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ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة الخصائص السموكية لمطمبة ذوي صعوبات التعمـ والطمبة 

العادييف باستخداـ مقياس الخصائص السموكية، والى معرفة إذا ما كاف ىناؾ فروؽ في ىذه 

، (ذكور، إناث )، والى الجنس(عادييف، ذوي صعوبات تعمـ )الخصائص تعزى إلى حالة الطمبة

.  (ثالث، رابع )والى الصؼ 

: جابة عمى سؤالييف رئيسييف وىماإلوقد حاولت الدراسة ا

بيف متوسطات أداء  (α =0.05)ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  - 

والجنس  (عادييف، ذوي صعوبات)الطمبة عمى مقياس الخصائص السموكية تعزى إلى حالة الطمبة 

والتفاعالت بينيا؟  (ثالث، رابع )والصؼ  (ذكر، أنثى )

في الخصائص السموكية   (α =0.05)ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة - 

عادييف، ذوي )تعزى إلى حالة الطمبة  (دراؾ، التآزر البصري الحركيإلاالنتباه، الذاكرة، ا )التالية 

والتفاعالت بينيا؟  ( ثالث، رابع) والصؼ ( ذكر، أنثى) والجنس  (صعوبات

تكوف مجتمع الدراسة مف جميع طمبة الصفيف الثالث والرابع األساسييف في المدارس 

( 3070)والبالغ عددىـ  (2004/2005)الحكومية التابعة لتربية ضواحي القدس لمعاـ الدراسي 

مف الطمبة العادييف و      ( 44)طالبا وطالبة،  ( 88 )وتكونت عينة الدراسة مف . طالب وطالبة

.   مف الطمبة ذوي صعوبات التعمـ (44) 

، ( way ANOVA 3)ولإلجابة عمى أسئمة الدراسة، تـ استخداـ تحميؿ التبايف الثالثي 

: حصائي عمى ما يأتيإلودلت نتائج التحميؿ ا

 بيف متوسطات أداء الطمبة (α =0.05)وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة . (أ

عمى مقياس الخصائص السموكية تعزى إلى الجنس لصالح اإلناث، والى الصؼ لصالح طمبة 



 ك 

الصؼ الرابع األساسي، والى الحالة لصالح الطمبة العادييف، وأف ىناؾ تفاعؿ داؿ إحصائيًا بيف 

.  حالة الطمبة والجنس، لصالح اإلناث العاديات

 في خاصية االنتباه تعزى (α =0.05)وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة . (ب

إلى الصؼ لصالح طمبة الصؼ الرابع، والى الحالة لصالح الطمبة العادييف، وفي خاصية الذاكرة 

دراؾ تعزى إلتعزى إلى الجنس لصالح اإلناث، والى الحالة لصالح الطمبة العادييف، وفي خاصية ا

إلى الجنس لصالح اإلناث، والى الصؼ لصالح طمبة الصؼ الرابع، والى الحالة لصالح الطمبة 

العادييف، وفي خاصية التآزر البصري الحركي تعزى إلى الجنس لصالح الذكور، والى الحالة 

 )في حيف لـ يكف ىناؾ أي تفاعؿ داؿ إحصائيًا بيف المتغيرات المستقمة . لصالح الطمبة العادييف

دراؾ إلعمى أي بعد مف أبعاد االختبار المتعمقة باالنتباه والذاكرة وا (الحالة، الجنس، الصؼ 

 .والتآزر البصري الحركي

: وفي ضوء تمؾ النتائج، تـ اقتراح عدد مف التوصيات منيا

 الطبقة : إجراء دراسات أخرى تتناوؿ عالقة ظاىرة صعوبات التعمـ بمتغيرات أخرى مثؿ

ريؼ،  )، البيئة االجتماعية       (خاصة، حكومية  )االجتماعية لمطالب، نوع المدرسة 

صباحي، ) ، نظاـ دواـ المدرسة  (أساسية ، ثانوية ) ، المرحمة الدراسية (مدف، مخيمات 

 .، المستوى التعميمي لألبويف(مسائي 

  إجراء دراسة تتناوؿ الخصائص المغوية واألكاديمية لألطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ في 

. عينة فمسطينية

 

 

 



 ل 

Abstract 

 

        The Purpose of this study was to know the behavioral characteristics 

of (LD) and normal students by using Behavioral Characteristic Test. In 

addition to know if there are differences in these characteristics due to  the 

type of the  students ( Normal, LD), gender( males, females) and class( 3
rd ,

 

  4
th

 ) grades.                                                                                                     

        This study attempted to answer two basic questions:                              

1- Are there statistically significant differences at ( α= 0.05) between the 

means of the students performance at Behavioral Characteristics Test due 

to the type of students ( Normal / LD), gender ( male / female ), class ( 3
rd

 / 

4
th

) and  the interaction among them?                                                            

 2- Are there statistically significant differences at (α= 0.05) in the 

following Behavioral Characteristics: (Attention, Memory, perception, 

Visual- motor association) due to the type of students (Normal / LD), 

gender ( male / female ), class ( 3
rd

 / 4
th

) and  the interaction among them?   

The population of this study consisted of the primary 3
rd

 and 4
th

 grade 

students (N= 3070) in the government basic schools in the academic year 

2004/2005.The sample consisted of (88) students, (44) normal and (44) LD. 

       To answer the questions of the study, ( 3 way ANOVA) was used and 

the results have shown the following:-                                                             

A. There were statistically significant differences at ( α= 0.05) between the 

means of the students' performance at the Behavioral Characteristics Test 

due to the type of students in favor of  normal students, gender in favor of 

female, and class in favor of 4
th

 grade students. There was also an 

interaction between the type of students and gender in favor of normal 

female students.                                                                                             

 



 و 

 B. There were statistically significant differences at (α= 0.05) in Attention 

due to the type of students in favor of normal students and class in favor of 

4
th

 grade; in Memory due to the type of students in favor of normal 

students and gender in favor of females; in Perception due to the type of 

students in favor of normal students, class in favor of 4
th

 grade, gender in 

favor of females; in Visual- motor association due to the type of students 

in favor of normal students and gender in favor of males. Nevertheless 

there was no interaction among the independent variables (the type of 

students, gender, class) at any dimension of the test concerning Attention, 

Memory, Perception, Visual- motor association.                                           

       According to the results, the researcher suggested a number of  

recommendations:                                                                                       

-Making other studies about learning disabilities subject concerning           

other variables such as: social class- type of school (private,                      

government) social environment ( urban, city, camp)- school level  ( basic, 

secondary)- parents' educational level.                                                          
-Making a study that deals with the linguistic and academic                        

characteristics of the LD students in a Palestinian sample.                             
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الفصؿ األكؿ 

  خمفية الدراسة كمشكمتيا

: المقدمة

يعتبر ميداف التربية الخاصة مف المياديف الحديثة في العمـو التربوية حيث يجمع بيف عدد 

مف المياديف العممية ويستمد جذوره مف مياديف عمـ النفس والتربية وعمـ االجتماع والقانوف والطب، 

ويتناوؿ األفراد غير العادييف أو ذوي االحتياجات الخاصة والذيف ينحرفوف انحرافًا ممحوظًا عف 

الركساف، )األفراد العادييف في نموىـ العقمي والجسمي واالنفعالي والحركي والمغوي         

1996 .)

عاقات إل  ولو تتبعنا تاريخ خدمات التربية الخاصة، لوجدنا أنيا اىتمت بشكؿ كبير في ا

عاقة العقمية والسمعية والبصرية والحركية، ولـ يبدأ االىتماـ في مجاؿ صعوبات إلالظاىرة مثؿ ا

التعمـ إال في منتصؼ القرف العشريف وذلؾ بعد ظيور مجموعة مف األطفاؿ السوييف في نموىـ 

  (.1998الركساف، )العقمي والسمعي والبصري والحركي لكنيـ يعانوف مف مشكالت تعميمية 

وتـ االىتماـ بموضوع صعوبات التعمـ مف قبؿ الكثيريف عمى اختالؼ اختصاصاتيـ 

كاألطباء، وعمماء النفس والتربية واالجتماع والمعمميف والباحثيف في ميداف التربية الخاصة وأولياء 

األمور وغيرىـ، وذلؾ بسبب تزايد أعداد ذوي صعوبات التعمـ نتيجة التطور الحاصؿ في عمميات 

الكشؼ والتشخيص والتقييـ، والوعي المتزايد ألولياء األمور الذيف أصبحوا يقارنوف أبناءىـ بأقرانيـ 

 (.2004الظاىر، )حتى في األمور البسيطة 

 وتكمف خطورة مشكمة صعوبات التعمـ في كونيا صعوبات خفية، وذلؾ ألف األفراد ذوي 

صعوبات التعمـ يكونوا عادييف مف حيث القدرات العقمية وال يالحظ عمييـ أي مظاىر شاذة 
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تستوجب تقديـ معالجة خاصة، إال أنيـ يعانوف مف صعوبات واضحة في اكتساب ميارات 

االستماع، أو الكالـ، أو القراءة، أو الكتابة، أو التيجئة، أو في أداء العمميات الحسابية، أو تطوير 

بالفئات التقميدية األخرى، " قياسا" وتعد فئة ذوي صعوبات التعمـ حديثة نسبيا. إدراؾ بصري طبيعي

إال أنيا تشكؿ شريحة كبيرة تفوؽ كؿ فئات التربية الخاصة، ويمكف القوؿ أف ىذه الفئة شائكة لتعدد 

أسبابيا ومظاىرىا، فقد يكوف أحد األفراد لديو صعوبة ومتأخرًا في مظير أو أكثر لكنو قد يكوف 

آينشتايف وأديسوف  )مبدعًا في جوانب أخرى، ومف األمثمة عمى ذلؾ مشاىير عالميوف مثؿ 

   (. ,Learner 1976) وغيرىـ  (ودافنشي واندرسوف ورودف وبيؿ 

  وقد تعددت المصطمحات التي استخدمت لتدؿ عمى صعوبات التعمـ وذلؾ نتيجة لتعدد 

مظاىرىا وعدـ ثبات ىذه المظاىر لدى جميع األفراد ذوي صعوبات التعمـ، وىناؾ مف يقوؿ أنيا 

وصمت إلى خمسيف مصطمحًا وأىميا الخمؿ الوظيفي البسيط، إصابة الدماغ، عسر أو احتباس 

  (.2004 ،الظاىر )الكالـ، عسر القراءة، وعسر الكتابة وغيرىا

  وممخص القوؿ أف الطمبة ذوي صعوبات التعمـ ىـ طمبة عادييف يعانوف مف إعاقة خفية قد 

وبالتالي ال بد مف التعرؼ . تؤثر عمى أدائيـ التعميمي في بعض المواضيع الدراسية دوف غيرىا

عمى خصائص ىذه الفئة لمكشؼ عنيا في مرحمة مبكرة مف أجؿ تقديـ المساعدة المناسبة ليا، وال 

. يتـ ذلؾ إال بتظافر الجيود بيف المدرسة والبيت والمختصيف في ىذا المجاؿ

: تعريؼ فئة األطفاؿ ذكم صعكبات التعمـ

تعددت المصطمحات التي استخدمت لتدؿ عمى صعوبات التعمـ وذلؾ بسبب تعدد مظاىرىا 

وعدـ ثبات ىذه المظاىر لدى جميع األفراد ذوي صعوبات التعمـ ، فكاف يعرؼ ىذا المفيـو في 

باديء األمر باسـ الخمؿ الوظيفي المخي البسيط إال أف ىذه التسمية كانت تثير لدى المربيف الكثير 
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صابة إلالمعوقوف تعميمًا، والمضطربوف لغويًا، والمعاقوف إدراكيًا، وا: مف المفاىيـ المرتبطة بو مثؿ

 (.2002ممحـ، )دراؾ إلضطرابات العصبية والنفسية، وصعوبة القراءة، وقصور  اإلالمخية، وا

 وجود أكثر مف أربعيف مصطمحًا ((Cruickshank,1994كرككشانؾ  وقد الحظ 

لمتعبير عف الطفؿ نفسو، وكاف آخر ىذه التسميات مصطمح صعوبات التعمـ، الذي أستخدـ مف 

عندما قاـ بتأليؼ كتاب جامعي عف  (1962)عاـ  (صموئيؿ كيرؾ )قبؿ عالـ النفس األمريكي 

.  وقد القى ىذا المصطمح استحسانًا مف قبؿ الباحثيف في ىذا المجاؿ. التربية الخاصة

وبما أف مصطمح صعوبات التعمـ مف المصطمحات الغامضة والغير مألوفة ألنو يتحدث 

 :كمف أىمياعف فئة غير متجانسة، فقد انبثؽ عنو عدة تعريفات لألطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ، 

حددت جمعية األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ                                           

(Association for Children with  Learning Disabilities)  المسماة ب(ACLD )

ىو الذي يمتمؾ قدرة عقمية مناسبة، وعمميات حسية مناسبة "الطفؿ ذو صعوبات التعمـ بأنو 

دراؾ والتكامؿ وصعوبات إلواستقرار انفعالي، إال أف لديو عددًا محددًا مف الصعوبات الخاصة با

(. 42، 2002ممحـ، )".خاصة بالعمميات التعبيرية التي تؤثر بشدة عمى كفاءتو في التعمـ

إلى أف صعوبات التعمـ ىي اضطراب في واحدة أو أكثر  ( Bitman )بيتماف أشارت   ك

مف العمميات األساسية المرتبطة بالحديث أو المغة أو القراءة أو الكتابة أو الحساب أو التيجي، 

وتنشأ ىذه الصعوبات نتيجة الحتماؿ وجود اضطرابات وظيفية في المخ أو اضطرابات سموكية أو 

 انفعالية، وليس نتيجة ألي مف التأخر العقمي أو الحرماف الحسي أو العوامؿ البيئية أو الثقافية      

 (. 2003الكقفي،  )

صعوبات التعمـ عمى أنيا إعاقة خاصة أو قصور في  ( Kirk, 1987 )كيرؾ   وقد عرؼ 

دراؾ، والسموؾ، والقراءة، والتيجئة، والكتابة، إلالنطؽ، والمغة، وا: واحدة أو أكثر مف عمميات
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وىي ناتجة عف احتماؿ وجود خمؿ في الدماغ أو اضطراب انفعالي أو سموكي . والعمميات الحسابية

أو مسببات ثقافية  (السمع والبصر  )ولكنيا ليست ناتجة عف التخمؼ العقمي أو الحرماف الحسي 

.  أو طريقة التدريس

 فقد أشاروا إلى أف (( Hallahan & Kauffman, 1996 أما ىالىاف كككفماف   

الطفؿ الذي يعاني مف صعوبات في التعمـ ىو ذلؾ الذي ال يستطيع أف يصؿ إلى كامؿ إمكانياتو 

سباب بعضيا إدراكي واآلخر غير إلالكامنة، ومف الممكف أف تكوف عنده مشاكؿ في الدراسة 

. إدراكي، وقد يكوف أو ال يكوف عنده مشاكؿ انفعالية

الجمعية األمريكية لمكالـ والمغة والسمع، )وتعرؼ المجنة القومية المشتركة والمكونة مف 

جمعية األطفاؿ والراشديف ذوي صعوبات التعمـ، مجمس صعوبات التعمـ، قسـ األطفاؿ ذوي 

، صعوبات التعمـ عمى (اضطرابات التواصؿ، جمعية القراءة الدولية، جمعية أورتف لعسر القراءة

أنيا مجموعة غير متجانسة مف االضطرابات، والتي تعبر عف نفسيا مف خالؿ صعوبات دالة في "

اكتساب واستخداـ قدرات االستماع أو الحديث أو القراءة أو الكتابة أو االستدالؿ أو القدرات 

ويفترض أف تكوف راجعة إلى خمؿ في  (داخمية المنشأ  )الرياضية، وىذه االضطرابات ذاتية 

كما يمكف أف تكوف متالزمة مع . الجياز العصبي المركزي، ويمكف أف تحدث خالؿ حياة الفرد

لكف ىذه المشكالت ال يمكف أف . دراؾ والتفاعؿ االجتماعيإلمشكالت الضبط الذاتي، ومشكالت ا

وبالرغـ مف أف صعوبات التعمـ قد تترافؽ مع إعاقات . تكوف لوحدىا السبب في صعوبات تعمـ

سموكية، أو إعاقات أولية في الحواس كالسمع والبصر، - عقمية أو جسدية، أو اضطرابات انفعالية 

عاقات إلأو أسباب خارجية، مثؿ الحرماف البيئي أو طرؽ تعميـ فاشمة ، إال أنيا ليست نتيجة لتمؾ ا

  (Polloway, 1997, 297 ).  "أو الظروؼ، بؿ ىي إعاقة قائمة بحد ذاتيا
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األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ  ( 1975 )وقد عرفت الحكومة االتحادية األمريكية عاـ 

ىـ األطفاؿ الذيف يعانوف مف اضطراب في واحدة أو أكثر مف العمميات النفسية األساسية "بأنيـ 

التي تتطمب فيـ المغة المكتوبة أو استخداميا، وكذلؾ المغة المنطوقة، ويظير ىذا االضطراب في 

نقص القدرة عمى االستماع، أو التفكير، أو الكالـ، أو القراءة، أو : ناحية مف النواحي التالية

وقد يرجع ىذا االضطراب إلى إعاقة في . الكتابة، أو التيجئة، أو في أداء العمميات الحسابية

دراؾ، أو إصابة في المخ، أو عسر في القراءة، أو حبسة نمائية في الكالـ، أو إلى الخمؿ إلا

الوظيفي المخي البسيط، وال تؤخذ بعيف االعتبار ألغراض ىذا القانوف صعوبات التعمـ الناتجة عف 

إعاقة بصرية، أو سمعية، أو حركية، أو تخمؼ عقمي، أو اضطراب انفعالي، أو حرماف بيئي ثقافي 

  (.22، 2003الكقفي،  )" أو اقتصادي

طالع عمى التعاريؼ الخاصة بصعوبات التعمـ، تبنى الباحث في ىذه الدراسة إل وبعد ا

مريكية المشار إليو سابقًا بسبب شموليتو ووضوحو، ولمناسبتو ألتعريؼ الحكومية االتحادية ا

- كما أف ىذا التعريؼ يتطرؽ بشكؿ محدد لمخصائص السموكية. ألىداؼ ومتغيرات وأداة الدراسة

. دراكية لمطمبة ذوي صعوبات التعمـإلوالمغوية وا- موضوع الدراسة

يختمؼ عف مصطمح -  موضوع الدراسة–شارة إلى أف مفيـو صعوبات التعمـ إلوال بد مف ا

 تكييؼ نفسو ىو الطفؿ الذي يجد صعوبة في"فالطفؿ بطيء التعمـ . بطء التعمـ والتأخر الدراسي

األكاديمية المدرسية، وذلؾ بسبب قصور في قدرتو عمى التعمـ أو قصور بسيط في  مع المناىج

  (.34، 2002راشد،  ) "مستوى ذكائو

أما التأخر الدراسي فيعرؼ عمى أنو حالة تأخر أو نقص أو عدـ اكتماؿ النمو التحصيمي 

نتيجة لعوامؿ عقمية أو جسمية أو اجتماعية أو انفعالية بحيث تنخفض نسبة التحصيؿ دوف 
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درجة وىو ما  ( 90 – 70 )وتكوف نسبة ذكاء المتأخريف دراسيا ما بيف . المستوى العادي المتوسط

.  (1995زىراف،  ) يسمى بالفئة الحدية

: أنكاع صعكبات التعمـ

تعتبر فئة األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ فئة غير متجانسة وتتميز بصفات وخصائص 

مختمفة بسبب اختالؼ وتنوع األسباب الكامنة وراء ظاىرة صعوبات التعمـ، ويمكف تقسيـ صعوبات 

: التعمـ الى قسميف أساسييف وىما

 :(تطكرية )صعكبات تعمـ نمائية - أ

وىي الصعوبات التي تتعمؽ بالوظائؼ الدماغية والعمميات العقمية والمعرفية، وترجع  في 

األصؿ إلى اضطرابات وظيفية في الجياز العصبي المركزي، وتتكوف مف ستة فروع مرتبطة بأداء 

صغاء والتركيز، إلدراؾ، والمغة، والتفكير، واإلصعوبات في الذاكرة، وا: الوظائؼ العميا لمدماغ وىي 

وتعتبر ىذه الفروع ىي أساس وظائؼ الدماغ في كؿ ما يتعمؽ . الحركية- دراكيةإلوالميارات ا

نسانية واالجتماعية والحركية،                إلباكتساب الخبرات والتجارب الفكرية وا

كما أف الطفؿ الذي يفتقد ألي مف ىذه الوظائؼ اليامة سيعاني فيما بعد في األداء المدرسي، وفي 

.  اكتسابو لمميارات األساسية

وتعتبر االضطرابات النمائية في قدرة الطفؿ عمى النطؽ والمغة مف بيف المؤشرات القوية 

فيعاني ىؤالء األطفاؿ مف صعوبة السيطرة عمى . عمى وجود صعوبات تعمـ في الطفولة المبكرة

وبعض األطفاؿ يعانوف مف . سرعة ودقة الكالـ أو تمييز األصوات السميمة وبناء الجمؿ

اضطرابات في المغة التعبيرية، حيث يبذلوف جيدًا كبيرًا في التعبير عف أنفسيـ وتحديد طمباتيـ 

بمغة محكية واضحة، فنجدىـ يتعثروف في الكالـ وال يستطيعوف بناء جمؿ مف أكثر مف كممتيف في 

 (. 2001زياد،  )عمر أربع سنوات 
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 :صعكبات تعمـ أكاديمية-  ب

وىي التي تتعمؽ بالموضوعات الدراسية األساسية، وتشتمؿ عمى أنواع فرعية مثؿ صعوبات 

وترتبط الصعوبات . مالئي والعمميات الحسابيةإلالقراءة والكتابة والتيجئة والتعبير الكتابي وا

دراؾ إلاألكاديمية بالصعوبات النمائية، ويمكف القوؿ أنيا نتيجة القصور في عمميات التفكير وا

فمثاًل قد يالقي الطفؿ صعوبة في تذكر الكممات والحروؼ التي سبؽ أف تعمميا . واالنتباه والتذكر

ولذلؾ . لقصور تذكره البصري، أو لقصور تذكره السمعي، أو قصور في تنظيـ التصور الجسدي

يحدث الالتوافؽ بيف مستوى ذكاء الطفؿ الذي يعاني مف صعوبات تعمـ والمستوى القرائي والكتابي 

   (.2004الظاىر،  )والحسابي لو 

 :مدل انتشار ظاىرة صعكبات التعمـ

اختمفت الدراسات في تقديرىا لنسبة األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ في المدارس األساسية، 

ويعود السبب في ذلؾ إلى اختالؼ التعريفات المستخدمة لمفيـو األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ، 

. والى اختالؼ المنيج وطرائؽ البحث الذي وضع لمكشؼ عنيـ

 في دراسة أجراىا عمى طمبة المدارس أف نسبة الطمبة ذوي  (Reid, 1988)   وقد بيف ريد 

.  مف مجموع طمبة المدارس (% 30%-1 )صعوبات التعمـ تتراوح بيف 

ومف الدراسات األجنبية التي أجريت حوؿ نسبة األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ في الصفيف 

 والتي (Learner, 1976) الوارد في (1969)مايكؿ بست الثالث والرابع األساسييف، دراسة

مف طمبة المرحمة  (%10%-7) إلى أف  مايكؿ بستتوصؿ. أجريت في والية ألينوي األمريكية

األساسية ىـ مف ذوي صعوبات التعمـ معتمدًا عمى تعريؼ صعوبات التعمـ الذي يشير إلى التبايف 

طالب مف طمبة الصفيف  (2800)بيف التحصيؿ األكاديمي والقدرة العقمية، كما بينت الدراسة أف 

الثالث والرابع األساسييف ىـ مف ذوي صعوبات التعمـ، وقدرت الدراسة أف نسبة الذيف يعانوف مف 
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صعوبات تعمـ ىي أعمى مف نسبة اإلعاقات األخرى في المرحمة األساسية، حيث بمغت نسبة 

،  وبمغت اإلعاقة (%0.1)، أما اإلعاقة البصرية فبمغت حوالي(% 0.6 )اإلعاقة السمعية حوالي

  % (.2 )االنفعالية حوالي 

وقدرت الجمعية الوطنية االستشارية األمريكية لألطفاؿ المعاقيف أف نسبة األطفاؿ ذوي 

، وأف صعوبات التعمـ منتشرة بيف (% 3%-1 )صعوبات التعمـ في المرحمة األساسية بحوالي 

 (.Learner, 1976 ) الذكور بمعدؿ أربعة إلى ستة أمثاؿ عدد اإلناث

وتبيف في دراسة أجريت في منطقة كولورادو األمريكية أف أكثر مف ثمث األطفاؿ الذيف 

وقدرت ىيئة . يستفيدوف مف برامج ومشاريع التربية الخاصة ىـ مف األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ

مف األطفاؿ والراشديف مف  (% 3) أف  ( 1975 )التعميـ األمريكية في الدراسة التي أجرتيا عاـ 

 (.  Gearheart, 1985)ىـ مف ذوي صعوبات التعمـ  ( 19- 1 )سف 

 بدراسة حوؿ مدى انتشار ظاىرة صعوبات التعمـ في مدارس  (1990 )الككافحة وقاـ 

المرحمة األساسية في مدينة اربد األردنية، وأشارت نتائج الدراسة أف نسبة األطفاؿ ذوي صعوبات 

% ( 9.2) وبمغت نسبة الذكور      (% 8.10 )التعمـ في المدارس األساسية الحكومية ال تتجاوز

.  أي أف نسبة الذكور فاقت نسبة اإلناث (% 6.88 )ونسبة االناث 

( 1990)ودراسة الكوافحة  (1976 )وقد يعود السبب في تبايف النسب بيف دراسة ليرنر 

إلى اختالؼ البيئة والفرؽ الزمني بيف الدراستيف باإلضافة إلى اختالؼ أدوات القياس المستخدمة 

. في كؿ منيما

حوؿ نسبة انتشار صعوبات التعمـ  ( 1997 )وجاء في تقرير دائرة التربية األمريكية عاـ 

بيف فئات التربية الخاصة، أف أكثر مف نصؼ طمبة التربية الخاصة ىـ مف ذوي صعوبات التعمـ، 

، وبمغت نسبة انتشار اإلعاقة العقمية           (%151.)حيث بمغت نسبة انتشار صعوبات التعمـ 
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، ونسبة انتشار اإلعاقة النطقية (%8.6)، ونسبة انتشار االضطراب االنفعالي (11.4%)

   (.                               2003الكقفي،  )%( 8.8) ، ونسبة انتشار اإلعاقات األخرى (20.1%)

أما بالنسبة لفمسطيف، فاف عدد األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة غير معروؼ وذلؾ 

فعمى . بسبب عدـ توفر األدوات الالزمة لمكشؼ عنيـ، ومف المؤكد أنو ال تقدـ الخدمات لغالبيتيـ

طفؿ كذوي احتياجات تعميمية خاصة في  ( 400) تـ تحديد  ( 2001 )سبيؿ المثاؿ في عاـ 

طفؿ يتمقوف تعميميـ في كافة مدارس القدس  ( 20,000 )مدارس القدس الشرقية مف أصؿ 

(. ,Thomas 2003)مف العدد الكمي % ( 2 ) ما نسبتو، أم الشرقية

حسب عمـ -  وفيما يتعمؽ بصعوبات التعمـ بشكؿ خاص فانو ال توجد في فمسطيف

أي دراسة عممية متخصصة حوؿ نسبة ذوي صعوبات التعمـ، في حيف كاف ىناؾ - الباحث

، حيث بمغت (91/92)دراسات ركزت عمى الطمبة بطيئي التعمـ ومنيا دراسة وكالة الغوث عاـ 

) طالب وطالبة          (26275)مف عدد الطمبة الكمي، أي حوالي  (% 10 )نسبة بطيئي التعمـ 

 (.2004الصباح، 

: المحكات  المستخدمة في تحديد صعكبات التعمـ

 ( Discrepancy Criterion ): محؾ التبايف- 1

ويقصد بو التبايف بيف القدرات الحقيقية لمفرد واألداء، وقد يكوف التبايف في الوظائؼ 

النفسية والمغوية، وقد ينمو الطفؿ بشكؿ طبيعي في وظيفة ما ويتأخر في أخرى، فمثال قد ينمو 

أو يكوف التفاوت بيف . بشكؿ طبيعي في المغة، ولكنو يتأخر في الجانب الحركي، وقد يكوف العكس

أو يكوف التفاوت بيف مستوى . القدرة العقمية العامة أو القدرة العقمية الخاصة والتحصيؿ الدراسي

  (.2004الظاىر،  )تحصيؿ الطفؿ ومعدؿ تحصيؿ األطفاؿ اآلخريف في نفس العمر
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 (. Exclusion Criterion ): محؾ االستبعاد- 2

وىو المحؾ الذي يعتمد في تشخيصو لصعوبات التعمـ عمى استبعاد الحاالت التي يرجع 

، أو (بصرية أو سمعية  )، أو إعاقات حسية (تخمؼ عقمي  )السبب فييا إلى إعاقات عقمية 

شارة إلوال بد مف ا. اضطرابات انفعالية شديدة أو حرماف بيئي وثقافي، أو حاالت نقص فرص التعمـ

 إلى أنو يمكف أف يرافؽ صعوبات التعمـ إعاقات أخرى كفقد البصر أو السمع أو اضطرابات سموكية

 (.2001سميماف، )

: محؾ التربية الخاصة- 3

يعتمد ىذا المحؾ عمى فكرة أف األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ، يصعب عمييـ االستفادة مف 

كما أف البرامج المستخدمة مع األطفاؿ . طرؽ التعميـ المستخدمة مع األطفاؿ العادييف في المدارس

المعاقيف ال تصمح لمواجية مشاكميـ، وبالتالي فيـ يحتاجوف إلى برامج تربوية خاصة بيـ، تصمح 

. لمواجية مشاكميـ التعميمية الخاصة، والتي تختمؼ في طبيعتيا عف مشكالت غيرىـ مف األطفاؿ

سميماف، )وىكذا يعتبر محؾ التربية الخاصة مف المحكات المستخدمة لمتعرؼ عمى ىؤالء األطفاؿ 

2001.)  

