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  هداءاإل

  لها ... اشتياقيرحمها هللا يعجز اللسان على مدى  " رانيا "إلى روح أختي الفقيدة 

  .إلى من دعت لي بتوفيق و النجاح طول حياتي 

   ها" اطال هللا في عمر ميأ ليك يا "إإلى من بكت معي و فرحت لفرحي 

  بدا أمن تمنى لي النجاح دائما و  إلى

  ه" اطال هللا في عمربيأ ليك يا  "إلى السند الدائم إهل ألها روح ايإلى من زرع ف

  و إلى أختي "فرح بشرى" أطال هللا في عمرها

ة سSندي فSي الحيSاة رفيقSو إلSى كSل مSن سSاعدني  لى كل من أهداني نصيحة إإلى كل من أصغى يوما إليا و
  . ربيد

  عائلتي "ولد منور" و "بلباشير"وإلى كل 

  هدي ثمرة جهدي أذن اليهم جميعا إ
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  كلمة شكر و عرفان

  

نشSSكر هللا عSSز و جSSل علSSى نعمSSه التSSي ال تعSSد وال تحصSSى فلSSك الحمSSد كمSSا ينبغSSي لجSSالل وجهSSك  و عظSSيم 
  .سلطانك

   .من قبل و من بعد على تو فيقه لي في اتمام هذا البحث المتواضع فله الحمد

فSي مختلSف  قSوعيش مغنيSة " علSى اشSرافها و ارشSدهاد.تقدم بشكري الخSاص ألسSتاذتي المحترمSة " كما أ
نجSSاز هSSذا البحSSث و كانSSت سSSند لSSي طيلSSة مشSSواري الجSSامعي و التSSي لSSم تبخSSل عليSSا بنصSSائحها و مراحSSل إ
  .لي  توجيهاتها

" التي ساعدتني كثيرا و قدمت لي النصSائح فSي إنجSاز هSذا  مينةأالدكتورة " عباسة  كر جزيل الشكر أشو 
  البحث.

دون أن أنسى كل أساتذة قسSم علSم الSنفس بجامعSة " عبSد الحميSد ابSن بSاديس مسSتغانم " ، الSذين أنSاروا لSي 
لSي يSد العSون و زمالئSي فSي درب العلم فSي مشSواري العلمSي و علSى توجهSاتهم القيمSة و إلSى كSل مSن قSدم 

  الجامعة.

و كSSل  األسSSاتذة التعلSSيم   إدارة االبتSSدائيات التSSي فتحSSت لSSي أبوابهSSا إلجSSراء الدراسSSة الميدانيSSةأشSSكر  كمSSا
و في األخير أشكر كل أساتذة المحترمين المشرفين  بوالية مستغانم ، الذين أقيمت عليهم الدراسة  اإلبتدائي

  .  الرسالة هذه مناقشة على
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  ملخص :ال

صعوبات تعلم القراءة و الكتابة من وجهة نظSر أسSاتذة التعلSيم االبتSدائي  ،  التعرف إلىهدفت الدراسة إلى 
، حيSث  ( معدلة من طرف الباحثSة)القراءة و الكتابة تعلم  في ذلك األداة التالية:  صعوبة  الباحثة  مستعملة

 و اللغSة الفرنسSية مSادة اللغSة العربيSة يدرسSون  أسSتاذة ) 91،  أسSتاذ  39( 130تكونت عينة الدراسة مSن 

، مسSتعملة فSي ذلSك المSنهج  اختيSرت العينSة بطريقSة عشSوائيةتابعSة لمدينSة مسSتغانم ،بسبع ابتدائيات وهي 
المتوسط الحسابي والنسب المئوية والتكرارات ،اختبار  المستعمل هو : ،أما األسلوب اإلحصائي الوصفي 

، وبعSد المعالجSة والتحليSل  SPSS 20 علSى برنSامج باإلعتمSاد  واختبار تحليل التبSاين أحSادي االتجSاهت، 
  : توصلت الباحثة للنتائج التالية

 .بصعوبة القراءة والكتابة من وجهة نظرهم    درايةأساتذة التعليم االبتدائي على  -1

 التعلSSيم االبتSSدائي و مSSدى معSSرفتهمتوجSSد فSSروق ذات داللSSة إحصSSائية بSSين وجهSSات نظSSر األسSSاتذة  ال -2

  .صعوبات تعلم القراءة والكتابة تعزى لمتغير الجنسل

   ومSSدى معSSرفتهم التعلSSيم االبتSSدائي توجSSد فSSروق ذات داللSSة إحصSSائية بSSين وجهSSات نظSSر األسSSاتذةال -3

  .صعوبات تعلم القراءة والكتابة تعزى لمتغير المؤهل العلميل

 التعلSSيم االبتSSدائي ومSSدى معSSرفتهمتوجSSد فSSروق ذات داللSSة إحصSSائية بSSين وجهSSات نظSSر األسSSاتذة  ال -4

  في التدريس .غير الخبرة ة والكتابة تعزى لمتصعوبات تعلم القراءل
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  مقدمة :   

أحد المشكالت التعليمية الت�ي يع�اني منه�ا الكثي�ر م�ن التالمي�ذ ، و م�ن مالم�ح خط�ورة تعد صعوبات التعلم 

الجوان�ب االنفعالي�ة هذه المشكلة أنها تنتشر لدى قطاع عريض من التالميذ ولها تأثيرات سلبية عميقة عل�ى 

والدافعي��ة م��ن شخص��ية التلمي��ذ و الت��ي تلع��ب دورا حاس��ما ف��ي أدائ��ه المدرس��ي وه��ذه الص��عوبات تش��عره 

