المختلفة، ومن هنا قد يعود سبب وجود درجة            
في غرف المصادر   ) الصف الثاني ( لدى طلبة المرحلة األساسية الدنيا    اختباراللغة العربية   في  

ويمكن االستفادة من نتائج .  إلى عدم تعرضهم لخبرات جديدة،)جيد(ضمن المستوى التعليمية 
 أظهرت وجود صعوبات تعلم في قراءة وكتابة اللغة العربية لدى التي) 2006(موسى دراسة 

  .الدارسين باللغة العربية ومزدوجي اللغة

 

 

 

 



 ١٢٠

 :نتائج السؤال الرابع  مناقشة.٤,١,٥

اختباراللغـة  الصعوبات األكاديميـة فـي       درجاتهل توجد فروق ذات دالله إحصائية في        

لطلبة الصف الثاني األساسي في غرف المصادر التعليمية في المحافظات الشمالية            العربية

 ؟ )الجنس، والمحافظة، والمدرسة(تعزى لمتغيرات 

 

 :وانبثق عن هذا السؤال الفرضيات الصفرية وفيما يلي نتائج فحصها 

 
 :نتائج الفرضية الخامسة. ٥,٤,١,٥

 فـي الصـعوبات  )  α(0.05 ≥ ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللـة  

لطلبة الصف الثاني األساسي في غرف المصادر        اختباراللغة العربية  األكاديمية في    درجات

 .التعليمية في المحافظات الشمالية تعزى لمتغير الجنس

 

 )0.05≤ (α إحصائية عند المستوى فروق ذات داللةانه ال توجد     )١٢,٤(من الجدول   يتبين  
لطلبة الصف الثاني األساسي فـي غـرف   اختباراللغة العربية    الصعوبات األكاديمية في     في

وتبعا لعدم وجود فروق فان     . المصادر التعليمية في المحافظات الشمالية تباع لمتغير الجنس       
 .ذلك يدعو إلى قبول الفرضية الصفرية الخامسة

التي بينت انه ال توجد فروق تعزى للجنس  )2004( ع نتائج دراسة تمام    وتتفق هذه النتيجة م   
وقد يعود السبب فـي وجـود   . باستثناء مجال المشكالت في العادات القرائية ولصالح الذكور    

فروق تبعا للعادات القرائية إلى طبيعة الذكور الذين يسمح لهم بالخروج من المنزل واللعـب               
د عن دراستهم، بينما تبقى البنت أسيرة منزلها، مما يضطرها إلى           في الخارج وبالتالي االبتعا   

 .االهتمام بالقراءة والدراسة أكثر

التجريبية التي كشفت عن عدم     ) 1997(والعبد اهللا   ) 2002(كما تتفق مع نتائج دراسة عميرة       
 .وجود فروق بين الذكور، واإلناث على مستوى الصفين في القراءة

في عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث فيما يتعلق بالصـعوبات           ويرى الباحث أن السبب     
 العربية لطلبة الصف الثاني، إلى أن كل من الذكور واإلناث يتعرضـون             األكاديمية في اللغة  

لنفس األساليب والمهارات الدراسية، علما انه ال يوجد فصل بـين الـذكور واإلنـاث فـي                 
 من هذه   ل الصف الثاني مما يقلق    ةمصادر لطلب الصفوف باإلضافة إلى متابعة معلمي غرف ال      

 .المشكالت عندهم

 



 ١٢١

 :تائج الفرضية السادسةنمناقشة  ٦,٤,١,٥

 

فـي متوسـطات   )  α(0.05 ≥ ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللـة  

الصعوبات األكاديمية في اختبار العربي لطلبة الصف الثاني األساسي في غرف المصـادر             

 . في المحافظات الشمالية تعزى لمتغير المدرسةالتعليمية

 

في  )0.05≤ (α وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى )١٤,٤(يتضح من الجدول 
متوسطات الصعوبات األكاديمية في اختبار العربي لطلبة الصف الثاني األساسي في غرف 

ة، ولمعرفة مصدر الفروق المصادر التعليمية في المحافظات الشمالية تبعا لمتغير المدرس
وكانت نتائج هذا االختبار ) Scheffe(شيفةقام الباحث باستخدام اختبار اختبار اتجاه الداللةو

 ).15.4(الجدول كما هي في 

اختباراللغة أن الفروق في صعوبات) ١٥,٤(تشير المعطيات الثنائية البعدية في الجدول رقم 
) بنات سلفيت( للمدرسة كانت بين طالب مدرسة لطلبة الصف الثاني األساسي تبعاالعربية 

وتبعا لوجود فروق ) بنات سلفيتمدرسة طالب (لصالح ) ينيفيصل الحس(وطالب مدرسة 
 . فان هذا يدعو إلى رفض الفرضية الصفرية السادسةاختباراللغة العربية في صعوبات 

لدرجة األولـى إلـى    يعود با الصعوبات األكاديميةاالختالف في كما سبق وبين الباحث فان      
 ذلـك أن مدرسـة سـلفيت        -حسب رأي الباحث  -اختالف الجنس وليس اختالف المدرسة    

مخصصة لإلناث، ومدرسة فيصل الحسيني مخصصة للذكور، وبالتالي يفسر الباحث هـذه            
النتيجة تبعا الختالف الجنس بين طلبة المدرستين، فالذكور في الغالب يكونوا أقل في القدرة              

، حيـث   )١٩٩٥(وهذا ما يؤكده زهران       خاصة في هذه المرحلة العمرية     إلناثاالعقلية من   
ترتبط هذه النتيجة بالنتيجة المشار إليها في الفرضية الثالثة والتي بينت أن بنـات مدرسـة                
سلفيت اقل من حيث صعوبات اإلدراك البصري، وفي هذه النتيجة تبين أن بنـات سـلفيت                

 .خاصة في اللغة العربيةأكثر قدرة في التحصيل األكاديمي 
 
 
 
 
 
 



 ١٢٢

 :تائج الفرضية السابعةنمناقشة  ٧,٤,١,٥

 

درجـات  فـي  )  α(0.05 ≥ ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة    

 لطلبة الصف الثاني األساسـي فـي غـرف          ة العربي اللغةالصعوبات األكاديمية في اختبار   

 .زى لمتغير المحافظةالمصادر التعليمية في المحافظات الشمالية تع

 

في  )0.05≤ (α وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ) ١٧,٤(يتضح من الجدول 
لطلبة الصف الثاني األساسي في  اختبار اللغة العربيةمتوسطات الصعوبات األكاديمية في 

 غرف المصادر التعليمية في المحافظات الشمالية تبعا لمتغير المحافظة، ولمعرفة مصدر
وكانت نتائج هذا  )Scheffe(شيفةقام الباحث باستخدام اختبار اختبار اتجاه الداللةالفروق و

 ).18.4(الجدول االختبار كما هي في 

 

اختبـار   أن الفروق في صـعوبات    ) ١٨,٤(تشير المعطيات الثنائية البعدية في الجدول رقم        
) رام اهللا(نت بين طالب محافظة لطلبة الصف الثاني األساسي تبعا للمحافظة كا اللغة العربية

وتبعا لوجود فروق في صعوبات ) سلفيتطالب  محافظة (لصالح ) سلفيت(وطالب محافظة 
 . فان هذا يدعو إلى رفض الفرضية الصفرية السابعةاختبار اللغة العربية

 
أيضا يعزو الباحث السبب في ذلك إلى اختالف الجنس هنا بالتحديد، خاصة وان الباحث وقع 

تياره في محافظة سلفيت على مدرسة بنات سلفيت، وقد يكون مستوى الطالبات في هـذه               اخ
المدرسة أعلى بالفعل من باقي المدارس األخرى، حيث قد يكون تـم تصـنيف الطالبـات                
اللواتي تم وضعهن في غرف المصادر على أنهن يعان من صعوبات تعلم في تلك المدرسة،      

 المدرسة الذي يكون ضمن المتوسط أحيانا، يـتم فيـه           بينما في مدراس أخرى فان مستوى     
تصنيف الطالبات على انه لديهن صعوبات تعلم في الوقت الذي تكون فيه هـذه الطالبـات                

 .  ضمن فئة الطالبات الغير قابلت للتعلم أصال
 
 
 
 
 



 ١٢٣

 :مناقشة نتائج السؤال الخامس. ٥,١,٥

 الصف الثالث والرابع األساسي     لطلبة بيةاختبار اللغة العر  ما درجة الصعوبات األكاديمية في      
 في غرف المصادر التعليمية في المحافظات الشمالية؟

أن متوسط درجة الصعوبات األكاديمية في اختبار العربي لدى ) ١٩,٤(يتضح من الجدول 
في غرف المصادر التعليمية في ) الصف الثالث والرابع( طلبة المرحلة األساسية الدنيا

الية كانت تشير إلى أن متوسط درجة الطلبة بشكل عام هو ضمن المستوى المحافظات الشم
 ).١٠,٧٧(وانحراف معياري ) ٦١,٥٠(حيث بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية ) متوسط(

التي بينت وجود صعوبات شـائعة فـي        ) 1992(تتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج رضوان        
 التعرف على الكلمات األكثر من ثالثة حـروف،         القراءة لدى عينة الدراسة تظهر في صعوبة      

وصعوبة التمييز بين الكلمات المتشابهة األحرف، وصعوبة نطق الطول المناسب لحرف المد            
وكذلك وجود  صعوبات تعلم شائعة في الكتابة لدى عينة الدراسة تتمثل في ملء            . أثناء القراءة 

 المتشابهة في النطق أثناء الكتابـة،       الفراغ بالحرف المناسب وصعوبات التمييز بين األحرف      
 .صعوبة كتابة حرف المد وصعوبات كتابة التنوين والخلط بينه وبين حرف النون أثناء الكتابة

ويرى الباحث أن هناك ارتباط ظاهر بين هذه النتيجة ونتائج الفرضية الثانية التي بينت وجود               
 درجة مـن حيـث صـعوبات        فروق في الصف، بحيث تبين أن طلبة الصف الثاني هم اقل          

 اإلدراك البصري بينما تبين أن طلبة الصف الثالث والرابع أعلى درجـة فـي الصـعوبات               
يعود إلى وجـود  اختبار اللغة العربية أن وجود درجة متوسطة لدى هؤالء الطلبة في  وبالتالي  

 التي  )١٩٩٢(صعوبات في اإلدراك البصري لديهم، وترتبط هذه النتيجة بنتائج دراسة  كمال             
كشفت عن وجود عالقة ارتباطيه بين التمييز البصري وصعوبتي اإلضافة والتعرف الخاطئ            
. على الكلمة كما أظهرت النتائج عالقة ارتباطيه بين العالقات المكانية والفهـم واالسـتيعاب             

التي بينت أن الفروق بين متوسط التحصيل القرائـي         ) Black 2003,( بالك  ونتائج دراسة   
 . ذوي اإلدراك المنخفض واإلدراك العالي كان داال إحصائياللتالميذ

أشارت إلـى أن عينـة    التي ).Osborne & ,et.al  1991,( اوسبورنوكذلك نتائج دراسة 
 في نسبة الذكاء اللفظية، وأقل في التحصيل بالمقارنة         تالميذ غرف المصادر أظهرت انخفاضاً    

من أنه لم تكن هناك فـروق بيـنهم عنـد بدايـة             بتالميذ العينة في الصفوف العادية، بالرغم       
  .الدراسة

التي ) Condller,A ,Hilderth,B 1990, ( كوندلير وهيلديرث دراسةوأيضا تتفق مع نتائج
أوضحت أن الخصائص اللغوية التي يتميز بها هؤالء األطفال تتمثل باضطرابات اللغة ومـن          

، وعدم وضوح اللغة أثناء الكالم،       الكالم رة على تنظيم األفكار قبل    هذه االضطرابات عدم القد   



 ١٢٤

 والصعوبة في تحويل مهارات اللغة الشفوية إلى اللغة المكتوبة في اختيار الكلمة المناسبة أثناء           
 . الكالم وصعوبة في تتابع الكالم

 

 :مناقشة نتائج السؤال السادس. ٦,١,٥

 اللغـة  فـي اختبار    الصعوبات األكاديميـة   درجاتهل توجد فروق ذات دالله إحصائية في        

 لطلبة الصف الثالث والرابع األساسي في غرف المصادر التعليمية في المحافظات            ةالعربي

 ؟ )الجنس، والصف، والمحافظة، والمدرسة(الشمالية تعزى لمتغيرات 

 

 :وانبثق عن هذا السؤال الفرضيات الصفرية وفيما يلي نتائج فحصها 

 
 :نتائج الفرضية الثامنة. ٨,٦,١,٥

درجـات  فـي  )  α(0.05 ≥ توجد فروق ذات دالله إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة    ال 

 لطلبة الصف الثالث والرابع األساسـي فـي         ة العربي اللغةالصعوبات األكاديمية في اختبار   

 .غرف المصادر التعليمية في المحافظات الشمالية تعزى لمتغير الجنس

 (αاللـة إحصـائية عنـد المسـتوى         فروق ذات د   انه ال توجد      )٢٠,٤(من الجدول   يتبين  
 الصعوبات األكاديمية في اختبار العربي لطلبة الصف الثالث والرابع األساسي            في )0.05≤

وتبعا لعدم وجـود  . المحافظات الشمالية تبعا لمتغير الجنسفي غرف المصادر التعليمية في      
 .فروق فان ذلك يدعو إلى قبول الفرضية الصفرية الثامنة

التي بينت انه ال توجد فروق بين        ) 2002( ق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة يونس         تتف
متوسطي تحصيل الطلبة تعزى للجنس في عالج أخطاء تعرف الكلمة ومقارنته بالطريقـة             
التقليدية في تدريس مهارات القراءة لطلبة الصف الرابع األساسـي الـذين يعـانون مـن                

 .صعوبات تعلم
ن ذلك قد يعود إلى المنافسة القائمة على إثبات الذات بـين الـذكر واألنثـى           ويرى البحث إ  

ويمكن تفسير ذلك إلى أن كل من الطالب والطالبات يعيشون في مجتمع واحد لـه تقاليـده                 
وال يوجـد   ومفاهيمه وعاداته التي تؤثر سلبا أو إيجابا على نمط القدرات األكاديمية لـديهم،            