: العكامؿ المؤثرة في صعكبات التعمـ

إف معرفة األسباب الكامنة وراء صعوبات التعمـ، تساعد في إزالة الغموض المييمف عمى 

وىذه األسباب تعود إلى عدة عوامؿ . الظاىرة، وتسيؿ عممية اختيار الطرؽ المناسبة لمعالجتيا

ويكمف االختالؼ في . العضوية، والعوامؿ االجتماعية النفسية، والعوامؿ العصبية-ومنيا البيولوجية

ضافة إلى إلأسباب ظاىرة صعوبات التعمـ إلى ارتكاز ميداف التربية الخاصة عمى أكثر مف عمـ، با

كوف فئة الطمبة ذوي صعوبات التعمـ غير متجانسة سواء مف الناحية األكاديمية أو العقمية أو 

: السموكية، ويمكف تمخيص أىـ العوامؿ المؤثرة في صعوبات التعمـ عمى النحو اآلتي
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  (.Biological & Organic Factors): العضكية-  العكامؿ البيكلكجية

يعزي األطباء ظاىرة صعوبات التعمـ بشكؿ رئيس إلى إصابة الدماغ التي تحدث نتيجة 

عوامؿ بيولوجية نذكر منيا التياب السحايا، والتسمـ،  والحصبة األلمانية، ونقص األكسجيف أثناء 

ومف ىنا ظيرت . الوالدة، وصعوبات الوالدة،  والوالدة المبكرة، وتعاطي العقاقير، والتدخيف

المصطمحات الطبية التي تشير إلى األساس البيولوجي لموضوع صعوبات التعمـ، وترجع أسباب 

إصابة الدماغ قبؿ الوالدة إلى األـ، حيث يتأثر الجنيف قبؿ الوالدة بنقص التغذية، أو إصابة األـ 

أما إصابة . بالحصبة األلمانية، أو بمرض السكري، أو تعرضيا لألشعة أو تناوليا العقاقير الطبية

الدماغ أثناء الوالدة فترجع إلى أسباب موضوعية خارجة عف إرادة األـ مثؿ نقص األكسجيف، أو 

أما أسباب إصابة الدماغ بعد الوالدة فقد تكوف نتيجة حوادث السيارات . الوالدة المبكرة أو المتعسرة

والدراجات، أو السقوط، أو االرتطاـ باألجساـ الصمبة، أو التعرض لألمراض مثؿ التياب السحايا، 

أو التياب الدماغ وغيرىا مف األمراض التي تؤثر عمى الدماغ وبعض أجزاء الجياز العصبي 

   (.2003الكقفي،  )المركزي

. (Genetic Factors ) :  العكامؿ الجينية  

في إحداث ً تشير األبحاث التي أجريت مف أواسط الثمانينات إلى أف الوراثة تمعب دورا

وقد توصؿ عدد مف الباحثيف إلى أف صعوبات التعمـ وخصوصا الديسمكسيا وراثية . صعوبات التعمـ

ويمكف متابعة نمطيف مف الدراسات التي تتعمؽ باألساس الجيني لصعوبات . وذات أساس جيني

: التعمـ ىما 

 

:  الدراسات األسرية- أ
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المشار إليو في  (Smith & strick, 1999)أشارت دراسة أجراىا سميث وستريؾ 

مف ذوي صعوبات التعمـ ينحدروف مف أسر يعاني فييا أحد  (% 60 ) إلى أف (2003الكقفي، )

مف األجداد أو  (% 25 )الوالديف أو أحد األخوة أو أكثر مف صعوبات مشابية أو يعاني فييا 

. األعماـ أو األخواؿ نفس الصعوبات

: دراسة التكائـ- ب

أشارت إحدى الدراسات التي أجريت عمى توائـ ذوي صعوبات تعممية إلى أف صعوبات    

إلى العوامؿ البيئية المشتركة التي  (% 35) منيـ ترجع إلى عوامؿ جينية، وحوالي  (% 40) 

وأشارت دراسة أخرى إلى وجود . إلى عوامؿ بيئية خاصة بالفرد (% 25 )يعيشيا التوأماف، وحوالي 

سمات متماثمة بيف التوائـ المتماثميف فيما يتعمؽ بصعوبات القراءة حتى لو تـ تربية التوائـ في بيئات 

  (. 2003الكقفي،  )مختمفة

 (. Psychological factors ):  العكامؿ النفسية

دراؾ، إلقد يظير األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ اضطراب في الوظائؼ النفسية األساسية كا

فعمى سبيؿ المثاؿ، ال يستطيع بعض األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ فيـ . والتذكر، وتكويف المفاىيـ

وتشير . االتجاىات المكانية، أو تذكر المادة التعميمية التي تعمموىا حديثًا، أو كتابة جممة مفيدة

دراسات في ىذا المجاؿ إلى وجود أثر واضح لمتأثيرات النفسية عمى صعوبات التعمـ ويتمثؿ ذلؾ 

 (.2000عبد اليادم ك نصراهلل ك شقير، )بالخوؼ والقمؽ 

 

 

 

 (. Environmental factors ):  العكامؿ البيئية
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تمعب البيئة التي ينتمي إلييا الطفؿ سواء كانت عمى الصعيد المادي أو االجتماعي أو 

عبد )الثقافي دورًا في وجود صعوبات التعمـ، وتؤثر البيئة تأثيرًا مباشرًا أو غير مباشر عمى الطفؿ 

(. 2000اليادم ك نصراهلل ك شقير، 

وأظيرت بعض الدراسات أف العوامؿ البيئية تساىـ في ظاىرة صعوبات التعمـ، وأشارت 

 إلى أف نقص ( (Hallahan & Kauffman, 1986 )ىالىاف كككفماف دراسة أجراىا 

الخبرات التعميمية، وسوء التغذية، وتدىور الوضع الصحي، وقمة فرص التدريب مف األسباب البيئية 

 ,Haslam & Tutti)كأكد ىاسالـ كتكتي              . التي قد تؤدي إلى صعوبات تعممية

االضطراب :  أف ىناؾ ثالثة عناصر بيئية تساىـ في تكويف صعوبات التعمـ وىي (1975

 .االنفعالي، ونقص الدافعية، وضعؼ التعميـ

يتضح مف استعراض العوامؿ المؤثرة في صعوبات التعمـ أنو ال يمكف إرجاعيا إلى عامؿ 

واحد دوف غيره، وذلؾ ألف كؿ عامؿ مف ىذه العوامؿ يمكف أف يكوف ىو المسبب لصعوبات 

. التعمـ

: خصائص األطفاؿ ذكم صعكبات التعمـ

أوضحت الدراسات العممية التي أجراىا الباحثوف أف ىنالؾ العديد مف الخصائص السموكية 

دراكية والعصبية والمغوية واألكاديمية التي تميز األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ عف األطفاؿ إلوا

شارة إلى أف ىذه الصفات ال تجتمع، بالضرورة، عند نفس الطفؿ الذي إلوال بد مف ا. العادييف

يعاني مف صعوبات تعمـ أو عند نفس المجموعة مف األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ، وقد تتفاوت 

في شدتيا مف طفؿ إلى آخر، وقد تظير واحدة أو أكثر مف ىذه الخصائص عند الطفؿ، وقد 

كفيما يمي أىـ خصائص األطفاؿ ذكم صعكبات تختمؼ ىذه الخصائص مف طفؿ إلى آخر، 

 :التعمـ
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  (: Behavioral Characteristics ) :الخصائص السمككية- 1

 أف األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ قد يظيروف  (1997 )الخطيب كالحديدميوضح كؿ مف 

وىذه الخصائص تعكس . واحدة أو أكثر مف الخصائص السموكية التي تعيؽ القدرة عمى التعمـ

. اختالفًا جوىريًا بيف القدرات الفعمية الموجودة لدى الطفؿ ذو صعوبات التعمـ ومستوى تحصيمو

كما أف ىذه الخصائص تعكس تفاوتًا بيف العمر الزمني لمطفؿ واألنماط والمظاىر السموكية التي 

  .تظير لديو

 :كتشمؿ ىذه الخصائص

. (النشاط الزائد، عدـ التآزر الحركي )اضطراب النشاط الحركي  -

. (حباط، القمؽإلالعدوانية، االنسحاب االجتماعي، ا )االضطرابات االنفعالية  -

 .(الحركية، الممسية، السمعية -البصرية )دراكية إلضطرابات اإلا -

 .(الذاكرة قصيرة المدى، والذاكرة طويمة المدى )اضطرابات الذاكرة  -

 .(التشتت، عدـ المثابرة )اضطرابات عممية االنتباه -

.  (عدـ فيـ الكممات المكتوبة والمنطوقة )اضطرابات عمميات التفسير -

 إلى أف األطفاؿ (Hallahan & Kauffman, 1986)ىاالىاف ك ككفماف ويشير كؿ مف 

: ذوي صعوبات التعمـ يظيروف الخصائص النفسية والسموكية التالية

الحركي، وتقمبات المزاج، وضعؼ عاـ في التآزر، واضطرابات - دراكيإلالنشاط الزائد، والضعؼ ا

االنتباه، واضطرابات الذاكرة، ومشكالت أكاديمية في الكتابة، والقراءة، والحساب،   والتيجئة، 

 .                   ، وعالمات عصبية غير مطمئنة(مشكالت لغوية)ومشكالت في الكالـ والسمع 

 أف األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ تظيرعمييـ واحدة أو أكثر مف  (2001)عبيد وترى 

. دراؾ والتمييز بيف األشياءإلصعوبة ا: - الخصائص السموكية التالية
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. االستمرار في النشاط دوف توقؼ                            - 

. اضطراب المفاىيـ                            - 

. زيادة السموؾ الحركي                            - 

 (1988السرطاكم كالسرطاكم،  )الوارد في (,Mykelbust 1967)وقد ذكر مايكؿ بست 

عددًا مف الخصائص السموكية التي غالبًا ما تصاحب األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ، وىذه 

: الخصائص ىي

. اختالؿ في الذاكرة البصرية السمعية -

 .اختالؿ في الذاكرة قصيرة األمد وطويمة األمد -

 .مشكالت في استدعاء البيانات في وضع متسمسؿ -

 .(يميف ويسار  )مشكالت في معرفة االتجاىات  -

 :كفيما يمي أىـ الخصائص السمككية التي تظير عمى الطمبة ذكم صعكبات التعمـ

: صعكبات اإلدراؾ كالتمييز بيف األشياء- أ

يجد الطفؿ ذو صعوبات التعمـ صعوبة في التمييز بيف الشكؿ واألرضية لموقؼ ما                 

(Foreground & Background ) كما يصعب عميو أف يدرؾ الشكؿ أو المثير ككؿ فيو يرى ،

عمى أنو أجزاء غير مترابطة، كما يصعب عميو أف يميز  الصورة  (أ  )عمى سبيؿ المثاؿ الحرؼ 

، ويكتب (    )ىكذا  (ص  )فيكتب الحرؼ . الصحيحة والمعكوسة لمحروؼ واألرقاـ واألشكاؿ

 ( 10) ، والرقـ    )   (ىكذا  ( 7 )أما بالنسبة لألرقاـ فيكتب الرقـ . (<  )ىكذا  (د  )الحرؼ 

المثمث، والمربع، )كما يجد صعوبة في التمييز بيف األشكاؿ اليندسية المعروفة مثؿ . ( 01 )ىكذا 

 (.1996الركساف، )، كما أنو يقـو بجمع العمميات الحسابية بطريقة مغموطة (والدائرة، والمستطيؿ
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 أف الطفؿ ذو صعوبات التعمـ  (2200راشد،  ) المشار إليو في ( 1991 ) ويؤكد جعفر 

يواجو معضالت في العمميات الحسابية األربعة إذا كانت بشكؿ مجرد، وال يستخدـ فييا الوسائؿ 

كما أنو يجد صعوبة في التمييز البصري والذي يتمثؿ في التشابو واالختالؼ خصوصًا . يضاحيةإلا

 )و  (س)أو األحرؼ المتقاربة في الشبو مثؿ  (مات ، بات  )فيما يتعمؽ بالكممات المتشابية مثؿ 

 . (ش 

 (. Conceptual Disorders ): اضطراب المفاىيـ- ب

  أظيرت الدراسات في ىذا المجاؿ أف األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ يجدوف صعوبة في 

الشكؿ واالتجاىات والزماف والمكاف، والمفاىيـ المتجانسة أو : التمييز بيف المفاىيـ األساسية مثؿ 

) المتقاربة مثؿ ممح و سكر، أو األشكاؿ اليندسية األساسية، أو األطواؿ واألوزاف، أو أياـ األسبوع 

Levine & Reed, 1999 .) 

 (  Perseveration ): االستمرار في النشاط دكف تكقؼ- ت

بينت الدراسات التي أجريت في ىذا المجاؿ أف األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ يستمروف في 

أ،  )فإذا طمب منيـ أف يكتبوا األحرؼ . النشاط المطموب منيـ دوف توقؼ ودوف أف يدركوا نيايتو

عمى صفحة مف صفحات كراساتيـ فإنيـ يستمروف في ذلؾ حتى بعد انتياء الصفحة،  (ب، ت 

.       وقد يستمروف في ذلؾ عمى األدراج التي يكتبوف عمييا وىكذا بالنسبة لبقية األنشطة

وىذا يوضح ضعؼ قدرة الطالب ذو صعوبات التعمـ عمى التفكير المنطقي الصحيح، 

   (.2004الظاىر،  )والذي يعود إلى ضعؼ العمميات العقمية العميا التي تتمثؿ بالتركيز

 

 (. Hyperactivity ): (النشاط الحركي الزائد  )زيادة السمكؾ الحركي - ث
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يظير األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ نشاطًا حركيًا زائدًا، فيـ كثيرو الحركة وال يستقروف ’

كما أنيـ يتصفوف بعدـ التوازف في . عمى حاؿ ويتصفوف باالندفاعية والتيور وسرعة االنفعاؿ

الحركة والمشي، وصعوبة الثبات في مكاف واحد، وعدـ قدرتيـ عمى إمساؾ األشياء بطريقة 

. (2001زياد،  ) صحيحة مألوفة مثؿ بقية األطفاؿ العادييف المماثميف ليـ في العمر

سالـ، ) الوارد في (Hallahan & Kauffman, 1982) وأكد كؿ مف ىاالىاف وكوفماف 

أف األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ يظيروف معدالت عالية مف النشاط الحركي مقارنة ( 1991

كما أنيـ يعانوف مف عدـ التناسؽ في الحركة . بمعدالت األطفاؿ العادييف المماثميف ليـ في العمر

 . ثارةإلوالتوازف، وسرعة االنفعاؿ وسيولة ا

  (.Attention Disorder ): اضطرابات في االنتباه- ج

تعتبر ظاىرة شرود الذىف، والعجز عف االنتباه، والميؿ لمتشتت نحو المثيرات الخارجية مف 

أكثر الصفات البارزة لألطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ الذيف ال يستطيعوف متابعة االنتباه لنفس المثير 

 فالطفؿ الذي يعاني مف شرود الذىف ال يستطيع تركيز االنتباه لمفترة المناسبة .أكثر مف عدة دقائؽ

لتعمـ الميارة المطموبة، ويتميز بالالمباالة داخؿ الصؼ وبتكرار فشمو في تعمـ الميارة المطموبة، 

حساس بالفشؿ وتنخفض درجة ثقتو إلوىذا يؤدي إلى شعوره بالعجز عف متابعة دراستو، وينتابو ا

 .  (2003الككافحة،  )بنفسو 

 Hallahan)الوارد في       (,Bryan & Whaler 1972 )وأكد كؿ مف برياف وويمر 

& Kauffman, 1986) أف األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ يعانوف مف مشاكؿ في االنتباه، سواء 

 وأف معدؿ معاناتيـ مف إضطراب االنتباه يفوؽ معدؿ ،فيما يتعمؽ بالمثيرات السمعية أو البصرية

كما أنيـ يعانوف مف قصور أو اضطراب في االنتباه االنتقائي، ويغمب  .معاناة األطفاؿ العادييف

 . عمييـ صعوبة التمييز بيف المثيرات المركزية موضوع االنتباه االنتقائي والمثيرات العارضة
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 (. Memory Disorder ): اضطرابات في الذاكرة- د

الذاكرة قصيرة  )يفقد األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ القدرة عمى توظيؼ أقساـ الذاكرة الثالثة 

أو بعضيا بالشكؿ المطموب، وبالتالي يفقدوف  ( الذاكرة طويمة المدى – الذاكرة العاممة –المدى

   (.Levine & Reed, 1999 ) ويصعب عمييـ استرجاعيا، الكثير مف المعمومات

كما أكدت العديد مف الدراسات أف األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ يخفقوف في تذكر األشياء 

ذات المعاني، أما األشياء التي تخمو مف المعاني فيسيؿ عمييـ حفظيا لدرجة تفوؽ قدرة األطفاؿ 

وتشمؿ اضطرابات الذاكرة، اضطراب الذاكرة السمعية والبصرية، حيث أف األطفاؿ الذيف . العادييف

يعانوف مف مشاكؿ في الذاكرة البصرية يجدوف صعوبة في تعمـ القراءة، أما العجز في الذاكرة 

  (.1991سالـ،  ) السمعية فقد يسبب عجزًا في تطور نمو الطفؿ

 (. Thinking Disorder ): اضطرابات في التفكير- ق

يواجو األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ مشكمة في توظيؼ االستراتيجيات المالئمة لحؿ 

فقد يقوموف بتوظيؼ استراتيجيات بدائية وضعيفة لحؿ مسائؿ . المشكالت التعميمية المختمفة

والسبب الرئيس في ذلؾ ىو افتقارىـ . الحساب وفيـ المقروء، وكذلؾ عند الحديث والتعبير الكتابي

لعمميات التنظيـ، وبالتالي يحتاجوف إلى الكثير مف الوقت إلخراج الكراسات مف الحقيبة والبدء بحؿ 

الواجبات، أو القياـ بحؿ مسائؿ حسابية متواصمة، أو ترتيب جمميـ أثناء الحديث أو الكتابة 

(1993 Learner,.) 

 

 

وقد بينت نتائج بعض الدراسات الميدانية أف األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ يتصفوف 

دراؾ المفاىيـ، والتعامؿ مع  بإضطرابات في التفكير، ويعانوف مف صعوبة في حؿ المشكالت، وا 
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) المواقؼ، وأنيـ يتعامموف مع المسائؿ باندفاع زائد وتيور مفرط                                 

Hallahan & Kauffman, 1986 .) 

: صعكبات في التآزر الحركي البصرم- ك

 أف األطفاؿ ذوي  (Sapir & Nitzburg, 1973 )   أوضح كؿ مف سابر ونيتزبيرغ

: صعوبات التعمـ يعانوف مف إضطرابات عصبية تتمثؿ في

. ضعؼ التآزر البصري الحركي -

. ضعؼ التوازف والحركة الزائدة والترنح أثناء السير -

 أف اإلضطرابات ،( 1991سالـ،  )المشار إليو في  (Clements,1960)  وبيف كممنتس 

العصبية لألطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ قد تعود إلى إصابة الدماغ قبؿ الوالدة أو أثنائيا أو بعدىا، 

ومف ىذه الخصائص عدـ التوازف، وضعؼ حاستي السمع والبصر، . وتتمثؿ في أكثر مف خاصية

. والترنح أثناء السير، والحركة الزائدة، والخموؿ في الحركة، والثقؿ في الحركة

 :السمكؾ العدكاني- م

تؤكد مالحظات العامميف في ىيئات التعميـ والتربية الخاصة أف األطفاؿ ذوي صعوبات 

التعمـ يقوموف ببعض التصرفات العدوانية اتجاه بعضيـ بعضًا و اتجاه أقرانيـ مف األطفاؿ 

                 ) العادييف، وقد تعود ىذه التصرفات إلى عدـ وعييـ لما يقوموف بو مف سموكيات

(. 1996الركساف، 

 

 

( (Perceptual Characteristics: الخصائص االدراكية- 2
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أوضحت نتائج البحوث أف األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ يعانوف مف صعوبات في كؿ مف 

: كفيما يمي عرض ليذه الصعكباتاإلدراؾ البصري واإلدراؾ السمعي واإلدراؾ الحركي، 

:  دراؾ البصرمإلصعكبات في ا- أ

 البصري والذي يرتبط بمدى دراؾإلايجد األفراد ذوي صعوبات التعمـ مشاكؿ مختمفة في 

فقد يصعب عمييـ ترجمة ما يرونو، كما يجدوف صعوبة في التمييز بيف األشياء، . الخسارة المخية

دراؾ العالقات بيف األشياء وربطيا بعضيا ببعض كما أنيـ يعانوف مف ضعؼ في التذكر . وا 

وقد يجدوف أيضًا صعوبة في . البصري، ويظير ذلؾ مف خالؿ ضعؼ القدرة عمى سمسمة األحداث

وقد يحدث لدييـ خمط . بصار وحركة أجزاء الجسـإلالتركيز، وقد يعجزوف في تحقيؽ التكامؿ بيف ا

ضافة إلى إلبا ( 9 ، 6)، (د ، ذ)، (ؽ، ؼ )، (ب، ت)بيف األرقاـ والحروؼ المتشابية مثؿ 

كما أنيـ يجدوف صعوبة في النسخ، إذ ال يستطيعوف تذكر . بطئيـ في تعمـ الحروؼ اليجائية

وقد يرتبط بيذه الصعوبات أيضًا مشكالت في العالقات . مالء والتيجئةإلالقواعد التي تعمموىا في ا

   (.2004الظاىر،  )       المكانية، فيصعب عمييـ التعامؿ مع مفاىيـ الشكؿ والحجـ والمسافة

: صعكبات في االدراؾ السمعي- ب

. دراؾ السمعي بشكؿ كبير في تعمـ الفرد، وفي تكيفو مع البيئة التي يعيش فيياإليؤثر ا

دراؾ السمعي، يجد صعوبة في التذكر السمعي والتمييز إلفعندما يعاني الطفؿ مف صعوبات في ا

كما يجد الطفؿ الذي يعاني مف . السمعي، األمر الذي قد يؤدي إلى عدـ االنتباه أثناء الدرس

دراؾ السمعي صعوبة في تذكر أصوات الحروؼ التي تشكؿ الكممات، وصعوبة إلصعوبات في ا

 تذكر المعمومات الشفيية، وصعوبة تسمسؿ المعمومات، وصعوبة تركيب األصوات لتشكيؿ الكممات

   (.2004الظاىر،  )

 :دراؾ الحركي كالتآزر العاـإلصعكبات في ا- ج
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عندما يبدأ الطفؿ برسـ األحرؼ أو األشكاؿ التي يراىا بالشكؿ المناسب أمامو، ولكنو 

يفسرىا في دماغو بشكؿ مختمؼ لما يراه، فاف ذلؾ يؤدي إلى كتابة غير صحيحة، مثؿ كتابة 

وىذا يشبو النظر إلى . كممات معكوسة، أو الكتابة مف اليسار لميميف أو نقؿ أشكاؿ بطريقة عكسية

فالعيف توجو اليد نحو . المرآة ومحاولة تقميد شكؿ أو القياـ بنقؿ صورة تراىا العيف بالشكؿ المقموب

تميز ىذه الظاىرة . الشيء الذي تراه بينما يأمرىا العقؿ بغير ذلؾ ويوجو اليد لالتجاه المغاير

األطفاؿ الذيف يجدوف صعوبة في عمميات الخط والكتابة، وتنفيذ الميارات المركبة التي تتطمب 

تآزر العيف واليد، مثؿ القص والتمويف والرسـ، والميارات الحركية والرياضية،         وتوظيؼ 

كما أف الضعؼ في التآزر الحركي العاـ يؤثر عمى . األصابع أثناء متابعة العيف لمشكؿ المطموب

مشية الطفؿ وحركاتو في الفراغ، وتضر بقدراتو في الوقوؼ أو المشي عمى خشبة التوازف، والركض 

 ,Mayes) باالتجاىات الصحيحة في الممعب                                                  

Calhoun & Crowell, 2000.)   