باإلحب��اط و الت��وتر و القل��ق و االنس��حاب و العدواني��ة و االعتمادي��ة و ع��دم الثق��ة ب��النفس نظ��را لعج��زه ع��ن 

تحص�يله الدراس�ي مم�ا ي�ؤدي إل�ى هج�ر  مسايرة زمالئه و مجاراتهم في الدراسة وفش�له ف�ي تحس�ين مع�دل

  ) .2005:41المدرسة والتسرب من التعليم (القريطي ،

و كما أن صعوبات التعلم تعتبر عن عجز في واحدة أو أكثر من العمليات النفسية األساسية التي تدخل في  

لحركية المرتبطة بالتعلم فهم و استخدام اللغة المكتوبة أو المنطوقة ، على اعتبار أن العمليات اإلدراكية و ا

لم تحظى بأية اهتمامات بحثية من قبل العلماء ، و أن التأثير على المفهوم جاء من قبل علماء النفس و 

 التربويون بآرائهم المتمثلة في االضطرابات اإلدراكية و تشتت االنتباه واضطراب التفكير و الفهم و

عن صعوبات التعلم فإن صعوبات تعلم القراءة و  وعلى الحديث . )26:  2013الذاكرة ( السرطاوي ،

ثر ؤالكتابة تحتل المرتبة األولى من االهتمام حيث تمثل القراءة واحدة من أهم المواد األكاديمية و التي ت

أما الكتابة فهي الوجه اآلخر للقراءة؛ حيث إنها تساعد ) . 178: 2007في الجوانب األخرى. (الظاهرة ،

ار كه كل ما لدى المتعلم من آراء وأفالعقلية واللغوية معًا، فهي الوعاء الذي يتفاعل فيعلى تنمية القدرات 

  ) ، 20: 2005(عميرة، وخبرات ومهارات متنوعة إلنتاج أعمال كتابية راقية من حيث الشكل والمضمون.

 لتوافقه  الدراسي  ملحة ضرورة ، االبتدائية لمدرسة ا في الكتابة و القراءة  مهارات التلميذ  تعلم إن

القراءة و  فيالتلميذ    ضعف  جوانب عن المبكر بالكشف اإلهتمام  الضروري من  كان لذا ، واالجتماعي

 تؤدي مشكلة وتصبح ،تستفحل   أنقبل  لعالجهم  المناسبة  البرامج  لوضع  ، تعثرهم ومظاهر الكتابة 

الصاعدة . ( علي  لاألجيا من البشرية  وثروته ،التربوية  وجهوده  ،المجتمع  القتصاد هزاً لتشكإلى 

 ) 05: 2010حسن ،

اكتس�ب الق�درة عل�ى فه�م تالمي�ذه و مس�توياتهم التي تتجلى في ستاذ وبالتالي تكمن هذه الوظيفة  في دور األ

الذهنية و المعرفي�ة الفعلي�ة ، و مش�اكلهم اإلدراكي�ة، فكلم�ا أص�بح أكث�ر فهم�اً و تميي�زاً للفئ�ات المختلف�ة م�ن 

   .التالميذ مما سيساعد ذلك على سرعة تقديم الخدمات التعليمية المناسبة

وخاص��ة ص��عوبة الق��راءة و  اإلدراك و الفه��م الك��افي لموض��وع ص��عوبات ال��تعلم  ذس��تااألل��ذا ف��إن اكتس��اب 

ه�و الش�خص ال�ذي يتعام�ل مباش�رة م�ع التالمي�ذ، و ه�و أول م�ن س�تاذ أمر ضروري وهام جداً، فاألالكتابة 

  .د التلميذ ذو الصعوبات التعليميةأن يالحظ و يرصيستطيع 
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واس��تنادا لم��ا قي��ل س��ابقا ح��ول ص��عوبات تعل��م الق��راءة و الكتاب��ة م��ن وجه��ة نظ��ر أس��اتذة التعل��يم االبت��دائي 

  فسنحاول في دراستنا تناول هذا الموضوع من كل جوانبه . 

م�دخل الدراس�ة ال�ذي تناول�ت في�ه الباحث�ة تق�ديم   الفص�ل األولفص�ول يض�م  سبعةو قسم هذا البحث إلى  

 اختي�اردواف�ع  ، كما تم التطرق إل�ىالبحث حيث  حددت فيه إشكالية البحث و فرضياته العامة و الفرعية 

  .للدراسةاإلجرائية المفاهيم  وكذا تم تحديدهذا البحث و أهميته و األهداف المرجوة منه ، 

ال��تعلم بص��فة عام��ة م��ن ع��دة زواي��ا انطالق��ا م��ن التط��ور الت��اريخي فيتن��اول ص��عوبات  الفص��ل الث��انيأم��ا 

وتعريفات صعوبات التعلم ، ثم عرض نسبة انتشار ، خصائص األطفال ذوي صعوبات التعلم ، كم�ا س�يتم 

التطرق إلى جنس الطف�ل ذوي ص�عوبات ال�تعلم ، أس�باب ص�عوبات ال�تعلم ، أن�واع ،اختتام�ا بالتش�خيص و 

  للمعالجة البيداغوجية مقترحة للتكفل بصعوبات التعلم . بعض النماذج المقترحة 

م الق�راءة و  الكتاب�ة ف�ي الج�زئيين ، الج�زء األول يتمث�ل ف�ي التط�ور ص�عوبات تعل� الفص�ل الثال�ث وتناول 

الت��اريخي لص��عوبة الق��راءة ث��م تع��اريف للق��راءة و ص��عوبتها ، ث��م ع��رض أس��باب عس��ر الق��راءة ، مظ��اهر 