 كذلك فان كـل مـن الطـالب والطالبـات        ،خل هذه الصفوف  فصل بين الذكور واالناث دا    
خاضعون لنظام تعليمي واحد، وهذا ما أشار إليه الباحث في تفسير الفرضيات السابقة التي              

هذا إلى جانب انه ال توجـد أي        .  تبعا للجنس  أجمعت بصورة كبيرة على عدم وجود فروق      
دارس، علما بان الفروق في مثـل        تبعا للجنس في مختلف الم     فروقات في المناهج التعليمية   



 ١٢٥

هذه الدراسات قد ال تكون بسبب اختالف الجنس بقدر اختالف المعدل أو القـدرات العقليـة      
 .لدى الطلبة
 :مناقشة نتائج الفرضية التاسعة. ٩,٦,١,٥

درجـات  فـي  )  α(0.05 ≥ ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة    

 لطلبة الصف الثالث والرابع األساسـي فـي         ة العربي اللغةبارالصعوبات األكاديمية في اخت   

 .غرف المصادر التعليمية في المحافظات الشمالية تعزى لمتغير الصف

ــين  ــن الجــدول يتب ــه ال توجــد  )٢١,٤(م ــد  ان ــة إحصــائية عن ــروق ذات دالل                          ف
لعربي لطلبة الصـف الثالـث       الصعوبات األكاديمية في اختبار ا      في )α) ≥0.05المستوى  

. والرابع األساسي في غرف المصادر التعليمية في المحافظات الشمالية تبعا لمتغير الصـف   
 .التاسعةوتبعا لعدم وجود فروق فان ذلك يدعو إلى قبول الفرضية الصفرية 

 
التي كشفت عن عدم وجود فروق ذات بـين         ) 2004(تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة تمام        

سطات تقديرات أفراد عينة الدراسة على جميع المجاالت تعزى لمتغير مسـتوى الصـف              متو
باستثناء مجالي مشكالت في الفهم واالستيعاب ومجال مشكالت في اللفظ القرائـي ولصـالح              

التي كشفت أيضا عـن     ) 2002(وكذلك نتائج دراسة عميرة     . الصفين الثاني والرابع األساسي   
 البرنامج بينما وجدت    لصف الثاني والثالث في القراءة بعد تطبيق      عدم وجود فروق بين عينة ا     

 .هذه الفروق في الكتابة
 

ويمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى أن طلبة هذه العينة لهم خصائص متشـابهة مـن حيـث                  
 مـن   مالقدرات العقلية واألكاديمية، وجميعهم تم وضعهم في غرف المصادر بسبب معاناته          

لتالي فإنهم جميعا لديهم نفس القدرات واإلمكانيات ومن هنا تبين عدم           صعوبات أكاديمية، وبا  
 .  وجود فروق تبعا لمتغير الصف

 
 :تائج الفرضية العاشرةنمناقشة  ١٠,٦,١,٥

 

 درجـات فـي  )  α(0.05 ≥ ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة    

الصف الثالث والرابع األساسـي فـي       لطلبة   اختبار اللغة العربية  الصعوبات األكاديمية في    

 .غرف المصادر التعليمية في المحافظات الشمالية تعزى لمتغير المدرسة

 



 ١٢٦

 أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد           ).٤23( الجدولتشير المعطيات الواردة في     
لطلبة  اختبار اللغة العربية  بين متوسطات الصعوبات األكاديمية في        )α) ≥0.05 المستوى

الصف الثالث والرابع األساسي في غرف المصادر التعليمية في المحافظات الشمالية تعزى            
 وهي غير دالة إحصـائياً،      )0.05(لمتغير المدرسة، حيث كانت الداللة اإلحصائية أكبر من         

 .وبناء عليه تم قبول الفرضية الصفرية العاشرة
 

د إلى القدرات العقلية أكثـر مـن        وكما سبق وان بين الباحث فان االختالف في الغالب يعو         
متغير المدرسة، خاصة وان جميع هذه المدارس تستمد خططها ومناهجها من مصدر واحد،             
وبالتالي فان هذه المدارس تعطي نفس البرامج ونفس اإلمكانيات، كما أن طلبة العينة جميعا              

لبيئيـة  من ذوي صعوبات التعلم وبالتالي تبين عدم وجـود فـروق بينهمـا، فـالظروف ا               
 هواالجتماعية متشابهة في مختلف المدارس، ويتم إعطاء نفس المناهج، ويتلقى معلمـو هـذ   

 . الصفوف دورات تدريبية موحدة على مستوى  الوطن
 

 :تائج الفرضية الحادية عشرنمناقشة  ١١,٦,١,٥

 

درجـات  فـي  )  α(0.05 ≥ ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة    

 لطلبة الصف الثالث والرابع األساسـي فـي         ة العربي اللغةاألكاديمية في اختبار  الصعوبات  

 .غرف المصادر التعليمية في المحافظات الشمالية تعزى لمتغير المحافظة

 

 أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد           ).٤25( الجدولتشير المعطيات الواردة في     
األكاديمية في اختبار العربي لطلبة الصف بين متوسطات الصعوبات     )α) ≥0.05 المستوى

الثالث والرابع األساسي في غرف المصادر التعليمية في المحافظات الشمالية تعزى لمتغير            
 وهي غير دالة إحصائياً، وبنـاء       )0.05(المحافظة، حيث كانت الداللة اإلحصائية أكبر من        

 .عليه تم قبول الفرضية الصفرية الحادية عشرة
 
باحث أن طالب الصفوف الثالث والرابع، في مختلف المحافظات تصمم لهم نفس             ال ويالحظ 

المناهج التعليمية، ولكن ال بد من اإلشارة إلى أن االختالف عادة في الصعوبات األكاديميـة         
يكون بسبب تأثير بعض العوامل على التحصيل العلمي لدى الطلبة، ومن هذه العوامل مثال              

مع ثبات العوامل (تصادي لألسرة، حيث يؤدي المستوى المنخفض المستوى االجتماعي واالق
إلـى قلـة    ) ١٩٩٥(إلى إعاقة نمو الذكاء، ويرجع ذلك حسب ما يؤكد زهـران            ) األخرى



 ١٢٧

ومحدودية فرص التعليم، ونقص التشجيع من ناحية الوالدين، ونقص اإلثارة العقليـة فـي              
 المنخفضة تؤثر على هذا النمو بشكل       المنزل، حيث لوحظ أن الخلفية االجتماعية االقتصادية      

ملحوظ عند األطفال ذوي القدرات المتوسطة والمنخفضة، رغم أنها تعوق تقدم األطفال ذوي 
 .الذكاء المرتفع أيضا

 
 :مناقشة نتائج السؤال السابع . ٧,١,٥

 لطلبة الصف الثاني األساسـي      تما متوسط درجة الصعوبات األكاديمية في اختبار الرياضيا       
 ؟فظات الشمالية من وجه نظر الطلبةغرف المصادر التعليمية في المحافي 

 تأن متوسط درجة الصعوبات األكاديمية في اختبار الرياضيا) ٢٦,٤(يتضح من الجدول 
في غرف المصادر التعليمية في ) الصف الثاني( لدى طلبة المرحلة األساسية الدنيا

درجة الطلبة بشكل عام هو ضمن المستوى متوسط المحافظات الشمالية كانت تشير إلى أن 
  ).١٧,٥٤(وانحراف معياري ) ٧٣,٠٠(حيث بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية ) جيد(

التي بينت عدم فروق بين متوسط )Black 2003, (  بالكاتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة
 .لنسبة للحساب للتالميذ ذوي اإلدراك المنخفض واإلدراك العالي باالتحصيل القرائي

وترتبط هذه النتيجة بصورة قوية جدا بالنتائج المشار إليها في هذه الدراسة عند الحديث عـن                
لدى طلبة الصف الثاني، حيث تبـين أن طلبـة   اختبار اللغة العربية الصعوبات األكاديمية في  

ا االرتباط  ، ويرى الباحث أن هذ    اختبار اللغة العربية  الصف لديهم درجة جيدة من القدرات في        
يعود إلى أن طلبة الصف الثاني الزالوا يعيشوا المرحلة األولى من مراحل حياتهم المتمثلة في               
دخولهم المدرسة، فحب االستطالع الزال لديهم أقوى من غيرهم، كما أن أسـاليب التـدريس               
لهذه الفئة تختلف في النوع والكم عن طلبة الصفوف األخرى حيث تتركـز علـى القصـص       

وان، واأللعاب في إيصال األفكار، حيث يتم التركيز في هذه المرحلة على تعليم الطالب              واألل
المهارات األساسية في القراءة والكتابة والحساب، ويهتم التلميذ بمواد الدراسة ويحب القصص            

 إلى نمو في وبالتالي تنمو لديه القدرات اإلدراكية بصورة ملحوظة، وهذا بدوره يؤدي. والكتب
  ) (Robinso ,2004 روبينسوننتائج دراسةرات األكاديمية،حيث تتفق مع ما كشفت عنه القد
 إلى أن التالميذ المرتفعة درجاتهم في اإلدراك السمعي واإلدراك البصري حصلوا            كشفتالتي  

على أعلى الدرجات في القراءة والحساب في نهاية الصف األول والصف الثاني، والتالميـذ              
هم منخفضة في اإلدراك السمعي واإلدراك البصري، حصـلوا علـى اقـل     الذين كانت درجات  

الدرجات في القراءة والحساب في الصفين األول والثالث، التالميذ الـذين كانـت درجـاتهم               
 .مرتفعة في حاسة معينة وضعيفة في حاسة أخرى حصلوا على درجات متوسطة في القراءة



 ١٢٨

 
 :نتائج السؤال الثامن  مناقشة.٨,١,٥

 ت الصعوبات األكاديمية في اختبار الرياضيادرجاتجد فروق ذات دالله إحصائية في   هل تو 

لطلبة الصف الثاني األساسي في غرف المصادر التعليمية في المحافظات الشمالية تعـزى             

 ؟ )الجنس، والمحافظة، والمدرسة(لمتغيرات 

 

 :وانبثق عن هذا السؤال الفرضيات الصفرية وفيما يلي نتائج فحصها

 
 :الثانية عشرنتائج الفرضية . ١٢,٨,١,٥

 الصعوبات درجاتفي ) α(0.05 ≥ ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة 

 لطلبة الصف الثاني األساسي في غرف المصادر التعليمية         تالرياضيااألكاديمية في اختبار    

 .في المحافظات الشمالية تعزى لمتغير الجنس

 

 (αفروق ذات داللـة إحصـائية عنـد المسـتوى            انه ال توجد      )٢٧,٤(من الجدول   يتبين  
 لطلبة الصف الثاني األساسي فـي  ت الصعوبات األكاديمية في اختبار الرياضيا في )0.05≤

وتبعا لعـدم وجـود     . غرف المصادر التعليمية في المحافظات الشمالية تباع لمتغير الجنس        
 .الثانية عشرة فروق فان ذلك يدعو إلى قبول الفرضية الصفري

 
إذا أمعنا النظر في صعوبة تعلم الرياضيات بوجه خاص لوجدناها تتمثـل فـي مواجهـة                
مشكالت إجراء العمليات الحسابية من جهة، وصعوبة حل المسالة من جهة أخرى، وطلبـة              

 في المرحلة األولى من تعليم الرياضيات، حيث يتم إعطـائهم أمـورا             االصف الثاني الزالو  
لحساب والعمليات الحسابية البسيطة، التي يكون غالبيتهم قد تلقاها مـن خـالل             بسيطة في ا  

وجوده في األسرة على اختالف الجنس، والمناهج المصممة لهذه المرحلـة ال تفـرق فـي                
أهدافها بين الذكور واإلناث في التعليم وبالتالي تبين عدم وجود اختالف فـي الصـعوبات               

 .األكاديمية على اختالف الجنس
 
 
 
 
 



 ١٢٩

 
 :تائج الفرضية الثالثة عشرنمناقشة  ١٣,٨,١,٥

 

درجـات  فـي  )  α(0.05 ≥ ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة    

 لطلبة الصف الثـاني األساسـي فـي غـرف           تالصعوبات األكاديمية في اختبار الرياضيا    

 .المصادر التعليمية في المحافظات الشمالية تعزى لمتغير المدرسة

 

في  )0.05≤ (α وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى )٢٩,٤(ضح من الجدول يت
 لطلبة الصف الثاني األساسي في تمتوسطات الصعوبات األكاديمية في اختبار الرياضيا

غرف المصادر التعليمية في المحافظات الشمالية تبعا لمتغير المدرسة، ولمعرفة مصدر 
وكانت نتائج هذا  )Scheffe( شيفةقام الباحث باستخدام اختبار اختبار اتجاه الداللةالفروق و

 ).30.4(الجدول االختبار كما هي في 

 
 تأن الفروق في صعوبات الرياضيا) ٣٠,٤(تشير المعطيات الثنائية البعدية في الجدول رقم 

وطالب ) فهد القواسمة (لطلبة الصف الثاني األساسي تبعا للمدرسة كانت بين طالب مدرسة           
وتبعا لوجود فـروق فـي      ). يفهد القواسم طالب مدرسة   (لصالح  ) فيصل الحسيني (درسة  م

 .الثالثة عشرصعوبات الرياضيات فان هذا يدعو إلى رفض الفرضية الصفرية 
 

يرى الباحث أن ذلك قد يعود إلى طبيعة اإلدارة المدرسية العاملة في مدرسة فهد القواسمي،               
المدرسة وحسب علم الباحث شديدة جدا، وتهتم بالمتابعة        حيث أن اإلدارة المدرسية في تلك       

والتطور بصورة يومية، وتعمد إدارة المدرسة إلى عمل ورشات عمل بصـورة مسـتمرة،              
وكذلك تلجأ إلى عمل دورات مكثفة، حول تطوير القدرات التعليمية لدى الطلبة، وتسـتعين              

مختصـة بـأمور الطفولـة،      في بعض األحيان ببعض المختصين العاملين في المؤسسات ال        
 .وبالتالي تبين وجود فروق تبعا للمدرسة ولصالح مدرسة فهد القواسمي

 
 
 
 
 