 (.  Biological Aspects ) (البيكلكجية  )الخصائص العصبية - 3

:     كتتمثؿ في ما يمي

شارات                                                                                                                                                                                                                           إلاالنفعاالت العصبية التي تظير عمى الطفؿ ذو صعوبات التعمـ مف خالؿ ا - أ

العصبية، نتيجة مواجيتو صعوبة في تعمـ ميارة ما، وليذا يظير عميو حالة مف الشعور   

.  حباطإلبالغضب وا

 االضطرابات العصبية المزمنة والتي يعود سببيا إلى إصابة الدماغ قبؿ الوالدة                  - ب

  (.2002راشد،  )أو أثناءىا أو بعدىا 

 (. Language Characteristic )الخصائص المغكية - 4
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تعد االضطرابات المغوية مف أىـ الخصائص التي يتميز بيا األطفاؿ ذوو صعوبات التعمـ، 

:  كمف أىـ الخصائص المغكية ما يمي

 ( Dyslexia )صعوبة في القدرة عمى القراءة أو عسر القراءة أو ما تسمى الديسمكسيا  - أ

وتتمثؿ في ضعؼ أو صعوبة في تعمـ القراءة والتيجي، وقصور في التعامؿ مع ما ىو 

وتعود أسباب العسر القرائي إلى ضعؼ قدرة الطفؿ عمى تكويف التتابع الصحيح . مكتوب

لمميارات القرائية، أو تمؾ التي تعود إلى أسباب عضوية تتمثؿ في الخمؿ الوظيفي لمدماغ، 

نما ىو متعدد األشكاؿ والمظاىر  كما أف العسر القرائي ليس شكال واحدا أو مظيرا بعينو وا 

 (. 1996الركساف،  )

والتي تتمثؿ  ( Dysgraphia ) الصعوبات الخاصة بالكتابة والتي تسمى ديسغرافيا  - ب

بالخطأ في ترتيب الحروؼ، أو إبداؿ حرؼ بحرؼ آخر، والتي تعود إلى أسباب تتمثؿ 

بالقدرة الحركية الدقيقة، ونقؿ المادة المنظورة إلى مادة حركية مكتوبة أو إلى عجز في 

كما أف الطفؿ ذو . التآزر البصري الحركي أو إلى عجز في القدرة عمى إدراؾ الرموز

صعوبات التعمـ ال يستطيع أف يكتب بشيء مف التمقائية كأقرانو اآلخريف، وربما يظير ذلؾ 

ضافة إلى عدـ قدرتو عمى التنسيؽ إلواضحا في إمالئو وكثرة أخطائو المغوية والنحوية با

والتنظيـ بيف األحرؼ والكممات والسطور، وقد يعود ذلؾ إلى خمؿ في الجياز العصبي 

  (.1996الركساف،  )المركزي أو إلى خمؿ مخي 

، والتي تتمثؿ في الخمط بيف (Dysculculia) الصعوبات الخاصة بالحساب والتي تسمى  - ت

 53 )اآلحاد والعشرات، وتغيير الرقـ، فبداًل مف أف يكتب الطفؿ ذو صعوبات التعمـ الرقـ 

الجمع والطرح والضرب ) ، كما أنو ال ينيي العمميات الحسابية األربعة ( 35) يكتب  (

  (.2002راشد،  ) (والقسمة 
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ويقصد بذلؾ تأخر وقت ظيور الكممة األولى عند الطفؿ الذي :  تأخر ظيور الكالـ - ث

يتصؼ بصعوبات تعمـ حتى سف الثالثة، مع العمـ أف وقت ظيور الكممة األولى عند 

ومف الجدير ذكره أف تأخر الكممة األولى قد يكوف عرضًا . الطفؿ العادي ىي السنة األولى

وقد يظير أحيانًا صعوبات في المغة العامة . عاقة العقمية أو السمعيةإللحاالت أخرى مف ا

التي يتصؿ بيا مع اآلخريف، أو في التعبير الشفوي، أو أخطاء في النطؽ كالحبسة 

الكالمية أو التأتأة أو التمعثـ، أو تغيير في الكممة عف طريؽ إبداؿ حرؼ أو أكثر أو حذؼ 

  (.2004الظاىر،  )حرؼ أو أكثر أو إضافة حرؼ أو أكثر

ويقصد بذلؾ أف الطفؿ ذو صعوبات التعمـ يعاني :   صعوبات في إدراؾ معاني الكممات - ج

  (.2002راشد،  )مف عدـ فيـ المغة المنطوقة، وبالتالي ال يدرؾ معانييا بشكؿ جيد 

حيث يعاني الطفؿ ذو صعوبات :  صعوبات في التفكير السمعي أو صعوبات تنظيمية - ح

لى صعوبة التعميـ في  التعمـ مف عدـ القدرة عمى ربط ما يسمعو بالخبرات السابقة، وا 

 .المواقؼ التعميمية الجديدة

يواجو الطفؿ ذو صعوبات التعمـ في ىذه الحالة صعوبة في :  صعوبات في التعميـ المفظي - خ

التعبير عما يجوؿ في نفسو، وال يستطيع إيصاؿ آرائو وأفكاره لمطرؼ المقابؿ، ويتأخر في 

 )التعبير عف نفسو بمغتو الخاصة، ويطمؽ عمى ىذه الحالة الحبسة التعبيرية             

Child hard Aphasia ) وقد يفقد الطفؿ القدرة عمى تعمـ الكالـ إذا ما استمرت ىذه ،

 .الحالة

أي أف الطفؿ يتحدث بجمؿ غير مفيومة أو مفيدة، ويستخدـ : سوء تنظيـ وتركيب الكالـ - د

أقساـ الكالـ في غير أماكنيا الصحيحة، فقد يضع االسـ مكاف الفعؿ والفاعؿ مكاف الفعؿ، 

 .ويستخدـ حروؼ الجر بكثرة وفي غير أماكنيا
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ويقصد بذلؾ فقداف القدرة عمى الكالـ بعد تعمـ المغة : فقداف القدرة المكتسبة عمى الكالـ - ذ

  (.2000عبيد،  )بسبب إصابة الدماغ الوظيفية 

 (. Academic characteristics  ) : الخصائص األكاديمية-5

أكدت نتائج البحكث كالدراسات أف األطفاؿ ذكم صعكبات التعمـ عندما يمتحقكف 

 :الصعكبات أألكاديمية كىيبالمدرسة يكاجيكف خمسة أنكاع مف 

: صعكبات قرائية، كمف أعراضيا- أ

صعوبة قراءة الكممات كوحدات مستقمة بذاتيا، فالطفؿ ذو صعوبات التعمـ ال يرى ما              -

نما يرى خصائصيا ويمجأ إلى         ىو مطروح أمامو مف أشياء مطبوعة أو مكتوبة، وا 

. التخميف لمتعرؼ عمى الكممات غير المألوفة بدال مف تحميميا، وعادة ما يكوف تخمينو خطأ

إضاعة أماكف القراءة، حيث يضيع الطفؿ المكاف الذي يصؿ إليو أثناء القراءة، ويكرر             -

قراءة بعض الكممات دوف سواىا، ويستخدـ أصابع يده باستمرار عند متابعتو لمكممات 

. المقروءة

الخمط بيف الكممات المتشابية واألحرؼ المتشابية أثناء القراءة، كما يبدؿ الكممات القريبة  -

. مف بعضيا، ويحذؼ بعض األحرؼ في الكممة أثناء القراءة

.   (سيمب  ) (سميب  )قراءة الكممات والمقاطع بطريقة معكوسة كأف يقرأ  -

. (عرض  )بدؿ كممة  (عارض  )إضافة كممات وحروؼ جديدة لمنص، كأف يقرأ كممة  -

  (.2000الدبس،  )صعوبة تركيب أصوات الحروؼ في الكممات  -

: صعكبات كتابية، كمف أعراضيا- ب

. الضغط بشدة عمى القمـ -

. عدـ قدرة الطفؿ عمى التحكـ بيده عند الكتابة، األمر الذي يجعؿ خطو رديئا -
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عدـ االلتزاـ بالكتابة عمى خط واحد، ويجد صعوبة عند النسخ عف الكتاب أو السبورة أو  -

. عند الكتابة عمييا

ضافة إلى الخمط بيف الحروؼ إلالخمط في تركيب أحرؼ الكممات والمقاطع عند الكتابة، با -

 .(ح،خ،ج  )،  (د،ذ،ر،ز  ) (ع،غ  )المتشابية عند النسخ مثؿ 

       (س  )عكس الحروؼ واألعداد عند الكتابة بحيث تبدو كما في المرآة، فيكتب الحرؼ  -

  (.2003الكقفي،  ) )    (ىكذا  ( 3 )والعدد  (   )   ىكذا 

: صعكبات في التيجئة، كمف أعراضيا- ت

. الخمط في تركيب األحرؼ في الكممات عند التيجئة -

. استبداؿ الحروؼ بحروؼ شبيية ليا، أو حذؼ حرؼ أو مقطع عند التيجئة -

 (. 2000الدبس،  ) صعوبة في تيجئة الحروؼ الساكنة والمتحركة -

: صعكبات تعبيرية، كمف أعراضيا- ث

ضافة إلى صعوبة إليجد الطفؿ ذو صعوبات التعمـ صعوبة في التعبيرعف تصوراتو، با -

) تركيب أحرؼ الكممات واستخداـ القواعد المغوية الصحيحة في الجمؿ التي يكتبيا       

  (.1991سالـ، 

: صعكبات حسابية، كمف أعراضيا- ج

. صعوبة الربط بيف األعداد وقيميا -

. صعوبة فيـ المسائؿ المعطاة عمى شكؿ أرقاـ مجردة أو قصص -

. (الجمع والطرح والضرب والقسمة )صعوبة إدراؾ معنى المفاىيـ الحسابية األساسية  -

)    (. ىكذا  ( 3 )عكس كتابة األعداد بحيث تبدو كما في المرآة، فيكتب العدد - 

. خمط األعمدة عند القياـ بالعمميات الحسابية األربعة -
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 (           2500 )صعوبة كتابة األعداد المؤلفة مف المئات واأللوؼ، فمثال يكتب الحرؼ  -

   (.1991سالـ،  ) ( 20005000 )ىكذا 

: تشخيص األطفاؿ ذكم صعكبات التعمـ

تيدؼ عممية التشخيص إلى تحديد قدرات األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ باستخداـ األدوات 

والوسائؿ المناسبة مف أجؿ جمع معمومات كافية عنيـ، وتحميؿ ىذه المعمومات وربطيا، بيدؼ 

  (.1991سالـ،  )وضع الخطط التربوية العالجية الفردية المناسبة ليـ 

: خطكات تشخيص األطفاؿ ذكم صعكبات التعمـ

، مف خالؿ التعرؼ إلى (دراسة حالة الطالب  )إعداد تقرير عف حالة الطالب األكاديمية - 1

التبايف الحاصؿ بيف التحصيؿ األكاديمي المتوقع وأداء الطالب الحالي، ويتـ ذلؾ مف خالؿ 

استخداـ الطرؽ الخاصة بحساب التبايف بيف التحصيؿ األكاديمي المتوقع والحالي لدى الطفؿ مف 

: خالؿ الطرؽ التالية

تعد ىذه الطريقة مف أبسط الطرؽ في حساب التبايف بيف : طريقة العمر العقمي الصفي - أ

قدرة الطفؿ المتوقعة عمى القراءة وبيف قدرتو الحالية عمى القراءة، وتستخدـ ىذه الطريقة 

: سنوات عقمية عمى النحو التالي ( 5 )العمر العقمي الحالي مطروحا منو 

 (.  5- العمر العقمي= صؼ القراءة المتكقع ) 

تستخدـ ىذه الطريقة لحساب مدى : طريقة عدد السنكات التي أمضاىا الطفؿ في المدرسة - ب

التبايف في القراءة والتي أغفمتيا طريقة العمر العقمي الصفي، وفي ىذه الطريقة يحسب 

 :صؼ القراءة المتوقع بالمعادلة التالية

  (1+  نسبة الذكاء xعدد السنكات التي أمضاىا الطفؿ بالمدرسة = صؼ القراءة المتكقع )   
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العمر العقمي والعمر    : تؤخذ في ىذه الطريقة ثالثة متغيرات وىي:  طريقة نسبة التعمـ - ت

: الزمني والعمر الصفي، ويحسب عمر القراءة المتوقع بالطريقة التالية

 . 2 / (العمر الصفي+ العمر الزمني+ العمر العقمي )=          عمر القراءة المتكقع

أما نسبة التعمـ فتحسب عمى أساس النسبة بيف مستوى التحصيؿ األكاديمي الحالي          

سنة، حسب المعادلة  ( 5.2 )ومستوى التحصيؿ األكاديمي المتوقع مضافا إليو  (العمر الصفي )

: التالية

 x100 (مستكل التحصيؿ األكاديمي المتكقع/ مستكل التحصيؿ األكاديمي الحالي)= نسبة التعمـ

، فاف ذلؾ يعد مؤشرا عمى وجود حالة مف حاالت العجز ( 89 )فإذا كانت نسبة التعمـ أقؿ مف 

 (.  2002راشد، )عف التعمـ 

إعداد تقرير مفصؿ عف ميارات الطالب في عمميات القراءة والكتابة والحساب مف خالؿ - 2

المالحظات المنظمة لميارات القراءة والكتابة واستعماؿ المقاييس المسحية السريعة مثؿ             

واالختبارات     المقننة  (اختبار القدرة العددية- اختبار التمييز القرائي- اختبار القراءة المسحي  )

. (اختبار التكيؼ االجتماعي - اختبارات القدرة العددية )مثؿ 

. إعداد تقرير عف عممية التعمـ عند الطفؿ، وخاصة جوانب القوة والضعؼ في تعممو- 3

الكشؼ عف أسباب صعوبات التعمـ لدى الطفؿ وىي متعددة النواحي، ومنيا عوامؿ انفعالية - 4

ولتحديد تمؾ العوامؿ يمكف استخداـ دراسة الحالة، واالختبارات المقننة، . وسيكولوجية وبيئية

. واالختبارات غير الرسمية

. وضع الفرضيات التشخيصية المناسبة في ضوء جمع المعمومات المتعمقة بالحالة- 5

تطوير خطة تعميمية فردية في ضوء الفروض التشخيصية، ويقصد بذلؾ تحديد األىداؼ - 6

.   (2003الككافحة، )التعميمية، والمواد التعميمية المناسبة، وطرؽ تدريسيا 
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: االختبارات المستخدمة في تشخيص األطفاؿ ذكم صعكبات التعمـ

 اإلختبارات التي تستخدـ في تشخيص األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ، عمى ( 1991 ) سالـ صنفت

: النحو اآلتي

: االختبارات المقننة، كتشمؿ. 1

. اختبارات المغة المقننة- 

. اختبارات التحصيؿ المقننة في مجاؿ القراءة والحساب- 

. اختبارات القدرات العقمية والعمميات السيكولوجية- 

. اختبارات السموؾ التكيفي- 

.   اختبارات التطور الحركي- 

:- االختبارات غير المقننة، كأىميا- 2

. اختبار التمييز القرائي- اختبار القراءة غير المقنف  - 

.  اختبار القدرة العددية- 

(.    1) لمزيد مف المعمومات حوؿ االختبارات المقننة وغير المقننة أنظر الممحؽ رقـ 

 

 :مشكمة الدراسة

: تمحورت مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس التالي

ما ىي الخصائص السمككية لمطمبة ذكم صعكبات التعمـ كالطمبة العادييف مف الصفيف الثالث 

كالرابع األساسييف في مدارس تربية ضكاحي القدس؟ 

: وينبثؽ مف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية
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بيف متكسطات أداء ( α =0.05)ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة - 1

 (ذكم صعكبات، عادييف )الطمبة عمى مقياس الخصائص السمككية تعزل إلى حالة الطمبة 

كالتفاعالت بينيا؟  (ثالث، رابع  )كالصؼ  (ذكر، أنثى  )كالجنس 

 في الخصائص ( α =0.05)ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة - 2

دراؾ، خاصية التآزر البصرم إلخاصية االنتباه، خاصية الذاكرة، خاصية ا ):السمككية التالية

كالصؼ  ( ذكر، أنثى ) كالجنس ( عادييف، ذكم صعكبات ) تعزل إلى حالة الطمبة  (الحركي 

كالتفاعالت بينيا؟  (ثالث، رابع  )

: أىمية الدراسة

 تعتبر ىذه الدراسة مف الدراسات الفمسطينية المتميزة في التعرؼ عمى الخصائص السموكية 

كتتضح أىمية الدراسة الحالية لمطمبة ذوي صعوبات التعمـ والطمبة العادييف في المرحمة األساسية، 

: فيما يأتي

توفير أداة قياس يتوفر فييا دالالت صدؽ وثبات لكي تستخدـ مف قبؿ األخصائي لمتعرؼ  -1

. عمى الخصائص السموكية لمطمبة ذوي صعوبات التعمـ والطمبة العادييف

 .توفير معمومات ميدانية شاممة حوؿ ظاىرة صعوبات التعمـ وخصائصيا وأسبابيا -2

التعرؼ إلى الخصائص السموكية لمطمبة ذوي صعوبات التعمـ والطمبة العادييف في المرحمة  -3

 .األساسية

 .  ىذا النوع مف األبحاثإلىافتقار المكتبة الفمسطينية  -4

الحاجة الماسة لمثؿ ىذا النوع مف الدراسات مف أجؿ تطوير الخدمات المقدمة لمطمبة ذوي  -5

صعوبات التعمـ، ومساعدتيـ عمى التغمب عمى المشاكؿ الناجمة عف صعوبات التعمـ وتوفير 

. الفرص المناسبة ليـ الستكماؿ دراستيـ واكتسابيـ ميارات حياتية
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: أىداؼ الدراسة

: تيدؼ الدراسة بشكؿ أساسي إلى

لمطمبة ذوي صعوبات التعمـ والطمبة العادييف مف الصفيف   الخصائص السموكيةالتعرؼ إلى -

 في المدارس الحكومية التابعة لمديرية ضواحي القدس باستخداـ الثالث والرابع األساسييف

 .مقياس الخصائص السموكية

 . تحديد احتياجات الطمبة ذوي صعوبات التعمـ -

الخروج بتوصيات مناسبة طبقا لما تسفر عنو الدراسة مف نتائج، مف أجؿ تحسيف وتطوير  -

. العممية التربوية في فمسطيف

   :حدكد الدراسة

اقتصرت ىذه الدراسة عمى الصفيف الثالث والرابع األساسييف في المدارس الحكومية التابعة          -1

(. 2005-2004 )     لمديرية ضواحي القدس لمعاـ الدراسي 

اقتصرت ىذه الدراسة عمى المدارس الحكومية التابعة لمديرية ضواحي القدس لمعاـ الدراسي  -2

(2004 -2005.) 

 :اقتصرت ىذه الدراسة عمى استخداـ األدوات التالية -3

. مقياس الخصائص السموكية- ب.                     إستمارة التشخيص األولي- أ

. اقتصرت ىذه الدراسة عمى تعريفات المفاىيـ والمصطمحات الواردة فييا- 4

: مصطمحات الدراسة 

 الخصائص السمككية لمطمبة ذكم صعكبات التعمـ :

    وىي الخصائص التي تشمؿ اضطراب النشاط الحركي، واالضطرابات االنفعالية، 

الخطيب كالحديدم،  ) دراكية، واضطرابات الذاكرة، واضطرابات عممية االنتباهإلواالضطرابات ا
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، وتقاس ىذه الخصائص في ىذه الدراسة باستخداـ مقياس الخصائص السموكية الذي  (1997

. أعده الباحث

 االنتباه :  

، وىي (Attention Span)صغاء إلى مثير معيف لفترة زمنية تسمى إل    يقصد بو النظر وا

   (.2004الظاىر،  ) الفترة التي يستطيع أف يركز الفرد فييا عمى موضوع معيف

 الذاكرة :

    يقصد بيا القدرة عمى االحتفاظ واسترجاع الخبرات السابقة، حيث أف التنظيـ والتخزيف 

  (.2002ممحـ،  ) الجيد يساعد عمى االسترجاع الجيد

 اإلدراؾ :

    يقصد بو قدرة الفرد عمى تنظيـ التنبييات الحسية الواردة إليو عبر الحواس المختمفة                       

ومعالجتيا ذىنيا في إطار الخبرات السابقة والتعرؼ عمييا  (والممس , والبصر, السمع )

عطائيا معانييا ودالالتيا المعرفية المختمفة   (.2002ممحـ،  ) وا 

 

 

 التآزر البصرم الحركي : 

يقصد بو قدرة الفرد عمى القياـ بأنشطة حركية دقيقة تحتاج إلى تآزر بصري حركي مثؿ     

تتبع حروؼ أو خطوط متنوعة، أو تكويف صور وأشكاؿ اعتمادًا عمى نماذج معروضة، أو 

      (.2004الظاىر،  )المشي بأوضاع مختمفة 

 مدارس ضكاحي القدس: 
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    وىي مدارس حكومية تابعة لوزارة التربية والتعميـ الفمسطينية، تقع خارج نطاؽ   الحدود 

الراـ -  حزما–عناتا - السواحرة - العيزرية - أبو ديس  )البمدية لمدينة القدس وتشمؿ مناطؽ 

 .(....بيت دقو- بيت عناف-  بيت سوريؾ–القبيبة - بدو- بير نباال- 
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الفصؿ الثاني 

الدراسات السابقة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصؿ الثاني 

الدراسات السابقة 

وقد حاوؿ الباحث . يتناوؿ ىذا الفصؿ الدراسات السابقة المتعمقة بموضوع ىذه الدراسة

طالع عمى العديد إلوبعد ا. الحصوؿ عمى عدد مف الدراسات ذات العالقة المباشرة بموضوع دراستو
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مف الدراسات األجنبية والعربية التي تناولت موضوع صعوبات التعمـ، قاـ الباحث باختيار الدراسات 

كما توافقت ىذه الدراسات مع متغيرات . السابقة انطالقا مف التعريؼ الذي تبناه في الفصؿ األوؿ

تـ ترتيب الدراسات السابقة الواردة في ىذا  وقد .فادة منيا في بناء أداة الدراسةإلدراستو وذلؾ بغية ا

كمف الفصؿ حسب سنة النشر مف األحدث إلى األقدـ دوف الفصؿ بيف الدراسات األجنبية والعربية، 

  :أىميا

تعتبر مف الدراسات الحديثة التي قارنت بيف  التيك (Sharma, 2004 )شارما دراسة  

ىدفت ىذه . الصفات الشخصية لمطمبة العادييف والطمبة ذوي صعوبات التعمـ في المرحمة األساسية

مف ذوي  (10، 9، 8) طالب وطالبة مف أعمار  (180 )الدراسة إلى اختبار الصفات الشخصية لػ

صعوبات التعمـ في الصفوؼ الثالث والرابع والخامس في مدارس أساسية في مناطؽ حضرية 

مالء والقراءة الشفوية وقراءة االستيعاب إلتـ تحديد العينة مف خالؿ اختبارات ا. وقروية في اليند

تـ . ضافة إلى اختبار ريفف لممصفوفاتإلدراكية والحساب باإلالتي تتضمف الجوانب السموكية وا

استخداـ استبياف خاص بالصفات الشخصية لألطفاؿ وذلؾ مف أجؿ المقارنة بيف الطمبة العادييف 

.  والطمبة ذوي صعوبات التعمـ

 إلى أف الطمبة العادييف كانوا أفضؿ مف الطمبة ذوي صعوبات التعمـ في شارماتوصؿ 

األداء عمى جميع االختبارات الخاصة بالصفات الشخصية، وأف األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ كاف 

كما أف األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ . لدييـ مشاكؿ في التكيؼ االجتماعي واالنفعالي والسموكي

األكبر سنًا أظيروا تكيفًا في الصفات السموكية أكثر مف األصغر سنًا، وقد تبيف أيضًا أف الفروقات 

  .في ىذه الصفات تعزى إلى الجنس

ومف الدراسات التي ىدفت إلى معرفة أثر اضطراب التآزر النمائي عمى اضطراب التآزر 

، والتي أظيرت نتائجيا أف األطفاؿ ( Jongmans, 2003 ) جكنجمانز الحس حركي، دراسة
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العادييف ذوي اضطراب التآزر النمائي كانوا أفضؿ مف الطمبة ذوي صعوبات التعمـ الذيف يعانوف 

كما أشارت النتائج إلى أف . مف اضطراب التآزر النمائي عمى اختبار قدرات التآزر الحس حركي

الطمبة ذوي صعوبات التعمـ الذيف يعانوف مف اضطراب في التآزر النمائي يواجيوف مشاكؿ في 

كما أف األعراض المشتركة الضطراب التآزر . الميارات اليدوية واألعماؿ التي تحتاج إلى توازف

 . النمائي وصعوبات التعمـ تؤثر عمى اضطراب التآزر الحس حركي

ىدفت إلى مقارنة الطمبة ذوي  فقد قاـ بدراسة (  ( McNamara, 2003 مكناماراأما

صعوبات التعمـ والطمبة العادييف فيما يتعمؽ بالقدرة عمى تذكر المعمومات األكاديمية والحياتية       

وقد تـ استخداـ االختبار السمعي واسع المدى واختبار عمؿ الذاكرة . (المتعمقة بالحياة اليومية  )

أما فيما يتعمؽ بتذكر المعمومات الحياتية . والكممات ذات نفس القافية لتذكر المعمومات األكاديمية

. فقد تـ استخداـ اختبارات استدعاء األشياء المألوفة مثؿ القطع النقدية والتمفوف

 أظيرت النتائج أف الطمبة ذوي صعوبات التعمـ كانوا أقؿ قدرة عمى التذكر مف الطمبة 

وىذا يؤكد أف األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ . العادييف سواء في المجاؿ األكاديمي أو الحياتي

  . يعانوف مف مشاكؿ في عمؿ الذاكرة

ومف الدراسات الفمسطينية التي ىدفت إلى معرفة العالقة بيف صعوبات التعمـ وبعض 

لدى طمبة المرحمة األساسية في محافظة  (العمر، الجنس، الصؼ  )المتغيرات الديموغرافية 

الذي ( 2001) أبك مرؽ الخميؿ، وكذلؾ معرفة الفروؽ في صعوبات التعمـ بيف الجنسيف، دراسة

استخدـ اختبار تشخيص صعوبات التعمـ لممرحمة األساسية الذي أعده وقننو عمى البيئة األردنية 

، بعد أف تأكد الباحث مف ثباتو وصدقو ومدى صالحيتو عمى البيئة ( 1988 )ياسر سالـ 

إناث،  ( 50) ذكور و  ( 50) طالب وطالبة منيـ  ( 100 )تكونت عينة الدراسة مف . الفمسطينية

. وجميعيـ مف الصؼ الرابع والخامس والسادس
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 أشارت النتائج إلى وجود عالقة إرتباطية دالة إحصائيًا في البعد االجتماعي الشخصي 

أما بالنسبة لبعد . ومتغير العمر مف جية، وبيف بعد التناسؽ الحركي ومتغير العمر مف جية أخرى

وأشارت النتائج أيضًا إلى عدـ وجود . المغة واالستيعاب والمعرفة فمـ يتبيف وجود داللة إحصائية

دراؾ، التآزر إلا )فروؽ ذات داللة إحصائية عمى كؿ بعد مف أبعاد اختبار صعوبات التعمـ 

تعزى إلى الجنس أو إلى الصؼ  (الحركي، المغة، البعد االجتماعي الشخصي، المعرفة العامة

.  الدراسي

 دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى المظاىر السموكية المميزة ألطفاؿ (1997)دبيس وأجرى 

الجنس، الصؼ  )المرحمة االبتدائية الذيف يعانوف مف صعوبات تعمـ وعالقتيا ببعض المتغيرات 

( 111) طفاًل مف ذوي صعوبات التعمـ،  (139)تكونت عينة الدراسة مف .  (الدراسي، حجـ األسرة

تـ تحديد العينة باالعتماد عمى آراء معممي ومعممات ىؤالء . مف الذكور (28)ناث و إلمف ا

ضافة إلى اعتماد نتائج اختبار إلاألطفاؿ بعد أف تـ تزويدىـ ببعض المعمومات عف ىذا المجاؿ، با

الفصؿ األوؿ لمقررات الرياضيات والقراءة حيث تـ استبعاد جميع الحاالت متوسطة ومرتفعة 

التحصيؿ، واالكتفاء بالحاالت منخفضة التحصيؿ، وتـ أيضا استخداـ مقياس الذكاء المصور 

.  الستبعاد األطفاؿ الذيف ينخفض مستوى ذكائيـ عف المتوسط

مقياس الذكاء المصور مف : وقد استخدـ الباحث في ىذه الدراسة أداتيف رئيسيتيف وىما

، وينقسـ (1981)، ومقياس تقدير الطالب مف إعداد مايكؿ بست (1978 )إعداد أحمد زكي صالح 

ىذا المقياس الى خمسة أبعاد رئيسية ، يتضمف كؿ منيا عددًا مف األبعاد الفرعية تمثؿ المجاالت 

 – التوجو– المغة المنطوقة –دراؾ السمعيإلا: السموكية المميزة لصعوبات التعمـ النمائية وىي

.   السموؾ الشخصي االجتماعي–التناسؽ الحركي
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ناث في المظاىر السموكية المميزة إلأظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ بيف الذكور وا

لصعوبات التعمـ النمائية بأبعادىا الخمسة، وأظيرت النتائج أيضًا أف المظاىر السموكية المميزة 

. لصعوبات التعمـ النمائية ال تختمؼ باختالؼ الصؼ الدراسي

التي أشارت إلى عدـ وجود فروؽ تعزى   (2001 )أبو مرؽ تتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة

دراؾ، التآزر إلا )إلى الجنس أو الصؼ الدراسي عمى كؿ بعد مف أبعاد اختبار صعوبات التعمـ 

دبيس كما أظيرت نتائج دراسة . (الحركي، المغة، البعد االجتماعي الشخصي، المعرفة العامة

أف المظاىر السموكية لذوي صعوبات التعمـ ال تختمؼ باختالؼ حجـ األسرة التي ينتموف ( 1997)

.  إلييا

مقارنة  مف الدراسات العربية التي ىدفت إلى ( 1995 ) النجداكم وتعتبر دراسة

الخصائص السموكية والمغوية واألكاديمية بيف الطمبة العادييف والطمبة ذوي صعوبات التعمـ كما 

تقاس عمى متغيرات القدرات النفس لغوية والتحصيؿ الدراسي، والى معرفة ما إذا كانت الفروؽ بيف 

.  الطمبة العادييف والطمبة ذوي صعوبات التعمـ تختمؼ باختالؼ جنس الطمبة وعمرىـ

طالب  ( 100) طالب مف ذوي صعوبات التعمـ، و  ( 100 )تكونت عيف الدراسة مف 

ناث نصؼ الطمبة مف كؿ نوع، وقد اختير الطمبة العادييف وذوي صعوبات إلوقد شكمت ا. عادييف

سنة بالتساوي، وقد تـ اختيار طمبة العينة  ( 13-12، 11-10، 9-8 )التعمـ مف الفئات العمرية

(. عماف )مدرسة أساسية في محافظة العاصمة  ( 25 )بالطريقة العشوائية الطبقية مف 

 تـ استخداـ اختبار القدرات النفس لغوية الذي تكوف مف تسعة اختبارات فرعية، ومقياس 

المغة العربية : مستوى التحصيؿ الدراسي المكوف مف ست درجات في المواد األساسية التالية 

وقد حقؽ لالختبار صدؽ المحتوى، كما حسب لو معامؿ الثبات ألجزائو . والرياضيات والعموـ

. العشرة
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 أشارت النتائج إلى وجود فروؽ بيف متوسطات الطمبة العادييف والطمبة ذوي صعوبات 

كما أشارت النتائج إلى تفوؽ الطمبة العادييف عمى الطمبة ذوي . التعمـ عمى األبعاد العشرة لممقياس

وأظيرت النتائج أيضًا إلى وجود تفاعؿ داؿ . صعوبات التعمـ في كؿ بعد مف األبعاد العشرة

.  إحصائيًا بيف نوع الطمبة وبيف كؿ مف الجنس والعمر

وتوصمت الباحثة أيضا إلى وجود تفاعؿ داؿ إحصائيًا بيف نوع الطمبة والجنس عمى متغير 

كما تبيف أف ثمة تفاعاًل دااًل إحصائيًا بيف نوع الطمبة والعمر عمى متغير . دراؾ السمعي فقطإلا

التحصيؿ الدراسي فقط، ولـ يوجد تفاعؿ داؿ إحصائيًا بيف نوع الطمبة والجنس والعمر إال عمى 

.  متغير التآزر البصري الحركي

 ,McNamara، ودراسة مكنامارا(Sharma, 2004 )تتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة شارما 

بينما ال تتفؽ بعض نتائج دراسة النجداوي . ( Jongmans, 2003) ، ودراسة جونجمانز(  ( 2003