ومؤشرات عس�ر الق�راءة ، أن�واع  ، خص�ائص التالمي�ذ ذوي ص�عوبات ال�تعلم  كم�ا س�نتطرق إل�ى مش�اكل 

تعلم ، و أنواع صعوبات القراءة وكذلك تشخيص و ع�الج ه�ذه الص�عوبة ، أم�ا ف�ي الناتجة عن صعوبات ال

الجزء الثاني فسيتم التطرق إلى تع�اريف للكتاب�ة و ص�عوبتها ، ث�م س�يتم ع�رض أن�واع ص�عوبات الكتاب�ة ، 

عوامل مساهمة في صعوبة الكتابة ، وسيتم التط�رق ك�ذلك إل�ى مظ�اهر و مش�كالت الكتاب�ة و ص�عوباتها ، 

أس�تاذ التعليم ابتدائي . تعري�ف أستاذ  فيتناول  الفصل الرابعاما بتشخيص و عالج صعوبة الكتابة . أما اختت

المرحل�ة ابتدائي�ة ،مكانت�ه ف�ي  ستاذالمرحلة اإلبتدائية ،تكوينه ، خصائصه،  كما سنتطرق ألدوار المهنية أل

  العملية التربوية ، واختتاما بدوره في مساعدة ذوي صعوبات التعلّم في الفصل الدراسي.

حي���ث تطرق���ت في���ه ال���ى الدراس���ة  ،الميداني���ةاإلج���راءات المنهجي���ة للدراس���ة  خ���امسالفص���ل الوض���م 

مجال الجغرافي والزمني ونوع جراءات المنهجية المتبعة فيها ،من حيث تحديد البعرض اإل االستطالعية

الثب��ات ،ث��م تطرق��ت ال��ى دوات المس��تعملة فيه��ا وطريق��ة حس��اب الص��دق واختياره��ا ،واألالعين��ة وكيفي��ة 

،ومك��ان اجرائه��ا وم��دتها  الوص��فيساس��ية بع��رض الم��نهج المس��تعمل والمتمث��ل ف��ي الم��نهج الدراس��ة اال

وعينته��ا واألدوات المس��تعملة فيه��ا م��ع ذك��ر خط��وات تطبي��ق أدات��ي الدراس��ة ،باإلض��افة ال��ى األس��اليب 

الفص�ل ل�ى ع�رض نت�ائج الدراس�ة  ،أم�ا إتطرق�ت  س�ادسالفص�ل الالمتبعة في الدراسة ،وف�ي  اإلحصائية

فرض��يات تفس��ير ومناقش��ة نت��ائج  يعتب��ر أخ��ر فص��ل تض��منته دراس��تنا ،تطرق��ت في��ه الباحث��ة ال��ى بعالس��ا

  الدراسة .
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الع�ام أله�م النت�ائج المتوص�ل اليه�ا ،م�ع تق�ديم بع�ض  ستنتاجاال،تضمنت  بخاتمة عامةدراستنا  واختتمت

  التي تخدم المجال التربوي وتفتح مجاالت لدراسات اخرى . االقتراحات

  نجاز دراستها .إعليها الباحثة في  عتمدتاالتي  والمالحق المراجعوفي األخير تم عرض مختلف 
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  : إشكالية الدراسة  -1

المجتم�ع العرب��ي الي�وم م��ن المش�كالت س��واء كان�ت اقتص��ادية اجتماعي�ة أو نفس��ية ، والت�ي انعكس��ت يع�يش 

ب�دورها بش�كل كبي�ر عل�ى التعل��يم بجمي�ع مراحل�ه ، حي�ث نج�د أن المعلم��ين غي�ر م�ؤهلين لتعل�يم األطف��ال ، 

وفر االمكاني�ات وتكدس عدد الفصول و التركيز على النواحي المعرفية فقط ، حيث ال يتس�ع الوق�ت و ال تت�

المهاري�ة ويالح�ظ أثن�اء س�ير العملي�ة التعليمي�ة داخ�ل الفص�ول أن لممارسة األنشطة التربوية و التعليمية و 

بع��ض التالمي��ذ ل��ديهم ص��عوبة ف��ي تعل��م م��ادة أو أكث��ر و أن أدائه��م ف��ي المه��ارات األكاديمي��ة المدرس��ية أق��ل 

عم�ري والعقل�ي ، رغ�م أنه�م يظه�رون نش�اطا بصورة واضحة عن أق�رانهم ال�ذين ه�م ف�ي نف�س المس�توى ال

ملحوظ��ا ف��ي بع��ض األنش��طة المدرس��ية و غي��ر المدرس��ية ب��ل أحيان��ا يكون��وا م��ن الموه��وبين بن��اءا عل��ى 

من األطف�ال ف�ي مرحل�ة التعل�يم االبت�دائي ). فيوجد العديد 23:  2010 ابراهيم ،  اختبارات الذكاء المقننة.(

، تل��ك الت�ي تق�ف عقب�ة ف�ي س�بيل تق�دم الطف�ل ف��ي  )(learning  disabilitiesيع�انون م�ن ص�عوبات ال�تعلم  

المدرسة وربما تؤدي به الى الفشل أو التسرب المدرسي ،اذا يتم التعرف عليه و تحديدها و مواجهته�ا قب�ل 

وتزداد حدتها ، ويصبح من الص�عوبة التغل�ب عليه�ا وذل�ك عل�ى ال�رغم م�ن تمت�ع ه�ؤالء األطف�ال أن تتفاقم 

  ،). 19:  2010 و انفعالية مناسبة.(دمحم النوبي ،   عقلية وجسمية و حسيةبإمكانات 

حيث شغلت الصعوبات الدراس�ية حي�زا كبي�را م�ن اهتمام�ات الب�احثين والترب�ويين وخاص�ة الجوان�ب الت�ي 

ولق�د ح�اول العلم�اء الق�اء الض�وء عل�ى جوان�ب ص�عوبات ال�تعلم و أس�بابها ،  تتناول عملية التعلم و التعليم.