 ١٣٠

 
 :مناقشة نتائج الفرضية الرابعة عشر. ١٤,٨,١,٥

 درجـات فـي  )  α(0.05 ≥ ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة    

الثـاني األساسـي فـي غـرف         لطلبة الصف    تالصعوبات األكاديمية في اختبار الرياضيا    

 .المصادر التعليمية في المحافظات الشمالية تعزى لمتغير المحافظة

 

ــين  ــن الجــدول يتب ــه ال توجــد  )٣١,٤(م ــد ان ــة إحصــائية عن ــروق ذات دالل                        ف
 لطلبة الصف الثاني    ت الصعوبات األكاديمية في اختبار الرياضيا      في )α) ≥0.05المستوى  
وتبعا .  في غرف المصادر التعليمية في المحافظات الشمالية تباع لمتغير المحافظة          األساسي

 .الرابعة عشرلعدم وجود فروق فان ذلك يدعو إلى قبول الفرضية الصفرية 
 

لم يعثر الباحث على دراسات سابقة تتعلق بوجود فروق في الصعوبات األكاديميـة فـي               
 المحافظـات أن الطـالب فـي   النتيجة السابقة تظهر والرياضيات تبعا لمتغير المحافظة،     

بصورة عامة، بحيث أنه ال يوجد اخـتالف بـين   مستواهم األكاديمي في الرياضيات جيد     
يرجع كما ذكرنـا إلـى عـدم        قد  ، وهذا   الرياضيات تبعا للمحافظات  درجات الطالب في    

 .أسريةظروف معيشية واختالف الواقع الذي يعيشه الطلبة على امتداد أرض الوطن من 
 

 :مناقشة نتائج السؤال التاسع . ٩,١,٥
 لطلبة الصف الثالـث والرابـع       تما متوسط درجة الصعوبات األكاديمية في اختبار الرياضيا       

 ؟ت الشمالية األساسي في غرف المصادر التعليمية في المحافظا

 تأن متوسط درجة الصعوبات األكاديمية في اختبار الرياضيا) ٣٢,٤(يتضح من الجدول 
في غرف المصادر التعليمية في ) الصف الثالث والرابع( لدى طلبة المرحلة األساسية الدنيا

أن متوسط درجة الطلبة بشكل عام هو ضمن المستوى المحافظات الشمالية كانت تشير إلى 
 ).١٢,٩٥(وانحراف معياري ) ٤١,٨٠(حيث بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية ) راسب(

سبب في هذه النتيجة يعود إلى غياب االتجاهات االيجابية لدى الطلبة نحو ويرى الباحث أن ال
الرياضيات، وتدني مستوى التحصيل لدى فئة منهم في الرياضيات، حيث قد يكون ذلك من 
عوامل ظهور ما يسمى بصعوبات تعلم الرياضيات، والتي غالبا ما ترافق التلميذ في 

تقدمه، مما يجعل هذه الفئة من الطلبة يق الصفوف الالحقة، وتشكل حجر عثرة في طر
وترتبط هذه الصعوبات القدرات اإلدراكية لدى الطلبة خاصة . مشكلة حقيقية للمعلمين واألهل



 ١٣١

فيما يتعلق بصعوبات اإلدراك البصري، ويؤكد ذلك ما كشفت عنه نتائج دراسة علي 
لبصري مع صعوبات التي كشفت عن وجود ارتباطات سالبة بين مهارات اإلدراك ا) 1993(

كما بينت أن معامالت االرتباط السالبة الدالة . الحساب في مجموع أخطاء الجمع والطرح
بين المهارات اإلدراكية السمعية والبصرية وبين صعوبات الحساب في الصف الثالث أكثر 

 . عدداً وأعلى قيمة من مثيالتها في الصف الثاني 

 
 :رالعاش السؤال  مناقشة نتائج.١٠,١,٥

 تالصعوبات األكاديمية في اختبار الرياضيادرجات هل توجد فروق ذات دالله إحصائية في    

لطلبة الصف الثالث والرابع األساسي في غرف المصادر التعليمية في المحافظات الشمالية            

 ؟ )الجنس، والصف، والمحافظة، والمدرسة(تعزى لمتغيرات 

 

 :فيما يلي نتائج فحصهاوانبثق عن هذا السؤال الفرضيات الصفرية و

 
 :نتائج الفرضية الخامسة عشر. ١٥,١٠,١,٥

درجـات  فـي  )  α(0.05 ≥ ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة    

 لطلبة الصف الثالث والرابع األساسي في غرف تالصعوبات األكاديمية في اختبار الرياضيا

 . لمتغير الجنسالمصادر التعليمية في المحافظات الشمالية تعزى

 

 )0.05≤ (αفروق ذات داللة إحصائية عند المستوى انه ال توجد     )٣٣,٤(من الجدول   يتبين  
 لطلبة الصف الثالث والرابع األساسي فـي        ت الصعوبات األكاديمية في اختبار الرياضيا     في

وتبعا لعـدم وجـود     .  تباع لمتغير الجنس   غرف المصادر التعليمية في المحافظات الشمالية     
 . عشرةالسادسروق فان ذلك يدعو إلى قبول الفرضية الصفرية ف
 

يرى الباحث أن هذه النتيجة تختلف عن نتائج العديد من الدراسات التي بحثت في موضوع               
صعوبات تعلم الرياضيات، ويستعين الباحث في تفسير ذلك من خالل مـا بينـه المجيـدل                

بصـعوبات الـتعلم أثبتـت أن هـذه         حيث أكدوا أن الدراسات المتعلقـة       ) ٢٠٠٧(واليافعي
الصعوبات تصيب البنين أكثر من البنات بثالثة أضعاف أو أكثر، كما بينوا انه في دراسـة                
أجراها مروان الشرتي في عمان على عينة من تالميذ محافظة مسقط أن الدراسة توصـلت            

 %).٨(بينما كانت لدى الذكور %) ٥(إلى أن نسبة انتشار الصعوبات لدى البنات كانت



 ١٣٢

  
ويعزو الباحث السبب في عدم وجود فروق تبعا للجنس في هذه الدراسة إلى أن ذلك قد يعود   
إلى أن غرف المصادر في العادة تضم الطلبة الذين يعانون من صعوبات الـتعلم بصـورة                
عامة ضمن درجات محددة، وبالتالي فان الفئة طبقت عليه الدراسة قد تكون متوافقـة فـي                

 .ديمي خاصة فيما يتعلق بالرياضياتمستواها األكا
 

 :نتائج الفرضية السادسة عشر  مناقشة.١٦,١٠,١,٥
درجـات  فـي  )  α(0.05 ≥ ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة    

 لطلبة الصف الثالث والرابع األساسي في غرف تالصعوبات األكاديمية في اختبار الرياضيا

 .فظات الشمالية تعزى لمتغير الصفالمصادر التعليمية في المحا

 

ــين  ــن الجــدول يتب ــه ال توجــد  )٣٤,٤(م ــد  ان ــة إحصــائية عن ــروق ذات دالل                            ف
 لطلبة الصف الثالث    ت الصعوبات األكاديمية في اختبار الرياضيا      في )α) ≥0.05المستوى  

. الشمالية تباع لمتغير الصف   والرابع األساسي في غرف المصادر التعليمية في المحافظات         
 .السابعة عشروتبعا لعدم وجود فروق فان ذلك يدعو إلى قبول الفرضية الصفرية 

 
انـه ال توجـد     التي بينت     )٢١,٤(الجدول  تتفق هذه النتيجة مع نتائج الدراسة الظاهرة في         

ساسـي   الصعوبات األكاديمية في اختبار العربي لطلبة الصف الثالث والرابـع األ     فروق في 
وهذا يؤكد أن هناك ارتباط بين صعوبات الرياضيات وصعوبات اللغة          . تبعا لمتغير الصف  

في هذا المجال أن بعض الدراسات انتهت إلى     ) ٢٠٠٧(العربية، حيث يبين المجيدل واليافعي    
مثل هذه النتيجة، إلى أن الصعوبات الرياضية واللغوية كثيرا ما تكون مصـاحبة لبعضـها               

ن إمكان وجود طلبة يعانون من صعوبات قرائية حادة، ولكنهم ال يعانون من بعضا بالرغم م
 .صعوبات في الرياضيات

 
ويرى البحث أن عدم وجود اختالف قد يعود إلى أن طلبة الصفوف الثالث والرابـع قـد ال            
تكون تختلف مناهج الرياضيات لديهم بصورة كبيرة، وهي قائمة في الغالب على عمليـات              

ح والضرب، وبعض األمور المتعلقة بالتوصيل والتحليل والتركيب، حيـث أن           الجمع والطر 
 . الصفوف الثالث والرابع في النهاية مكمالت لبعضهم البعض
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 :تائج الفرضية السابعة عشرنمناقشة  ١٧,١٠,١,٥

 

 درجـات  فـي  )  α(0.05 ≥ ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة    

 لطلبة الصف الثالث والرابع األساسي في غرف تمية في اختبار الرياضياالصعوبات األكادي

 .المصادر التعليمية في المحافظات الشمالية تعزى لمتغير المدرسة

 

 أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد           ).٤36( الجدولتشير المعطيات الواردة في     
 لطلبـة   تفي اختبار الرياضيا  بين متوسطات الصعوبات األكاديمية       )α) ≥0.05 المستوى

الصف الثالث والرابع األساسي في غرف المصادر التعليمية في المحافظات الشمالية تعزى            
 وهي غير دالة إحصـائياً،      )0.05(لمتغير المدرسة، حيث كانت الداللة اإلحصائية أكبر من         

 .الثامنة عشروبناء عليه تم قبول الفرضية الصفرية 
 

 بعض الطلبة من ضعف التحصيل في الرياضيات قد يعود بالدرجـة            يرى الباحث أن معاناة   
األولى إلى قدراتهم العقلية وصفاتهم الشخصية، وكذلك الظروف البيئية التي يعيشوا فيهـا،             
ووضعهم االقتصادي، واالجتماعي، وقد تلعب المدرسة دورا هاما في زيادة القدرات عنـد             

 فان العوامل الشخصية التي يتمتع بها الطالب،        بعض الطلبة أو انخفاضها، ولكن في النهاية      
 .قد تكون هي السبب الرئيس في وجود اختالف في درجة التحصيل في الرياضيات

 
 :تائج الفرضية الثامنة عشرنمناقشة  ١٨,١٠,١,٥

 

 درجـات فـي  )  α(0.05 ≥ ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة    

 لطلبة الصف الثالث والرابع األساسي في غرف تار الرياضياالصعوبات األكاديمية في اختب

 .المصادر التعليمية في المحافظات الشمالية تعزى لمتغير المحافظة

 

 أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد           )37.4( الجدولتشير المعطيات الواردة في     
 لطلبـة   تالرياضيابين متوسطات الصعوبات األكاديمية في اختبار         )α) ≥0.05 المستوى

الصف الثالث والرابع األساسي في غرف المصادر التعليمية في المحافظات الشمالية تعزى            
 وهي غير دالة إحصائياً،     )0.05(لمتغير المحافظة، حيث كانت الداللة اإلحصائية أكبر من         

 .التاسعة عشروبناء عليه تم قبول الفرضية الصفرية 
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 مستقل ليس لها أي تأثير في زيادة تحصيل الطالـب،  أو             يعتقد الباحث أن المحافظة كمغير    
تطوير قدرات الطالب على الفهم أو االستيعاب، أو تمتعه بقـدرات عقليـة أو إدراكيـة أو                 
أكاديمية مختلفة، ولكن ما قد يميز محافظة عن األخرى هو درجة الوعي والثقافة لدى أبناء               

فان جميع محافظات الوطن تتمتع بدرجة       -حسب علم الباحث  -هذه المحافظة أو تلك، ولكن      
واحدة من الثقافة، خاصة عند الحديث عن المجتمع الفلسطيني الذي يعتبر من المجتمعـات              
الصغيرة على مستوى العالم، وبالتالي فان متغير المحافظة قد ال يكون له تأثير في زيادة أو                

 .ضعف التحصيل في الرياضيات حسب علم الباحث
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 :  توصيات الدراسة ٢,٥

 :اعتماداً على النتائج التي تم التوصل إليها في هذه الدراسة يوصي الباحث بما يلي 

الذي أعده الباحث في غـرف      صعوبات اإلدراك البصرية واألكاديمية     استخدام اختبار    .١

ة التالميـذ الـذين   المصادر وإجراء المزيد من الدراسات للتأكد من فاعليته في مساعد    

 .ن من صعوبات في القراءة والكتابةيعانو

ضرورة االهتمام بمشكلة صعوبات التعلم من خالل العمل على توعية القائمين علـى              .٢

العملية التعليمية بخطورة هذه المشكلة ، و حتى يمكن الوقوف على أبعاد هذه المشكلة              

 .ينهاو تحديد كافة العوامل و المتغيرات التي تدخل في تكو

ضرورة أن يعمل معلم المصادر على تطوير استراتيجيات تحقق نوعاً من التعـاون              .٣

والتواصل الفعال مع معلمي الفصول العادية، حتى يتمكن التالميذ من نقل المهـارات             

 .التي اكتسبوها في غرفة المصادر لغرفة الصف العادي

تـأهيلهم بشـكل فاعـل      تكثيف الدورات التدريبية لمعلمي غرف المصادر التعليمية ل        .٤

 .للمساهمة في الحد من المشكالت اإلدراكية واألكاديمية 

ضرورة تعدد المحكات المستخدمة في عملية التعرف والتشخيص على ذوي صعوبات            .٥

التعلم بحيث تشمل جوانب شخصية التلميذ وال تقتصر على قياس القـدرة العقليـة أو               

 .القدرة على التحصيل
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 :راسة المستقبلية    مقترحات الد٣,٥

 :في ضوء ما تم التوصل إليه فإن الباحث قد خلص إلى المقترحات اآلتية 

إجراء دراسة حول أسباب المشكالت لصعوبات اإلدراك البصرية واألكاديمية التي يعاني            .١

 .منها طلبة غرف مصادر التعلم في فلسطين 

راك البصـرية   إجراء دراسة حول اثر برنامج إرشـادي فـي خفـض المشـكالت اإلد              .٢