(.  1997)، ودراسة دبيس ( 2001) مع دراسة أبو مرؽ  (1995)

( 404) دراسة ميدانية عمى عينة طالبية قواميا (Dikitanan, 1994 ) دكتناف وأجرى

طالب مف طالب السنة األولى في جامعة كيف بوالية نيوجرسي األمريكية، وذلؾ مف أجؿ فرز 

. الطمبة العادييف عف ذوي صعوبات التعمـ وفؽ اختبارات معرفية أعدت ليذا الغرض

مف أفراد العينة ذوي صعوبات تعممية تتمثؿ في  (%20.8 ) أظيرت النتائج أف حوالي 

ضعؼ االستيعاب، وصعوبة في النطؽ، كما أكدت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية 

بيف الفشؿ الدراسي الذي يعاني منو الطمبة ذوي صعوبات التعمـ والمقاييس الفردية، وتتفؽ ىذه 

 (.2001)الدراسة مع دراسة أبو مرؽ 

معابرة، ) المشار إليو في  (Juvonen & Bear, 1992 )جوفنيف و بير وتعتبر دراسة

ىدفت إلى اختبار الخصائص السموكية لذوي صعوبات التعمـ  األجنبية التي مف الدراسات ( 2003
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باستخداـ مقاييس المكانة االجتماعية والصداقة لمطفؿ، ومقاييس إدراؾ الذات في مجاؿ القبوؿ 

. االجتماعي، وقائمة تقدير المعمـ لسموؾ الطفؿ

 أشارت النتائج إلى أف ذوي صعوبات التعمـ كانوا أقؿ تكيفا مف أقرانيـ العادييف إذ حصموا 

عمى درجات أقؿ منيـ فيما يتعمؽ بادراؾ الذات لمقبوؿ االجتماعي، وكانت تقديراتيـ عمى مقياس 

وأشارت النتائج كذلؾ . ىماؿ والرفض االجتماعييفإلالمكانة االجتماعية متدنية ووصمت إلى حد ا

إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى تحمميـ لإلحباط ، وفي ميارات التأكيد االجتماعي 

. لمذات، حيث كانت عالقاتيـ أقؿ مف عالقات أقرانيـ

التي أشارت إلى أف الطمبة  (  ,2004Sharma )وتتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة شارما  

.  ذوي صعوبات التعمـ كاف لدييـ مشاكؿ في التكيؼ االجتماعي واالنفعالي والسموكي

دراسة ميدانية ( 1995النجداكم،  )المشار إليو في  (Vespi, 1992)فسبي  وقد أجرى

أطفاؿ ذكور مف ذوي صعوبات التعمـ، واستعاف في  ( 4 )طولية عمى عينة صغيرة تكونت مف 

.  جمع المعمومات بأولياء أمورىـ ومعممييـ

بينت نتائج الدراسة أف ىؤالء األطفاؿ األربعة يتصفوف بالخوؼ الكبير مف الفشؿ، وعدـ 

ثبات الميارات االجتماعية، وتذبذب مفيـو الذات، وتتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة جوفنيف و 

  (.2003معابرة، )المشار إليو في  (Juvonen & Bear, 1992)بير

 بإجراء دراسة مسحية ىدفت إلى التعرؼ عمى صعوبات التعمـ (1991)الزراد  وقاـ 

النمائية واألكاديمية، وفيما إذا كانت ىذه الصعوبات تختمؼ مف حيث الحجـ والنوع حسب 

وقد استخدـ في تحديده لألطفاؿ الذيف يعانوف مف صعوبات تعمـ . المستويات الدراسية والجنس

طفال  (129)وقد طبقت الدراسة عمى . محؾ االستبعاد واختبار الذكاء ودرجات التحصيؿ الدراسي
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مف الصفوؼ الدراسية الرابع والخامس والسادس لممرحمة  (ناثإل مف ا64 مف الذكور، و 65) 

 )كما استخدـ الباحث في تحديده لمصعوبات األكاديمية والنمائية أداة مف إعداده أسماىا . االبتدائية

. (دليؿ المعمـ لتحديد صعوبات التعمـ النمائية واألكاديمية لدى تالميذ المرحمة االبتدائية

وقد توصمت الدراسة إلى أف صعوبات التعمـ النمائية المنتشرة بيف أطفاؿ المرحمة االبتدائية 

صعوبات المغة والكالـ، صعوبات : أفراد عينة الدراسة ىي حسب الترتيب التالي مف حيث األىمية

 حسية، صعوبات االنتباه والتركيز، صعوبات الذاكرة واالحتفاظ، صعوبات المعرفة –إدراكية 

وبينت النتائج أيضًا أنو ال يوجد فروؽ جوىرية بيف ترتيب ىذه الصعوبات حسب أىميتيا . والتفكير

.  في المستويات الدراسية المختمفة داخؿ الجنس الواحد

أما بالنسبة لمصعوبات األكاديمية المنتشرة بيف أفراد العينة فقد كانت حسب الترتيب التالي 

. صعوبات الحساب، صعوبات التعبير، صعوبات الكتابة، صعوبات القراءة: مف حيث األىمية 

وتبيف مف النتائج أف ىناؾ فروؽ جوىرية بيف طالبات المستويات الدراسية المختمفة مف حيث حجـ 

الصعوبات األكاديمية وترتيبيا حسب األىمية، بينما لـ يكف ىناؾ فروقًا جوىرية بيف طالب 

وتختمؼ ىذه  .المستويات الدراسية المختمفة مف حيث ترتيب الصعوبات األكاديمية حسب األىمية

ناث، والتي أظيرت إلعمى عينة مف الذكور وا ( 1997 )الدراسة مع الدراسة التي أجراىا دبيس 

.  عدـ وجود فروؽ بيف الجنسيف في المظاىر السموكية المميزة لصعوبات التعمـ النمائية

وقد يعود االختالؼ بيف الدراستيف إلى اختالؼ العينة حيث اشتممت العينة في دراسة الزراد 

الصفوؼ  (1997)عمى الصفوؼ المتقدمة في المرحمة االبتدائية بينما استخدـ دبيس  (1991)

مع دراسة الزراد  (1997)وفي المقابؿ تتفؽ دراسة دبيس . الثالثة األولى مف المرحمة االبتدائية
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مف حيث أنو ال توجد فروؽ في صعوبات التعمـ بيف األطفاؿ في الصفوؼ الدراسية  (1991)

.  المختمفة

فيـ واستخداـ المغة  )ومف الدراسات العربية التي ىدفت إلى تشخيص القدرات النفس لغوية 

لمطمبة ذوي الصعوبات التعميمية المغوية في المرحمة االبتدائية في  (المكتوبة أو المغة المنطوقة

. (1991) سالـ منطقة عماف الكبرى باستخداـ اختبار الينوي لمقدرات النفس لغوية، دراسة

مف عمر      (25)طالب وطالبة مف ذوي صعوبات التعمـ،  (50 )تكونت عينة الدراسة مف 

. مف طمبة الصؼ الرابع االبتدائي (11-10)مف عمر  (25)، و(9-10)

 أظيرت النتائج وجود فروؽ بيف القدرات النفس لغوية بيف الطمبة العادييف وذوي صعوبات 

التعمـ، وأف الصعوبة في التعمـ كانت لدى الطمبة ذوي صعوبات التعمـ في كافة القدرات النفس 

كما أكدت النتائج تمتع اختبار الينوي لمقدرات النفس لغوية بدرجة عالية مف الصدؽ . لغوية

.  التمييزي مما يجعمو أداة تشخيص مناسبة

صعوبات التعمـ والعوامؿ المرتبطة بيا في " بعنواف  فقد أجرى دراسة( 1990) الككافحة أما

، ىدفت إلى معرفة حجـ مشكمة األطفاؿ "المرحمة االبتدائية األردنية مع اقتراح خطة شاممة لعالجيا

 ضافة إلى وضعإلذوي صعوبات التعمـ في المرحمة االبتدائية في مدارس مدينة اربد األردنية، با

استخدـ الباحث االستمارة المبدئية لمتعرؼ  .خطة تربوية عالجية لألطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ

ضافة إلى اختبار تشخيص صعوبات التعمـ الذي طوره إلعمى الطمبة ذوي صعوبات التعمـ، با

.  وقننو عمى البيئة األردنية (1988)الدكتور ياسر سالـ 

ومف أجؿ أف يتأكد الباحث أف ىؤالء الطمبة مف ذوي الذكاء العادي، طبؽ عمييـ اختبار 

تـ تطبيؽ االختبار عمى . المتتابعة لمذكاء المعرب والمقنف عمى البيئة األردنية (ريفف  )مصفوفات 
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ذوي صعوبات تعمـ، وقد تـ اختيار الطمبة مف  ( 216) عادييف و (216) طالبًا وطالبة،  ( 432) 

. ( مدرسة 12)قبؿ معممييـ ومعمماتيـ في كؿ مدرسة مف مدارس العينة والبالغ عددىا

أظيرت نتائج الدراسة أف النسبة المئوية لمطمبة ذوي صعوبات التعمـ في مدينة إربد بمغت 

، وبينت النتائج أيضًا أف نسبة حاالت صعوبات التعمـ لدى الذكور أعمى منيا ( %8.10)حوالي 

 % (.  6.88)ناث إلفي حيف بمغت لدى ا ( % 9.20 )ناث، حيث بمغت لدى الذكور إللدى ا

ومف الدراسات العربية المسحية التي تناولت بعض الخصائص االنفعالية لألطفاؿ ذوي 

 ،(1997دبيس،  )المشار إليو في  (1989)صعوبات التعمـ في المرحمة االبتدائية، دراسة الزيات 

والتي ىدفت إلى دراسة صعوبات التعمـ النمائية واألكاديمية مف حيث أنواعيا الشائعة بيف طمبة 

وتـ استخداـ مقاييس تقدير الخصائص السموكية لذوي صعوبات التعمـ، واختبار . المرحمة االبتدائية

طفاًل  (344)وقد تضمنت عينة الدراسة . ضافة إلى اختبار الشخصية لألطفاؿإلمفيـو الذات، با

.  مف الصؼ األوؿ المتوسط وحتى الصؼ الثالث األساسي

توصمت الدراسة إلى وجود فروؽ جوىرية بيف ذوي صعوبات التعمـ والعادييف في أبعاد 

وتوصمت النتائج أيضًا إلى أف ذوي . مفيـو الذات المثالية، والمدرسة، واألسرة، والدرجة الكمية

: صعوبات التعمـ يختمفوف عف أقرانيـ العادييف في أبعاد التوافؽ الشخصي واالجتماعي التالية 

حساس الطفؿ بقيمتو، والتحرر مف الميوؿ المضادة لممجتمع، والعالقات  شعور الطفؿ باالنتماء، وا 

.  في المدرسة، والعالقات في األسرة، والدرجة الكمية لممقياس

وتوصمت الدراسة أيضًا إلى أف أكثر أنماط صعوبات التعمـ شيوعًا بيف أفراد عينة الدراسة 

ىي صعوبات التعمـ المتعمقة باالنتباه والفيـ والذاكرة، تمييا الصعوبات المتعمقة بالقراءة والكتابة 

والتيجي، وبعدىا صعوبات االنجاز والدافعية، يمييا النمط العاـ لذوي صعوبات التعمـ، فالصعوبات 
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وبينت النتائج أيضًا أف صعوبات التعمـ األكثر تكرارًا بيف أفراد العينة . المتعمقة باالنفعالية العامة

.  ىي صعوبات عامة أكثر منيا صعوبات نوعية

التي أظيرت أف الطمبة ذوي  (  Sharma, 2004)تتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة شارما 

 .صعوبات التعمـ يعانوف مف مشاكؿ في التكيؼ االجتماعي واالنفعالي والسموكي

 Longitudinal Study)) دراسة طولية مقارنة (Chopman, 1988) تشبمافوأجرى

عينة مف األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ، وعينة أخرى مف األطفاؿ . عمى عينتيف مف األطفاؿ

طفاًل، وكاف اليدؼ الرئيس مف ىذه الدراسة ىو مقارنة  (78)وقد بمغ عدد العينة . العادييف

نجاز األكاديمي بيف األطفاؿ العادييف واألطفاؿ الذيف إلالخصائص السموكية والمعرفية، والدافعية، وا

وقد إعتمد الباحث في تحديده لألطفاؿ الذيف يعانوف مف صعوبات . يعانوف مف صعوبات في التعمـ

.  في التعمـ عمى محؾ التباعد، والذي يعني التبايف بيف تحصيؿ الطفؿ العقمي وقدرتو الحقيقية

أشارت نتائج الدراسة إلى أف األطفاؿ الذيف يعانوف مف صعوبات في التعمـ يظيروف 

مستوى أدنى في مفيـو الذات مقارنة باألطفاؿ العادييف، كما أنيـ يبدوف عالمات عمى العجز في 

وأشارت النتائج أيضًا إلى أف األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ أقؿ إدراكًا لقدراتيـ وأقؿ توقعًا . التعمـ

وتتفؽ ىذه الدراسة . كما أنيـ يعانوف مف مشاكؿ في االنتباه والذاكرة، لإلنجاز مف األطفاؿ العادييف

) ، ودراسة شارما (1997)، ودراسة دبيس ( 1995) ، ودراسة النجداوي (1991)مع دراسة الزراد 

2004Sharma,  .) 

طفؿ مف  ( 2002 ) بدراسة مسحية عمى عينة قواميا  (Wilson, 1988 )كلسكف وقاـ 

ىدفت الدراسة إلى تحديد . األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ واألطفاؿ العادييف في والية أيوا األمريكية
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دراكية والسموكية لمطمبة العادييف والطمبة ذوي إلوا (مستوى التحصيؿ  )الخصائص األكاديمية 

.  صعوبات التعمـ

أشارت النتائج إلى أف أداء األطفاؿ العادييف كاف أفضؿ مف أداء األطفاؿ ذوي صعوبات 

. دراكي أو السموكيإلالتعمـ عمى جميع االختبارات المستخدمة سواء في المجاؿ األكاديمي أو ا

 (. Chopman, 1988) ، ودراسة تشبماف( 1995 )وتتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة النجداوي 

.  مف أوائؿ الدراسات العربية لتشخيص صعوبات التعمـ (1988 ) سالـ دراسة وتعتبر

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف الطمبة الذيف يعانوف مف صعوبات في التعمـ في مدارس المرحمة 

تكونت عينة الدراسة . االبتدائية في األردف، مع وضع خطة عالجية لمتغمب عمى ىذه الصعوبات 

 12) في المرحمة االبتدائية موزعيف عمى  ( إناثًا 216 ذكورًا ، 216) طالبًا وطالبة  ( 432 )مف 

، موزعيف (مف األوؿ إلى السادس األساسي)مدرسة، وتـ اختيار ستة صفوؼ في كؿ مدرسة  (

.                                        ( بيئة ثقافية فقيرة – بيئة ثقافية متوسطة–بيئة ثقافية غنية ):عمى ثالثة مستويات بيئية 

معممًا، وطمب مف معمـ  (144)تـ اختيار المدارس والصفوؼ بطريقة عشوائية، وتـ اختيار 

المغة العربية ومعمـ الحساب ومربي الصؼ تحديد أسماء أكثر سبعة طالب في صفو ممف ال 

يعانوف مف صعوبات في التعمـ وفؽ القائمة الخاصة بصعوبات التعمـ التي تـ تزويد المعمـ بيا، ثـ 

قاـ الباحث باختيار ثالثة طالب ممف يعانوف مف صعوبات في التعمـ وثالثة طالب ال يعانوف مف 

وطبؽ الباحث اختبار مايكؿ بست بعد تطويره عمى كافة أفراد . صعوبات في التعمـ في كؿ صؼ

وينقسـ المقياس إلى خمسة أبعاد رئيسية يتضمف كؿ منيا . العينة لمكشؼ عف صعوبات التعمـ

دراؾ إلا )عددا مف األبعاد الفرعية تمثؿ المجاالت السموكية المميزة لصعوبات التعمـ النمائية وىي 

أكدت نتائج . (السمعي، المغة المنطوقة، التوجو، التناسؽ الحركي، السموؾ الشخصي االجتماعي
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ىذه الدراسة قدرة االختبار عمى تشخيص الطالب ذوي صعوبات التعمـ في المرحمة االبتدائية في 

. األردف، وأف االختبار يتمتع بدرجة عالية مف الصدؽ والثبات

دبيس، ) المشار إليو في (Mcconaughy & Ritter, 1986)أما مكونجي ورتر 

أجريا دراسة ىدفت الى دراسة الخصائص السموكية لدى األطفاؿ الذكور ذوي  فقد، (1997

 ( 123) وقد تكونت عينة الدراسة مف أباء . سنة ( 11-6 )صعوبات التعمـ في الفئة العمرية 

طفاًل مف األطفاؿ الذيف يعانوف مف مشكالت تعميمية وضعؼ في التحصيؿ األكاديمي المحوليف 

.  جراء مزيدًا مف التقييـإلإلى مركز التواصؿ بجامعة فيرمونت، وذلؾ 

وقد قاـ الباحثاف بمقارنة استجابات أفراد العينة باستجابات عينتيف معياريتيف، تضمنت 

طفؿ مف  ( 2300) طفؿ مف األطفاؿ العادييف، وتضمنت الثانية أباء  ( 1400 )األولى أباء 

وقد أظيرت النتائج أف األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ كانوا . األطفاؿ المحوليف إلى عيادات خاصة

 . أقؿ انتباىًا، واظيروا نشاطًا مفرطًا إال أنيـ كانوا أقؿ عدوانية

 دراسة مقارنة ( ,1985Rogers & Salklofske) ركجرز كساكمكفسكي وأجرى كؿ مف

بيف األطفاؿ العادييف واألطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ في مجموعة مف الخصائص النفسية 

ىدفت الدراسة إلى تحديد الخصائص المميزة لألطفاؿ الذيف يعانوف مف صعوبات . واألكاديمية

لى تحديد أنواع الصعوبات الشائعة بيف طمبة المرحمة االبتدائية تكونت عينة الدراسة مف . تعمـ، وا 

( 7)طفاًل مف ذوي صعوبات التعمـ، تراوحت أعمار األطفاؿ بيف  (45)طفاًل مف العادييف و (45)

.  أشير (9)سنة و (12)أشير، و (6)سنوات و

أظيرت النتائج أف األطفاؿ الذيف يعانوف مف صعوبات تعمـ يتميزوف بانخفاض في مفيـو 

الذات العاـ واألكاديمي مقارنة بالعادييف، كما أف توقعاتيـ لألداء كانت أكثر انخفاضًا مف العادييف، 

توصمت الدراسة أيضًا إلى أنو يمكف التنبؤ بمدى نجاح . وتميزوا أيضًا بمركز ضبط خارجي
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األطفاؿ الذيف يعانوف مف صعوبات تعمـ في البرامج التربوية واألكاديمية عف طريؽ مفيـو الذات 

 )وتتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة تشبماف        األكاديمي و مركز الضبط العاـ واألكاديمي،

1988Chopman,  ) (.  1997)المشار إليو في دبيس  ( 1889) ، ودراسة الزيات

دراسة تناولت صعوبات التعمـ والعوامؿ المرتبطة بيا  فقد أجرى( 1983)الشرقاكم أما 

لدى تالميذ المرحمة االبتدائية في الكويت، وىدفت إلى الكشؼ عف بعض العوامؿ المرتبطة 

وقد صمـ الباحث استفتاءًا لقياس . بصعوبات التعمـ لدى طمبة المرحمة االبتدائية في الكويت

حساس بالعجز، وعدـ الثقة بالنفس، والظروؼ األسرية، والعالقة بيف المدرسة إلا: العوامؿ التالية

. والطالب والمنيج المدرسي وما يرتبط بو مف أبعاد

مف  (611)مف الذكور و  (225)معممًا ومعممة، منيـ  (836) تكونت عينة الدراسة مف 

والنسب المئوية  ( xكاي تربيع  )حصائي إلناث، وتـ معالجة نتائج الدراسة بواسطة األسموب اإلا

.  لمعرفة الفروؽ بيف استجاباتيـ ومستوى دالالتيا

بيف استجابات  (0.001)أشارت النتائج إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى 

حساس بالعجز، وعدـ الثقة بالنفس، وعامؿ إلالمعمميف والمعممات المؤيديف لألبعاد المكونة لعامؿ ا

الظروؼ األسرية، وعامؿ العالقة بيف المعمـ والطالب، وعامؿ المنيج المدرسي وما يرتبط بو مف 

أبعاد وبيف استجابات المعمميف المعارضيف ليذه األبعاد لصالح المؤيديف، مما يؤكد ارتباط العوامؿ 

.  األربعة بصعوبات التعمـ

ومف الدراسات التي ىدفت إلى التحقؽ مف صدؽ المفيوـ الختبار الينوي لمقدرات النفس 

 بيركزكلك كابركزت كىيس                                           لغوية لمطالب في العيادات، دراسة

 (Pirizzolo, obrzut & Hess, 1983.)  طالبًا منيـ        ( 91 ) اشتممت عينة الدراسة عمى

ناث ممف يعانوف مف صعوبات في التعمـ في مجاؿ القراءة إلمف ا ( 25) مف الذكور و  ( 66) 
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والتيجئة أو الحساب أو فيـ المادة المقروءة، وتراوحت أعمارىـ ما بيف سبع وعشر سنوات، ومعدؿ 

تـ تطبيؽ االختبارات العشرة الفرعية . ، وتـ ذلؾ باستخداـ اختبار رافيف لمذكاء( 102 )ذكائيـ 

اختبار التركيب الصوتي واختبار : ضافييف وىماإلالختبار الينوي باستثناء االختباريف الفرعييف ا

.  كماؿ السمعيإلا

، وبمغ ( 0.30 )أشارت النتائج إلى أف معامؿ الترابط في االختبارات السمعية الصوتية بمغ

، وأكدت نتائج الدراسة أف ىناؾ ترابطًا ( 0.35 )معامؿ الترابط في االختبارات البصرية الحركية 

. قويًا بيف االختبارات البصرية والسمعية واختبارات الحساب

بإجراء دراسة ىدفت إلى تحديد الفروؽ بيف الطالب الذيف ( Deese, 1978)  ديز وقاـ

يعانوف مف مشاكؿ في القراءة، والذيف ال يعانوف مف مشاكؿ ممف كاف ذكاؤىـ عاديًا باستخداـ 

 ( 10 – 7)وقد شممت عينة الدراسة طالبًا مف سف .بعض اختبارات الينوي لمقدرات النفس لغوية

. سنوات ممف يعانوف وممف ال يعانوف مف مشاكؿ في القراءة

 وخمص ديز مف ىذه الدراسة إلى أف ىنالؾ فروقًا واضحة بيف الطالب الذيف يعانوف مف 

كماؿ إلاختبار ا :مشاكؿ في القراءة والذيف ال يعانوف مف مشاكؿ في القراءة في االختبارات التالية

واختبار التذكر السمعي المتسمسؿ، واختبار التذكر البصري المتسمسؿ، واختبار التركيب  القواعدي،

 .الصوتي 

( 1991سالـ،   )الوارد في (Schwarts and Bryan, 1972)شوارتس وبرياف    وأجرى

دراسة ىدفت إلى الكشؼ عف العالقة القائمة بيف اختبار سموؾ األطفاؿ لمايكؿ بست ، واألداء 

) طالبًا مف ذوي صعوبات التعمـ، تـ اختيارىـ مف بيف  ( 42 )اشتممت العينة عمى . األكاديمي

طالبًا ممف ال  (42)دراؾ السمعي لمايكؿ بست، وإلطالبًا عمى أساس نتائجيـ في اختبار ا ( 183
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طالبًا بطريقة االختيار العشوائي،  (176)يعانوف مف صعوبات في التعمـ، تـ اختيارىـ مف بيف 

.  وطبقت عمى أفراد العينة اختبارات القراءة واالختبار الفرعي لممفردات في اختبار وكسمر

أشارت النتائج إلى أف أداء الطالب ذوي صعوبات التعمـ كاف اقؿ مف أداء الطالب الذيف 

ال يعانوف مف صعوبات تعمـ في مجاؿ الميارات المغوية، كما أكد الباحثاف عمى صالحية اختبار 

 وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة .مايكؿ بست في الكشؼ عف الصعوبات التعميمية بيف الطالب

(.  Wilson, 1988)ولسوف 

 دراسة ىدفت إلى تحديد (2000الدبس، )الوارد في  (Bartin, 1971)بارتيف  وأجرى

فئة ال : الفروؽ القائمة بيف ثالث فئات مف الطمبة في الصؼ الثالث االبتدائي وىذه الفئات ىي 

تعاني مف أي مشكمة في القراءة، وفئة تعاني مف مشكمة خفيفة في القراءة، وفئة أخرى تعاني مف 

. وطبؽ إختبار إلينوي لمقدرات النفس لغوية عمى كامؿ أفراد عينة الدراسة. مشكمة شديدة في القراءة

كماؿ السمعي، واختبار التركيب الصوتي أظيرا فروقًا بيف إلأشارت نتائج الدراسة إلى أف اختبار ا

 .الفئات الثالث

إلى تحديد أوجو ( 1995النجداكم، ) الوارد في (Clebre, 1971)وىدفت دراسة سميبر 

االختالؼ بيف الطالب الذيف يعانوف مف صعوبة في القراءة والطالب الذيف ال يعانوف مف صعوبة 

( 104)ولقد اشتممت عينة الدراسة عمى . فييا وذلؾ باستخداـ اختبار الينوي لمقدرات النفس لغوية

طالبًا ال يعانوف  (52)طالبًا يعانوف مف صعوبات في التعمـ في مجاؿ القراءة و (52)طالب، منيـ 

  .سنوات (8-7)مف صعوبات في التعمـ، وتراوحت أعمار أفراد العينة المبحوثة بيف 

خمص سميبر مف ىذه الدراسة إلى أف ىنالؾ فروقًا ذات داللة إحصائية بيف أداء الطمبة 

العادييف وأداء الطمبة ذوي صعوبات التعمـ عمى جميع االختبارات المستخدمة في ىذه الدراسة، 

. Deese, 1978))وتتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة ديز. باستثناء اختبار التذكر البصري المتسمسؿ
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 دراسة ىدفت إلى (2000الدبس، )الوارد في   (Macione, 1969)وأجرى ماسيوف 

تحديد أوجو االختالؼ بيف الطالب الذيف يعانوف مف مشاكؿ في القراءة والطالب الذيف ال يعانوف 

.  مف مشاكؿ فييا، وذلؾ بواسطة استخداـ محكات اختبار الينوي لمقدرات النفس لغوية

أشارت نتائج تمؾ الدراسة إلى أف معدؿ الطالب الذيف يعانوف مف مشاكؿ في القراءة كاف 

: أقؿ مف معدؿ الطالب الذيف ال يعانوف مف مشاكؿ في القراءة في االختبارات الفرعية التالية

اختبار - اختبار التذكر البصري المتسمسؿ- كماؿ البصريإلاختبار ا- كماؿ القواعديإلاختبار ا

 )ومما يجدر ذكره ىنا أف ىذه الدراسة ال تتفؽ مع الدراسة التي أجراىا بارتيف. التركيب الصوتي

1971Bartin,  ) (. 2000الدبس، ) المشار إليو في

 مع دراسة (2000الدبس، )الوارد في  ( Macione, 1969)وقد اتفقت دراسة ماسيوف 

، والتي ىدفت إلى تشخيص  (1995النجداكم،  )المشار إليو في  (,Kass 1962)كاس 

طالبًا ممف  (21)صعوبات القراءة عند األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ، واشتممت عينة الدراسة عمى 

يعانوف مف مشاكؿ في القراءة، تراوحت أعمارىـ بيف سبع سنوات، و تسع سنوات وأحد عشر شيرًا، 

ممف ىـ في الصفوؼ الثاني والثالث والرابع األساسي، والذيف ال يعانوف مف أية إعاقة بصرية أو 

سمعية أو حركية، وكاف ذكاؤىـ ضمف المعدؿ العادي كما حدده اختبار ستانفورد بينيو لمذكاء، وقد 

.  تـ تطبيؽ اختبار الينوي لمقدرات النفس لغوية باختباراتو التسعة الفرعية عمى أفراد العينة

خمص كاس إلى أف الطالب ذوي صعوبات القراءة حصموا عمى معدالت عالية في اختبار 

وأظيرت النتائج أيضًا أف الطالب ذوي صعوبات التعمـ في اختبار القراءة قد . فؾ الرموز البصرية

اختبار - اختبار الترابط السمعي الصوتي: حصموا عمى معدالت منخفضة في االختبارات التالية

. دراؾإلاختبار سرعة ا- اختبار تذكر األشكاؿ- اختبار المتاىات - التسمسؿ البصري الحركي
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وخمص كاس أيضًا إلى أف الطالب ذوي صعوبات القراءة يعانوف مف صعوبات تعمـ في المستوى 

: التكاممي والذي يشمؿ االختبارات التالية

اختبار التذكر البصري - اختبار التذكر السمعي الصوتي المتسمسؿ-  اختبار السمع الصوتي اآللي

اختبار - اختبار المتاىات- اختبار التركيب الصوتي- اختبار البصر اآللي- الحركي المتسمسؿ

 .دراؾإلاختبار سرعة ا- اختبار تذكر األشكاؿ- تذكر المتاىات

 ,Bartin)     ومما يجدر ذكره ىنا أف ىذه الدراسة لـ تتفؽ مع الدراسة التي أجراىا بارتيف      

(. 2000الدبس، )المشار إليو في  ( 1971

 

 

 

 

:- التعميؽ عمى الدراسات السابقة

مف خالؿ دراسة وتحميؿ الدراسات السابقة الواردة في الفصؿ الثاني وجد الباحث أف ىذه الدراسات 

: اشتممت عمى عدة نقاط وىي

مبريقية التي أجريت حوؿ الخصائص المغوية لألطفاؿ ذوي صعوبات إلكثرة الدراسات ا -1

التعمـ وخصوصا صعوبات القراءة، ومف ىذه الدراسات دراسة دكتناف         

Dikitanan, 1994 ) ) ودراسة (1991)، ودراسة سالـ (1995)، ودراسة النجداوي ،

، وقمة الدراسات التي أجريت حوؿ الخصائص السموكية لألطفاؿ ذوي (1991)الزراد 

 . صعوبات التعمـ
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أظيرت معظـ الدراسات المتعمقة بتشخيص ظاىرة صعوبات التعمـ أف ىناؾ فروقًا جوىرية  -2

بيف أداء الطمبة العادييف وأداء الطمبة ذوي صعوبات التعمـ، ومف ىذه الدراسات دراسة 

، ودراسة  ( ( McNamara, 2003، ودراسة مكنامارا(Sharma, 2004 )شارما

، ودراسة تشبماف          (1995)، ودراسة النجداوي ( Jongmans, 2003 )جونجمانز 

 ( Chopman, 1988 .)