حي�ث أنهم�ا عمليت�ان تتش�ابهان  طرق تشخيصها ، وعالجها ، ومن بينها صعوبات تعلم القراءة و الكتاب�ة و

حيث تعرف القراءة بأنها عملية تتمثل في ف�ك الرم�وز ، بينم�ا  ). 05:  2010 ،  (علي حسنبدرجة كبيرة 

و بهذا المعن�ى يلتق�ي ك�ال م�ن  تعرف الكتابة بأنها عملية عقلية عكسية تتمثل في ترميز األفكار و المعاني ،

القراءة و الكتابة في منطقة المع�اني أو الم�دلوالت و اذا اعتبرن�ا أن الوظيف�ة األساس�ية الت�ي ت�رتبط م�ا ب�ين 

 la fonction) و المعرفة باسم الوظيفة السيميائية أو الداللية ( signifiant/ signifie( الدال و المدلول

sémiotiqueن عمليت�ي الق�راءة و الكتاب�ة إود السنة و النص�ف م�ن عم�ر الطف�ل ، ف�) و التي تظهر في حد

، حي�ث ي�تم م�ن خاللهم�ا نق�ل مغ�زى ، ب�الرغم م�ن ) 1 :، ب�تهي داللي�ة بالدرج�ة األول�ى (ج�الل فرشيش�ي

بواسطة أداة كتابة مثل : قلم أو حاسوب ... الكتابة هي أيضا عملية جسمية ، يجب على الفرد أن يكتب بيده 

من ال شيىء هو يلخص ، يعمم أو يستنتج استنتاجات بمساعدة معرف�ة س�ابقة  شيئاعمليا الكاتب يخلق . الخ 

و يظهر كل ذلك في الكتابة و في عملية الكتابة تتدخل القراءة أيض�ا ،حي�ث أن�ه عملي�ة الكتاب�ة و أيض�ا بع�د 

ي��تعلم  ).04 : 2000،ي��انانتهائه��ا يق��رأ الف��رد م��ا كتب��ه و يص��حح األخط��اء ويعي��د كتاب��ة بع��ض األش��ياء (عل

إلى قـراءة هذه المواد من كتبها المقررة  بلجوئهالطالب في المدرسة حقائق المواد الدراسية المختلفة، وذلك 

، وإن أي ضعف في القراءة سيؤدي، فـي النتيجـة، إلـى ضعف في التحصيل في المواد كاف�ة ، وه�ذا يعن�ي 



مدخل الدراسة                                                      الفصل األول                       

 

18 

 

بإتق��ان تالمي��ذهم مه��ارات الق��راءة م��ع الفه��م، ودون ذل��ك ف��إنهم كبي��راً  أن المدرس��ين جميع��اً يعتن��ون اعتن��اء

ينجح األطفال في تعلّم بعض المهارات، ويخفقون في تعلّ�م  . سيعانون من صـعوبات فـي الفهم واالستيعاب

مه���ارات أخ���رى، ويظه���ـر ذل���ك التب���اين ف���ي الق���درات التعليمي���ة، والتحص���يل، وال���ذكاء، ول���ذلك ي���ـشير 

صون إلى أن المش�كلة الرئيس�ية الممي�زة لص�عوبات ال�تعلم يكم�ن ف�ي التف�اوت ب�ين االختصاصيون أو المخت

  .) 71:  1992السرطاوي ، الحديدي ،األداء والقابلية. (الخطيب، 

حي�ث يش�غل موض�وع ص�عوبات الق��راءة و الكتاب�ة العدي�د م�ن الب�احثين و الترب��ويين ال�ذين تعمق�وا ف�ي ه��ذا 

دى لكتابة لراءة والقم ابة تعلوصعبعن�وان  1972فأش�ارت دراس�ة دمحم ع�ودة  .ش�ارة إلي�هما نري�د اإلالمجال 

ال�ذي يع�اني من�ه التالمي�ذ  طت الدراس�ة الت�أخربد رقوئي. داالبتا ملتعلين الثانية موالى وألن السنتيافال طألا

م لتعلر شلمباداد االستعوالنضج ك الذكوسية درلموالية زلمنهاتين بين الحواس و المستوى الذهني و البيئة ا

فال دى أطبة لولصعاه ذهر لالنتشان لممكج العالا واقت�����������������راحب نواال لكل جوحلدم قم لكتابة ثءة واارلقا

كتابتها في وبية رلعاللغة راءة اقم لتعلا المعنون�ة بص�عوبات 1987ت يناوسة تعأش�ارت داركما و .دارسلما

ف المس�تويات في مختلوف صف 9الثالث من التعليم االبت�دائي مستخلص�ة م�ن دراس�ة اس�تطالعية ل  طورلا

م فهدم ع كاآلتي :ت لنتائج كانض الى بعث إلباحاصل وتد قطال����ب ، و 360تكون����ت عين����ة دراس����ة م����ن 

ها دمما يفقت لكلمان امرف ألحض ابعذف حة ءارلقم األساسية لتعلا راتلمهاب اكتسادم إع، روءلمقا

  معناها .