 .واألكاديمية لدى طلبة غرف المصادر 

 . إجراء دراسة تشخيصيه لتحديد الطلبة ذوي صعوبات اإلدراك البصرية واألكاديمية .٣
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 المراجع
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 : المراجع العربية 

 

 .القران الكريم 

 

ــو ــام أب ــادر : ) 2004 ( . ب، تم ــرف المص ــذ غ ــدى تالمي ــة ل ــكالت القرائي                              المش
  .)غير منشورةرسالة ماجستير(ن األرد، جامعة عمان العربية ،وعالقتها ببعض المتغيرات

            المشـكالت  رف المصـادر فـي التقليـل مـن          غفاعلية برنامج    :  )1995 ( . م ، عليا   أبو
                مـن طالبـات الصـف      األكاديميـة عينة من ذوي صعوبات التعليم        لدى ةالسلوكي 
ـ    ،مدارس مدينة عمان    إحدى    والرابع في    الثالث                                                 ،وث والدراسـات  مجلة مؤتة للبح

 .١٢ - ١١ص ص  ،6) (13 

ــة  ــرف  :  )2006( . م ،البدارن ــة غ ــدى طلب ــة ل ــة واالجتماعي ــارات االنفعالي                      المه
 .)ماجستيرغير منشورة رسالة( ، االردنالجامعة األردنية، ، المصادر 

                  فاعليــة برنــامج تــدريبي مقتــرح فــي تغييــر االتجاهــات :  )2004 ( . خ،الجنــدي 
جامعـة عمـان     ،في غرف المصادر   نحو ذوي االحتياجات الخاصة    العاديين األطفال 

 .)غير منشورةرسالة ماجستير( ،األردن العربية،

 ،ولى الطبعة اال  ، القياس والتشخيص في التربية الخاصة     أساليب :  )1999 ( . ف ،الروسان  

                    .عمان  للنشر والتوزيع،ردار الفك

دارالنشر  ،الطبعة االولى  ، النظرية والتشخيصية والعالجية   األسس:  )1998 ( . ف   ،الزيات  

 . القاهرة  ،تللجامعا

 دارعالم الكتـب    ،الطبعة االولى  ، وسلوكيا أكاديمياًالمعاقون   ) 1987 ( . زيدان ،السرطاوي  

  .الرياض  ،زيعللنشر والتو

   

            برنامج عالجي مقتـرح فـي تحسـين القـدرة القرائيـة       تأثير :  )1997 (  . م ،العبد اهللا   
الجامعـة   ، ممن يعانون من صعوبات فـي القـراءة        األساسيلطلبةالصف السادس    

                   .)ماجستيرغير منشورة رسالة(، االردن األردنية،

                 ألطفــال مــا قبــلاإلدراكالكشــف المبكــر لصــعوبات  :  )2004 ( .ـ هــ،العشــاوي 
 .الرياض  ،مكتبة ردمك،الطبعة االولى ،المدرسة 

 



 ١٣٩

                 الـتعلم وعالقتهـا بالخصـائص السـلوكية لصـعوبات          أسـاليب : )2006 ( .ج،العمران  

             الـتعلم    بمرحلـة  نالبحـرينيي التعلم والتحصيل الدراسي لدى عينـة مـن الطلبـة            

  .75-76 ص ص ،)78 (،20،المجلة التربوية .األساسي 

 .دبي .  دار القلم ،  التربية الخاصةإلىالمدخل : ) 1995 ( . ي،القريوتي 

     وعالقتها بنوعية صعوبات الـتعلم لـدى       اإلدراكيةاالضطرابات   : )2005 ( . س ،المجاهد  
جامعة عين شمس،    ، بليبيا األساسيالتعليم  عينة من تالميذ الصف الثالث من مرحلة         

  .) غير منشورةدكتوراهرسالة ( ،مصر

 الحلقة االولى مـن     صعوبات تعلم الرياضيات لدى تالميذ    ): "٢٠٠٧.(عاليافعي،   ، المجيدل، ع 

مجلـة اتحـاد    دراسة ميدانية،   -الرياضيات  في ظفار من وجهة نظر معلمات      التعليم االساسي 

 .٢٢٧ - ١٧٥ص ص ) 49(15  ،الجامعات العربية

                         للطلبــةالتربويــةفاعليــة غــرف المصــادر كأحــد بــدائل  : )1999 ( . د،المعايطــة 
غيـر   رسـالة دكتـوراه   ،السـودان أفريقياالعالمية ، جامعة ،االحتياجات الخاصة  ذوي 

 .منشورة

ــداوي  ــين الخصــائص الســلوكية والل  : )1995 ( . ن،النج ــة ب ــة دراســة مقارن               غوي
                 العـاديين فـي عينـة    واألطفـال  ذوي صـعوبات الـتعلم       أطفـال  لدى   واألكاديمية 
                  . )ماجستيرغير منشورة رسالة(، االردن الجامعة األردنية، ،أردنية 

لـك  جامعـة الم   ، ذوي صعوبات التعلم في مدرسة المستقبل      أطفال :) 2000 ( . م ،باكرمان  

 .عمل مقدمة لندوة مدرسة المستقبلكلية التربية،ورقة  سعود

                     دار الفكـر   ،الطبعـة االولـى    ،صعوبات التعلم فـي اللغـة العربيـة        : )2003 ( . م ،جاد  

 . عمان ،والنشر والتوزيع للطباعة 

                        مكتبـة زهـراء    ،الطبعة الثانيـة   ، صعوبات التعلم والتعليم العالجي    : )2000 ( . ن ،حافظ  

 . القاهرة،الشرق  

                 مـن طلبـة     أردنيـة صعوبات القـراءة الديسلكسـيا فـي عينـة           : )1999 ( . ع ،حسين  
 .)رسالة ماجستير غير منشورة( ، االردنالجامعة األردنية، ،الصف الرابع 

 مكتبة المجتمع العربي    ،عة االولى الطب ،مقاييس في صعوبات التعلم    : )٢٠٠٦ ( . ع ،خطاب  

 .، عمانللنشر والتوزيع

  

             برنامج لعالج صعوبات تعلم القـراءة والكتابـة والرياضـيات           : )1992( . ـ ه ،رضوان  
 ،جامعة اإلسكندرية،)دراسة تجريبية  ( األساسيلدى تالميذ الصف الرابع من التعليم  

 .، ةغير منشور دكتوراهرسالة  ،مصر
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 .، الطبعة الخامس، عالم الكتب، القاهرةعلم نفس النمو): ١٩٩٥.(زهران، ح

             البصـرية فـي     اإلدراكيـة فاعلية برنامج تدريبي لتنمية المهارات       : )2006 ( . ع ،زهير  
      والحسابية لـدى تالميـذ صـعوبات الـتعلم          اإلدراكيةضوء العالقات بين المهارات      
  ) . غير منشورةدكتوراهرسالة (،  سورياجامعة دمشق، ،بالصف الرابع االبتدائي 

 أيتـرك  الطبعة االولـى،  ،)الدسكلكوليا  ( صعوبات تعلم الرياضيات     : )2006 ( . خ ،زيادة  

 . القاهرة،للنشروالتوزيع 

                  الفكـر  دار   ،الطبعـة االولـى   ، صعوبات التعلم والتشخيص والعـالج     : )2003 ( . م ،سالم  

 .عمان ،ر والنشةللطباع 

               اثر غرف مصادر التعلم على تنميـة التحصـيل الدراسـي للطلبـة             :)2002 ( . ج ،سعيد  
                     ذوي صعوبات التعلم في اللغة العربية في المـدارس الحكوميـة التابعـة لمديريـة               
رسالة ماجستير  (،السودان ،الجزيرةجامعة  ،ردناألالتربية والتعليم لقصبة الزرقاء في       

 .)غير منشورة

              ويم ذ  تمكين غـرف المصـادر فـي عـالج صـعوبات الـتعل             : )2006 ( . ف ،صادق  

              بحث مقدم للمـؤتمر الـدولي لصـعوبات       .  في المدرسة العادية     ةاالحتياجات الخاص  

 . الرياض ،  األمانة العامة للتربية الخاصة،التعلم  

               البصـرية للطلبـة    اإلدراكيـة فاعلية برنامج تدريب للمهـارات      : ) 1993( . ع ،صوالحة  
رسـالة  ( ،االردن،الجامعة االردنيـة  ،المشكالت التعليمية في الصفوف الخاصة     ذوي 

 .)ماجستير غير منشورة

 ل من مزدوجي اللغة لدى كالعربيةصعوبات تعلم قراءة وكتابة اللغة  : )2006 ( . ض،طه 
 ، مصر جامعة عين شمس،   ، من تالميذ المرحلة االبتدائية    العربيةوالدارسين باللغة   

 .)رسالة ماجستير غيرمنشورة(

              العالقة بـين المهـارات السـمعية والبصـرية وبعـض صـعوبات             : )1993( . ب ،علي  
معـة الخلـيج العربـي ،       جا ،الحساب لدى تالميذ المرحلة االبتدائية بدولة البحرين       

 .)منشورة رماجستير غيرسالة ( البحرين،

               القرائـي لـدى عينـة      باالستيعاتنشيط المعرفة السابقة على      اثر   : )2002 ( .م ،عمرو  
رسـالة  (،  االردن،الجامعة االردنية  ،الطلبة ذوي صعوبات التعلم في مدينة عمان       من 

 .)ماجستير غير منشورة

، الطبعة االولى ،صعوبات تعلم القراءة والكتابة التشخيص والعالج      : )2005  (. ص ،عميرة  

 .دار الحنين للنشر والتوزيع ، عمان مكتبة
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             برنامج مقترح لعالج صعوبات تعلـم القـراءة والكتابـة لـدى            : )2002 ( . ص ،عميرة  
     مـارات العربيـة     بدولـة اإل   ةتالميذ غرف المصادر بالمدرسة االبتدائية التأسيسـي       
 .)رسالة ماجستير عير منشورة( ،مصر، جامعة عين شمس ، المتحدة 

دار صـفا للنشـر     ،  الطبعة االولى  ، صعوبات التعلم  أساسيات : )2000 ( . ج ،قاسم  

 . عمان ،والتوزيع 

              مركز  الطبعة االولى  ، بين الفهم والمواجهة   األكاديميةصعوبات التعلم    : )2005( . م ،كامل  

 .القاهرة ، للكتاباإلسكندرية 

الطبعـة   ،علم النفس التربوي وتطبيقاته في مجال التربية الخاصة       : ) 2006 (. ت ،كوافحة  

  .عمان،دار المسيرة للنشر والتوزيع ،االولى

ــتعلم  : )1998 ( .،م وكالفنــت،تكيــرك                   ترجمــة، والنمائيــة األكاديميــةصــعوبات ال

 مكتبة الصفحات الذهبية  ،الطبعة االولى ، وعبد العزيز السرطاوي،لسرطاوييدان از 

  . الرياض

               صعوبات الكتابة لدى المتعلمين المبتـدئين مـن الصـغار والكبـار            : )2005 ( . م ،محمد  
 .36-37ص ص،4)(6، مجلة العلوم التربوية والنفسية. في محافظة آب  

 . عماندار المسيرة للنشر والتوزيع، ،الطبعة الثانية،ات التعلمصعوب : )2006 ( . س،ملحم 

                           ،مطـابع سـجل العـرب        ،الطبعـة االولـى    ،علم النفس المعرفي  : ) 1998 ( . م ،منير  

 .القاهرة  

                 واقتـراح برنـامج    األردنيـة تقيم غرف المصادر فـي المـدارس         : )2006 ( . م ،ناصر  
 غيـر   دكتـوراه رسالة  ( ، االردن جامعة عمان العربية،   ،لها وقياس فاعليته   تربوي 

 ) .منشورة

                      دار اليازوري العلمية   ، الطبعة االولى  ،الفروق الفردية وصعوبات التعلم    : )2008( .نبهان،ي

 .عمان،عللنشر والتوزي 

ـ ،نجادات                  اإلدراكيـة ح علـى تنميـة القـدرات        اثر برنامج تدريبي مقتر   : ) 2001 ( . ه
 جامعة اليرموك،  ،األساسية في المرحلة    األولى األربعةالحركية لدى طلبة الصفوف      

 .)رسالة ماجستير غير منشورة( ،االردن

            أخطـاء فاعلية التعزيز االيجابي والتغذية الراجعة فـي تصـحيح          : ) 2002 (  . م ،يونس  
رسـالة  (،  االردن،الجامعة االردنية  ،ت لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم       الكلما تعرف 

 .)ماجستير غير منشورة
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 :المالحق 

 

  ) :١(ملحق رقم 

 

 :أسماء المحكمين الذين تم عرض أداتي الدراسة عليهم لطالعتها وإبداء الرأي فيها 

 

   جامعة القدس     احمد فهيم جبر         . األستاذ الدكتور   .١

   جامعة القدس  .                   إياد الحالق . الدكتور          .٢

   جامعة القدس  .                   دس محسن ع. الدكتور          .٣

   جامعة الخليل                     .                    نبيل الجندي . الدكتور          .٤

   جامعة الخليل  .                 جمال أبو مرق . الدكتور          .٥

  جامعة الخليل  .              فضل أبو عقيل  . الدكتور          .٦

  جامعة القدس المفتوحة  .                   عادل ريان .لدكتور         ا .٧

 جامعة القدس المفتوحة  .                 عبداهللا النجار . الدكتور          .٨

 كامل كتلو                              جامعة الخليل        .  الدكتور .٩

 .احمد النجار . المعلم          . ١٠

 سونيا طميزي.لمعلمة       ا . ١١
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 ) ٢( ملحق رقم 
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  :)٣(ملحق رقم 
 
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 
 
 

 بطارية اختبار القراءة والكتابة
  حسب المنهاج الفلسطينيللصف الثاني األساسي

 محمد اسماعيل محمد اطميزة : إعداد
 
 

 سهير الصباح. د: إشراف 
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 صفحة تشخيص
 
 
 

العالمة  عدد الفقرات
 القصوى

رقم 
 المهارة

 اسم المهارة

 ١٠٠ من 
 :القراءة: القسم األول 

 
 ١٤ من   قراءة الحروف الهجائية-١ ١
 ٥ من  . قراءة كلمات مع الحركات-٢ ٢
 ٣ من  .قراءة كلمات مع حروف المد-٣ ٣
 ٩ من  التمييز لفظا بين الحروف المتشابهة بالشكل والصوت -٤ ٤