ركزت معظـ الدراسات عمى الخصائص والسمات العامة لذوي صعوبات التعمـ، ومف ىذه  -3

، ولـ (1988)، ودراسة سالـ ( 1991) ، ودراسة الزراد (1991)الدراسات دراسة سالـ 

 .يكف ىناؾ تركيز بنفس المستوى عمى البرامج التربوية العالجية لذوي صعوبات التعمـ

كثرة الدراسات التي تناولت تشخيص ظاىرة صعوبات التعمـ مف ناحية أكاديمية، ومف ىذه  -4

، وقمة (1991)، ودراسة الزراد ( ( McNamara, 2003الدراسات دراسة مكنامارا

 .الدراسات التي تناولت صدؽ وثبات االختبارات المستخدمة في تشخيص ىذه الظاىرة

اختالؼ نسبة ذوي صعوبات التعمـ مف مجتمع آلخر نتيجة اختالؼ التعريفات وأدوات  -5

، (1997)القياس والتشخيص المستخدمة، ومف الدراسات التي بينت ذلؾ دراسة دبيس 

 (.1990)، ودراسة الكوفحة (1991)ودراسة الزراد 

ناث، وأف لمتغير العمر تأثير واضح إلتوجد ظاىرة صعوبات التعمـ عند كؿ مف الذكور وا -6

عمى ظاىرة صعوبات التعمـ، فكمما صغر عمر الطالب كمما كانت المشكمة أكبر، ومف 

 (. 1997)الدراسات التي بينت ذلؾ دراسة دبيس 

كثرة الدراسات التي ركزت عمى طمبة المدارس وخصوصا المرحمة األساسية، ومف ىذه  -7

، (1995)، ودراسة النجداوي (2001)، ودراسة أبو مرؽ (1997)الدراسات دراسة دبيس 
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وقمة الدراسات التي ركزت عمى طمبة  (1990)، ودراسة الكوافحة ( 1991)ودراسة الزراد 

 .المرحمة الثانوية

كثرة الدراسات التي استخدمت المنيج التجريبي بطريقة المقارنة، ومف ىذه الدراسات دراسة  -8

ودراسة النجداوي  (( McNamara,2003 ، ودراسة مكنامارا (Sharma, 2004 )شارما

 . ، وقمة الدراسات التي استخدمت المناىج األخرى(1995)

ومف الجدير ذكره أف الدراسة الحالية تتفؽ مع معظـ الدراسات السابقة مف حيث عينة 

الدراسة التي تكونت مف طمبة المرحمة األساسية الدنيا، ولكنيا تختمؼ مع معظـ الدراسات 

السابقة مف حيث الموضوع والمنيج، فقد تـ فييا دراسة الخصائص السموكية لمطمبة ذوي 

. صعوبات التعمـ والطمبة العادييف باستخداـ المنيج الوصفي

 

 

 

 

الفصؿ الثالث 

 الطريقة كاإلجراءات
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الفصؿ الثالث 

الطريقة كاإلجراءات 

سيتناوؿ الباحث في ىذا الفصؿ مجتمع الدراسة وعينتيا، ووصؼ خطوات بناء أداة الدراسة 

جراءات تطبيقيا، والتحميالت اإلحصائية التي استخدميا الباحث لمكشؼ عف نتائج الدراسة . وا 

: منيج الدراسة

وقد تـ ذلؾ مف . إعتمد الباحث منيج الدراسة ألوصفي، وذلؾ لمناسبتو ألغراض الدراسة

خالؿ استخداـ استبياف أولي لتشخيص الطمبة ذوي صعوبات التعمـ باإلضافة إلى استخداـ مقياس 

. الخصائص السموكية

: مجتمع الدراسة
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 تكوف مجتمع الدراسة مف جميع طمبة الصؼ الثالث األساسي في المدارس التابعة لتربية 

 )ضواحي القدس، والمنتظميف في مدارسيـ في الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي             

طالبة،  ( 627) طالبًا،  ( 757) طالبًا وطالبة، منيـ  (1384) ، والبالغ عددىـ (ـ 2004/2005

 ) طمبة الصؼ الرابع األساسي، والبالغ عددىـ إلى، باإلضافة ةشعبة دراسي (52)موزعيف عمى 

شعبة  ( 59) طالبة، موزعيف عمى ( 762) طالبًا، و  ( 930) طالبًا وطالبة، منيـ  ( 1692

. دراسية

: عينة الدراسة

  ذوي صعوبات تعمـ 44 عادييف، و 44) طالبًا وطالبة  ( 88 )تكونت عينة الدراسة مف 

مدارس حكومية تابعة لتربية  ( 7) مف طمبة الصفيف الثالث والرابع األساسييف ينتموف إلى  (

مف العدد الكمي لممدارس التي يوجد فييا الصفيف الثالث  (%20 )ضواحي القدس، أي ما نسبتو

وقد تـ اختيار مدارس العينة بطريقة قصدية . مدرسة حكومية (37)والرابع األساسييف، والبالغ 

مف  (ذكور، إناث )حسب المنطقة الجغرافية وحسب جنس الطمبة، حيث تـ اختيار مدرستيف 

ذكور، إناث،  )مف منطقة الوسط، وثالث مدارس  (ذكور، إناث )المنطقة الغربية، ومدرستيف 

.  يوضح ذلؾ ( 1) مف المنطقة الشرقية، والجدوؿ  (مختمطة

( 1)الجدكؿ 

المدارس التي تنتمي إلييا عينة الدراسة 

 

 اسـ المدرسة 

مجمكع          الصؼ الرابع الصؼ الثالث نكعيا    المنطقة 

الطمبة  ذكم صعكبات عادييف ذكم صعكبات عادييف 

 12 3 3 3 3 إناثشرقية ث . السكاحرة

 12 3 3 3 3 إناثكسط س .ألراـ
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 12 3 3 3 3 إناثغربية س .القبيبة

 12 3 3 3 3ذككر شرقية س .أبك ديس 

 12 3 3 3 3 ذككر كسطصالح الديف 

 12 3 3 3 3 ذككر غربيةس . بيت عناف

مخيـ عرب 

الجياليف 

 16 4 4 4 4 مختمطة شرقية

 88 22 22 22 22المجمكع  العاـ لطمبة العينة 

 

 

 

: اإلجراءات الميدانية الختيار العينة كتطبيؽ االختبار 

قاـ الباحث بمراجعة قسـ التعميـ العاـ في مديرية التربية والتعميـ في محافظة ضواحي  - أ

تبدأ  )القدس بيدؼ معرفة عدد المدارس الحكومية التي يوجد فييا مرحمة أساسية دنيا 

باإلضافة إلى معرفة العدد الكمي لطمبة . (مف الصؼ األوؿ حتى الصؼ الرابع األساسي

 .   الصفيف الثالث والرابع األساسييف في ىذه المدارس

بمغ عدد المدارس الحكومية التي يوجد فييا مرحمة أساسية دنيا في منطقة ضواحي   - ب

( 1384) مدرسة، وبمغ المجموع العاـ لطمبة الصؼ الثالث األساسي  ( 37 )القدس 

شعبة، والمجموع العاـ لطمبة الصؼ الرابع األساسي  ( 52 )طالبًا وطالبة، موزعيف عمى 

 .شعبة ( 59) طالبًا وطالبة موزعيف عمى  (1692)
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مف العدد الكمي لممدارس الحكومية التي يوجد فييا  (% 20 )تـ تحديد حجـ العينة بواقع  - ت

مدارس، تـ اختيارىا مف قبؿ  ( 7 )مرحمة أساسية دنيا، حيث بمغ عدد مدارس العينة 

الباحث بطريقة قصدية حسب المنطقة الجغرافية وحسب جنس الطمبة، حيث تـ اختيار 

مف منطقة  (ذكور، إناث )مف المنطقة الغربية، ومدرستيف  (ذكور، إناث )مدرستيف 

 ( 1 )مف المنطقة الشرقية، والجدوؿ   (ذكور، إناث، مختمطة )الوسط، وثالث مدارس 

 .   وضح ذلؾ

 قاـ الباحث باالتصاؿ بإدارة ىذه المدارس عف طريؽ مديرية التربية والتعميـ، وتـ  - ث

االجتماع مع معممي الصفيف الثالث والرابع األساسييف في كؿ مدرسة، حيث وضح 

 .الباحث ليـ أىداؼ الدراسة وآلية اختيار العينة

معممات الصؼ الثالث والرابع األساسييف استمارة التشخيص األولي / استخدـ معممي - ج

( 3)عاديات و /طالبات عادييف/طالب (3)، الختيار ( 2 )والمشار إلييا في ممحؽ 

( 3)ذوات صعوبات تعمـ مف الصؼ الثالث األساسي، و/طالبات ذوي/طالب

ذوات صعوبات تعمـ مف /طالبات ذوي/طالب (3)عاديات و /طالبات عادييف/طالب

أما فيما . مف مدارس العينة ( إناث3 ذكور، و3)مدارس  (6)الصؼ الرابع األساسي في 

( 4)، و ( إناث2 ذكور، 2)طالب عادييف  (4)يتعمؽ بالمدرسة المختمطة فقد تـ اختيار 

طالب  (4)مف الصؼ الثالث األساسي، و ( إناث2 ذكور،2)طالب ذوي صعوبات 

مف  ( إناث2 ذكور، 2)طالب ذوي صعوبات  (4)، و ( إناث2 ذكور، 2)عادييف 

 22)عادييف  (44)طالبًا وطالبة،  (88)بمغ العدد الكمي لمعينة . الصؼ الرابع األساسي

يبيف  (2)، والجدوؿ ( إناث22 ذكور، 22)ذوي صعوبات  (44)، و ( إناث22ذكور، 

 .خصائص عينة الدراسة حسب متغيرات الجنس والصؼ والحالة
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  (2 )الجدكؿ 

تكزيع عينة الدراسة حسب متغيرات الجنس كالصؼ كالحالة 

 

الحالة 

الجنس / الصؼ 

الصؼ الرابع الصؼ الثالث 

المجمكع إناث ذككر إناث ذككر 

 44 11 11 11 11عادييف 

 44 11 11 11 11ذك صعكبات التعمـ 

 88 22 22 22 22المجمكع العاـ 

 

تـ بعد ذلؾ جمع معمومات إضافية عف الطمبة ذوي صعوبات التعمـ الذيف وقع عمييـ  - ح

لى ممفاتيـ المدرسية خالؿ / االختيار، وذلؾ بالرجوع إلى مالحظات معممييـ معمماتيـ، وا 

 %(.60)السنوات السابقة والتي أظيرت أف معدالتيـ خالليا كانت متدنية وأقؿ مف 

بعد االنتياء مف عممية اختيار العينة وجمع المعمومات قاـ الباحث بتدريب اثنيف مف  - خ

زمالئو المشرفيف التربوييف عمى آلية تطبيؽ االختبارات وكيفية تصحيحيا، وبعد االنتياء 

مف عممية التدريب، باشر الباحث وزمالؤه بتطبيؽ االختبار في المدارس المستيدفة، وقد 

 2005 /4 /20) أياـ في الفترة الواقعة ما بيف           ( 7 )استغرقت عممية التطبيؽ 

وقد بمغ متوسط زمف االختبار لممفحوصيف مف عينة الطمبة . ( 2005 / 5/ 10) إلى  (

أما بالنسبة . دقيقة، حيث تـ تطبيقو بشكؿ فردي ( 25 )ذوي صعوبات التعمـ 

دقيقة، حيث  ( 15 )لممفحوصيف مف الطمبة العادييف فقد بمغ متوسط تطبيؽ االختبار 

وتـ تطبيؽ االختبار بالزمف المشار اليو سابقا لكال العينتيف في . طبؽ بشكؿ جماعي

 .جمسة واحدة
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بعد االنتياء مف عممية تطبيؽ وتصحيح االختبار قاـ الباحث بتفريغ البيانات عمى  - د

  (.3 )أنظر الممحؽ . نموذج خاص لكؿ طالب

: أدكات الدراسة

: استمارة التشخيص األكلي- 1

، وىي (1995)استمارة التشخيص األولي المستخدمة في دراسة النجداوي  استخدـ الباحث 

عبارة عف استمارة لمتعرؼ عمى الطمبة ذوي صعوبات التعمـ، وتحتوي عمى معايير يستخدميا 

المعمموف لمكشؼ عف ذوي صعوبات التعمـ األكاديمية، وجرى تعديميا لتتناسب مع أىداؼ الدراسة 

اشتممت  .والجدير بالذكر أف ىذه االستمارة تتمتع بدالالت عالية مف الصدؽ والثبات. الحالية

االستمارة عمى بيانات حوؿ الطالب المستيدؼ والمتضمنة اسمو، ومدرستو، وصفو، وجنسو 

في مواد المغة العربية والعمـو  ( 2005/ 2004 )باإلضافة إلى درجاتو في الفصؿ األوؿ 

االنتباه، : ) فقرة موزعة عمى خمس مجاالت وىي ( 29 )واشتممت االستمارة عمى . والرياضيات

 (. 2) أنظر الممحؽ . (النشاط الحركي، الذاكرة، االدراؾ، التفكير 

. (مقياس الخصائص السمككية  )أداة الدراسة - 2

 :بناء األداة* 

مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ الدراسة قاـ الباحث ببناء أداة الدراسة الحالية مف خالؿ إتباع 

: الخطكات التالية

  اإلطالع عمى األدب التربوي المتعمؽ بصعوبات التعمـ، مف أجؿ معرفة الخصائص

 :تبيف لمباحث ما يميالسموكية لمطمبة ذوي صعوبات التعمـ، والطمبة العادييف، وقد 

يعاني الطمبة ذوي صعوبات التعمـ مف اضطرابات في الذاكرة والتفكير واالنتباه،      في  - أ

 .حيف ال يعاني الطمبة العادييف مف ىذه االضطرابات
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 يعاني الطمبة ذوي صعوبات التعمـ مف نشاط حركي زائد في حيف ال يعاني                                   - ب

 .الطمبة العادييف مف ىذه المشكمة

 يعاني الطمبة ذوي صعوبات التعمـ مف اضطرابات في اإلدراؾ، في حيف ال يعاني الطمبة  - ت

 .العادييف مف ىذه االضطرابات

 يعاني الطمبة ذوي صعوبات التعمـ مف صعوبات في التآزر البصري الحركي،              - ث

  (.1997الخطيب كالحديدم،  )في حيف ال يعاني الطمبة العادييف مف ىذه الصعوبات 

  قاـ الباحث باالطالع عمى المقاييس الخاصة بصعوبات التعمـ مثؿ الصورة المعربة لمقياس

، (الصورة األردنية الختبار الينوي لمقدرات النفس لغوية )الينوي لمقدرات النفس لغوية 

، ومقاييس أخرى مستخدمة في (مقياس ياسر سالـ  )والصورة المعربة لمقياس مايكؿ بست 

 (.1995)، ودراسة النجداوي (1983)دراسات عربية مثؿ دراسة الشرقاوي 

  بعد دراسة اإلطار النظري والمقاييس المستخدمة في مجاؿ صعوبات التعمـ تـ بناء األداة

بحيث تكوف شاممة، وموضوعية، ومتوافقة مع االختبارات المستخدمة في مجاؿ صعوبات 

 .التعمـ، ومنسجمة مع البيئة الفمسطينية

  ،بعد االنتياء مف بناء األداة، تـ عرضيا عمى مجموعة مف المختصيف في مجاؿ التربية

والتربية الخاصة، وصعوبات التعمـ في جامعة القدس وجامعة الخميؿ وجامعة بيت لحـ، 

  (.4 )انظر الممحؽ . وتـ تعديؿ فقرات االختبار وفؽ التغذية الراجعة مف قبؿ المحكميف

  اشتممت أداة الدراسة عمى ثمانية اختبارات فرعية تتعمؽ بالخصائص السموكية لمطمبة ذوي

 (. 5 )أنظر الممحؽ . صعوبات التعمـ

: كصؼ األداة   * 
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قاـ الباحث ببناء األداة المستخدمة في ىذه الدراسة مف أجؿ التعرؼ عمى الخصائص 

السموكية لمطمبة ذوي صعوبات التعمـ والطمبة العادييف مف الصفيف الثالث والرابع األساسييف،   

:  واشتمؿ القسـ األوؿ مف األداة عمى المتغيرات المستقمة التالية

.  الصؼ المدرسي– الجنس – اسـ المدرسة الرسمي –                  اسـ الطالب 

واشتمؿ القسـ الثاني مف األداة عمى نوعية االختبارات الفرعية، وتعميمات تطبيقيا 

وتصحيحيا، وعدد فقرات كؿ اختبار، وقد بمغ عدد االختبارات الفرعية المتعمقة بالخصائص 

. االختبارات الفرعية المتعمقة بالخصائص السموكية ( 3 )السموكية ثماني اختبارات، ويبيف الجدوؿ 

 

 ( 3 )الجدكؿ 

 االختبارات الفرعية المنبثقة عف مقياس الخصائص السمككية

اسـ االختبار 

الرئيسي 

اسـ االختبار 

الفرعي 

ىدؼ االختبار 

الفرعي 

عدد فقرات 

االختبار 

الفرعي 

الحد األعمى 

لإلجابة 

الحد األدنى 

لإلجابة 

مقياس 

الخصائص 

السمككية 

لألطفاؿ ذكم 

صعكبات التعمـ 

كاألطفاؿ 

العادييف  

االستقباؿ 

السمعي 

قياس اضطرابات 

االنتباه 

6 1 0 

االستقباؿ 

البصرم 

قياس اضطرابات 

االنتباه 

6 1 0 

قياس اضطرابات الترابط السمعي 

االنتباه 

6 1 0 

قياس اضطرابات الترابط البصرم 

االنتباه 

6 1 0 
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التذكر السمعي 

المتسمسؿ 

قياس اضطرابات 

الذاكرة 

6 2 0 

قياس طبيعة اإلدراؾ اإلدراؾ البصرم 

البصرم 

6 2 0 

قياس طبيعة اإلدراؾ اإلدراؾ السمعي 

السمعي 

6 2 0 

التآزر البصرم 

الحركي 

قياس صعكبة التآزر 

البصرم الحركي 

6 6 0 

 

: صدؽ األداة* 

            قاـ الباحث بعرض أداة الدراسة عمى ثالثة عشر محكمًا مف أعضاء ىيئة التدريس مف كمية 

التربية في جامعة القدس، وجامعة بيت لحـ، وجامعة الخميؿ، ومف المتخصصيف في التربية الخاصة 

وذلؾ مف أجؿ - (4)انظر الممحؽ - مف حممة الماجستير والدكتوراه، باإلضافة إلى مشرفيف تربوييف

مراجعة األداة مف الناحية المغوية، والتحقؽ مف مدى مالءمة فقرات االختبار لمبيئة الفمسطينية، ومدى 

. وضوح تعميمات تطبيؽ وتصحيح االختبار

 وتـ ذلؾ وفؽ استمارة أعدت ليذا الغرض يممؤىا المحكـ بنفسو في بداية كؿ فقرة، وأشارت نتائج 

، (0.89)التحكيـ إلى أف نسبة االتفاؽ بيف المحكميف حوؿ الصياغة المغوية لفقرات االختبار بمغت 

، وبمغت نسبة ( 0.98)وبمغت نسبة االتفاؽ بيف المحكميف حوؿ مدى وضوح تعميمات تطبيؽ االختبار 

يوضح  ( 6) ، والممحؽ ( 0.98)االتفاؽ بيف المحكميف حوؿ مدى وضوح تعميمات تصحيح االختبار 

. نتائج ذلؾ

 :ثبات األداة* 



 63 

يبيف قيمة  ( 4 )تـ التوصؿ إلى دالالت عف ثبات األداة باستخداـ معادلة كرونباخ ألفا، والجدوؿ   

. معامؿ الثبات لكؿ اختبار فرعي، ومعامؿ الثبات لالختبار الكمي

 

 

 

 

 

 

  ( 4 )الجدكؿ 

ألفا لكؿ اختبار فرعي كلالختبار الكمي - نتائج الثبات باستخداـ معادلة كركنباخ

قيمة الثبات االختبار الفرعي التسمسؿ 

 0.73اختبار االستقباؿ السمعي - 1

 0.77اختبار االستقباؿ البصرم - 2

 0.90اختبار الترابط السمعي - 3

 0.87اختبار الترابط البصرم - 4

 0.96اختبار التذكر السمعي المتسمسؿ - 5

 0.98اختبار اإلدراؾ البصرم - 6

 0.96اختبار اإلدراؾ السمعي - 7

 0.74اختبار التآزر البصرم الحركي - 8

 0.99االختبار الكمي  
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يتبيف مف النتائج الظاىرة في الجدوؿ السابؽ أف أعمى معامؿ لالتساؽ الداخمي ىو في 

، وأقؿ معامؿ لالتساؽ الداخمي ىو في اختبار ( 0.98 )اختبار اإلدراؾ البصري حيث بمغ 

، ( 0.99) ، وبمغ معامؿ االتساؽ الداخمي لالختبار الكمي ( 0.73 )االستقباؿ السمعي حيث بمغ 

وىذا يعني أف األداة تتمتع بدالالت عالية مف الصدؽ واالتساؽ الداخمي، وىذا يجعميا أداة 

. تشخيصية مناسبة لقياس الخصائص السموكية لمطمبة ذوي صعوبات التعمـ والطمبة العادييف

         

 

 

 :المعالجة االحصائية 

            بعد جمع بيانات الدراسة، قاـ الباحث بمراجعتيا وتحميميا باستخداـ البرنامج اإلحصائي   

(SPSS)         وتـ استخداـ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، وتحميؿ التبايف الثالثي ،

(3 Way ANOVA ) مف أجؿ مقارنة متوسطات أداء الطمبة العادييف والطمبة ذوي صعوبات التعمـ ،

عمى مقياس الخصائص السموكية، ومف أجؿ معرفة أثر كؿ مف حالة الطمبة والجنس والصؼ 

خاصية االنتباه، وخاصية الذاكرة، وخاصية  ): والتفاعالت بينيا عمى الخصائص السموكية التالية

، وعمى أداء الطمبة في مقياس الخصائص السموكية، وىذا (اإلدراؾ، وخاصية التآزر البصري الحركي

. ما سيتـ توضيحو في الفصؿ الرابع
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الفصؿ الرابع 

عرض النتائج 
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الفصؿ الرابع 

عرض النتائج 

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى الخصائص السموكية لمطمبة ذوي صعوبات التعمـ 

والطمبة العادييف باستخداـ مقياس الخصائص السموكية، والى معرفة إذا ما كانت ىناؾ فروؽ في 

وفيما يمي عرضًا لمنتائج التي . ىذه الخصائص تعزى إلى نوع الطمبة، وجنسيـ، وصفيـ الدراسي

: توصؿ إلييا الباحث

: النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األكؿ

بيف متكسطات أداء ( α =0.05)ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة - 1

 (ذكم صعكبات، عادييف )الطمبة عمى مقياس الخصائص السمككية تعزل إلى حالة الطمبة 

كالتفاعالت بينيا؟  (ثالث، رابع  )كالصؼ  (ذكر، أنثى  )كالجنس 
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تـ حساب متوسطات الطمبة العادييف والطمبة ذوي صعوبات  لإلجابة عمى السؤاؿ األوؿ،

التعمـ عمى مقياس الخصائص السموكية، وكانت حالة الطمبة والجنس والصؼ متغيرات مستقمة، 

 . يوضح ذلؾ ( 5 )والدرجة الكمية لمقياس الخصائص السموكية متغيرات تابعة والجدوؿ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (5 )الجدكؿ 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ألثر متغير حالة الطمبة كالجنس 

كالصؼ عمى األداء في مقياس الخصائص السمككية 

 

المتغيرات 

المتكسط الحسابي العدد 

 

نحراؼ المعيارم إلا

 

الحالة 

 3.51 81.93 44عادييف 

 4.16 52.32 44ذكم صعكبات 

 

الجنس 

 14.33 66.35 44ذككر 

 16.47 67.90 44إناث 

 

الصؼ 

 15.26 65.12 44ثالث 

 15.38 69.13 44رابع 
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ولمعرفة أثر كؿ مف حالة الطمبة والجنس والصؼ والتفاعالت بينيا عمى األداء في مقياس 

الخصائص السموكية، تـ حساب متوسطات الطمبة العادييف والطمبة ذوي صعوبات التعمـ عمى 

ولمعرفة داللة الفروؽ بيف ىذه . (األجزاء الثمانية لممقياس مجتمعة )مقياس الخصائص السموكية 

يوضح  ( 6) ، والجدوؿ ( way ANOVA 3)المتوسطات، تـ استخداـ تحميؿ التبايف الثالثي 

. ذلؾ

 

 

 

 

 ( 6 )الجدكؿ 

تحميؿ التبايف الثالثي ألثر متغير الجنس كالصؼ كالحالة كالتفاعالت بينيا عمى 

 األداء في مقياس الخصائص السمككية

مجمكع مصدر التبايف 
المربعات 

درجات 
الحرية 

متكسط 
المربعات 

 (ؼ)قيمة 
المحسكبة 

مستكل 
الداللة 

 1 34.375الجنس 
 

34.375 5.514 0.021 *

 1 232.375الصؼ 
 

232.375 37.275 0.0001 *

 1 12648.011الحالة 
 

12648.011 1300.157 0.0001 *

 1 2.557الصؼ * الجنس
 

2.557 0.410 0.524 

* 0.002 10.808 67.375 1 67.375الحالة * الجنس 
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 (.α =0.05)دالة عند مستكل * 

 

 

 (5.514)لمتغير الجنس كانت تساوي ( ؼ ) أف قيمة  (6)يتضح مف خالؿ الجدوؿ 

، أي (α =0.05)، وىي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة (0.021)ومستوى داللتيا يساوي 

أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في األداء عمى مقياس الخصائص السموكية تعزى إلى الجنس 

. (ذكور، إناث )

، يتبيف أف متوسط أداء الذكور           ( 5 )وبالرجوع إلى المتوسطات الحسابية في جدوؿ 

درجة، وانحرافو  (66.35)في مقياس الخصائص السموكية قد بمغ  (عادييف وذوي صعوبات  )

عمى ( عاديات وذوات صعوبات تعمـ ) ناث إل، في حيف بمغ متوسط أداء ا( 14.33)المعياري 

ناث كاف إل، أي أف متوسط أداء ا( 16.47 )درجة، وانحرافو المعياري  (67.90)نفس المقياس 

. ناثإلأعمى مف متوسط أداء الذكور، وأف الفروؽ كانت لصالح ا

ًً أف قيمة  ( 6 ) ويتبيف مف الجدوؿ  لمتغير الصؼ كانت تساوي ( ؼ ) أيضًا

= α)، وىي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة (0.0001) ومستوى داللتيا يساوي (37.275)

 
 1 0.284الحالة * الصؼ 

 
0.284 0.046 0.832 

 1 0.920الحالة *الصؼ*الجنس
 

0.920 0.148 0.702 

 80 498.727الخطأ 
 

6.234  --- ---

 87 13484.625الكمي 
 

 --- --- ---
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، أي أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في األداء عمى مقياس الخصائص السموكية تعزى (0.05

. (ثالث، رابع  )إلى الصؼ الدراسي 

، يتبيف أف متوسط أداء طمبة الصؼ ( 5 )وبالرجوع إلى المتوسطات الحسابية في جدوؿ 

، في ( 15.26)درجة، وانحرافو المعياري  ( 65.12)الثالث في مقياس الخصائص السموكية قد بمغ 