) من تالميذ الصف الخامس يعانون من  %52,24) إلى أن ( 1988أشارت دراسة أحمد أحمد عواد (كما  

م��ن تالمي��ذ الص��ف الراب��ع  )%11,5) إل��ى أن (1992ص��عوبات ال��تعلم ، وأش��ارت هوي��دا محم��ود حنف��ي (

هذا التباين في النسب لم يقتصر على االنتش�ار ب�ل )78-77: 2000( السيد ،  يعانون من صعوبات التعلم .

) إل�ى 1991شمل الجنس و المستوى الدراسي ، فمن حيث الجنس توصلت دراسة دمحم فيصل خير الزراد (

) وف��ي دراس��ة ب معمري��ة و آخ��ر  %11) أم��ا اإلن��اث (%16بة ال��ذكور م��ن ذوي ص��عوبات ال��تعلم(ن نس��أ

يش�ير .و)50: 2005) م�ن اإلن�اث (معم�ري و آخ�رون %30,63) مقاب�ل (%36, 69كانت نسبة ال�ذكور( 

،إل��ى أن التالمي��ذ ذو ص��عوبات ال��تعلم  1996،تس��انانيس  1994،هارن��دك ورويك��ي  1991ك��ل م��ن ف��وس 

يواجهون صعوبات في التكيف مع المواق�ف الجدي�دة أو الغريب�ة فيعتم�دون االس�تظهار ب�دون فه�م إلجاب�ات 

    .)76 :2011لمثيرات (مراكب ،مما يؤدي إلى صعوبة اإلدراك و تفسير ا

    ال���ه ح���ال ال���دول العربي���ة، فالمدرس���ةأّم���ا ع���ن واق���ع ص���عوبات ال���تعلم ف���ي الجزائ���ر؛ فح     

الجزائرية تعاني م�ن وج�ود تالمي�ذ ذوي ص�عوبات ال�تعلم بحاج�ة إل�ى المتابع�ة، ألنّه�م يع�انون 

سوء التكيف المدرسي، و نجد في كثير من األحيان المعلمين يخطئ�ون ف�ي التميي�ز ب�ين تالمي�ذ 
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( ق�دي س�ومية ، صعوبات التعلم، فيطلقون عليهم تس�ميات خاطئ�ة كمتخلف�ين أو ض�عفاء عقلي�ا،

2016  :04(.  

سة دارم  ،لتعلت اباومشكلة صعو نحت التجاهاس اقياال مج�����م�����ن ب�����ين الدراس�����ات الت�����ي اهتم�����ت بو 

ت باوصعذ ذوي لتالميامج دبة رتجو نحن لمعلميت اتجاهااعلى رف لتعالت���ي ه���دفت  ) 17: 2000واد،ع(

أن سة دارال��� نتائجرت هواظ ،)لخاصةابية رلتو امعلم، ويةدلعاوف الصفو امعلم( يةدلعاال ولفصافي م لتعلا

سياسة ق بيطتو نح، يةدلعاوف الصفامعلمي ت تجاهان ايجابية مر اكثألخاصة ابية رلتامعلمي ت تجاهاا

 ,Sharmaسة (رت دراهاظية. بينما دلعاال ولفصافي م نهارقأمع م لتعلت اباوصعذ ذوي لتالميامج د

 اللةدت فروق����ا  ذات وج����د نها أ ملتعلت اباوصعذوي لبة  طكية  للولسلا الخص����ائص ) على12: 2003

ت عالقاون ال يقيمن يذلذ التالميم افاقهرمع دة جتماعية جيت اعالقام يهدلن يذلذ التالمين ابي حصائيةا

ق فوالتوء اسن مون يعانم جتماعية  ألنهت اقامة عالقاإفي ت مشكالون جهوايم بأنهم، فاقهن رجتماعية بيا

في ن لمعلميت اتجاهاافة ر) معElhouri,Asheisk,2006 : 5(دراس�����ة ت لو. بينما تنا الجتماعيا

دي لعام المعلن ابيت التجاهاافي روق لفافة رمعم ولتعلت اباوصعذوي فال طالو العامة نحا دارسلما

ن مر كثأيجابية م اتجاهاتهالخاصة ابية رلتامعلمي أن سة دارلانتائج رت هث أظحي ، لخاصةابية رلتم امعلو

ن ذوي فة عرلمعن امد يزللمن ييدلعان المعلميب ايردترورة سة  بضدارلت اصن واوييدلعان المعلميا

لتي لها امل والعن امت الس����ابقة ب����أن هن����اك كثي����را سادارلاخالل ن مظ نالحو  .مج دلوالخاصة ت الحاجاا

  ، لفصلم امعل، وسيدارلالمنهج ، وام����ن ص����عوبات ال����تعلم  ونيعانن يذلذ التالمياعلى عالقة ر مباشر تأثي

لتعامل ن اية مدلعاال ولفصاقبل معلمي ن تقبل مدم عولسابقة  دراسات الن امكشف يست، وسيةدرلمالبيئة وا

  .ت التعلم بشكل عام مما يدعم الدراسة الحالية ويزيد من أهميتها باوصعت مادمع خ

بذوي صعوبات التعلم بصفة عامة وصعوبات تعلم القراءة  كبير اهتمامال يوجد  الجزائر  في  بينما

والكتابة بشكل خاص ، وهو األمر الذي يترك اجتهادات المعلم الذي هو باألساس غير متخصص في هذا 

التالميذ الذين يحتمل أن يصبحوا في المستقبل ضحايا تواجد مثل هذه  اتجاهالمجال، وبالتالي تصرفه 

إلقاء الضوء على هذه الصعوبات التي تعاني منها فئة من التالميذ ليكون الصعوبات ، وعليه حاولنا 