 التحليل والتركيب:القسم الثاني
 

 ١٠ من  تحليل الكلمات إلى حروف-١ ٥
 ٨ من  .تركيب كلمات من حروف-٢ ٦
 ٦ من   تركيب جملة من عدة كلمات-٣ ٧

 :التدريبات: القسم الثالث

 ١٧ من  ملء الفراغ بشكل الحرف المناسب-١ ٨
 ٤ من  .وضع الكلمات في الجدول حسب نوع التنوين -٢ ٩

 ٨ من  التمييز بين أل الشمسية والقمرية-٣ ١٠
 ٥ من  كتابة شكل التاء المناسب في الفراغ -٤ ١١
 ٤ من  .وصل الصورة مع الكلمة المناسبة-٥ ١٢

 :النسخ واإلمالء: القسم الرابع
 

 ٣ من  نسخ الجمل بخط جميل-١ ١٣
 ٤ من  .أكتب ما يملى عليك-٢ ١٤
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 )عالمة١٤ (                                                                         :القراءة: القسم االول 

 

 )يطلب المعلم من التلميذ قراءتها بشكل عشوائي: (قراءة الحروف الهجائية -١

 

 أ      

 

 ب

 

 ت

 

 ث

 

 ج

 

 ح

 

 خ

 
 

            

 د      

 

 ذ

 

 ر

 

 ز

 

 ش

 

 س

 

 ص

 
 

            

 ض      

 

 ط

 

 ظ

 

 ع

 

 غ

 

 ف

 

 ق

 
 

            

 ك     

 

 ل

 

 م

 

 هـ  ن 

 

 و

 

 ي

 

 ) عالمات٥ (                                                          : اقرأ الكلمات التالية مع مراعاة التشكيل-٢

             
  معلم-   أرنباً _قريبٍٍٍٍٍٍٍِِِِِِ     _ قلم  _ باباً
 

 ) عالمات٣(                                 ): الياء– الواو –األلف ( قراءة كلمات بها حروف المد -٣

                                                                    
    جميل زهور   سالح

 )         عالمات٩ (                                   : التمييز نطقاً بين الحروف المتقاربة بالشكل أو الصوت-٤
 

  ظ ذ- ض د- ث ذ- ب يـ- ف ق- س ص- رز- ظ ض-ط ظ
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 :والتركبالتحليل : القسم الثاني****
 : تحليل الكلمة إلى حروف-
 ) عالمات١٠ (                                                    :ل الكلمات التالية كما في السطر األول حل-١
 

         تلميذ
      مدرسة

      ِقطَار

      جميلة

 
 )ماتعال٨(                                                                  : تركيب كلمة من عدة حروف-٢

 ن ا ص ح  ج ا ج د

                      ....................                  ...................... 
 

                                  
 

....................................                 ................................................. 
 ) عالمات٦   (                                                              : جملة من عدة كلماتتركيب –٣

 .........................  ← تزرع-عفاف -الفول
 .........................  ← منال-تغرس-البرتقال

 .........................  ← حيوان-الغزال-جميل

 
 ) عالمة١٧ (                                                                       التدريبات: القسم الثالث ***

   : كتابة الحروف الهجائية بأشكالها وأوضاعها المختلفة من الكلمة-١

 آخر الكلمة وسط الكلمة أول الكلمة الحرف
 ...قر ر...ثـ حمد...  أ

 ...ثعلـ ةور...سـ قرة... ب

 ...ثلـ رة...شـ مل... ج

 ...وجـ ر...بـ جاج... د

 ...نظ ث...حـ جل... ر

 ...يعيـ رب..يـ مس... ش

 ...قفـ ان..حـ قر... ص

 ...ربـ ر...مـ فل... ط

 ة س ر د م  ع ر ز ي
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 ...رجـ ب...يلـ نب... ع

 ...طريـ ص...مـ لم... ق
 ...سمـ م...حـ سر... ك
 ...بصـ م...عـ وز... ل
 ...رسـ ر...قـ سجد... م
 ...لبـ شر...يـ خلة... ن

 ...منبـ م...سـ الل... هـ
 ...يدعـ ز...مـ ردة... و
 ...كرسـ ل...فـ قرأ... ي

 

 ) عالمات٤ (                                          : ضع الكلمات التالية في الجدول حسب نوع التنوين-٢

 

 سيارةٌ_ عنباً   _  كثيرٍٍٍٍِ  

 

 الكلمة تنويننوع ال

  ـــــــً

ــٌ   ـــــ

  ـــــــٍ

ــا  -٣ ــي فيه ــات الت ــع الكلم ــدول و ) أل( ض ــن الج ــطر األول م ــي الس ــية ف ــاني) أل(الشمس ــي الث ــة ف                                             :القمري

 ) عالمات٨(

 

 الثوم      البيت البصل  الشمعة

 

   ال

   ال

                                                   



 ١٧١

 )_    _     _     _     _  :(    أكتب أشكال التاء المناسبة في الفراغ-٤
 )عالمات٥      ( ل      عم .....-٤......                      حيوانا-١
 .....أكل-٥....                        مدرس-٢
 .... سيار-٣
 
 ) عالمات٤                    (:اسبةنصل الصورة مع الكلمة المن-٥

  جرار                                    

 
  زهرة                                                     

 

                                    بقرة
 

 أرنب                                      
 )عالمات٣                      (مالءالنسخ واإل: القسم الرابع ****

 :بخط جميل انسخ الجمل اآلتية -١

        ريم تقرأ الدرس   أمين يطعم االرنب

.......................  .........................         

                     علم بالدي مرفوع

.......................                          
 )     عالمات٤  (                                                                     :كتب ما يملى عليك أ-٢

 تحضير الدروس

 لبست امل ثياب المدرسة

............................................................................ 
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 : الصف الثاني األساسي القراءة والكتابة اختبار كتيب التصحيح

 

 :اختبار صعوبات القراءة والكتابة 

يهدف اختبار صعوبات القراءة والكتابة إلى رصد صعوبات التعلم األكاديمية في مجال القراءة والكتابة              

حيث تم اخذ   ، التعبير  ، اإلمالء  ، ألكتابه  ، التدريبات  ، التحليل والتركيب   ، ويتألف االختبار من القراءة     

ويتحدد هذا االختبار فـي     ، نصوص هذا االختبار من مقررات الصف الثاني والثالث والرابع األساسي           

اإلمالء ، الكتابة  ، التدريبات  ،والتحليل والتركيب   ، الطلب من المفحوص أن يقوم بعملية القراءة للنص         

يقوم الفاحص برصد طريقة قراءة المفحوص وهـي علـى           ، وبعد إجراء العمليات ألخمسه   ، التعبير  ، 

الخلط بـين   ، تكرار الكلمات المقروءة    ، إتمام اللفظ   ، القراءة التعبيرية   ، سرعة القراءة   : النحو التالي   

وفيما يتعلق بالتحليل والتركيب هـو  ، التمييز بين الحروف في أشكالها المختلفة       ، الحرف المتشابه لفظا    

قدرة الطالب علـى    ، تذكر الحروف وأشكالها المختلفة     ، لى تفكيك الكلمات إلى حروف      قدرة الطالب ع  

أما التدريبات قياس الفهـم مـن       ، الكتابة  ، تركيب الكلمات   ، جمع وتحليل المقاطع التي تسهل القراءة       

ال الخط أما الكتابة فتركز على  جم، التركيز على عملية الكتابة ، تذكراشكال الحروف ، خالل المقروء 

أما اإلمـالء   .تحسين األلفاظ   ، أما التعبير فتركز على استخدام اللغة الفصحى        ، ، الحركات  ، القواعد  ، 

  الكلمات بشكل سليم دون أخطاء وحذف األحرف وإبدالهاةفتركز على كتاب

 

 : تعليمات التطبيق 

، قيام بعمليـة القـراءة    دقائق لل٤يعرض الفاحص أمام المفحوص النص المطلوب قرائتة ويعطيه مهلة      

 .ومن ثم يقوم الفاحص بتقويم العمليات المشار إليها أعاله 

 

 تعليمات التصحيح

 :القراءة : القسم االول 

 

وعالمة ، يعطي الفاحص المفحوص نصف عالمة عند قراءته الحروف الهجائية بشكل سليم            _ ١

 . بشكل مناسب الهجائية لم يعرف الحروف إذصفر 

وعالمة ،  الكلمات مع التنوين بشكل سليم      قراءتهيعطي الفاحص المفحوص عالمة واحدة عند       _ ٢

 . الكلمة بشكل مناسب بقراءة لم يقم إذاصفر 

، يعطي الفاحص المفحوص عالمة واحدة عند قراءة الكلمة التي بها ممدود بشـكل صـحيح                _ ٣

 . لم يعرفها إذاوعالمة صفر 



 ١٧٣

وعالمة صفر   ، المتشابهةالمة واحدة عند التمييز بين الحروف        يعطي الفاحص المفحوص ع    _٤

 . لم يعرفها إذ

 :التحليل والتركيب : القسم الثاني 

 وكل حـرف نصـف      أحرف إلىيعطي الفاحص المفحوص نصف عالمة عند تحليل الكلمة         _ ١

 .وعالمة صفر اذا لم يعرفها، عالمة 

وعالمة صفر اذا لـم    ،  مقاطعها   إلى رفاألحيعطي الفاحص المفحوص عالمتين عند تجميع       _ ٢

 .يعرفها 

 الموجودةيعطي الفاحص المفحوص عالمتين عند تكوين جملة ذات معنى من خالل الكلمات             _ ٣

 . لم يعرفها إذاوعالمة صفر ، 

 

 

 :التدريبات : القسم الثالث 

 وعالمـة  ، في مكانها المناسب الهجائيةيعطي الفاحص المفحوص عالمة عند كتابة الحروف  _ ١

 .صفر اذا لم يعرفها 

،  المناسب   مكانهايعطي الفاحص المفحوص عالمة واحدة اذا وضع الكلمة حسب التنوين في            _  ٢

 .وعالمة صفر اذا لم يعرفها 

،  في مكانها المناسـب      ألقمريه أو الشمسية   آل اذا وضع    تينيعطي الفاحص المفحوص عالم   _ ٣

 .وعالمة صفر اذا لم يعرفها 

 فـي مكانهـا     المختلفـة  إشكالهافاحص المفحوص عالمة واحده اذا وضع التاء في         يعطي ال _ ٤

 .وعالمة صفر اذا لم يعرفها ، المناسب 

، يعطي الفاحص المفحوص عالمة واحدة في حال قراءة الكلمة ووصلها في مكانها المناسب              _ ٥

 .وعالمة صفر اذا لم يعرفها 

 :النسخ وإلمالء : القسم الرابع 

وعالمة صـفر  ،  بشكل صحيح    ألجملهفاحص المفحوص عالمة واحدة في حال نسخ        يعطي ال _ ١

 .اذا لم يعرفها 

يعطي الفاحص المفحوص عالمة واحدة في حال كتابة الكلمة بشكل صحيح عندما تملى عليه              _ ٢

 .وعالمة صفر اذا لم يعرفها ، 
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 ) : ٤(ملحق رقم 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 

 

 

 بطارية اختبار القراءة والكتابة 

 للصفين الثالث والرابع األساسي حسب المنهاج الفلسطيني 

 

 

 محمد إسماعيل محمد اطميزة: إعداد 

 سهير الصباح. د: إشراف 
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١٧٥

 صفحة التشخيص

العالمة  عدد الفقرات
 القصوى

رقم 
 المهارة

 اسم المهارة

 ١٠٠ من 
 القراءة الجهرية)أ: ( القسم األول 

 
 ١٠ من   قراءة فقرة قراءة جهرية-١ ١
 ١٦ من  قراءة كلمات قراءة سليمة-٢ ٢

 :لقراءة الصامتةا)ب(
 
 ٦ من  وضع دائرة حول الجواب الصحيح-١ ٣
 ٣ من   وصل الكلمة بمرادفها-٢ 

 التحليل والتركيب:القسم الثاني
 

 ٦ من  تحليل الكلمات إلى حروف-١ ٤
 ٤ من  تحليل الكلمات إلى مقاطع-٢ ٥
 ٣ من  تركيب كلمات من حروف-٣ ٦
 ٣ من  تركيب كلمات من مقاطع-٤ ٧

 :التدريبات: م الثالثالقس

 ٤ من  مليء الفراغ بالكلمة المناسبة-١ ٨
 ٣ من  وضع دائرة حول الجواب الصحيح-٢ ٩

وصل الكلمة في العمود األول بما يناسبها في العمـود          -٣ ١٠
 الثاني

 ٣ من 

 ٣ من   مليء الفراغ كما في المثال-٤ ١١
 ٦ من  إكمال الجدول بالمفرد والمثنى والجمع-٥ ١٢
 ٣ من   مليء الفراغ بالكلمة المناسبة-٦ ١٣
 ٤ من  وضع شكل التاء المناسب في الفراغ-٧ ١٤
 ٣ من  إكمال الفراغ بالكلمة المناسبة-٨ ١٥
 ٤ من  التميز بين أل  الشمسية والقمرية  -٩ ١٦

 الكتابة: القسم الرابع
 

 ٦ من  كتابة الجمل بخط جميل-١ ١٧
 اإلمالء: القسم الخامس 

 
 ١٠ من   كتابة ما يملى على الطالب-١ ١٨



 

 
١٧٦

 القراءة: القسم األول
 )عالمات١٠(                                                                                   

 :الجهرية)أ

 :  اقرأ الفقرة التالية قراءة جهرية-١

 الحصان العربي

وهو جميل . العالم ؛فيبدو في عدوه كالطائر يأنواع الخيول وأكثرها سرعة فيعد الحصان العربي من أشهر (

إذاتاملته جيدا ترى أن له رأسا صغيرا تعلوه أذنان طويلتان منتصبتان .المنظر ويمتاز بالرشاقة وتناسق شكله

 داللة على القوة وله عينان واسعتان صافيتان وهو متوسط الطول وله صدر عريض وبطن مستدير وشعر

 )ناعم؛ويسمى الحصان العربي بالجواد ألنه يجود على صاحبه بكل شيء

 

(                                          :                         اقرأ الكلمات التالية قراءة سـليمة     -٢

 )عالمات ١٦

 كلب قلب بيارة سيارة 

 موز لوز سيف صيف

 غيم عين سوراً صور

 بيت بنت

 

 ادميع بلد

                                                                                                              
 )عالمات٦(

                                                                                     :القراءة الصامتة ) ب
 :عن األسئلة التي تليه أقرأ النص التالي واجب -***

 الالعب والنملة
يروى أن العبا خسر إحدى  المباريات فذهب إلى كوخ في الغابة ؛وفي يوم من األيام رأى نملة تحمل حبة                    (

 وكلما شارفت على الوصول سقطت وتحاول من جديد ؛إلى أن وصـلت القمـة               ةقمح وتحاول صعود صخر   
 ) وعاد إلى بيتهفكر الالعب بم رأى وقرر أن يتدرب حتى يفوز.