درجة، وانحرافو المعياري  ( 69.13)حيف بمغ متوسط أداء طمبة الصؼ الرابع عمى نفس المقياس 

، أي أف متوسط أداء طمبة الصؼ الرابع كاف أعمى مف متوسط أداء طمبة الصؼ ( 15.38)

.  الثالث، وأف الفروؽ كانت لصالح طمبة الصؼ الرابع

 (1300.157)لمتغير حالة الطمبة كانت تساوي ( ؼ ) أف قيمة  ( 6 )كما ويظير جدوؿ 

، أي (α =0.05)، وىي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة (0.0001)ومستوى داللتيا يساوي 

أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في األداء عمى مقياس الخصائص السموكية تعزى إلى حالة 

. (عادييف، ذوي صعوبات )الطمبة 

، يتبيف أف متوسط أداء الطمبة ( 5 )وبالرجوع إلى المتوسطات الحسابية في جدوؿ 

، في ( 3.51)درجة، وانحرافو المعياري  ( 81.93)العادييف في مقياس الخصائص السموكية قد بمغ 

درجة، وانحرافو  (52.32)حيف بمغ متوسط أداء الطمبة ذوي صعوبات التعمـ عمى نفس المقياس 

، أي أف متوسط أداء الطمبة العادييف كاف أعمى مف متوسط أداء الطمبة ذوي ( 4.16)المعياري 

. صعوبات التعمـ، وأف الفروؽ كانت لصالح الطمبة العادييف

لمتفاعؿ بيف متغيري الجنس والحالة تساوي ( ؼ ) أف قيمة   (6)ويظير أيضا مف الجدوؿ 

، وىي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى        (0.002)  ومستوى داللتيا يساوي  (10.808) 

، أي أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في األداء عمى مقياس الخصائص (α =0.05)الداللة 

. (ذكور، إناث  )والجنس  (عادييف، صعوبات  )السموكية تعزى إلى التفاعؿ بيف حالة الطمبة 
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ولفيـ طبيعة التفاعؿ بيف الجنس والحالة عمى مقياس الخصائص السموكية، تـ استخداـ 

. يوضح ذلؾ ( 7 )لممقارنات البعدية، والجدوؿ  ( LSD ) اختبار

 

 

 

 

 

 

 ( 7 )الجدكؿ 

أثر التفاعؿ بيف الجنس كالحالة عمى الدرجة الكمية لمقياس الخصائص السمككية 

لممقارنات البعدية  ( LSD ) باستخداـ اختبار

مستكل الداللة الفركؽ بيف متكسطي كؿ مجمكعتيف   الحالة xالجنس

 

 Xذككر عادييف 

* 0.0001 22.55*ذككر ذكم  صعكبات 

* 0.030- 2.45*إناث عاديات 

* 0.0001 23.18*إناث ذكات صعكبات 

* 0.0001- 25.00*إناث عاديات  X ذككر ذكم صعكبات 

 0.562 0.64إناث ذكات صعكبات 

* 0.0001 25.64*إناث ذكات صعكبات  X إناث عاديات 

(. α =0.05)دالة عند مستكل * 

أف مقدار الفرؽ بيف متوسطي مجموعة الذكور العادييف ومجموعة  ( 7 )يتبيف مف جدوؿ 

، وىذا يعني (0.0001) وكانت قيمة مستوى الداللة ،( 22.55) *الذكور ذوي صعوبات التعمـ بمغ 
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.  بيف المجموعتيف(α =0.05)وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عمى مستوى داللة أقؿ مف         

، -(2.45)*كما أف الفرؽ بيف متوسطي مجموعة الذكور العادييف ومجموعة االناث العاديات بمغ 

أي أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عمى مستوى داللة . (0.030)وكانت قيمة مستوى الداللة 

وبمغ الفرؽ بيف متوسطي مجموعة الذكور العادييف .  بيف المجموعتيف(α =0.05)أقؿ مف 

، وىذا (0.0001)، وكانت قيمة مستوى الداللة (23.18)*ومجموعة اإلناث ذوات صعوبات التعمـ 

.  بيف المجموعتيف(α =0.05)يعني وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عمى مستوى داللة أقؿ مف 

كما أف الفرؽ بيف متوسطي مجموعة الذكور ذوي الصعوبات ومجموعة اإلناث العاديات قد بمغ 

أي أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية . (0.0001)، وكانت قيمة مستوى الداللة -(25.00)*

في حيف بمغ الفرؽ بيف متوسطي .  بيف المجموعتيف(α =0.05)عمى مستوى داللة أقؿ مف 

، وكانت قيمة  (0.64)مجموعة الذكور ذوي الصعوبات ومجموعة االناث ذوات صعوبات التعمـ 

أما فيما .  أي أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعتيف(.0.562)مستوى الداللة 

يتعمؽ بالفرؽ بيف متوسطي مجموعة اإلناث العاديات ومجموعة اإلناث ذوات صعوبات التعمـ فقد 

، وىذا يعني وجود فروؽ ذات داللة (0.0001)، وكانت قيمة مستوى الداللة ( 25.64*)بمغ 

.   بيف المجموعتيف(α =0.05)إحصائية عمى مستوى داللة أقؿ مف        

ولمعرفة لصالح مف كانت الفروؽ نتيجة التفاعؿ بيف الجنس والحالة عمى مقياس 

(. 1)الخصائص السموكية، تـ إعداد الشكؿ 
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 ( 1 )الشكؿ 

عادييف، ذكم  )، كالحالة (ذككر، إناث  )رسـ بياني يكضح التفاعؿ بيف عاممي الجنس 

في مقياس الخصائص السمككية  (صعكبات تعمـ
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أف متوسط أداء الذكور العادييف كاف أعمى مف متوسط أداء الذكور ذوي  (1)يظير الشكؿ 

أي أف الفرورؽ بيف . (7) كما ىو مبيف في جدوؿ (0.0001)صعوبات التعمـ وبداللة إحصائية 

كما أف الشكؿ يظير أف متوسط أداء اإلناث العاديات . المجموعتيف كانت لصالح الذكور العادييف

 كما ىو (0.0001)كاف أعمى مف متوسط أداء اإلناث ذوات صعوبات التعمـ وبداللة إحصائية 

.           أي أف الفرورؽ بيف المجموعتيف كانت لصالح اإلناث العاديات. (7)مبيف في جدوؿ 

ويظير الشكؿ أيضا أف متوسط أداء اإلناث العاديات كاف أعمى مف متوسط أداء الذكور 

أي أف الفروؽ بيف المجموعتيف . (7) كما ىو مبيف في جدوؿ (0.030)العادييف وبداللة إحصائية 

في حيف يظير الشكؿ أف متوسط أداء الذكور ذوي صعوبات التعمـ . كانت لصالح اإلناث العاديات

واإلناث ذوات صعوبات التعمـ كاف متقاربًا وغير داؿ إحصائيًا، حيث كانت قيمة مستوى الداللة 

، وىذا يعني أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف (7)، كما ىو مبيف في جدوؿ (0.562)

. المجموعتيف

كانت ( الجنس والصؼ ) لمتفاعؿ بيف متغيري ( ؼ)أف قيمة  ( 6 )ويتبيف مف الجدوؿ 

الصؼ )لمتفاعؿ بيف متغيري  (ؼ )، وقيمة  (0.524) ، ومستوى داللتيا يساوي (0.410)تساوي 

لمتفاعؿ بيف  (ؼ)، وقيمة  (0.832) ، ومستوى داللتيا يساوي  (0.046) كانت تساوي  (والحالة

) ، ومستوى داللتيا يساوي           (0.148) تساوي  (الجنس والصؼ والحالة  )متغيرات 

، أي أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في األداء عمى مقياس الخصائص السموكية  (0.702

الجنس )، أو لمتفاعؿ بيف (الصؼ والحالة)، أو لمتفاعؿ بيف (الجنس والصؼ  )تعزى لمتفاعؿ بيف 

.  (و الصؼ والحالة 

: النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني
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في الخصائص السمككية ( α =0.05)ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 

تعزل  (خاصية االنتباه، خاصية الذاكرة، خاصية اإلدراؾ، خاصية التآزر البصرم الحركي )التالية

 (ثالث، رابع )كالصؼ  (ذكر، أنثى )كالجنس  (عادييف، ذكم صعكبات)إلى حالة الطمبة 

كالتفاعالت بينيا؟ 

لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ، تـ حساب متوسطات الطمبة العادييف والطمبة ذوي صعوبات 

اختبار  ) بخاصية االنتباهالتعمـ عمى األجزاء الثمانية لمقياس الخصائص السموكية، والمتعمقة 

، (االستقباؿ السمعي، اختبار االستقباؿ البصري، اختبار الترابط السمعي، اختبار الترابط البصري

اختبار اإلدراؾ ) اإلدراؾ، وخاصية (اختبار التذكر السمعي المتسمسؿ ) السمعية الذاكرةوخاصية 

البصري  التآزر اختبار)التآزر البصرم الحركي، وخاصية (البصري، اختبار اإلدراؾ السمعي

، ولمعرفة داللة الفروؽ بيف ىذه المتوسطات المتعمقة بكؿ خاصية، تـ استخداـ تحميؿ (الحركي

 (. way ANOVA 3)التبايف الثالثي 

: كفيما يمي تكضيح لمنتائج المتعمقة بكؿ خاصية عمى حدة

.   خاصية االنتباه:أكال

تـ حساب متوسطات الطمبة العادييف والطمبة ذوي صعوبات التعمـ عمى أجزاء المقياس 

. يوضح ذلؾ ( 8 )المتعمقة بخاصية االنتباه، والجدوؿ 

 ( 8 )الجدكؿ 
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجات الطمبة العادييف كالطمبة ذكم 

. صعكبات التعمـ في االختبارات المتعمقة بخاصية االنتباه
 

ير 
متغ

ال

نة 
لعي

ـ ا
الصؼ الجنس حالة الطمبة حج

رابع ثالث إناث ذككر ذكم صعكبات عادييف 
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 13.30 82.85 14.86 74.90 15.77 80.20 13.33 77.55 9.96 66.85 5.91 90.90 88اال

 

، تـ  االنتباهخاصية ولمعرفة أثر كؿ مف الحالة والجنس والصؼ والتفاعالت بينيا عمى

حساب متوسطات الطمبة العادييف والطمبة ذوي صعوبات التعمـ عمى األجزاء األربعة األولى 

اختبار االستقباؿ السمعي،  )لمقياس الخصائص السموكية المستخدـ والمتعمقة بخاصية االنتباه 

، ولمعرفة داللة الفروؽ (اختبار االستقباؿ البصري، اختبار الترابط السمعي، اختبار الترابط البصري

والجدوؿ  ( way ANOVA 3)بيف ىذه المتوسطات مجتمعة، تـ استخداـ تحميؿ التبايف الثالثي 

. يبيف ذلؾ ( 9) 

 ( 9 )الجدكؿ 
تحميؿ التبايف الثالثي ألثر متغير الجنس كالصؼ كالحالة كالتفاعالت بينيا عمى 

خاصية االنتباه 
مجمكع مصدر التبايف 

المربعات 
درجات 
الحرية 

متكسط 
المربعات 

 (ؼ)قيمة 
المحسكبة 

مستكل 
الداللة 

 0.076 3.221 8.909 1 8.909الجنس 

* 0.0001 28.989 80.182 1 80.182الصؼ 

* 0.0001 265.062 733.136 1 733.136الحالة 

 0.523 0.411 1.136 1 1.136الصؼ * الجنس

 0.076 3.221 8.909 1 8.909الحالة * الجنس 
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 0.128 2.366 6.545 1 6.545الحالة * الصؼ 

 0.162 1.988 5.500 1 5.500الحالة * الصؼ* الجنس

--- ---  2.766 80 221.273الخطأ 

--- --- ---  87 1065.591الكمي 
(. α =0.05)دالة عند مستكل * 

نتائج تحميؿ التبايف الثالثي لخاصية االنتباه، ويظير  ( 9 )يتضح مف خالؿ جدوؿ 

، (0.076) ومستوى داللتيا يساوي (3.221) لمتغير الجنس كانت تساوي  (ؼ  )الجدوؿ أف قيمة 

، أي أنو ال توجد فروؽ ذات داللة (α =0.05)وىي قيمة غير دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة 

. (ذكور، إناث )إحصائية في خاصية االنتباه تعزى إلى الجنس

  (28.989) إنيا تساوي  ( 9 )لمتغير الصؼ، فيظير جدوؿ  (ؼ  )أما بالنسبة لقيمة 

، أي (α =0.05)، وىي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة (10.000)ومستوى داللتيا يساوي 

. (ثالث، رابع  )أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في خاصية االنتباه تعزى إلى الصؼ الدراسي 

، يتبيف أف متوسط درجات طمبة ( 8 )وبالرجوع إلى المتوسطات الحسابية في جدوؿ 

، في حيف ( 14.86)درجة، وانحرافو المعياري  (74.90)الصؼ الثالث في خاصية االنتباه قد بمغ 

درجة، وانحرافو المعياري  (82.85)بمغ متوسط درجات طمبة الصؼ الرابع عمى نفس الخاصية 

، أي أف متوسط درجات طمبة الصؼ الرابع كاف أعمى مف متوسط درجات طمبة الصؼ ( 13.30)

.  أي أف الفروؽ في خاصية االنتباه كانت لصالح طمبة الصؼ الرابع. الثالث

( عادييف، ذوي صعوبات )لمتغير حالة الطمبة ( ؼ ) أيضا أف قيمة  (9) ويظير جدوؿ 

، وىي قيمة دالة إحصائيًا عند (10.000)ومستوى داللتيا يساوي  ( 265.062 )كانت تساوي 
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، أي أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في خاصية االنتباه تعزى إلى (α =0.05)مستوى الداللة 

. (عادييف، ذوي صعوبات التعمـ  )حالة الطمبة 

، يتبيف أف متوسط درجات الطمبة ( 8 )وبالرجوع إلى المتوسطات الحسابية في جدوؿ 

، في حيف بمغ (5.91)درجة، وانحرافو المعياري  ( 90.90)العادييف في خاصية االنتباه قد بمغ 

درجة، وانحرافو  (66.85)متوسط درجات الطمبة ذوي صعوبات التعمـ عمى نفس الخاصية 

، أي أف متوسط درجات الطمبة العادييف كاف أعمى مف متوسط درجات الطمبة ( 9.96)المعياري 

.  ذوي صعوبات التعمـ، وبالتالي كانت الفروؽ في خاصية االنتباه لصالح الطمبة العادييف

كانت تساوي            (الجنس والصؼ  )لمتفاعؿ بيف متغيري  (ؼ)أما بالنسبة لقيمة 

لمتفاعؿ ( ؼ)وىي قيمة غير دالة إحصائيًا، وقيمة  ( 0.523) ، ومستوى داللتيا يساوي (0.411)

 0.076) ، ومستوى داللتيا يساوي      ( 3.221 )كانت تساوي  (الجنس والحالة  )بيف متغيري 

كانت تساوي ( الصؼ والحالة)لمتفاعؿ بيف متغيري ( ؼ) وىي قيمة غير دالة إحصائيًا، وقيمة  (

لمتفاعؿ ( ؼ)، وىي قيمة غير دالة إحصائيًا، وقيمة ( 0.128) ومستوى داللتيا يساوي  ( 2.366)

، ( 0.162) ، ومستوى داللتيا يساوي ( 1.988 )تساوي  (الجنس والصؼ والحالة  )بيف متغيرات 

وىي قيمة غير دالة إحصائيًا، أي أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في خاصية االنتباه تعزى 

الصؼ  )أو لمتفاعؿ بيف  (الجنس والحالة  )، أو لمتفاعؿ بيف (الجنس والصؼ  )لمتفاعؿ بيف 

(.  الجنس و الصؼ والحالة ) ، أو لمتفاعؿ بيف (والحالة 

. خاصية الذاكرة: ثانيا

تـ حساب متوسطات الطمبة العادييف والطمبة ذوي صعوبات التعمـ عمى أجزاء المقياس 

. يوضح ذلؾ ( 10 )المتعمقة بخاصية الذاكرة، والجدوؿ 
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 ( 10 )الجدكؿ 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجات الطمبة العادييف كالطمبة ذكم 

. صعكبات التعمـ في االختبارات المتعمقة بخاصية الذاكرة

ير 
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نة 
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ـ ا
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الصؼ الجنس حالة الطمبة 

رابع ثالث إناث ذككر ذكم صعكبات عادييف 
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 18.78 50.94 18.01 49.81 19.47 53.78 16.57 46.96 15.50 38.06 11.29 62.68 88ال

 

تـ  الذاكرة، خاصية ولمعرفة أثر متغير الجنس والصؼ والحالة والتفاعالت بينيا عمى

حساب متوسطات الطمبة العادييف والطمبة ذوي صعوبات التعمـ عمى الجزء الخامس مف مقياس 

، (اختبار التذكر السمعي المتسمسؿ  )الخصائص السموكية المستخدـ والمتعمؽ بخاصية الذاكرة 

 3)ولمعرفة داللة الفروؽ بيف ىذه المتوسطات، تـ استخداـ تحميؿ التبايف الثالثي                  

way ANOVA) يوضح ذلؾ ( 11) ، والجدوؿ .
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 ( 11 )الجدكؿ 
تحميؿ التبايف الثالثي ألثر متغير الجنس كالصؼ كالحالة كالتفاعالت بينيا عمى 

خاصية الذاكرة 
 

 

مصدر التبايف 

مجمكع 

المربعات 

درجات 

الحرية 

متكسط 

المربعات 

 (ؼ)قيمة 

المحسكبة 

مستكل 

الداللة 

 

الجنس 

14.727 1 14.727 5.724 0.019 *

 

الصؼ 

0.409 1 0.409 0.159 0.691 

 

الحالة 

192.043 1 192.043 74.647 0.0001 *

 

الصؼ * الجنس

4.545 1 4.545 0.018 0.895 

 

الحالة * الجنس 

3.682 1 3.682 1.431 0.235 

 

الحالة * الصؼ 

2.909 1 2.909 1.131 0.291 
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الحالة * الصؼ* الجنس

0.182 1 0.182 0.071 0.791 

 

الخطأ 

205.818 80 2.573  --- ---

--- --- ---  87 419.818الكمي 

(. α =0.05)دالة عند مستكل   * 

نتائج تحميؿ التبايف الثالثي لخاصية الذاكرة، ويظير  ( 11 )يتضح مف خالؿ جدوؿ 

، (0.019)ومستوى داللتيا يساوي  (5.724)لمتغير الجنس كانت تساوي  (ؼ  )الجدوؿ أف قيمة 

، أي أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية (α =0.05)وىي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة 

. (ذكور، إناث )في خاصية الذاكرة تعزى إلى الجنس 

، يتبيف أف متوسط درجات الذكور في (10)وبالرجوع إلى المتوسطات الحسابية في جدوؿ 

، في حيف بمغ متوسط ( 16.57)درجة، وانحرافو المعياري  ( 46.96)خاصية الذاكرة قد بمغ 

، أي أف متوسط ( 19.47)درجة، وانحرافو المعياري  (53.78)درجات اإلناث عمى نفس الخاصية 

وبالتالي كانت الفروؽ في خاصية الذاكرة , درجات اإلناث كاف أعمى مف متوسط درجات الذكور

. لصالح اإلناث

 ( 0.159) أنيا تساوي  ( 11 )لمتغير الصؼ، فيظير جدوؿ  (ؼ  ) أما بالنسبة لقيمة 

= α)، وىي قيمة غير دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة        ( 0.691)ومستوى داللتيا يساوي 

 )، أي أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في خاصية الذاكرة تعزى إلى الصؼ الدراسي (0.05

. (ثالث، رابع 
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عادييف، ذوي صعوبات ) لمتغير حالة الطمبة ( ؼ ) أيضًا أف قيمة  ( 11 )ويظير جدوؿ 

، وىي قيمة دالة إحصائيًا عند (0.0001)ومستوى داللتيا يساوي  (74.647)كانت تساوي  (

، أي أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في خاصية الذاكرة تعزى إلى (α =0.05)مستوى الداللة 

. (عادييف، ذوي صعوبات التعمـ  )حالة الطمبة 

، يتبيف أف متوسط درجات الطمبة (10)وبالرجوع إلى المتوسطات الحسابية في جدوؿ 

، في حيف بمغ متوسط ( 11.29)درجة، وانحرافو المعياري  ( 62.68)العادييف في الذاكرة قد بمغ 

درجة، وانحرافو المعياري  (38.06)درجات الطمبة ذوي صعوبات التعمـ عمى نفس الخاصية 

أي أف متوسط درجات الطمبة العادييف كاف أعمى مف متوسط درجات الطمبة ذوي . (15.50)

.  وبالتالي كانت الفروؽ في خاصية الذاكرة لصالح الطمبة العادييف, صعوبات التعمـ

) والتي تساوي ( الجنس والصؼ)لمتفاعؿ بيف متغيري ( ؼ)قيمة  ( 11 ) ويبيف الجدوؿ 

( ؼ) ، وىي قيمة غير دالة إحصائيًا، وقيمة ( 0.895) ، ومستوى داللتيا يساوي ( 0.018

وىي  ( 0.235)، ومستوى داللتيا يساوي (1.431)وتساوي  (الجنس والحالة)لمتفاعؿ بيف متغيري 

، ( 1.131)وتساوي  (الصؼ والحالة)لمتفاعؿ بيف متغيري  (ؼ  )قيمة غير دالة إحصائيًا، وقيمة 

لمتفاعؿ بيف ( ؼ)، وىي قيمة غير دالة إحصائيًا، وقيمة ( 0.291 )ومستوى داللتيا يساوي 

، ( 0.791) ، ومستوى داللتيا يساوي ( 0.071 )وتساوي  (الجنس والصؼ والحالة  )متغيرات 

أي أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في خاصية الذاكرة تعزى  , وىي قيمة غير دالة إحصائياً 

الصؼ  )أو لمتفاعؿ بيف  (الجنس والحالة  )، أو لمتفاعؿ بيف (الجنس والصؼ  )لمتفاعؿ بيف 

(.  الجنس و الصؼ والحالة ) ، أو لمتفاعؿ بيف (والحالة 

.  خاصية اإلدراؾ:ثالثا
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تـ حساب متوسطات الطمبة العادييف والطمبة ذوي صعوبات التعمـ عمى أجزاء المقياس 

. يوضح ذلؾ ( 12 )المتعمقة بخاصية اإلدراؾ، والجدوؿ 

 

 

 

 

 

 

 ( 12 )الجدكؿ 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجات الطمبة العادييف كالطمبة ذكم 

صعكبات التعمـ في االختبارات المتعمقة بخاصية اإلدراؾ 

ير 
متغ

ال

نة 
لعي

ـ ا
حج

الصؼ الجنس حالة الطمبة 

رابع ثالث إناث ذككر ذكم صعكبات عادييف 

ط 
كس

مت

ي 
ساب

ح

 %  

ؼ 
حرا

ان

رم 
عيا

م

ط 
كس

مت

ي 
ساب

ح

 %   

ؼ 
حرا

ان

رم 
عيا

م

ط 
كس

مت

ي 
ساب

ح

 %  

ؼ 
حرا

ان

رم 
عيا

م

ط 
كس

مت

ي 
ساب

ح

 %  

ؼ 
حرا

ان

رم 
عيا

م

ط 
كس

مت

ي 
ساب

ح

 %  

ؼ 
حرا

ان

رم 
عيا

م

ط 
كس

مت

ي 
ساب

ح

 %  

ؼ 
حرا

ان

رم 
عيا

م

ؾ 
إلدرا

 21.42 71.40 19.92 68.93 21.68 72.34 19.47 67.99 6.45 50.56 5.57 89.77 88ا

 

تـ  اإلدراؾ، ولمعرفة أثر متغير الجنس والصؼ والحالة والتفاعالت بينيا عمى خاصية

حساب متوسطات الطمبة العادييف والطمبة ذوي صعوبات التعمـ عمى الجزئيف السادس والسابع مف 

 البصري، اختبار اإلدراؾاختبار  ) اإلدراؾمقياس الخصائص السموكية المستخدـ والمتعمؽ بخاصية 
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، ولمعرفة داللة الفروؽ بيف ىذه المتوسطات مجتمعة، تـ استخداـ تحميؿ التبايف ( السمعي اإلدراؾ

.  يبيف ذلؾ ( 13) ، والجدوؿ ( way ANOVA 3)الثالثي 

 

 

 

 

 

 

 ( 13 )الجدكؿ
تحميؿ التبايف الثالثي ألثر متغير الجنس كالصؼ كالحالة كالتفاعالت بينيا عمى 

خاصية اإلدراؾ  
مجمكع مصدر التبايف 

المربعات 

درجات 

الحرية 

متكسط 

المربعات 

 (ؼ)قيمة 

المحسكبة 

مستكل 

الداللة 

 

الجنس 

24.045 1 24.045 13.903 0.0001 *

 

الصؼ 

7.682 1 7.682 4.442 0.038 *

 

الحالة 

1947.682 1 1947.682 1126.124 0.0001 *

 

الصؼ * الجنس

2.227 1 2.227 1.288 0.260 

 0.078 3.180 5.500 1 5.500الحالة * الجنس 
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. (α =0.05)دالة عند مستكل          * 

نتائج تحميؿ التبايف الثالثي لخاصية اإلدراؾ، ويظير  ( 13 )يتضح مف خالؿ جدوؿ 

ومستوى داللتيا يساوي  ( 13.903 )لمتغير الجنس كانت تساوي  (ؼ  )الجدوؿ أف قيمة 

، أي أنو توجد فروؽ ذات (α =0.05)، وىي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة (0.0001)

. (ذكور، إناث )داللة إحصائية في خاصية اإلدراؾ تعزى إلى الجنس 

، يتبيف أف متوسط درجات الذكور ( 12 )وبالرجوع إلى المتوسطات الحسابية في جدوؿ 

، في حيف بمغ متوسط ( 19.47)درجة، وانحرافو المعياري  (67.99)في خاصية اإلدراؾ قد بمغ 

، أي أف متوسط ( 21.68)درجة، وانحرافو المعياري  (72.34)درجات اإلناث عمى نفس الخاصية 

درجات اإلناث كاف أعمى مف متوسط درجات الذكور، وبالتالي كانت الفروؽ في خاصية اإلدراؾ 

.  لصالح اإلناث

 ( 4.442) أنيا تساوي  ( 13 )لمتغير الصؼ، فيظير جدوؿ  (ؼ  )أما بالنسبة لقيمة 

، أي (α =0.05)، وىي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة (0.038)ومستوى داللتيا يساوي 

. (ثالث، رابع  )أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في خاصية اإلدراؾ تعزى إلى الصؼ الدراسي 

 

 

الحالة * الصؼ 

2.227 1 2.227 1.288 0.260 

 

الحالة * الصؼ* الجنس

4.545 1 4.545 0.026 0.872 

 

الخطأ 

138.364 80 1.730  --- ---

--- --- ---  87 2127.773الكمي 
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، يتبيف أف متوسط درجات طمبة ( 12 )وبالرجوع إلى المتوسطات الحسابية في جدوؿ 

، في ( 19.92)درجة، وانحرافو المعياري  ( 68.93)الصؼ الثالث في خاصية اإلدراؾ قد بمغ 

درجة وانحرافو المعياري  (71.40)حيف بمغ متوسط درجات طمبة الصؼ الرابع عمى نفس الخاصية 

، أي أف متوسط درجات طمبة الصؼ الرابع كاف أعمى مف متوسط درجات طمبة الصؼ ( 21.42)

.  الثالث، وبالتالي كانت الفروؽ في خاصية اإلدراؾ لصالح طمبة الصؼ الرابع

( عادييف، ذوي صعوبات )لمتغير حالة الطمبة ( ؼ ) أيضًا أف قيمة  (13)ويظير جدوؿ 

، وىي قيمة دالة إحصائيًا عند (0.0001)ومستوى داللتيا يساوي  ( 1126.124 )كانت تساوي 

، أي أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في خاصية اإلدراؾ تعزى (α =0.05)مستوى الداللة 

. (عادييف، ذوي صعوبات التعمـ  )إلى حالة الطمبة 

، يتبيف أف متوسط درجات الطمبة ( 12 )وبالرجوع إلى المتوسطات الحسابية في جدوؿ 

، في حيف بمغ (5.57)درجة، وانحرافو المعياري  ( 89.77)العادييف في خاصية اإلدراؾ قد بمغ 

درجة، وانحرافو  (50.56)متوسط درجات الطمبة ذوي صعوبات التعمـ عمى نفس الخاصية 

، أي أف متوسط درجات الطمبة العادييف كاف أعمى مف متوسط درجات الطمبة ( 6.45)المعياري 

. ذوي صعوبات التعمـ، وبالتالي كانت الفروؽ في خاصية اإلدراؾ لصالح الطمبة العادييف

وتساوي       ( الجنس والصؼ ) لمتفاعؿ بيف متغيري ( ؼ)قيمة  ( 13 )ويظير الجدوؿ 

( ؼ) ، وىي قيمة غير دالة إحصائيًا، وقيمة ( 0.260) ، ومستوى داللتيا يساوي ( 1.288) 

 ( 0.078)، ومستوى داللتيا يساوي ( 3.180 )وتساوي  (الجنس والحالة)لمتفاعؿ بيف متغيري 

وتساوي           (الصؼ والحالة)لمتفاعؿ بيف متغيري  (ؼ )وىي قيمة غير دالة إحصائيًا، وقيمة 

( ؼ)، وىي قيمة غير دالة إحصائيًا، وقيمة ( 0.260) ، ومستوى داللتيا يساوي ( 1.288) 

، ومستوى داللتيا يساوي          ( 0.026 )وتساوي  (الجنس والصؼ والحالة  )لمتفاعؿ بيف متغيرات 
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أي أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في خاصية . ، وىي قيمة غير دالة إحصائياً ( 0.872) 

أو لمتفاعؿ بيف  (الجنس والحالة  )، أو لمتفاعؿ بيف (الجنس والصؼ  )اإلدراؾ تعزى لمتفاعؿ بيف 

.  (الجنس و الصؼ والحالة  )، أو لمتفاعؿ بيف (الصؼ والحالة  )

 

 

 

 

.  خاصية التآزر البصرم الحركي:رابعا

تـ حساب متوسطات الطمبة العادييف والطمبة ذوي صعوبات التعمـ عمى الجزء الثامف مف 

. يوضح ذلؾ ( 14 )المقياس، والمتعمؽ بخاصية التآزر البصري الحركي، والجدوؿ 

( 14)الجدكؿ 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجات الطمبة العادييف كالطمبة 

ذكم صعكبات التعمـ في االختبار المتعمؽ بخاصية التآزر البصرم الحركي 

 

ير 
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ـ ا
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 16.12 61.25 16.81 58.33 17.22 56.81 15.24 62.77 10.27 45.88 6.77 73.70 88ال
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التآزر البصرم ولمعرفة أثر متغير الجنس والصؼ والحالة والتفاعالت بينيا عمى خاصية 

تـ حساب متوسطات الطمبة العادييف والطمبة ذوي صعوبات التعمـ عمى الجزء الثامف مف الحركي، 

، ولمعرفة داللة بخاصية التآزر البصرم الحركيمقياس الخصائص السموكية المستخدـ، والمتعمؽ 

 way 3)الفروؽ بيف ىذه المتوسطات، تـ استخداـ تحميؿ التبايف الثالثي                         

ANOVA ) يبيف ذلؾ ( 15) ، والجدوؿ. 