من طرف مختصين في التربية حتي نتفادى مثل هذه الصعوبات في المدارس ونقلل منها  اهتمامهناك 

وفي ضوء ما تم ذكره عن النتائج المتوصل إليها في الدراسات حتى ال تصبح هذه الظاهرة منتشرة في 

  ا تصبو إليه دراستنا الحالية تم طرح التساؤل الرئيسي التالي :السابقة، ـوم

  ؟مدى معرفة أساتذة التعليم االبتدائي لصعوبات تعلم القراءة و الكتابة ما 

  وانطالقا مما سبق فانه يمكن تحديد إشكالية الدراسة في اإلجابة على االسئلة التالية :
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 وم��دى مع��رفتهمتوج��د ف��روق ذات دالل��ة إحص��ائية ب��ين وجه��ات نظ��ر أس��اتذة التعل��يم االبت��دائي ه��ل --1

  ؟صعوبات تعلم القراءة والكتابة تعزى لمتغير الجنسل

 التعل��يم االبت��دائي وم��دى مع��رفتهم  س��اتذةألحص��ائية ب��ين وجه��ات نظ��ر اإه��ل توج��د ف��روق ذات دالل��ة --2

  لمتغير المؤهل العلمي ؟صعوبات تعلم القراءة والكتابة تعزى ل

 التعل��يم االبت��دائي وم��دى مع��رفتهم س��اتذة ألحص��ائية ب��ين وجه��ات نظ��ر اإه��ل توج��د ف��روق ذات دالل��ة -3

  ؟ في التدريسلخبرة صعوبات تعلم القراءة والكتابة تعزى لمتغير ا

  : دراسةفرضيات ال  -2

من خالل التساؤالت المطروحة وباالعتماد على بعض الدراسات التي تناولت كل من صعوبات التعلم 

 القراءة والكتابة من وجهة نظر معلمي المراحل التعليمية المختلفة ،تقترح الباحثة الفرضيات التالية:

  .بصعوبة القراءة والكتابة من وجهة نظرهم درايةأساتذة التعليم االبتدائي على 

  وينجر عنها الفرضيات التالية:

صعوبات ل ومدى معرفتهم  التعليم االبتدائي  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين وجهات نظر األساتذة -1

  .تعلم القراءة والكتابة تعزى لمتغير الجنس

ص�عوبات ل ومدى معرفتهم التعليم االبتدائي  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين وجهات نظر األساتذة -2

  تعلم القراءة والكتابة تعزى لمتغير المؤهل العلمي.

 وم��دى مع��رفتهمالتعل��يم االبت��دائي  توج��د ف��روق ذات دالل��ة إحص��ائية ب��ين وجه��ات نظ��ر األس��اتذة  -  3

  . في التدريسصعوبات تعلم القراءة والكتابة تعزى لمتغير الخبرة ل

  دواعي اختيار البحث :  -3

  : ختار هذا الموضوع ما يليت ةأهم المبررات التي جعلت الباحث من

  .بالمتعلم  ه الوثيقال التربوي والمدرسي، وبالخصوص ارتباطلمجارتباط الموضوع با -1

  .القراءة و الكتابة  قلة البحوث والدراسات بحسب علم الباحثة حول عالقة صعوبات التعلم -2

 يعتبر الموضوع من المواضيع الحديثة والمهمة في ميدان التربية والتعليم. -3

 صعوبات القراءة و الكتابة لدى التالميذ . تشخيص في األستاذدور  تحديد أهمية  -4
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  :أهداف الدراسة   -5

الق��راءة و الكتاب��ة ، م��ن وجه��ة نظ��ر أس��اتذة على صعوبات الدراس��ة إل��ى إلق��اء  الض��وء تهدف هذه  -1

   .منها صعوبات القراءة و الكتابة بات  على أبرز صعوالتركيزوتم اإلبتدائي التعليم 

  وفقا للجنس . لدى أفراد العينةالتعرف على فروق  صعوبات القراءة و الكتابة  -2

  .وفقا لمتغير المؤهل العلمي لدى أفراد العينة التعرف على صعوبات القراءة و الكتابة  -3

 .رة التعليميةالخبوفقا لمتغير لدى أفراد العينة الكتابة التعرف على صعوبات القراءة و  -4

  أهمية البحث   -6

  فتظهر فيما يلي: أما عن أهمية الدراسة 

التطرق لص�عوبات الق�راءة و الكتاب�ة كأح�د أن�واع ص�عوبات ال�تعلم ف�ي المرحل�ة اإلبتدائي�ة تع�د بمثاب�ة  -1

 كاديمي االحق بالنسبة للتالميذ . أفضل المؤشرات التي  يمكن أن تدل على مستوى التعلم األ

ف��ي الم��دارس  س��اتذةالمش��كالت الت��ي تش��غل ب��ال األ إلق��اء الض��وء عل��ى مش��كلة و الت��ي تعتب��ر م��ن أه��م  -2

الكتابة الذي يسهم في الكشف المبكر لذوي صعوبات التعلم  صعوبةالقراءة و   صعوبةاالبتدائية وهي 

 و تقديم الخدمات االزمة لهم و التكفل بهم .