 ) عالمات٦( :ضع دائرة حول رمز الجواب الصحيح  -١
 
 :ذهب الالعب إلى )أ

  البيت-٣ كوخ                  -٢   الملعب               -١
 :هي ) خسر(ضد كلمة ) ب
  عاد-٣فاز                   -٢  ذهب                  -١



 

 
١٧٧

 :هي ) يوم(جمع كلمة ) ج
  سنين-٣أيام                     -٢            يومان     -١
 :هو) العباً(نوع التنوين في ) د 
 فتح -٣ كسر                  -٢ضم                    -١
 
 
 :  أصل الكلمة في العمود األول بمرادفها في العمود الثاني-٢
 

 ) عالمات٣ (        يروى                    يتمرن                         
         شارفت                   يحكى
         يتدرب                    قاربت

 
 ) عالمات٦:                            (القسم الثاني التحليل والتركيب**** 

 :أحلل الكلمات الى حروفها _ ١
           األخوات                                   الحصان 

              

 
              حيوانات                                       دينار

             

 
 )عالمات٤:                                ( أحلل الكلمات إلى مقاطع -٢

                          فــــــارس                       مصــــــعد          ملعــــــب                             
 سامي

           

 
 

 )عالمات٣                                                                    (
 : اركب من الحروف كلمات -٣

  ا ل ز ي ت و ن ر                        م ط ا                           ا ل ث ل ا ث               
                   

 
 



 

 
١٧٨

 )عالمات٣                                                     (       
 : اركب من المقاطع التالية كلمات -٤

                           
 مي     

                         
  عي  سا

 
  مر

 
 )عالمات٤:                                 (التدريبات: القسم الثالث *** 

 ) الشتاء– الملعب -  القدس-النفايات :( ل الفراغ بالكلمة المناسبة أكم-١
 ...........تسقط األمطار في فصل ) أ

 .على األرض............ ال أرمي )ب
 .عاصمة فلسطين) ............ ج
 ............ .لعب الولد في )  د
 
 )عالمات٣:                         ( أضع دائرة حول الجواب الصحيح -٢
 ) ألعب – تلعب -نلعب........           ( أنا) أ

 ) تشرب– أشرب –نشرب .......           (هي)ب
 ) أسمع– نسمع –تسمع ......          (نحن ) ج

 
 : أصل كل كلمة في العمود األول بما يناسبها في العمود الثاني -٣

 ) عالمات٤       (                                                   
    الكتاب                   مؤدب
   الشمس                   مفيد

   الولد                      مشرقة
                     مرفوع العلم                      

 ) عالمات٣:                            ( الفراغ كما في المثالئ أمل-٤
      طالبة   طالب          

 جميلة   .......             
 ......   طويل               
 مهندسة   .......             



 

 
١٧٩

 
 )عالمات٣:                                    ( أكمل الجدول التالي -٥
 
  
 
 
 
 
 ) عالمات٣:                 ( في الفراغ أختار الكلمة المناسبة واكتبها-٦

 ) على- في– من –إلى              ( 
 
 .الطاولة ........ الكتاب ) أ 
 .الحقل....... أبي يعمل ) ب
 .المدرسة....... عاد الطالب ) ج
 
 ) عالمات٤:            (أختار شكل التاء المناسب وأكتبه في الفراغ -٧

    )          -     -     -   -(   
 .....مدرس )أ

 .....طائر) ب
 ...خضراوا) ج
 قرأ) .....د
 )عالمات٣:                           (أكمل الفراغ بالكلمة المناسبة-٨

 ) هل– ماذا – متى -كم              (
 ثمن الكتاب ؟.......  ) أ

 قال المعلم؟ ........  ) ب

 تبدأ المسابقة؟.......   )ج
 ) عالمات٤                                         (                    

 : صنف الكلمات التالية في الجدول الى شمسية وقمرية-٩

 الْمِْرفَق    ،    الشَّجرة   ،   الْبحر   ،   الطَِّبيب
 

  أل 

 القمرية

  

  أل 

 الشمسية

  

 

 الجمع المثنى المفرد
   ولد

  كتابان 
 سيارات  



 

 
١٨٠

 
 الكتابة: القسم الرابع *****

 ) عالمات٦                           (                             
 أكتب مايلي بخط جميل)١
 
 بنيت االهرامات كقبور)    أ  

...................................................      
 درهم وقاية خير من قنطار عالج)     ب

.....................................................      
 ن العربي من أسرع أنواع الخيوليعتبر الحصا) ج

......................................................      
 
 

 اإلمالء: القسم الخامس*****
 

 :                                  أكتب ما يملى عليك  )١
 قطف الزيتون

 
 ) عالمات١٠( أغصانهارال تضربوا الشجرة بالعصا حتى ال تنكس:قال أبو سعيد 

.................................................................. 
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
................................................................... 

 ) عالمات٨ (                                                                           
 



 ١٨١

 الثالث والرابعصعوبات القراءة والكتابة  للصفين  كتيب التصحيح

 

 : اختبار صعوبات القراءة والكتابة – ١

يهدف اختبار صعوبات القراءة والكتابة إلى رصد صعوبات التعلم األكاديمية في مجال القراءة             

، اإلمـالء   ، بـه   التـدريبات ألكتا   ، يالتحليل والتركيب ، والكتابة ويتالف االختبار من القراءة      

حيث تم اخذ نصوص هذا االختبار من مقررات الصـف األول والثـاني والثالـث               ، التعبير  

، والرابع األساسي وتحدد هذا االختبار في الطلب من المفحوص ان يقوم بعملية القراءة للنص           

،  ألخمسـه  وبعد إجراء العمليات، التعبير ، اإلمالء ، الكتابة ، التدريبات ،والتحليل والتركيب   

، سـرعة القـراءة     : يقوم الفاحص برصد طريقة قراءة المفحوص وهي على النحو التـالي            

، الخلط بين الحرف المتشابه لفظا      ، تكرار الكلمات المقروءة    ، إتمام اللفظ   ، القراءة التعبيرية   

لطالـب  وفيما يتعلق بالتحليل والتركيب هو قدرة ا      ، التمييز بين الحروف في أشكالها المختلفة       

قدرة الطالب على جمع    ، تذكر الحروف وأشكالها المختلفة     ، على تفكيك الكلمات إلى حروف      

أما التدريبات قياس الفهم من     ، الكتابة  ، تركيب الكلمات   ، وتحليل المقاطع التي تسهل القراءة      

  أما الكتابة فتركـز علـى     ، تركز على عملية الكتابة     ، تذكراشكال الحروف   ، خالل المقروء   

تحسين ، أما التعبير فتركز على استخدام اللغة الفصحى        ، ، الحركات  ، القواعد  ، جمال الخط   

 اما االمالء فتركز على.األلفاظ 

 

 : تعليمات التطبيق 

 دقائق للقيام بعمليـة     ٤يعرض الفاحص امام المفحوص النص المطلوب قرائتة ويعطيه مهلة          

 .مليات المشار اليها اعاله ومن ثم يقوم الفاحص بتقويم الع، القراءة 

 

 :تعليمات التصحيح 

 

 : القراءة  _ أ

 

يعطي الفاحص للمفحوص   ) التوقف اثناء القراءة    ، سرعة القراءة   ( القراءة بشكل جيد     .١

درجتين عند قرائته للنص بشكل صحيح ودرجة واحده عند وجود اخطاء قليله ودرجة             

 .صفر عند عدم قراءة النص بالشكل المطلوب



 ١٨٢

يعطي الفاحص درجتين عنـد عـدم حـذف    ) حذف الحروف والمقاطع   (  اللفظ   اتمام .٢

الحروف والمقاطع ودرجة واحدة عند وجود  حذف قليل للحروف والمقاطع ودرجـة             

 .صفر اذا تم حذف الكثير من الحروف والمقاطع 

يعطي الفاحص للمفحوص درجتين عند عدم تكرار الكلمات    : تكرار الكلمات المقروءة     .٣

 ودرجة واحدة عند تكرار الكلمات بدرجة قليلة ودرجة صفر عنـد تكـرار              المقروءة

 .الكلمات بدرجة كبيرة 

يعطي الفاحص المفحوض درجتين عند عدم الخلـط        : الخلط بين الحروف المتشابهة      .٤

 .كبيرة للحروف المتشابهة  بين الحروف المتشابهة ودرجة واحدة عند الخلط 

يعطي الفاحص المفحوص درجتـين اذا      : لمختلفة  التمييز بين الحوروف في اشكالها ا      .٥

ودرجة واحـدة اذا    ، استطاع التمييز بين الحروف في بداية الكلمة ووسطها ونهايتها          

 .كانت هناك اخطاء قليلة ودرجة صفر عندما تكون اخطاء كثيره 

 يعطي الفاحص المفحوص نصف عالمة اذا قرأ الكلمـة          :قراءة كلمات قراءة سليمة      .٦

 .صحيحة وعالمة صفر اذا اخطأ
 

 :القراءة الصامته .ب

 يعطي الفاحص المفحوص نصـف عالمـة اذا         :وضع دائرة حول الجواب الصحيح       . ١

 .وعالمة صفر اذا اخطأ، عرف االجابة الصحيحة 

 واحدة اذا وصـل الكلمـة       يعطي الفاحص المفحوض عالمة   : وصل الكلمة بمرادفها     . ٢

 .وعالمة صفر اذا اخطأ ، بمرادفها 

 

 : القسم الثاني التحليل والتركيب 

يعطي الفاحص المفحوص درجة ونصف اذا قام بتحليل        : تحليل الكلمات الى حروف   . ١ 

 . بحرف ويعطى صفر اذا شوهة الكلمةالكلمة الى حروف ويعطى نصف درجة اذا اخطئ

يعطي الفاحص المفحوص درجة واحدة اذا قـام بتحليـل          : قاطع  تحليل الكلمات الى م   . ٢

 .الكلمة الى مقاطع بشكل صحيح ودرجة صفر اذا اخطئ بتحليل الكلمة الى مقطع 

يعطي الفاحص درجة واحدة اذا قام بتركيف الحـروف         : تركيب الحروف الى كلمات     .٣

 .روفها الى كلمات بشكل صحيح ودرجة صفر اذا قام بتشويه الكلمة وابدال ح

يعطي الفاحص المفحوص درجة واحدة اذا قام بتركيـب  : تركيب المقاطع الى كلمات    .٤

 .المقطع الى كلمات بشكل صحيح ودرجة صفر اذا قام بتشويها 

 



 ١٨٣

 : القسم الثالث التدريبات 

يعطي الفاحص درجة واحده في حال وصع الكلمـة المناسـبه فـي             :  الفراغ   إكمال _ ١

 .م يستطع تذكرها ووضعها بالفراغ بالشكل المناسب مكانها ودرجة صفر اذا ل

يعطي الفاحص المفحوص درجة واحدة في حال       : الجواب الصحيح    وضع دائره حول  _ ٢

 .معرفة الكلمة المناسبة ودرجة صفر في حال عدم معرفتها 

يعطي الفاحص المفحوص : وصل الكلمات في العمود االول بما يقابلها بالعمود الثاني          _٣

 .واحدة في حال وصل اكلمة بما يناسبها درجة 

يعطي الفاحص المفحوص درجة واحدة في ملئ كل كلمة في فراغهـا            : ملئ الفراغ   _ ٤

 .ودرجة صفر اذا لم يعرفها 

يعطي الفاحص المفحوص درجة    : اكمال الكلمات في الفراغ بما يناسبها في الجدول          _ ٥

  .واحدة بمعرفته الكلمة ودرجة صفر اذا لم يعرفها

يعطي الفاحص المفحوص درجة واحـدة      : اختيار الكلمة المناسبة وملئها في الفراغ        _ ٦

 .في حال معرفته الكلمة الصحيحة ودرجة صفر في حال عدم معرفتها 

يعطي افاحص المفحوص درجة واحدة في حال معرفته        : اختيار شكل التاء المناسبة      _ ٧

 .ي حال عدم معرفتها نوع التاء المناسبة في الكلمة ودرجة صفر ف

يعطي الفاحص المفحوص درجة واحـدة فـي حـال          :   اكمال الفراغ بالكلمة المناسبة       ٨

 .معرفته بالكلمة المناسبة ودرجة صفر اذا لم يعرفها 

يعطي الفـاحص المفحـوص     :  تصنيف الكلمات في الجدول الى ال الشمسية والقمريه          ٩

 . ودرجة صفر اذا لم يعرفها درجة واحدة في حال معرفته بالكلمة المناسبة

جمال الخط ودرجة واحد اذ كان خطه اقل من المطلوب منه ودرجة            :القسم الرابع الكتاية    

  .صفر اذا كان خطه سيئ

يعطى الفاحص للمفحوص درجتين عند كتابيـه الكلمـه بشـكل           : القسم الخامس االمالء    

 .ودرجة صفر اذا كتبها خطأ، صحيح 

 
 
 

 
 



 ١٨٤

 ) : ٥(ملحق رقم 
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 ١٨٥

 صفحة تشخيص

 
 

عدد 

 الفقرات

العالمة 

 القصوى

 

 رقم المهارة

 