 

 

( 15 )الجدكؿ 

تحميؿ التبايف الثالثي ألثر متغير الجنس كالصؼ كالحالة كالتفاعالت بينيا عمى خاصية التآزر 

البصرم الحركي 

مجمكع مصدر التبايف 
المربعات 

درجات 
الحرية 

متكسط 
المربعات 

 (ؼ)قيمة 
المحسكبة 

مستكل 
الداللة 

 1 34.375الجنس 
 

34.375 11.406 0.001 *

 1 8.284الصؼ 
 

8.284 2.749 0.101 

 1 750.557الحالة 
 

750.557 249.054 0.0001 *

 1 1.920الصؼ * الجنس
 

1.920 0.637 0.427 

 1 0.920الحالة * الجنس 
 

0.920 0.305 0.582 

 1 1.136الحالة * الصؼ 
 

1.136 0.004 0.951 

* الصؼ* الجنس
الحالة 

0.557 1 
 

0.557 0.185 0.668 
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 (.α =0.05)دالة عند مستكل    * : 

 

 

نتائج تحميؿ التبايف الثالثي لخاصية التآزر البصري  (15)يتضح مف خالؿ جدوؿ 

ومستوى داللتيا  (11.406 )لمتغير الجنس كانت تساوي  (ؼ  )الحركي، ويبيف الجدوؿ أف قيمة 

، أي أنو توجد فروؽ (α =0.05)، وىي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة (0.001)يساوي 

. (ذكور، إناث )ذات داللة إحصائية في خاصية التآزر البصري الحركي تعزى إلى الجنس

، يتبيف أف متوسط درجات الذكور في (14)وبالرجوع إلى المتوسطات الحسابية في جدوؿ 

، في حيف ( 15.24)درجة، وانحرافو المعياري  ( 62.77)خاصية التآزر البصري الحركي قد بمغ 

، أي (17.22)درجة، وانحرافو المعياري  (56.81)بمغ متوسط درجات اإلناث عمى نفس الخاصية

أف متوسط درجات الذكور كاف أعمى مف متوسط درجات اإلناث، وبالتالي كانت الفروؽ في 

.  خاصية التآزر البصري الحركي لصالح الذكور

(  2.749)أنيا تساوي  ( 15 )لمتغير الصؼ، فيظير جدوؿ  (ؼ  )أما بالنسبة لقيمة 

أي أنو ال توجد فروؽ ذات داللة . ، وىي قيمة غير دالة إحصائياً (0.101)ومستوى داللتيا يساوي 

. (ثالث، رابع  )إحصائية في خاصية التآزر البصري الحركي تعزى إلى الصؼ الدراسي 

عادييف، ذوي صعوبات ) لمتغير حالة الطمبة ( ؼ ) أيضا أف قيمة  ( 15 )ويظير جدوؿ 

، وىي قيمة دالة إحصائيًا عند (0.0001)ومستوى داللتيا يساوي  ( 249.054) كانت تساوي  (

 80 241.091الخطأ 
 

3.014  --- ---

 87 1037.716الكمي 
 

 --- --- ---
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، أي أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في خاصية التآزر البصري (α =0.05)مستوى الداللة 

. (عادييف، ذوي صعوبات التعمـ  )الحركي تعزى إلى حالة الطمبة 

، يتبيف أف متوسط درجات الطمبة ( 14 )وبالرجوع إلى المتوسطات الحسابية في جدوؿ 

، في ( 6.77)درجة، وانحرافو المعياري  ( 73.70)العادييف في التآزر البصري الحركي قد بمغ 

درجة،  (45.88)حيف بمغ متوسط درجات الطمبة ذوي صعوبات التعمـ عمى نفس الخاصية 

، أي أف متوسط درجات الطمبة العادييف كاف أعمى مف متوسط درجات (10.27)وانحرافو المعياري 

الطمبة ذوي صعوبات التعمـ، وبالتالي كانت الفروؽ في خاصية التآزر البصري الحركي لصالح 

.  الطمبة العادييف

تساوي ( الجنس والصؼ ) لمتفاعؿ بيف متغيري ( ؼ)أيضا أف قيمة  ( 15 )ويظير جدوؿ 

( ؼ) ، وىي قيمة غير دالة إحصائيًا، وقيمة  ( 0.427) ، ومستوى داللتيا يساوي ( 0.637) 

 0.582) ، ومستوى داللتيا يساوي     ( 0.305 )تساوي  (الجنس والحالة  )لمتفاعؿ بيف متغيري 

) تساوي ( الصؼ والحالة)لمتفاعؿ بيف متغيري ( ؼ) وىي قيمة غير دالة إحصائيًا، وقيمة  (

لمتفاعؿ ( ؼ)، وىي قيمة غير دالة إحصائيًا، وقيمة ( 0.951) ، ومستوى داللتيا يساوي ( 0.004

، ( 0.668) ، ومستوى داللتيا يساوي ( 0.185 )تساوي  (الجنس والصؼ والحالة  )بيف متغيرات 

أي أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في خاصية التآزر . وىي قيمة غير دالة إحصائياً 

أو  (الجنس والحالة  )، أو لمتفاعؿ بيف    (الجنس والصؼ  )البصري الحركي تعزى  لمتفاعؿ بيف 

.  (الجنس و الصؼ والحالة  )، أو لمتفاعؿ بيف (الصؼ والحالة  )لمتفاعؿ بيف 

: تمخيص النتائج

: يمكف تمخيص نتائج الدراسة التي توصؿ إلييا الباحث عمى النحو التالي

 :النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األكؿ: أكالن 
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بيف متكسطات أداء ( α =0.05) ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 

 (ذكم صعكبات، عادييف )الطمبة عمى مقياس الخصائص السمككية تعزل إلى حالة الطمبة 

كالتفاعالت بينيا؟   (ثالث، رابع  )كالصؼ  (ذكر، أنثى  )كالجنس 

(  α =0.05)       أظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

, بيف متوسطات أداء الطمبة عمى مقياس الخصائص السموكية تعزى إلى الجنس لصالح اإلناث

كما أظيرت النتائج . والى الحالة لصالح الطمبة العادييف, والى الصؼ لصالح طمبة الصؼ الرابع

 . وجود تفاعؿ داؿ إحصائيًا بيف الجنس والحالة فقط

 :النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني: ثانيان 

 في الخصائص السمككية  (α =0.05)ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 

عادييف، ذكم )تعزل إلى حالة الطمبة  (االنتباه، الذاكرة، اإلدراؾ، التآزر البصرم الحركي )التالية 

كالتفاعالت بينيا؟ ( ثالث، رابع) كالصؼ ( ذكر، أنثى) كالجنس  (صعكبات

 (α =0.05)وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  أظيرت نتائج الدراسة

والى الحالة لصالح الطمبة , في خاصية االنتباه تعزى إلى الصؼ لصالح طمبة الصؼ الرابع

أما بالنسبة لخاصية الذاكرة فقد أظيرت النتائج . العادييف، ولـ يكف ىناؾ فروؽ تعزى إلى الجنس

والى الحالة لصالح الطمبة العادييف، ولـ يكف ىناؾ , وجود فروؽ تعزى إلى الجنس لصالح اإلناث

أما فيما يتعمؽ بخاصية اإلدراؾ، فقد أظيرت النتائج وجود فروؽ تعزى . فروؽ تعزى إلى الصؼ

والى الحالة لصالح الطمبة , والى الصؼ لصالح طمبة الصؼ الرابع, إلى الجنس لصالح اإلناث

أما بالنسبة لخاصية التآزر البصري الحركي فقد أظيرت النتائج وجود فروؽ تعزى إلى . العادييف

ولـ يكف ىناؾ فروؽ تعزى إلى ، العادييف والى الحالة لصالح الطمبة, الجنس لصالح الذكور

 .الصؼ
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الفصؿ الخامس 

مناقشة النتائج كتفسيرىا 
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الفصؿ الخامس 

مناقشة النتائج كتفسيرىا 

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى الخصائص السموكية لمطمبة ذوي صعوبات التعمـ 

لى معرفة إذا ما كانت ىناؾ فروؽ في  والطمبة العادييف باستخداـ مقياس الخصائص السموكية، وا 

وسيتـ في ىذا الفصؿ مناقشة . ىذه الخصائص تعزى إلى نوع الطمبة، وجنسيـ، وصفيـ الدراسي

.  النتائج مرتبة حسب أسئمة الدراسة

: مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األكؿ، كالذم ينص عمى ما يمي: أكالن 

بيف متكسطات أداء ( α =0.05)ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة - 

 (عادييف، ذكم صعكبات  ) حالة الطمبة إلىالطمبة عمى مقياس الخصائص السمككية تعزل 

 كالتفاعالت بينيا؟ (ثالث، رابع  )كالصؼ  (ذكر، أنثى  )كالجنس 

ولإلجابة عمى السؤاؿ األوؿ، تـ حساب متوسطات الطمبة العادييف والطمبة ذوي صعوبات 

التعمـ في مقياس الخصائص السموكية، حيث كانت حالة الطمبة والجنس والصؼ متغيرات مستقمة، 

ولمعرفة أثر كؿ مف حالة الطمبة . لمقياس الخصائص السموكية متغيرات تابعة والدرجة الكمية

والجنس والصؼ والتفاعالت بينيا عمى األداء في مقياس الخصائص السموكية، ولمعرفة داللة 

الفروؽ بيف المتوسطات الحسابية لمطمبة العادييف والطمبة ذوي صعوبات التعمـ، تـ استخداـ تحميؿ 

 (.  Way ANOVA 3)التبايف الثالثي 
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بيف  (α =0.05)وقد وجد الباحث فروقًا ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

متوسطات أداء الطمبة عمى مقياس الخصائص السموكية المستخدـ في الدراسة تعزى إلى حالة 

. لصالح الطمبة العادييف (عادييف، ذوي صعوبات ) الطمبة

 ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى تدني مفيـو الذات لدى الطمبة ذوي صعوبات التعمـ الذيف 

يميموف إلى تكويف مشاعر سمبية اتجاه أنفسيـ نتيجة تحصيميـ المنخفض، وبما أف التحصيؿ يرتبط 

ارتباطا وثيقا بمفيـو الذات، فاف التدني في التحصيؿ يؤدي إلى اإلحباط والشعور بالفشؿ، وىذا 

 . يؤثر بشكؿ سمبي عمى أداء الطمبة ذوي صعوبات التعمـ

) ، ودراسة جوفيف وبير       ( 1995 )واتفقت نتيجة ىذه الدراسة مع دراسة النجداوي 

1992 Juvonen & Bear,)  ودراسة ولسوف              (2003معابرة، )المشار إلييا في ، (

1988Wilson,  )  التي أظيرت أف أداء الطمبة العادييف كاف أفضؿ مف أداء الطمبة ذوي

 .صعوبات التعمـ عمى االختبارات التي تقيس الخصائص السموكية

 بيف (α =0.05)ووجد الباحث أيضًا فروقًا ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

متوسطات أداء الطمبة عمى مقياس الخصائص السموكية المستخدـ في الدراسة تعزى إلى الجنس 

.  لصالح اإلناث (ذكور، إناث)

ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى عوامؿ بيولوجية كأف يكوف الذكور أكثر عرضة لصعوبات 

لى عوامؿ اجتماعية كأف يختمؼ أسموب التربية لكال  التعمـ بسبب تأخرىـ في النضج عف اإلناث، وا 

الجنسيف، وقد يرجع ذلؾ إلى نزوع الذكور إلى السموؾ العدواني وفقد السيطرة عمى الذات بينما 

. تميؿ اإلناث إلى االنطواء وعدـ التعبير عف مشاعر العدواف
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ودراسة الزراد  ،  ( ,2004Sharma )وقد اتفقت نتيجة ىذه الدراسة مع دراسة شارما 

التي ترى أنو يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف أداء الطمبة العادييف والطمبة ذوي   (1991)

.  صعوبات التعمـ تعزى إلى الجنس

التي أشارت إلى عدـ وجود فروؽ  (1997)واختمفت نتيجة ىذه الدراسة مع دراسة دبيس 

 )تعزى إلى الجنس أو الصؼ الدراسي عمى كؿ بعد مف أبعاد اختبار صعوبات التعمـ      

. (اإلدراؾ، التآزر الحركي، المغة، البعد االجتماعي الشخصي، المعرفة العامة 

بيف  (α =0.05)كما وجد الباحث فروقًا ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

متوسطات أداء الطمبة عمى مقياس الخصائص السموكية المستخدـ في الدراسة تعزى إلى الصؼ 

 . ، لصالح طمبة الصؼ الرابع األساسي(ثالث، رابع)

ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى وجود عالقة إرتباطية بيف األداء والصؼ، حيث يتحسف 

 .األداء كمما ارتفع مستوى الصؼ الدراسي، ويعزى ذلؾ إلى عوامؿ الخبرة والتدريب المكتسب

، ودراسة الزراد (  ,2004Sharma )مع دراسة شارما  واتفقت نتيجة ىذه الدراسة

(. 1997)، ولكنيا تختمؼ مع دراسة دبيس (1991)

لمقياس الخصائص السموكية  ووجد الباحث أيضًا تفاعاًل دااًل إحصائيًا في الدرجة الكمية

بيف الجنس والحالة فقط، حيث أظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى أقؿ 

 بيف مجموعة الذكور العادييف ومجموعة الذكور ذوي صعوبات التعمـ، لصالح (α =0.05)مف 

الذكور العادييف، وبيف مجموعة اإلناث العاديات ومجموعة اإلناث ذوات صعوبات التعمـ، لصالح 

اإلناث العاديات، وبيف مجموعة اإلناث العاديات ومجموعة الذكور العادييف، لصالح اإلناث 

.  العاديات
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ويفسر الباحث ىذه النتائج إلى أف األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ يعانوف مف مشاكؿ 

.  وأدائيـنفسيتيـأكاديمية، وىذا ينعكس بدوره عمى 

 واتفقت نتائج ىذه الدراسة مع معظـ الدراسات التي تناولت موضوع صعوبات التعمـ مثؿ 

، ودراسة دبيس ( Jongmans, 2003) ، ودراسة جونجمانز ( Sharma, 2004 )دراسة شارما 

 .(1991)، ودراسة الزراد (1995)، ودراسة النجداوي (1997)

ولـ يجد الباحث فروقًا ذات داللة إحصائية بيف مجموعة الذكور ذوي صعوبات التعمـ 

ونفيـ مف ىذه النتيجة أف الفارؽ بيف أداء الذكور واإلناث . ومجموعة اإلناث ذوات صعوبات التعمـ

. في عينة الطمبة العادييف ليس كالفارؽ بيف الذكور واإلناث في عينة الطمبة ذوي صعوبات التعمـ

(.  1995)وتتفؽ نتيجة ىذه الدراسة مع دراسة النجداوي 

:  مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني، كالذم ينص عمى ما يمي:ثانيان 

في الخصائص السمككية  (α =0.05) ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 

عادييف،  )تعزل إلى حالة الطمبة  (االنتباه، الذاكرة، اإلدراؾ، التآزر البصرم الحركي  )التالية 

 كالتفاعالت بينيا؟( ثالث، رابع ) كالصؼ ( ذكر، أنثى ) كالجنس  (ذكم صعكبات 

لإلجابة عمى السؤاؿ الثاني، تـ حساب متوسطات الطمبة العادييف والطمبة ذوي صعوبات ك

 )  االنتباهلمقياس الخصائص السموكية، والمتعمقة بخاصية (منفصمة)التعمـ عمى األجزاء الثمانية 

 ) الذاكرة، وخاصية (االستقباؿ السمعي، االستقباؿ البصري، الترابط السمعي، الترابط البصري

التآزر ، وخاصية ( السمعياإلدراؾ البصري، اإلدراؾ )اإلدراؾ، وخاصية (التذكر السمعي المتسمسؿ 

ولمعرفة داللة الفروؽ بيف ىذه المتوسطات المتعمقة بكؿ خاصية، تـ استخداـ . البصرم الحركي

 (.  way ANOVA 3)تحميؿ التبايف الثالثي 
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وقد أظيرت نتائج تحميؿ التبايف الثالثي ألثر متغير الجنس والصؼ والحالة والتفاعالت 

بينيا، وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في خاصية االنتباه تعزى إلى الحالة، لصالح الطمبة 

.  العادييف

ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى أف األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ يتصفوف إما بالحركة 

الزائدة أو الخموؿ والكسؿ، وكال النوعيف يؤثر في االنتباه بشكؿ سمبي، وىذا يؤدي إلى تدني 

ومف األمور التي تدعـ ىذه النتيجة ما وجده الباحث أثناء تطبيؽ مقياس . تحصيميـ الدراسي

أف الطمبة  (االستقباؿ السمعي  )فقد وجد الباحث أثناء تطبيؽ اختبار . الخصائص السموكية

العادييف يتيقظوف لممثيرات السمعية التي تطرح عمييـ ويستجيبوف ليا بسرعة، بعكس الطمبة ذوي 

. صعوبات التعمـ

أف الطمبة ذوي صعوبات  (االستقباؿ البصري  )كما وجد الباحث أثناء تطبيؽ اختبار 

التعمـ استجابوا لممثيرات البصرية في معظـ األحياف بطريقة خاطئة، كما أنيـ كانوا يكمموف 

بجمؿ غير واضحة وليست ذات معنى، بينما كاف  (الترابط السمعي  )العبارات الناقصة في اختبار 

.  الطمبة العادييف يكمموف العبارات الناقصة بجمؿ واضحة ذات معنى

وقد وجد الباحث كذلؾ أثناء اختبار الترابط البصري أف الطمبة ذوي صعوبات التعمـ 

أظيروا عجزًا واضحًا في عممية الربط بيف الجزء والكؿ، إضافة إلى ما واجيوه مف صعوبة واضحة 

في التعرؼ إلى الحروؼ والكممات والمقارنات البصرية، في حيف أظير الطمبة العادييف قدرات 

عالية في الربط بيف الكؿ والجزء، وتعرفوا عمى الحروؼ والكممات وأجروا مقارنات بصرية بطريقة 

. سميمة
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ووجد الباحث أيضًا فروقًا ذات داللة إحصائية في خاصية االنتباه تعزى إلى الصؼ، 

ويفسر الباحث ىذه النتيجة إلى أف مشاكؿ اضطراب االنتباه تقؿ مع . لصالح طمبة الصؼ الرابع

. ولـ يجد الباحث فروقًا ذات داللة إحصائية في خاصية االنتباه تعزى إلى الجنس. تقدـ العمر

 أما بالنسبة لخاصية الذاكرة، فقد أظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في 

.  خاصية الذاكرة تعزى إلى الحالة، لصالح الطمبة العادييف

ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى أف الطمبة ذوي صعوبات التعمـ يعانوف مف مشاكؿ في 

التذكر  )وقد تبيف لمباحث أثناء تطبيؽ اختبار . عمميات تخزيف المعمومات وتنظيميا واسترجاعيا

أف قدرة المفحوصيف مف الطمبة العادييف عمى تذكر سالسؿ األرقاـ فاقت  (السمعي المتسمسؿ 

.  بشكؿ واضح قدرة المفحوصيف مف الطمبة ذوي صعوبات التعمـ

ووجد الباحث أيضًا فروقًا ذات داللة إحصائية في خاصية الذاكرة تعزى إلى الجنس، 

وقد يعود السبب في ذلؾ إلى أف اإلناث أكثر ىدوءًا وأقؿ عدوانية مف الذكور، . لصالح اإلناث

ولـ يجد الباحث فروقًا ذات داللة إحصائية في خاصية الذاكرة . وبالتالي يكوف تركيزىف أفضؿ

. تعزى إلى الصؼ الدراسي

أما فيما يتعمؽ بخاصية اإلدراؾ، فقد أظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في 

.  خاصية اإلدراؾ تعزى إلى الحالة، لصالح الطمبة العادييف

ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى أف الطمبة ذوي صعوبات التعمـ يفتقروف إلى التفسيرات 

الصحيحة لممثيرات البصرية، كما أنيـ ال يستطيعوف التمييز بيف األصوات مف حيث التشابو 

واالختالؼ باإلضافة إلى صعوبة استدعائيـ لممعمومات مف الذاكرة السمعية، وىذا يكوف لو تأثير 

وقد يعود السبب إلى الدافعية، حيث أف األكثر دافعية يكوف . سمبي كبير في الجانب األكاديمي
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وبالتالي فاف الطمبة العادييف أفضؿ إدراكًا مف الطمبة ذوي صعوبات التعمـ ألف . أفضؿ إدراكاً 

.  دافعيتيـ أفضؿ

وقد الحظ الباحث أثناء تطبيؽ اختبار اإلدراؾ البصري أف الطمبة ذوي صعوبات التعمـ 

يستغرقوف وقتا طوياًل عندما يكتبوف األرقاـ والجمؿ المتشابية، وأنيـ كانوا يكتبونيا بطريقة غير 

.  أما الطمبة العادييف فقد استغرقوا وقتًا قصيرًا أثناء كتابة األرقاـ والجمؿ المتشابية. صحيحة

وأثناء تطبيؽ اختبار اإلدراؾ السمعي، وجد الباحث أف الطمبة ذوي صعوبات التعمـ أخفقوا 

، وبعض (العصفور، القطة  )في معرفة ماىية بعض أصوات بعض الحيوانات المعروفة مثؿ 

أما الطمبة العادييف فقد عرفوا . (صوت منبو الساعة وصوت طفؿ يبكي  )األصوات األخرى مثؿ 

.  ماىية األصوات بسرعة

وقد أظيرت النتائج أيضًا وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في خاصية اإلدراؾ تعزى إلى 

ويفسر الباحث ذلؾ إلى أف الحالة المزاجية واالنفعالية لمفرد تؤثر في . الجنس، لصالح اإلناث

اإلدراؾ، حيث ال يكوف اإلدراؾ واحدًا في حالة االستقرار واليدوء، وحالة الغضب والييجاف، وبما 

.  أف اإلناث أكثر ىدوءًا مف الذكور، فإنيف أفضؿ إدراكاً 

وأظيرت النتائج أيضًا وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في خاصية اإلدراؾ تعزى إلى 

ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى أف الخبرة السابقة تؤثر في . الصؼ، لصالح طمبة الصؼ الرابع

عممية اإلدراؾ، فكمما زادت ذخيرة الفرد مف المعارؼ والميارات السابقة، أصبح إدراكو أفضؿ 

. لممتغيرات الالحقة

  أما بالنسبة لخاصية التآزر البصري الحركي، فقد أظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة 

.  إحصائية في خاصية التآزر البصري الحركي تعزى إلى الحالة، لصالح الطمبة العادييف
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ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى أف الطمبة ذوي صعوبات التعمـ يفتقروف إلى الميارات التي 

تتطمب الدقة كالكتابة والرسـ، وىذا ينعكس بشكؿ سمبي عمى اكتسابيـ لمكثير مف الميارات 

نوعًا مف عدـ  (التآزر البصري الحركي  )وقد الحظ الباحث أثناء تطبيؽ اختبار . األكاديمية

التناسؽ بيف حركة العيف وحركة األيدي عند الطمبة ذوي صعوبات التعمـ عندما كانوا يقوموف 

وظير أيضًا عدـ التناسؽ . بعممية رمي كرة التنس عمى األشكاؿ اليندسية المرسومة عمى السبورة

عند الطمبة ذوي صعوبات التعمـ عندما مشوا عمى الخط المستقيـ، وعندما صوبوا الكرة عمى 

أما الطمبة العادييف فقد أظيروا تناسقًا جيدًا بيف حركة العيف وحركة األيدي . الزجاجات البالستيكية

. عندما نفذوا األنشطة الخاصة باختبار التآزر البصري الحركي

ووجد الباحث أيضًا فروقًا ذات داللة إحصائية في خاصية التآزر البصري الحركي تعزى 

ويفسر الباحث ذلؾ إلى أف العضالت لدى الذكور أقوى مف العضالت . إلى الجنس، لصالح الذكور

لدى اإلناث، وبالتالي يستطيعوف السيطرة عمى مجموعة العضالت الدقيقة الموجودة لدييـ، وىذا 

. يساعدىـ عمى إتقاف الميارات المتعمقة بخاصية التآزر البصري الحركي بشكؿ أفضؿ مف اإلناث

 )أو   (الجنس والصؼ  )ومف الجدير ذكره أنو لـ يكف ىناؾ أي تفاعؿ داؿ إحصائيًا بيف 

في أي مف الخواص (  الجنس والصؼ والحالة ) أو ( الصؼ والحالة ) أو  (الجنس والحالة 

وىذا يعني أف الخصائص . (االنتباه، الذاكرة، اإلدراؾ، التآزر البصري الحركي )األربعة السابقة 

السموكية ال تجتمع، بالضرورة، عند نفس الطفؿ الذي يعاني مف صعوبات تعمـ أو عند نفس 

المجموعة مف األطفاؿ، وقد تتفاوت في شدتيا مف طفؿ إلى آخر، وقد تظير واحدة أو أكثر مف 

. ىذه الخصائص عند الطفؿ، وقد تختمؼ ىذه الخصائص مف طفؿ إلى آخر

وبشكؿ عاـ يمكف القوؿ أف أداء الطمبة العادييف كاف أفضؿ مف أداء الطمبة ذوي صعوبات 

التعمـ عمى مقياس الخصائص السموكية، وأف أداء اإلناث كاف أفضؿ مف أداء الذكور ويعزى ذلؾ 
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إلى أسموب التربية المختمؼ لكال الجنسيف، باإلضافة إلى عامؿ النضج حيث أف اإلناث أسرع 

كما أف أداء طمبة الصؼ الرابع كانوا أفضؿ مف أداء طمبة الصؼ الثالث، وىذا . نضجًا مف الذكور

يعني وجود عالقة إرتباطية بيف األداء والصؼ، حيث يتحسف األداء كمما ارتفع مستوى الصؼ 

. الدراسي، ويعزى ذلؾ إلى عوامؿ الخبرة والتدريب المكتسب

اتفقت نتائج السؤاؿ الثاني والتي أظيرت وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 ) بيف الطمبة ذوي صعوبات التعمـ والطمبة العادييف في الخصائص السموكية  (α =0.05)الداللة 

مع معظـ النتائج التي  لصالح الطمبة العادييف، (االنتباه، الذاكرة، اإلدراؾ، التآزر البصري الحركي 

. توصؿ إلييا الباحثوف في مجاؿ صعوبات التعمـ

التي أشارت  ( McNamara, 2003 ) فقد اتفقت نتائج السؤاؿ الثاني مع دراسة مكنامارا 

إلى أف األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ كانوا أقؿ قدرة عمى التذكر مف الطمبة العادييف سواء عمى 