 على صعوبات القراءة و الكتابة لتفادي هذه الصعوبات  . ساتذةتعرف األ -3

  أهمية معالجة صعوبات القراءة و الكتابة التي يعاني منها بعض التالميذ . -4

  : التعاريف اإلجرائية للمفاهيم -7

  :صعوبة القراءة -1

راءة الجهرية  القتظهر صعوبته في   قرائياتتضمن الصعوبات التي يراها األستاذ فالتلميذ المعسور 

نتيجة لعدم قدرة التلميذ على إدراك شكل وأصوات الحروف المسموعة و المكتوبة  للحروف و الكلمات 

وهو ما يقيسه المقياس الفرعي لصعوبات الكتابة   .و عدم فهم معاني الكلمات والجمل المطبوعة،

 المعدل من طرف الباحثة  .ي دراستنا هذه وفالمطبق 

  :الكتابة صعوبة   -2

فالتلميذ المعسور كتابيا تظهر صعوبته في رسم شكل الحروف تتضمن الصعوبات التي يراها األستاذ 

وحجمها وعدم التناسق بين شكلها وبين الكلمات بعضها البعض ، و حذف أو إضافة لبعض الحروف 

قدرة على نسخ لمقاطع الكلمات والجمل باإلضافة إلى األخطاء في الجوانب اإلمالئية ،  وعدم ال

المعدل  ي دراستنا هذه وفوهو ما يقيسه المقياس الفرعي لصعوبات الكتابة  المطبق  .الكلمات المطبوعة

  من طرف الباحثة  .
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  اتذة :األس -3

  هم األساتذة الذين يعملون في وظيفة التعليم لدى وزارة التربية والتعليم االبتدائي  لوالية مستغانم.

  المرحلة االبتدائية:  -4

هي أول مرحلة من مراحل التعليم تدوم خمس سنوات ومقسمة إلى طورين ، الطور األول من السنة     

  األولى  إلى السنة الثانية و الطور الثاني من السنة الثالثة إلى السنة الخامسة ابتدائي. 
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  تمهيد :

تعتبر صعوبات التعلم من المشكالت التربوية الخاصة ألنها ذات أبع�اد تربوي�ة ونفس�ية و اجتماعي�ة نظ�را  

، لعج�زهم الم�ادة أو معظ�م الم�واد الدراس�ية  إلى تزايد عدد التالميذ الذين يع�انون م�ن ص�عوبات ال�تعلم م�ن

القرائي ، وتكرار رسوبهم في الصف الدراسي ، مما يجعلهم ال يتواءمون مع الفص�ول الدراس�ية العادي�ة و 

فيعد  موضوع صعوبات التعلم من المواضيع الحديثة نسبيا في ميدان التربية الخاصة ، حيث ك�ان المناهج 

شكال اإلعاقات األخرى كاإلعاقة العقلي�ة و الس�معية و البص�رية و الحركي�ة ، االهتمام سابقا منصبا  على أ

ولكن بسبب ظهور مجموعة من األطفال األسوياء في نموهم العقلي و السمعي و الحركي ، ولكنهم يعانون 

  من مشكالت تعليمية ، لذلك نصب اهتمام على هذا النوع من اإلعاقة .

من عدة زوايا انطالقا م�ن التط�ور الت�اريخي عوبات التعلم بصفة عامة صوستتناول الباحثة في هذا الفصل 

وتعريفات صعوبات التعلم ، ثم عرض نسبة انتشار ، خصائص األطفال ذوي صعوبات التعلم ، كم�ا س�يتم 

    صعوبات التعلم .التطرق إلى جنس الطفل ذوي صعوبات التعلم ، أسباب صعوبات التعلم ، اختتاما بأنواع 
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  .التطور التاريخي لصعوبات التعلم : أوال  

م�ن الموض�وعات الجدي�دة نس�بيا ف�ي مي�دان    learning disabilitiesن موضوع صعوبات ال�تعلم أيبدو 

بس�بب ظه�ور مجموع�ة  التربية الخاصة و قد تزايد هذا االهتمام ف�ي منتص�ف الس�تينات و بداي�ة الس�بعينات

  من األطفال االسوياء في نموهم السمعي و البصري و الحركي و الذين يعانون من مشكالت تعليمية .

و ذل�ك الن  ،ات و يخفق�ون ف�ي تعل�م مه�ارات أخ�رىإال أن هؤالء األف�راد ينجح�ون ف�ي تعل�م بع�ض المه�ار

ب�ين التحص�يل و األداء العقل�ي و خي�ر دلي�ل تباينا ملحوظا في القدرات التعليمي�ة و ه�ذا التب�اين يوج�د لديهم 

) ع�الم الرياض�يات المش�هور ال�ذي ك�ان يع�اني ف�ي Albert Enshteinعلى ذل�ك الع�الم الب�رت اينش�تاين (

طفولته صعوبة في الكالم حتى س�ن الثالث�ة م�ن عم�ره كم�ا ك�ان يج�د ص�عوبة ف�ي تك�وين الجم�ل حت�ى س�ن 

السابعة وكان أداؤه المدرسي دون المستوى المطلوب في مثل عمره ، فلم يظهر أي تفوق في الحس�اب ول�م 

بل كان يجد صعوبة واضحة في دراسة اللغات األجنبية راسة تظهر لديه قدرات خاصة في موضوعات الد

ألن�ه ك�ان يع�اني م�ن ص�عوبة الكتاب�ة والتعبي�ر أم بالنس�بة للمه�ارات و تنبأ له اح�د المعلم�ين بع�دم التف�وق ، 

المعرفية فقد كان يعاني من صعوبة في عملية التفكير و خاصة فيما يتعلق في التعبير عن األفكار .( عباس 

  )15 : 2008ب حسن ،رج،  علي

مج�ال هذا الب  و يتضح من تتبع تاريخ صعوبات التعلم خالل القرنين التاسع عشر و العشرين ، أن االهتمام