 اسم المهارة

 ١٠٠ من 

 ا����ف 
� ا�
	اد) أ  ( ١س ١
 ٧ من  

 ��  ������آ���� ا�
	اد آ) ب (  ٢
 ١٠ من  

 إن ��"� 
  ا��	 ��!�  ا����ل) ج( ٣
 ٦ من  

 ١٢ من  ا����ف 
� ا�
	اد ا�'�&%�) د (  ٤

 ,ن ����ف 
� ا��	د ا����+ وا��	د ا����() أ ( ٢س ٥
 ٨ من  

 0/�ر-� ا�
	اد) ب (  ٦
 ٨ من  

 أن ����ف 
� 5�/6+ ا�3�4 وا��2ح) ج (  ٧
 ١٢ من  

  ����ف 
� ا��	د أ���78"(أن) د (  ٨
 ٤ من  

 إن �=> 5��0> آ;70: 
� ا�3�4 وا��2ح) أ  ( ٣س ٩
 ٥ من  

 ٦ من  أن ��7? ا�/��7 ا��'?��7 <( ا��	د ا���!ن 0  ر&�7  ) ب(  ١٠
�> ا��2!ب �7  ا����ل ا��Bىأن) أ  ( ٤س ١١C7? ا���  

 
 ١٠ من 

 � وا��'='�7أن ��7? �7  أ�/�2: ا����/�7) أ (  ٥س ١٢
 

 ٦ من 

 أن ����ف 
� ا���!ر) ب(  ١٣
 

 ٦ من 



 ١٨٦

  : كتابتها بشكل صحيحعالمناسبة مصل بين العدد والمجموعات ) أ  ( ١س

                                       العمود الثانياألولالعمود 

        *٢ 

    *  ٤  

  *    ١                                   

     * ٦                                     

   *   ٣ 

 

      *٥             

      *٧ 

 

 

 

                                              
 

 

 
 

 ٧:الدرجة 



 ١٨٧

 

 :اكتب األعداد التي تملى عليك داخل المربع ) ب 

 

 

 

        

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : عدها  أ االشكال التالية وثمألون) ج 

 

 

                                                 
  
 

              
 

 

 

 

 

 

 ٦:الدرجة

 ١٠:الدرجة



 ١٨٨

 : الفارغة في المربعات الناقصة األعداد الجدول التالي بكتابة أكمل) د 

 

٥   ٢ ١ 

  ١٠  ٨ 

   ١٤  

 ٢٠   ١٧ 

 

 : الفراغات بالعدد المناسب أكمل) : أ  ( ٢س

 

٢٢  ٢٠  ١٨   ١٥ 

 

 

 في  = أو < أو >ضع ) ب

١٠           ٩ 

 

 واحد            ١

 

١١         ١٢ 

 

٢           ٦ 

 

 ٨:الدرجة

 ٨:الدرجة

 ١٢:الدرجة



 ١٨٩

 : جد ناتج الجمع والطرح فيما يلي ) ج

 

     ٢ + ٦  .........  =٥ + ٧........  =  

 

 ١ - ٤  .........  =٣ - ٥.........  =  

      ٦٧              ١٢         ٢٨        ١٥ 

      ١٠         ٥٣         ١٩   ١٢ 

 

 

 :  الفراغ بالعدد المناسب أكمل) د

  : ...................................أنا من األسبوع اليوم الرابع في أنا    

 

  : ...............................كونأ ٥ واصغر من ٣ عدد اكبر من أنا   

 

 

 واشترت نوران  ) أقالمثالثة  ( اشترت نور ) : أ  ( ٣س

 

 ...................كم قلم معهما ) قلمان (     

 

 
 ٥:الدرجة

+ - + - 

 ١٢:الدرجة

 ٤:الدرجة



 ١٩٠

 :اكتب القيمة المنزلية للرقم الذي تحته خط ) ب

 القيمة المنزلية       العدد                              

     ٥٢..................                               

      ٣١..................                              

      ٩١..................                              

 

 : على الشكل المماثل x أو  / إشارةضع ) أ  ( ٤س

  

       دائرة

       مستطيل
       مثلث

       مكعب

       اسطوانة

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :المستقيمةاكتب عدد القطع ) : أ  ( ٥س

 

A…….: M…….: D……. 
                            

 

 ٦:الدرجة

 ٦:الدرجة

 ١٠:الدرجة



 ١٩١

          
  

 :لون ما يلي  ) ب

 ربع الشكل

 

 

                             نصف الشكل

 

 

 

 

  الشكل                           أرباعثالث  

 

 

 

 ٦:الدرجة



 ١٩٢

 :  اختبار الرياضيات للصف الثاني األساسي كتيب التصحيح

 

 هدف االختبار

 

 االختبار التعرف   يتألفحيث  ،  في مادة الرياضيات     ترصدا لصعوبا  إلىيهدف هذا االختبار    

ـ   إشارة بوضع   األعدادمقارنة   ، الناقصة األعدادكتابة  ،  وكتابتها   األعدادعلى    أو رالعدد اكب

ان يتعـرف    ، الحسابيةان يجد ناتج الجمع والطرح في العمليات        ، اسب   العدد المن  أماماصغر  

ان يتعـرف    ، األشكالان يتعرف على    ، أن يجد القيمة ألمنزليه ألرقام      ، على العدد ألترتيبي    

  .األشكال مقارنة الكسور البسط والمقام من خالل ،على عدد القطع المستقيمة 

 

 :تعليمات التطبيق 

ثم يقوم الفاحص بتقـويم   ، المفحوص االختبار ويعطيه مهلة كافية للقيام بما هو مطلوب          يعرض الفاحص أمام    

 .العمليات المطلوبة 

 

 :تعليمات التصحيح 

 

  التعرف على األعداد_١

وعالمـة صـفر اذ لـم     ، عدد االشكال وكتابتها  يعطي الفاحص المفحوص عالمة واحده عند التعرف على     

 . العدد وكتابته فيعر

 ابة األعداد كما  يسمعها كت_٢

وعالمة صـفر اذ لـم      ،  يعطي الفاحص المفحوص نصف عالمة عند كتابة العدد كما يسمعه بشكل صحيح             

 .يكتب العدد كما يملى عليه بالشكل المناسب

  إن يعبر عن العد بتلوين األشكال_٣

وعالمة صفر اذ لم    ، تلوينها   بالشكل المناسب و   األعداد واحدة اذا قام بعد      تين يعطي الفاحص المفحوص عالم   

 يقم بعدها بالشكل المناسب

  التعرف على األعداد الناقصة_٤

وعالمة صفر عند عـدم     ،  يعطي الفاحص المفحوص عالمة اذا كتب العدد الناقص في مكانه بشكل مناسب             

 . في مكانهاالناقصة األعدادقيامه بكتابة 

 

 



 ١٩٣

  آن يتعرف على العدد السابق والعدد التالي_٥

وعالمة صفر اذا لـم     ،  في المربع بشكل صحيح      ألترتيبي اذا كتب العدد     تين يعطي الفاحص المفحوص عالم   

 .يكتب العدد بشكل صحيح 

  مقارنة األعداد_٦

 اكبر او اصغر او يسـاوي       إشارة بوضع   صحيحعند مقارنة العدد بشكل     عالمتين   يعطي الفاحص المفحوص    

 . وعالمة صفر اذا لم يعرفها داخل المربع

  أن يتعرف على حقائق الجمع والطرح_٧

وعالمة ،  اذا قام بعملية الجمع والطرح بشكل صحيحيح لكل عمليه    ونصف  يعطي الفاحص المفحوص عالمة   

 .صفر اذا لم يقوم بعملية الجمع والطرح بشكل صحيح 

  أن يتعرف على العدد ألترتيبي_٨

وعالمة صفر اذ لم ،  بالشكل الصحيح   ألترتيبيه األعدادمة واحدة اذا قام بكتابة       يعطي الفاحص المفحوص عال   

 .يعرفها 

  إن يحل مسائل كالميه على الجمع والطرح__٩

وعالمة صفر اذا لم ،  وكتابتها بشكل صحيح األعداداذا قام بجمع   عالمت خمس يعطي الفاحص المفحوص

 .يتعرف على عملية الجمع 

 يمة المنزلية في العدد المكون من رقمين أن يميز الق_١١

  .وعالمة صفر اذا لم يعرفها،  للعدد المنزلية اذا عرف القيمة تين يعطي الفاحص المفحوص عالم

  يميز الشكل المطلوب بين األشكال األخرىن_١٢

يـتم  وعالمة صفر اذا لـم      ، اذا تم التعرف على الشكل بطريقة مناسبة        عالمتين   يعطي الفاحص المفحوص    

 .التعرف على الشكل 

 أن يميز بين ألقطعه المستقيمة والمنحنية_ ١٣

 .وعالمة صفر اذ لم يعرفها ، اذا عرف كم قطعه مستقيمة في الشكل عالمتين  يعطي الفاحص المفحوص 

  أن يتعرف على الكسور_١٤

 .صفر اذا لم يعرفها وعالمة ،  عند تلوينه الشكل الكسراذا قام بمعرفة عالمتين  يعطي الفاحص المفحوص 

 

  
 



 ١٩٤

 ) : ٦(ملحق رقم  
 

 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 

 

 

 

 

 األساسي الرياضيات للصفين الثالث والرابع بطارية اختبار

 حسب المنهاج الفلسطيني

 محمد إسماعيل محمد اطميزة: إعداد 

 سهير الصباح. د: إشراف 
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 ١٩٥

 راالختباصفحة 
 

 

عدد 

 الفقرات

العالمة 

 القصوى

 رقم

 المهارة

 سم المهارةا

 ١٠٠ من 


	��) أ  ( ١س ١�� أن ���أ ا���اد ا
 ١٠ من  

 آ���� ا���اد ���ر��م) ب(  ٢
 ١٠ من  
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 ١٠ من 
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 ١٠ من  

#�#!. ا���اد #-����� %, ا�+*� إ) ا�آ'� )أ  ( ٣س ٥
  /01�� ١٠ من  و
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 ١٩٦

 :التالية قراءة األعداد ) أ ( ١س

 

 ٥٦٢٤  / ٧٩٩٩  / ٨٢٣٠  / ٩٢٠١   /   ٤١١٢ 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :باألرقاماكتب األعداد التالية ) ب

 : ...........ألف ومئة      _ ١  

 : ...........مئة وثالثين    _ ٢  

 : ..........  تسعة وتسعون _ ٣  

 …………:مئة وخمسة وثمانون – ٤   

 

 :اكتب القيمة المنزلية للرقم الذي تحته خط )  أ  (٢س

 

 :اكتب القيمة المنزلية للرقم الذي تحته خط

 القيمة المنزلية العدد

٩٣٨٦  

٠١٢١  

٦٥١٧  

٤٩٧٥  

 

 
 
 
 (=)أو ) <(أو ) >(
	 ا����  ) ب

٥٢       ٢٥ 

٤٥١٠                ٤٥٠١ 

   آالف٤      ٤٠٠٠

١٢٠٠      ١٢٠٠ 

 

         ٩٧٨                   ٧٨٩ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 ١٠:الدرجة

  

 ١٠:الدرجة

 ١٠:الدرجة

 ١٠:الدرجة



 ١٩٧

 

 

 رتب األعداد تصاعديا من األصغر إلى األكبر ) أ  ( ٣س

٨٣١٠ - ١٢٢٣ - ٤٢٠٤ - ٥١٣٨ - ١٢٦١ 

  

     

 

 :رتب األعداد التالية من األكبر إلى األصغر -

٣١٣٥ - ٢٠٧٤ - ٦٥٥٠ - ٢٢٢٧ - ٩٤١١ 

     

 

 

 

 : جد ناتج ما يلي ) ب

 

٤٦٣٢  ٧٥٢١ 

٢١٢٤  ١٢٣٤ 

                                          

٤٦٨٩  ٨٣٦٨ 

١٣٧٥  ٥١٢٣ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :  أكمل الجدول الالتي ) ج

 ٥ ٤ ٣ ١٢ صفر +

٤      

٢      

 

- ٤ ٧ ١١ ١٥ ١٦ 

٨      

٥      

 
 

+ + 

- - 

 ١٠:الدرجة

 ١٠:الدرجة

 ١٠:الدرجة



 ١٩٨

 ع العدد المناسب في  ض)ا(٤س

   ٤       ٣     =……………….   

   ١٦     =                      ٤ 

 = ...............     صفر ١٠  

٤            ٨   .............. =  

٢    ×    ٨   ............... =  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : ألتاليهارات  العبأمام X أو / إشارةبوضع  الجدول أكمل) ب

 نهايةله نقطة  بدايةله نقطة  

   القطعة المستقيمة

   الشعاع

   المستقيم

 

 

 : زاويةسمي كل ) ج

 

 

 

..........................................                                ........................................... 

 

 

 

 

............                                 ...................................................................... 