، التي بينت أف ( ,2003Jongmans)المستوى األكاديمي أو الحياتي، ومع دراسة جونجمانز

األطفاؿ العادييف كانوا أفضؿ مف األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ عمى اختبار قدرات التآزر الحس 

.  حركي

التي أشارت إلى تفوؽ الطمبة العادييف عمى  ( 1995 )واتفقت أيضًا مع دراسة النجداوي 

الطمبة ذوي صعوبات التعمـ في كؿ بعد مف األبعاد العشرة لممقياس المستخدـ لقياس الخصائص 

 )المغوية واألكاديمية والسموكية لألطفاؿ العادييف وذوي صعوبات التعمـ، ومع دراسة سالـ         

التي أشارت إلى أف الطمبة ذوي صعوبات التعمـ يعانوف مف مشاكؿ في كافة القدرات  ( 1991

المشار إليو في  ( 1989 )النفس لغوية مقارنة مع الطمبة العادييف، ومع دراسة الزيات 

والتي توصمت إلى وجود فروؽ جوىرية بيف األطفاؿ العادييف وذوي صعوبات  (1997دبيس،)

.      التعمـ عمى مقياس تقدير الخصائص السموكية
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التي أظيرت أف األطفاؿ ذوي  ( Chopman, 1988)كما أنيا اتفقت مع دراسة تشبماف 

الوارد  ( ,kass 1962)صعوبات التعمـ يعانوف مف مشاكؿ في االنتباه والذاكرة، ومع دراسة كاس 

التي تشير إلى أف الطمبة ذوي صعوبات التعمـ قد حصموا عمى معدالت  (1995النجداوي، )في 

الترابط السمعي، والترابط البصري، والتذكر السمعي المتسمسؿ، والتسمسؿ )منخفضة في اختبارات 

التي أكدت عمى وجود فروؽ ذات داللة  ( Deese, 1978) ، ومع دراسة ديز (البصري واإلدراؾ 

إحصائية بيف الطمبة ذوي صعوبات التعمـ والطمبة العادييف في اختبارات التذكر السمعي المتسمسؿ، 

.  والتذكر البصري المتسمسؿ

واتفقت نتائج السؤاؿ الثاني أيضًا مع دراسة شوارتس وبرياف                              

(Schwarts and Bryan, 1972) التي أكدت عمى أف أداء الطمبة  (1991سالـ،  ) الوارد في

ذوي صعوبات التعمـ كاف أقؿ مف أداء الطمبة العادييف في مجاؿ الميارات المغوية، ومع دراسة 

والتي أكدت عمى أف الطمبة الذيف  (2000الدبس، )الوارد في  ( Macions, 1969 )ماسيوف 

.   يعانوف مف مشاكؿ في القراءة قد حصموا عمى معدالت منخفضة في اختبار التذكر البصري

الوارد في  ( Clebre, 1971 )وفي المقابؿ لـ تتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع دراسة سميبر 

والتي أظيرت عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف أداء الطمبة العادييف  (1995النجداوي، )

. وأداء الطمبة ذوي صعوبات في اختبار التذكر البصري المتسمسؿ
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: التكصيات

: في ضوء نتائج ىذه الدراسة، يمكف اقتراح التوصيات اآلتية

  وبالتالي يوصي (الحالة، الجنس ، الصؼ  )ركزت ىذه الدراسة عمى متغيرات محددة ،

الطبقة : الباحث بإجراء دراسات تتناوؿ عالقة ظاىرة صعوبات بمتغيرات أخرى مثؿ

ريؼ، مدف،  )البيئة االجتماعية - (خاصة، حكومية  )نوع المدرسة - االجتماعية لمطالب

) نظاـ دواـ المدرسة         (- أساسية ، ثانوية ) المرحمة الدراسية - (مخيمات 

 .المستوى التعميمي لألبويف- (صباحي، مسائي 

  إجراء دراسة تتناوؿ الخصائص المغوية واألكاديمية لألطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ في

. عينة فمسطينية

  أف يتـ التعاوف بيف وزارة التربية والتعميـ ومراكز التربية الخاصة، بغية تأىيؿ المعمميف

وتزويدىـ باألساليب واألدوات الخاصة الالزمة لتشخيص الطمبة ذوي صعوبات التعمـ، مف 

أجؿ تقديـ المساعدة المناسبة ليـ، وخصوصًا بعد أف تبيف لمباحث أثناء تطبيؽ االختبار 

 .أف مفيـو صعوبات التعمـ غير واضح لمعظـ المعمميف والمرشديف التربوييف

  أف تقوـ وزارة التربية والتعميـ بتعييف معممًا مختصًا في كؿ مدرسة ليتعاوف مع معممي

 .المرحمة األساسية لتشخيص ومعالجة الطمبة ذوي صعوبات التعمـ في مراحؿ مبكرة
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  إجراء دراسة مسحية شاممة لتحديد نسبة الطمبة ذوي صعوبات التعمـ عمى مستوى

 .فمسطيف، ووضع خطط استراتيجية في كيفية التعامؿ مع ىذه الفئة مف الطمبة

 إجراء دراسة تشخيصية لمعرفة حاجات ومتطمبات الطمبة ذوي صعوبات التعمـ. 

 إجراء دراسات وبحوث ميدانية إليجاد وسائؿ تشخيص وقياس جديدة ليذه الظاىرة. 
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 106 

 مقدمة في التربية  )سيككلكجية األطفاؿ غير العادييف(: 1996). الروساف، فاروؽ

. دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع، عماف. 2ط. (الخاصة

 دار الفكر .1ط. قضايا كمشكالت في التربية الخاصة(: 1998). الروساف، فاروؽ

. لمطباعة والنشر والتوزيع، عماف

 صعوبات التعمـ لدى عينة مف تالميذ المرحمة االبتدائية في : " (1991). الزراد، فيصؿ

 .175- 121ص ص ،(38 ) 15رسالة الخميج العربي، ". دولة اإلمارات العربية المتحدة
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 ( 1 )الممحؽ رقـ 

. االختبارات المقننة كغير المقننة المستخدمة في اكتشاؼ صعكبات التعمـ

  (.Formal Standardized language Tests: ) أشير االختبارات المقننة: أكال

 اختبارات المغة المقننة كتشمؿ: 

. اختبار دارلي الخاص بالنطؽ المغوي - أ

( ( The Templin- Darley Tests of articulation

. اختبار بيبدي لممفردات المغوية المحصورة - ب

(Peabody Picture Vocabulary test)

. اختبار نورثورسترف لقواعد المغة-ج

(Northwestern Syntax Screening Test)

 .اختبار كارو لمفيـ السمعي لمغة-د

LangaugeCarrow's Test for Auditory Comprehension of   

( Hosten).اختبار ىوستف لمفيـ السمعي لمغة-ِ



 أشير اختبارات التحصيؿ المقننة في مجاؿ القراءة كالتيجئة كالحساب  :

(Arithmetic( Formal standardized tests for Reading، Spelling and 

 (. 1970 )اختبار بيبدي لمتحصيؿ الفردي - أ

(Peabody Individual Achievement Test)

 (. 1965 )اختبار التحصيؿ الواسع المدى  - ب

(Wide Range Achievement Test)

(.1967)اختبار جراي لمقراءة الشفوية-ج

(Gray oral Reading Tests)
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 (. 1957 )اختبار ديورؿ لتحميؿ صعوبة القراءة -د

(Durrel analysis of Reading difficulty)

(. 1957)اختبار مونرو لتشخيص القراءة -ى

( Monroe Diagnostic Reading Scales ) 

 (. 1972 )اختبار سباش لتشخيص القراءة -و

( Spache Diagnostic Reading Scales ) 

. اختبار جيتس مكجينيتي لمقراءة الصامتة- ز

( Gates- MacGinitie Silent Reading Tests )                                              
. اختبار ستانفورد لمتحصيؿ- ح

( Stanford Achievement Test ) 

. اختبار متروبولتياف لمتحصيؿ- ط

( Metropliton Achievement Test ) 

. رسؿ لتشخيص التيجئة- اختبار جيتس- ي

( Gates- Russel Spelling Diagnostic Test ) 

. اختبار ديكوؾ لمقراءة- ؾ

( Deacock Reading Test ) 

. اختبار ستانفورد لتشخيص الحساب- ؿ

( Stanford Diagnostic Arithmetic Test ) 

 

 أشير اختبارات القدرات العقمية كالعمميات النفسية :

(Tests of Mental abilities and psychological Processes)

. اختبار وكسمر لذكاء األطفاؿ - أ

(Wechsler Intelligence scale for Children)
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. اختبار ستانفورد بينيو لمذكاء - ب

(Stanford- Binet Intelligence Scale)

.اختبار سمسوف لذكاء األطفاؿ الراشديف-ج

(Slosson intelligence Test for Children and Adults)

.اختبار ألينوي لمقدرات النفس لغوية-ى

(Illinois Test of Psycholinguistic Abilities)

. اختبار بيبدي لممفردات المغوية المصورة - و

(Peabody Picture Vocabulary Test)

 .اختبار مارياف فروستج لتطور االدراؾ البصري - ز

( Marianne Frosting Development Test of Visual Perception ) 

 

 أشير اختبارات السمكؾ التكيفي( Social Maturity Tests ) 

 ( Vineland social Maturity Tests )اختبار فاينالند لمنضج االجتماعي  - أ

 .اختبار الجمعية األمريكية لمتخمؼ العقمي الخاص بالسموؾ التكيفي - ب

American Association of Mental Retardation the adaptive Behaviour Test 



 أشير اختبارات التطكر الحركي :(Motor Development Test              ) 

 .اختبار بيردو لمحركة - أ

( Purdue Perceptual- Motor Survey) 
 .اختبار كاليفرنيا لقياس القدرات الحركية لمطفؿ - ب

( Southern California Perceptual-Motor Test) 
. اختبار لنكولف أوسيرتسكي لمتطور الحركي- ج

( Lincoln Oseretsky Motor Development Test ) 
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 ( Informal Tests:   ) االختبارات غير المقننة: ثانيا

 ( Informal Reading Inventory Tests )اختبار القراءة غير المقننة  - أ

  (Informal Graded World- Recognition Test )اختبار التمييز القرائي  - ب

 ( Informal Arithmetic Test )اختبار القدرة العددي   - ت
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 ( 2 )الممحؽ رقـ 
. استمارة التعرؼ المبدئي عمى الطمبة ذكم صعكبات التعمـ

بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 
 

. المحتـر......................................... حضرة 
 

أرجك أف أعممكـ بأني أجرم دراسة عممية حكؿ مقارنة الخصائص السمككية بيف 
.  الطمبة العادييف كالطمبة ذكم صعكبات التعمـ

 
أرجك مف حضرتكـ تحديد الخصائص السمككية لمطمبة ذكم صعكبات التعمـ كفؽ 

. االستمارة المرفقة
: إرشادات

بجانب الفقرة الغير  (غ  )بجانب الفقرة المناسبة، كالحرؼ  (ـ )الرجاء كضع حرؼ 
. مناسبة مع إضافة التعديالت

 
                                    كاقبمكا فائؽ االحتراـ 

                                     
                                         مازف المحاـ  

                              طالب ماجستير إرشاد نفسي كتربكم  
.                                          جامعة القدس
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  :.........................الصؼ :.................................            اسـ الطالب 
: ........................ الجنس:................................            اسـ المدرسة

 (تنطبؽ ، ال تنطبؽ) في الخانة المناسبة  (√ )يرجى كضع 
 



 انخصائص


 حُطبق


 الحُطبق

 

  :االَتباِ وانتشكيز

.ٌفشمباسخًشاسفًإَٓاءانٕاجباثانخًبذأْا -

.ٌخشخجاَخباّْبسٕٓنت -

ٌعاًَيٍصعٕبتفًانخشكٍضعهىانًًٓاث -

 .انذساسٍت

 .ٌُخقميٍَشاطإنًآخشدٌٔأيحُظٍى -

 .ٌخصشفقبمأٌٌفكش -

 

: انُشاط انحشكي انزائذ

ٌعاًَيٍصعٕبتبانغتفًاالنخضاوبانٓذٔءداخم -

.انصف

ٌعاًَيٍصعٕبتبانغتفًانبقاءفًٔضعانجهٕط -

.نفخشةأكثشيٍعششةدقائقحقشٌبا

 .اَذفاعً -

 

: انزاكشة

ٌجذصعٕبتفًإعادةعذةأسقاوبانخسهسمانًحذد -

.انًعهًت/نٓابعذأٌٌزكشْاأيايّانًعهى

ٌجذصعٕبتفًسبطأصٕاثانحشٔفبشيٕصْا -

.انًكخٕبت

 .ٌجذصعٕبتفًحعهىانحشٔفانٓجائٍت -

 .ٌجذصعٕبتفًحعهىاألسقاوانًخشابٓت -

 .ٌجذصعٕبتفًحزكشانكهًتانًطبٕعت -

 .نذٌّضعففًانزاكشةانسًعٍت -

 .نذٌّضعففًانزاكشةانبصشٌت -

 

: اإلدساك

ٌجذصعٕبتفًانخعشفعهىانصٕسةإراكاٌُْاك -

.جضءَاقصيُٓا

 .ٌجذصعٕبتفًانخًٍٍضبٍٍاألحجاو -

 .ٌجذصعٕبتفًانخًٍٍضبٍٍاألشكالانًخخهفت -

ٌجذصعٕبتفًقشاءةانحشٔفانًخشابٓتيثم -

 .(ح،خ،ج)
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 انخصائص





 حُطبق





 الحُطبق

يجد صعوبة في التعرؼ عمى الكممات المتشابية سماعيا مثؿ - 
.(كمب/ قمب  )  
.  يجد صعوبة في استخداـ القمـ -
 .يجد صعوبة في تزرير األزرار- 
،   (تحت/ فوؽ  )يجد صعوبة في تمييز االتجاىات المختمفة - 
.(يسار/ يميف  )، (خمؼ/ أماـ )   
. يجد صعوبة في تمييز المثيرات السمعية- 
.يجد صعوبة في استرجاع األشكاؿ اليندسية البسيطة- 

 :التفكير
يعتمد الطالب اعتمادا كبيرا عمى المعمـ في أداء القدرة عمى         -

.     التركيز عمى ميمة جديدة تقدـ لو
. يعاني مف االندفاعية في حؿ المسائؿ الحسابية -
يعاني مف االندفاعية في حؿ األسئمة المطروحة      -

.        عميو
.يعاني مف نقص شديد في ثقتو بنفسو   -   
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 ( 3 )الممحؽ رقـ 
 نمكذج التفريغ الختبار قياس الخصائص السمككية

 

 : ----------------------------اسم الطالب      : ----------------المدرسة 

 : -----------------------الصف    -: --------------الجنس 
ع- ص                    -    :تصنيف الحالة      

  

 العالمة لكل فقرة من فقرات االختبار 

فقرات /     االختبار      
 االختبار

  

 1ف  2ف  3ف 4ف  5ف  6ف  المجموع

 االستقبال السمعي              

 االستقبال البصري              

 الترابط السمعي              

 الترابط البصري              

 التذكر السمعي المتسلسل              

 اإلدراك البصري              

 اإلدراك السمعي              

 التآزر البصري الحركي              

                      المجموع الكلي لدرجات االختبارات  

 
 

(. 2005- 2004 )ة خالل الفصل األول/معدل الطالب
 
 . _________ : اللغة العربية. 1
 .___________  :  العلوم. 2
 .__________ : الرياضيات. 3



 120 

 ( 4 )الملحق رقم 
 

                     قائمة بأسماء المحكميف 
 

مكاف العمؿ المحكميف 
. جامعة القدس. أحمد فييـ جبر. د.أ

 .جامعة القدس. تيسير عبداهلل. د

 .جامعة القدس غساف سرحاف.د

 .جامعة القدس. محسف عدس. د

 .جامعة القدس. سمير شقير. د

 .جامعة القدس .إبراىيـ الصميبي. د

. جامعة بيت لحـ. ىالة يمني. د
. جامعة بيت لحـ .سامي عدكاف. د
جامعة الخميؿ . نبيؿ الجندم. د
أخصائي صعكبات تعمـ . محمد زياد. أ
تربية ضكاحي القدس / قسـ اإلرشادالياـ القادرم . أ
تربية ضكاحي القدس / مشرفة مرحمةعائشة عدكاف .أ

تربية ضكاحي القدس / مشرفة مرحمةليمى ىندم .أ
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 ( 5 )الممحؽ رقـ 
. مقياس الخصائص السمككية
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 

 
. المحتـر......................................... حضرة 

 
أرجك أف أعممكـ بأني أجرم دراسة عممية حكؿ مقارنة الخصائص السمككية بيف 

.  الطمبة العادييف كالطمبة ذكم صعكبات التعمـ
 

أرجك مف حضرتكـ تحكيـ فقرات االختبار المرفؽ كالمتعمؽ بالخصائص السمككية 
. لمطمبة ذكم صعكبات التعمـ 

: إرشادات
بجانب الفقرة الغير  (غ  )بجانب الفقرة المناسبة، كالحرؼ  (ـ )الرجاء كضع حرؼ 

. مناسبة مع إضافة التعديالت
 

                                    كاقبمكا فائؽ االحتراـ 
                                     

                                                مازف المحاـ 
                              طالب ماجستير إرشاد نفسي كتربكم  

.                                                  جامعة القدس
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الخصائص السمككية لمطمبة ذكم صعكبات التعمـ كالطمبة العادييف مف الصفيف 
. الثالث كالرابع في مدارس ضكاحي القدس

: البيانات الخاصة بالمفحكص
 

: ........................................ اسـ الطالب الرباعي
: ........................................ اسـ المدرسة الرسمي

. أنثى- 2.                      ذكر- 1: الجنس
. الرابع األساسي- 2.           الثالث األساسي- 1: الصؼ
(. 11-10- ) 2(.                    9-8- ) 1:  العمر

 
.  طفؿ عادم- 1: تصنيؼ الحالة

.         (غير عادم )طفؿ ذكم صعكبات تعمـ - 2                

 
 : اختبار االستقباؿ السمعي

 
 التسمسؿ

 
 فقرات االختبار

 االجابة كرمزىا 

 نعـ/ صح
(  1) 

 ال/ خطأ
 (صفر ) 

   ىؿ تأكؿ األرانب؟ .1

   ىؿ تزحؼ األغناـ؟ .2

   ىؿ تستخدـ األرانب الياتؼ؟ .3

   ىؿ يطير الحصاف في السماء؟ .4

   ىؿ تسقط أكراؽ الشجر في فصؿ الصيؼ؟ . 5

   ىؿ يحترؽ الخشب؟ .6
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: اختبار االستقباؿ البصرم

 
 

: اختبار الترابط السمعي

 
 

 
 التسمسؿ

 
 فقرات االختبار

        اإلجابة كرمزىا  

 عرؼ الماىية
(     1) 

 لـ يعرؼ الماىية
 (صفر )   

   .ما ىذا؟ عرض صكرة طائرة .1

   . ما ىذا؟ عرض جياز كمبيكتر .2

   .ما ىذا؟ عرض صكرة نعامة .3

   .ما ىذا؟ عرض صكرة لشخص يمعب كرة قدـ .4

 ما ىذا؟ عرض صكرة شاخصة مركرية مكتكب عمييا       . 5
 .        ممر لممشاة

  

   .ما ىذا؟ عرض صكرة لساعة حائط .6

 
 

 التسمسؿ

 
 

 فقرات االختبار

      اإلجابة كرمزىا  

أكمؿ العبارة 
 .بشكؿ صحيح

(      1  ) 

لـ يكمؿ العبارة أك 
 .أكمميا بشكؿ خاطيء

 (صفر)        

   .عند تصحيح الدفاتر.............. يحمؿ المعمـ بيده  .1

   ................ .يطير العصفكر في الجك ك تسبح السمكة في  .2

   .إلى أسفؿ................ يصعد الدخاف إلى أعمى، كالمطر  .3

   .............. .الميمكف حامض كالسكر  .4

  ..................... الحديد ثقيؿ ، كالقطف  . 5

   ................ .األسد قكم ، كاألرنب  .6
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: اختبار الترابط البصرم

 

 
التسمسؿ 

 

                                
فقرات االختبار 
 

         
          اإلجابة كرمزىا  

/ فرجار / مثمث / مسطرة " كحكليا صكر" لكحة فييا صكرة دائرة .1
 ".مبراة

عرؼ الصكرة 
ذات العالقة 

بالصكرة 
. األساسية
(        1 )

   

لـ يعرؼ الصكرة ذات 
العالقة بالصكرة 

 .األساسية
       
 (صفر)     

كرة قدـ / طاكلة خشبية " لكحة فييا صكرة منشار كحكليا صكر. 2
".  حقيبة مدرسية/ حذاء / 

 

 

 

 

 

  

عرؼ الصكرة 
ذات العالقة 

بالصكرة 
. األساسية
(       1 )

 

لـ يعرؼ الصكرة ذات 
العالقة بالصكرة 

. األساسية
       

 (صفر)    
 

نسخ الحركؼ  .ر ،  ز ، ع ، غ ، ج ، ح ، خ .3
. بشكؿ صحيح

(      1) 

لـ ينسخ الحركؼ أك 
. نسخيا بشكؿ خاطيء

 (صفر )       

نسخ الكممات  .جبؿ ، حبؿ .4
. بشكؿ  صحيح

(       1) 

لـ ينسخ الكممات أك 
. نسخيا بشكؿ خاطيء

         صفر

نسخ الكممات  .شربت الشام . 5
. بشكؿ صحيح

(       1) 

لـ ينسخ الكممات أك 
. نسخيا بشكؿ خاطيء

 (صفر )       

نسخ الكممات  .ذىبت إلى المدرسة .6
. بشكؿ صحيح

(       1) 

لـ ينسخ الكممات أك 
. نسخيا بشكؿ خاطيء

 (صفر )       
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 :اختبار التذكر السمعي المتسمسؿ
 

 
 

التسمسؿ 

 
   

   فقرات االختبار 

                   اإلجابة كرمزىا 
ذكر السمسمة مف 

. أكؿ محاكلة
 (     2 ) 

ذكر السمسمة مف 
. ثاني محاكلة

 (     1 ) 

لـ يذكر السمسمة أك 
. ذكرىا بشكؿ خاطيء

 (صفر  )     
1  .(5 ، 2 ، 8 )   
2 . (2 ،7 ،9 ،6 )    
3 . (5 ،8 ، 2 ، 4 ، 3 )   
4 . (7 ،4 ، 8 ، 2 ، 5 ،5 )   
5 .(3 ، 9 ، 1 ، 9 ، 2 ، 7 ، 7 )   
6 .(2 ، 4 ، 5 ، 8 ، 6، 9 ،8 ، 9  )   
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: اختبار اإلدراؾ البصرم
 

 
 

 التسمسؿ

    
            

               فقرات االختبار

                       اإلجابة كرمزىا
كتب مجمكعة األرقاـ 

كالكممات كالجمؿ بشكؿ 
. صحيح

        
 (       2 ) 

كتب أحد األرقاـ أك 
أحد الجمؿ أك أحد 

الكممات بشكؿ 
. صحيح

 (      1 ) 

 اذا لـ يكتب ألرقاـ
 كالكممات كالجمؿ

 .بشكؿ صحيح
 

   (صفر  )   
1 .(14 ،41( )75 ،57( )68 ،86( )19 ،91 )   
2 .(104 ،140( )203 ،230( )201 ،210 )

(501 ، 510 )
   

3 .(1340 ،1034( )1050 ،1005  )
(1007 ،1070 ( )2090 ،2900 )

   
   . زينب . 4
   . ذىبت فاطمة إلى السكؽ. 5
حضر أخي حفؿ تخريج صديقو أحمد في مسرح . 6

. الجامعة
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: اختبار اإلدراؾ السمعي
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 6 )الممحؽ رقـ 

 
 

التسمسؿ 

 
   

   فقرات االختبار 

                   اإلجابة كرمزىا 
عرؼ الصكت مف 

. المحاكلة األكلى
 (     2 ) 

عرؼ الصكت في 
. المحاكلة الثانية

 (     1 ) 

لـ يعرؼ ماىية 
. الصكت

 (صفر  )    
   . إسماع المفحكص صكت عصفكر.  1
   . إسماع المفحكص صكت قطة. 2
   . إسماع المفحكص صكت انفجار. 3
   . إسماع المفحكص صكت زامكر سيارة إسعاؼ. 4
   . إسماع المفحكص صكت جرس ساعة منبو. 5
   . إسماع المفحكص صكت طفؿ يبكي. 6
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نتائج المحكميف عمى االختبارات الثمانية المستخدمة في التعرؼ عمى الخصائص السمككية 
 لمطمبة ذكم صعكبات التعمـ كالطمبة العادييف مف حيث الصياغة المغكية كتعميمات التطبيؽ 

كالتصحيح 

   
 

 

عدد فقرات االختبار الفرعي الرقـ 

االختبار 

نسبة االتفاؽ 

بيف المحكميف 

حكؿ الصياغة 

المغكية لفقرات 

. االختبار

نسبة االتفاؽ 

بيف المحكميف 

حكؿ تعميمات 

تطبيؽ  االختبار 

نسبة االتفاؽ بيف 

المحكميف حكؿ 

تعميمات تصحيح  

. االختبار

% 100% 100% 80 6االستقباؿ السمعي  1

% 100% 100% 90 6االستقباؿ البصرم  2

% 90% 90% 80 6الترابط السمعي  3

% 100% 100% 90 6الترابط البصرم  4

التذكر السمعي   5

المتسمسؿ 

6 100 %100 %100 %

% 100% 100% 100 6اإلدراؾ البصرم  6

% 100% 100% 90 6اإلدراؾ السمعي  7

% 90% 90% 80 6التآزر البصرم الحركي  8

% 98% 98% 89 48المجمكع  
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: اختبار التآزر البصرم الحركي
 

.                           اإلجابة كرمزىا.                       فقرات االختبارالتسمسؿ 
 

, دائرة  )رسـ ثالثة أشكاؿ ىندسية عمى السبكرة . 1
كالطمب مف المفحكص أف يرمي  (مثمث, مستطيؿ 

عمى كؿ شكؿ كرة تنس عف بعد متريف بشرط أف 
. تككف طريقة الرمي مف فكؽ الكتؼ

.  أصاب األشكاؿ الثالثةإرا
 (        3 ) 

 أصاب إرا
. شكالف

 (    2 ) 

 أصاب شكؿ إرا
 .كاحد

   (1 ) 

 لـ يصب إرا
أم شكؿ مف 

. األشكاؿ
 (صفر  )    

    
تعميؽ لكحة عمى الحائط عمييا أربعة أقفاؿ ممكنة . 2

كأربع مفاتيح  (أخضر, أزرؽ , أصفر , أحمر )
. بنفس األلكاف المذككرة

. إرا فتح أسبعت أقفال

  

 (    4 ) 

إرا فتح 

. ثالثت أقفال

 

 (3)  

إرا فتح 

. قفالٌ

 

 

 (2)  

إرا فتح قفم 

. واحذ

 

 (1 ) 

إرا نى يفتح 

أي قفم 

. يٍ األقفال
 

 (صفر )
     

3  . 

يتىسط , كبيش )تجهيز ثالثت أشكال نحجىو يختهفت 

وانطهب يٍ انًفحىص أٌ يجهز َفس  . (صغيش, 

. األشكال

 

 

 

 

. إرا جهز األشكال انثالثت

 

 

 (3 ) 

إرا جهز 

. شكالٌ

 

 (2)  

إرا جهز شكم 

. واحذ

 

 (1)  

إرا نى يجهز 

أي شكم يٍ  

. األشكال

 

 (صفش  )
  

 

 

 

 

  

كالطمب مف المفحكص , رسـ أربع أشكاؿ ىندسية . 4
. أف يرسميا

 
 
 

 

. سسى األشكال األسبعت

 

 

 (4)  

 

سسى ثالثت 

. أشكال

 

 

 (3)  

 

. سسى شكالٌ

 

 

 

 (2 ) 

 

. سسى شكم واحذ

 

 

 

 (1 ) 

 

نى 

يشسى 

أي 

. شكم

 

 

 (

 (صفش
     

يقـك الفاحص بالمشي أماـ المفحكص عمى خط .  5
كبعد , مستقيـ بيف مجمكعتيف مف البالط األرضي

يطمب مف المفحكص القياـ بنفس , االنتياء 

. مشى بنفس الطريقة
 (1 ) 

. لـ يمش بنفس الطريقة
 (صفر )
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. الدكر
زجاجات بالستيكية عمى  (6)يقـك الفاحص بعرض . 6

الطاكلة كيطمب مف المفحكص أف ينزليا بكاسطة 
. كرة مف بعد متريف

. أنزؿ جميع الزجاجات
 
 (6 ) 

أنزؿ 
خمس 
. زجاجات

 (5)  

أنزؿ أربع 
. زجاجات

(4) 

أنزؿ ثالثة 
. زجاجات

 
(3)  

أنزؿ 
. زجاجتيف

 
 (2)  

أنزؿ 
زجاجة 
. كاحدة

 (1)  

لـ 
ينزؿ 
أم 
. زجاجة

صفر  )
 )
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