 

×    
× 

× 

           ×

 ١٠:الدرجة

 ١٢:الدرجة

 ٨:الدرجة



 ١٩٩

                       

 : األساسي لصف الثالثاختبار الرياضيات  لكتيب التصحيح 

 :هدف االختبار 

حيث يتالف االختبـار مـن      ، يهدف هذا االختبار الى رصد الصعوبات في مادة الرياضيات          

وتحديـد القيمـة    ، والقسمة  ، والطرح والضرب   ، والجمع  ، وكتابة االعداد   ، قراءة االعداد   

حيـث  ، االسطوانة والمثلث   ، وبعض المفاهيم االساسية االخرى مثل الدائرة       ، ية للرقم   المنزل

 .تم اخذ هذا االختبار من مقرارات الصف الثاني والثالث والرابع االساسي 

وتحدد هذا االختبار في الطلب من المفحوص ان يقوم بعملية قراءة وكتابـة االعـداد بشـكل            

ومعرفة  ،وتحديد القيمة المنزلية    ، طرح والضرب والقسمة    صحيح واجراء عمليات الجمع وال    

 .بعض المفاهيم االساسية

 :تعليمات التطبيق 

ثم يقوم  ، يعرض الفاحص امام المفحوص االختبار ويعطيه مهلة كافية لللقيام بما هو مطلوب             

 .الفاحص بتقويم العمليات المطلوبة 

 :تعليمات التصحيح 

حيث يعطي الفاحص المفحـوص     ، بشكل جيد من حيث السرعة      القراءة  : قراءة االعداد   _ ١

 .ودرجة صفر عند عدم قراءة االعداد بشكل صحيح ،  عند القراءة الصحيحة تيندرج

 درجتين ونصف حيث يعطي الفاحص المفحوص      ، كتابة االرقام بشكل صحيح   : الكتابة   _ ٢

 .ودرجة صفر عند وجود اخطاء ،  كتابة االرقام بشكل صحيحعند

حيث يعطي الفاحص المفحوص درجتين     :  ان يعرف القيمة المنزلية للرقم الذي تحته خط          -٣

 ودرجة صفر عند وجود اخطاء، بشكل صحصح ونصف عند كتابة القيمه المنزلية 

حيث يعطي ، مقارنة االعداد اكبر او اصغر ار يساوي لالرقام المختلفة  : مقارنة األعداد  _ ٤

  .ودرجة صفر عند الخطأ، الفاحص المفحوص درجتين عند مقارنته العدد بشكل صحيح 

يعطي الفاحص المفحوص   : ترتيب األعداد تصاعديا من األصغر إلى األكبر وبالعكس            _ ٥

  .صفر عند الخطأدرجة واحدة عند الترتيب بشكل صحيح ودرجة 

الجمع أو يعطي الفاحص المفحوص درجتين ونصف عند  : ان يقوم بجمع وطرح األعداد _ ٦

 .الطرح بشكل صحيح ودرجة صفر عند الخطأ 

يعطي  : أن يستنتج حقائق جمع فردي مع فردي وفردي مع زوجي وزوجي مع زوجي             _ ٧

شكل صحيح ودرجة صفر    عند الجمع او الطرح لكل مربع ب       درجة    نصف الفاحص المفحوص 

 .عند الخطأ



 ٢٠٠

تين عند القيام بضـرب     يعطي الفاحص المفحوص درج    : ضرب االعداد بشكل صحيح      _ ٧

 .ودرجة صفر عند الخطأ ،االعداد بشكل صحيح

يعطي الفـاحص المفحـوص     : :  التعرف على  مفهوم القطعة المستقيمة الشعاع  المستقيم         -٨

 ودرجة صفر عند الخطأ، مة الشعاع والمستقيمدرجتين عند التعرف على القطعة المستقي

يعطي الفاحص المفحوص درجتين عند التعرف على نوع الزاوية         : تمييز انواع الزوايا     _ ٨

 .ودرجة صفر عند الخطأ ، بشكل صحيح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 ٢٠١

  ) ٧( ملحق رقم 

 :كتاب من الجامعة إلى وزارة التربية والتعليم العالي 

 
 



 ٢٠٢

 ) ٨(  ملحق  رقم 

 :كتاب من وزارة التربية والتعليم العالي إلى مديريات التربية 

 
 

 



 ٢٠٣

 ) ٩(  ملحق  رقم 

 :كتاب من مدير التربية والتعليم في محافظة سلفيت إلى مدرسة بنات سلفيت األساسية 

 



 ٢٠٤

  ) ١٠( قم ملحق  ر

 : الخليل إلى مدرسة ياسين طه األساسية  للبنات  وسطكتاب من مدير التربية والتعليم في محافظة

 
 

 

 



 ٢٠٥

 ) ١١(  ملحق  رقم 

 : القواسمي األساسية للبنين دالخليل إلى مدرسة فهوسط كتاب من مدير التربية والتعليم في محافظة 

 
 

 

 

 



 ٢٠٦

   ) ١٢(ملحق  رقم 

  :فلسطين األساسية المختلطة الخليل إلى مدرسة جنوب كتاب من مدير التربية والتعليم في محافظة 

 



 ٢٠٧

  ) ١٣( ملحق  رقم 

 :فيصل الحسيني األساسية المختلطة إلى مدرسة رام اهللاكتاب من مدير التربية والتعليم في محافظة 

 



 ٢٠٨

  ) ١٤( ملحق  رقم 

 :المزرعة القبلية األساسية المختلطة إلى مدرسة رام اهللاافظة كتاب من مدير التربية والتعليم في مح

 



 ٢٠٩

 :الفهارس

 

	س ا���اول� 

 

 اسم الجدول الرقم

 

 الصفحة

 الخليل ورام اهللا وسـلفيت      تتوزيع مدارس مجتمع الدراسة بين محافظا      1.3

 .............................وذلك حسب نوع المدرسة ومكان وجودها

 

٧٣ 

ــنس  2.3 ــب الج ــة حس ــراد العين ــع أف ــة، توزي ، والصــف، والمدرس

................................................                           ............والمحافظة

 

٧٤ 

توزيع العالمات اختبـار الصـعوبات األكاديميـة حسـب تقسـيمات             ٣,٣

 ................................................................الوزارة

 

٧٨ 

ــار الصــعوبات األكادي ٤,٣ ــات الختب ــة الثب ــتالف قيم ــى اخ ــة عل مي

 ..............................................................الصفوف

 

٨٠ 

 ٨٠ .........................قيمة الثبات الختبار صعوبات اإلدراك البصري ٥,٣

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لصعوبات اإلدراك البصري        ١,٤

 ....................سة مرتبة حسب أهميتهاعلى مجاالت االختبار الخم

 

٨٤ 

الكلية على   المتوسطات الحسابية     للفروق في  )t-test ( ت نتائج اختبار  ٢,٤

 .........................................................أبعاد األداة
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 لمتوسـطات  واالنحرافات المعيارية    ،المتوسطات الحسابية واألعداد،   ٣,٤
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 One Way Analysis of( نتائج اختبار تحليل التبـاين األحـادي   ٤,٤

Variance (    تبعـا  صعوبات اإلدراك البصـري     للفروق في درجات

 .......................................................الصفلمتغير 
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التمييز ( في صعوبة  لمعرفة اتجاه الداللة)Scheffe (نتائج اختبار ٥,٤

 ................................................تبعا للصف) البصري

 

٨٧ 

صـعوبات اإلدراك    لمتوسـطات  ،المتوسـطات الحسـابية   واألعداد،   6.4

 ........................................ المدرسةلمتغيرتبعا البصري 
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 ......................................................المدرسةلمتغير 

مييز الت( في صعوبة  لمعرفة اتجاه الداللة)Scheffe (نتائج اختبار

 .................................................تبعا للصف) البصري
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 لمتوسطات واالنحرافات المعيارية    ،المتوسطات الحسابية واألعداد،   13.4
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الداللة في صعوبات العربي  لمعرفة اتجاه )Scheffe ( نتائج اختبارا 15.4
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 لمتوسـطات  واالنحرافات المعيارية    ،المتوسطات الحسابية واألعداد،   16.4
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 ..........................والرابع في اختبار العربي لطلبة الصف الثالث

الكلية على   المتوسطات الحسابية     للفروق في  )t-test ( ت نتائج اختبار  20.4

 ....................................................صعوبات العربي
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الكلية على   المتوسطات الحسابية     للفروق في  )t-test ( ت نتائج اختبار  ٢١,٤

 ....................................................صعوبات العربي
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 لمتوسـطات  واالنحرافات المعياريـة     ،المتوسطات الحسابية واألعداد،   ٢٢,٤

 ............المدرسةلمتغير تبعا الصعوبات األكاديمية في اختبار العربي 

 

101 
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Variance (  الصعوبات األكاديمية فـي اختبـار      ت  للفروق في درجا

 ..........................................المدرسةلمتغير تبعا العربي 
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 لمتوسـطات  واالنحرافات المعيارية    ،المتوسطات الحسابية واألعداد،   ٢٤,٤
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المتوسطات الحسابية واالنحرافـات المعياريـة لدرجـة الصـعوبات        ٢٦,٤

 ................ لطلبة الصف الثانيتكاديمية في اختبار الرياضيااأل
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الكلية على   المتوسطات الحسابية     للفروق في  )t-test ( ت نتائج اختبار  ٢٧,٤
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105    

 لمتوسـطات نحرافات المعيارية    واال ،المتوسطات الحسابية واألعداد،   ٢٨,٤

 .....المدرسةتبعا لمتغير  تالصعوبات األكاديمية في اختبار الرياضيا
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ــاين   29.4 ــل التبــــ ــار تحليــــ ــائج اختبــــ                                                      نتــــ

للفـروق فـي   ) One Way Analysis of Variance( األحـادي 

لمتغيـر  تبعـا    تمية في اختبار الرياضـيا    الصعوبات األكادي درجات  

 ...........................................................المدرسة
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٣٠,٤ 
 
 
 
 

  صعوبات الرياضيات  لمعرفة اتجاه الداللة)Scheffe (نتائج اختبار

 .........................................................تبعا للمدرسة
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 ٢١٢

٣١,٤ 

 

 ...............................................صعوبات الرياضيات

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة الصعوبات األكاديمية  32.4

 ....................لرابع لطلبة الصف الثالث واتفي اختبار الرياضيا
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الكلية على   المتوسطات الحسابية     للفروق في  )t-test ( ت نتائج اختبار  33.4

 ................................................صعوبات الرياضيات
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الكلية على   المتوسطات الحسابية     للفروق في  )t-test ( ت نتائج اختبار  34.4

 ................................................تصعوبات الرياضيا
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 لمتوسـطات  واالنحرافات المعيارية    ،المتوسطات الحسابية واألعداد،   35.4

 .....المدرسةلمتغير تبعا  تالصعوبات األكاديمية في اختبار الرياضيا
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 One Way Analysis of( األحادي نتائج اختبار تحليل التباين:  36.4

Variance ( الصعوبات األكاديمية في اختبار للفروق في درجات

لمتغير تبعا  تالرياضيا

 ...........................................................المدرسة
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 لمتوسـطات  واالنحرافات المعيارية    ،المتوسطات الحسابية واألعداد،   37.4

 ....المحافظةلمتغير تبعا  تضياالصعوبات األكاديمية في اختبار الريا
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Variance ( الصعوبات األكاديمية في اختبار للفروق في درجات

 ....................................المحافظةلمتغير تبعا  تالرياضيا
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 فهرس المحتويات

 

 الصفحة المبحث الرقم

  أ .......................................................اإلقرار 

 ب .................................................شكر وعرفان 

 ت ...........................................التعريفات اإلجرائية 

 ث .............................................الملخص بالعربية 

 ج ..........................................الملخص باإلنجليزية 

 

 ١ ........................خلفية الدراسة وأهميتها: الفصل األول 

 

 ٢ ..........................................................مقدمة ١,١

 ٧ ........................................... وأسئلتهالة الدراسةمشك   ٢,١

 ٩ .............................................فرضيات الدراسة    ٣,١

 ١٢ ..................................................أهداف الدراسة ٤,١

 ١٢ ...................................................أهمية الدراسة ٥,١

 ١٣ ................................................محددات الدراسة ٦,١

  

 .............اإلطار النظري والدراسات السابقة: الفصل الثاني

 

١٤ 

 

 ١٥ ................................................اإلطار النظري ١,٢

 ١٥ ...........................................................تمهيد  ١�١�٢

 ١٥ ..............................:البداية التاريخية لغرف المصادر   ١,١,١,٢
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 ١٩ .............................الطواقم العاملة في غرف المصادر ٦,١,١,٢

 ١٩ ..............................  دفة لغرف المصادرالفئة المسته ٧,١,١,٢

 ٢٠ ...... .................آلية تحويل الطلبة إلى غرفة المصادر ٨,١,١,٢

٢,١,٢  .

٣. ٢,١,٢ 

 ................................................مفهوم اإلدراك

 ....................................صعوبات اإلدراك البصري
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 ٢٢ .................................:كيفية حدوث عملية اإلدراك   ٤. ٢,١,٢
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 ٢٤ ...........................................خصائص اإلدراك ٦. ٢,١,٢

 ٢٤ ...................................:إلدراكيةتقسيم الصعوبات ا ٧. ٢,١,٢

 ٢٨ ................:تشخيص صعوبات اإلدراك البصري والسمعي ٨. ٢,١,٢
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١٠,٦,١,٥ 

١١,٦,١,٥ 

٧,١,٥ 

٨,١,٥ 

١٢,٨,١,٥ 

١٣,٨,١,٥ 

١٤,٨,١,٥ 

٩,١,٥ 

١٠,١,٥ 

١٥,١٠,١,٥ 

١٦,١٠,١,٥ 

١٧,١٠,١,٥ 

 ..................................: نتائج الفرضية الثامنةمناقشة

 .................................: نتائج الفرضية التاسعةمناقشة

 .................................:تائج الفرضية العاشرةن مناقشة

 ............................:تائج الفرضية الحادية عشر نمناقشة

 ..................................... نتائج السؤال السابعمناقشة

 ..................................... نتائج السؤال الثامنمناقشة

 .............................:ئج الفرضية الثانية عشر نتامناقشة

 .............................:تائج الفرضية الثالثة عشر نمناقشة

 ............................: نتائج الفرضية الرابعة عشرمناقشة

 ...................................: نتائج السؤال التاسع مناقشة

 ...................................:لسؤال العاشر نتائج امناقشة

 ...........................: نتائج الفرضية الخامسة عشرمناقشة

 ...........................: نتائج الفرضية السادسة عشرمناقشة

 ...........................:تائج الفرضية السابعة عشر نمناقشة

 .......................... عشر ةامنتائج الفرضية الث نمناقشة

١٢٤ 

١٢٥ 

١٢٥ 

١٢٦ 

١٢٧ 

١٢٨ 

١٢٨ 

١٢٩ 

١٣٠ 

١٣٠ 

١٣١ 

١٣١ 

١٣٢ 



 ٢١٩

١٨,١٠,١,٥ 
١٣٣ 

١٣٣ 

 ١٣٥ ......................................................التوصيات ٢,٥

 ١٣٦ ..................................مقترحات الدراسة المستقبلية ٣,٥

 ١٣٧ .........................................................المراجع 

 13٨ .................................................المراجع العربية 

 ١٤٢ ................................................المراجع األجنبية 

 ١٤٥ .........................................................المالحق 

 ٢٠٩ ........................................................الفهارس 

 ٢٠9 ..................................................فهرس الجداول 

 ٢١3 ................................................فهرس المحتويات 

   

 