الطب��ي ، و خاص��ة العلم��اء  مج��اللا_ ك��ان منبثق��ا ع��ن  1900ف��ي الق��رن التاس��ع عش��ر _ و بالتحدي��د قب��ل 

ر التربويين في تنمي�ة و تط�وير حق�ل ص�عوبات والمهتمين بما يعرف اآلن بأمراض اللغة و الكالم ، أما دو

 فلم يظهر بشكل ملحوظ إال في مطلع القرن العشرين . وما إن انتصف القرن العشرون حتى ظه�رت التعلم

من قبل علماء النفس و العلماء المتخصصين في مجال التخلف العقلي  مجالاإلسهامات الواضحة في هذا ال

  . ) 18-19:  2006، خطاب( .األخرىبالذات بين مجاالت اإلعاقة  ،

 دفته� المتخصص�ة الت�ي وفي الستينات من القرن الماضي ، ظه�ر مص�طلح ص�عوبات ال�تعلم و الجمعي�ات

ال�تعلم مث�ل جمعي�ة األطف�ال  عن�دنه�ا إلى إبراز المش�كلة و تحس�ين الخ�دمات المقدم�ة للتالمي�ذ ال�ذين يواجهو

ات أصبحت صعوبات التعلم إعاقة رسمية كأي إعاقة أخ�رى الستين نهاية لديهم صعوبات تعلم ، و في الذين

  . 91/230األمريكي ،وبخاصة مع صدور القانون 

التي ضمنت و الذي يعتبر لدى التربويين أهم قانون  94/142أما السبعينات فامتازت بظهور القانون العام 

المس�اندة ، وح��ددت أدوار الخ�دمات األخ�رى ل�ذوي االحتياج�ات الخاص�ة ، بش�كل ع�ام حق��وقهم ف�ي التعل�يم 

  ). 2010: 20، رجب ، عباس ( . المتخصصين و حقوق أسرهم
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تغي�ر ق�د ل صعوبات التعلم نصيب كبير كغيره م�ن مج�االت اإلعاق�ة فيم�ا ن�ص علي�ه الق�انون، ومجا و كان

 ه�ذا مسمى هذا القانون و أص�بح يع�رف اآلن بالق�انون الترب�وي لألف�راد ال�ذين ل�ديهم إعاق�ات . وق�د أعط�ى

 ال ص��عوبات ال��تعلم ، قاع��دةلمج�� الداعم��ة موع��اتلمجالجمعي��ات و ا 1975الق��انون من��ذ ظه��وره ف��ي ع��ام 

 بتقديم تعليم مجاني مناس�ب للتالمي�ذ ال�ذين ل�ديهم ص�عوبات متهم و مطالباتهقانونية يستفيدون منها في منادا

  ).19-18 :2006تعلم . (خطاب ، 

  تطور تعريفات  صعوبة التعلم ثانيا : 

مصطلح الصعوبات التعليمية بع�دة تط�ورات وتغي�رات حي�ث كان�ت هن�اك أرب�ع توجه�ات أساس�ية .  مرلقد 

قتن�اع  اأدت التغيرات في مجال الصعوبات التعليمية إلى تطور توجهات جديدة نتجت عن ع�دم الرض�ى ، و

ي�ق توس�يع . ولق�د ن�تج التوج�ه الجدي�د م�ن الق�ديم ، و ذل�ك ع�ن طرمن مدى ج�دوى و فائ�دة التوج�ه الس�ابق 

إلى حذف البنود السلبية التي جاءت في�ه إض�افة  باإلضافةالمعلومات و المصطلحات التي استعملت قديما ، 

  ). 122: 2007(جدوع ، إلى جوانب و أشياء جديدة بدال منها . 

  و تقسم التوجهات األساسية في تطور صعوبات التعلم إلى اآلتية :

   التوجه الطبي العصبي -1

في�ه عل�ى أن الطال�ب ال�ذي يتص�ف  االعتم�ادت منتص�ف الق�رن ، حي�ث ك�ان التوج�ه ف�ي س�نوالقد س�اد ه�ذا 

نتيجة لتمي�زهم ب�ين التخل�ف العقل�ي  االعتمادبصعوبة التعلم يعاني من ضرر دماغي صغير ، وقد جاء هذا 

ن ض�رر األساسي ، وبين التخلف العقلي الثانوي ، وذلك بسبب تش�بيههم ب�المتخلفين عقلي�ا ال�ذين يع�انون م�

و دم��اغي ، واألوالد ال��ذين ص��نفوا ك��أوالد يع��انون م��ن تخل��ف عقل��ي ث��انوي. وبع��د ذل��ك أجري��ت األبح��اث 

مثل هذا النوع من األطفال كأطفال ذوي الحركة الزائدة ، واألطف�ال ذوي  التجارب التي تتحدث عن ظهور

  ) .144:  2010( عبد الهادي ،المشاكل التعليمية .

  النفسي التوجه التربوي   -2

ل��دى ك��ل ف��رد ، وق��د اس��تعمل لق��د إعتم��د ه��ذا التوج��ه عل��ى العملي��ات النفس��ية الت��ي ت��تحكم ف��ي عملي��ة ال��تعلم 

) ه�و ال�ذي إقت�رح 1963مصطلح "ضرر دماغي صغير" ،مشكلة ف�ي اإلدراك .. وك�ان ص�موئيل كي�رك (

ب�ين المش�اكل مصطلح صعوبات التعلم لعدم وضوح العالقة بين ضرر دماغي و ضرر دماغي ص�غير ، و

واقت��راح إس��تعمال ه��ذا المص��طلح لوص��ف الط��اب ال��ذين والص��عوبات التعليمي��ة ، مث��ل ص��عوبات الق��راءة، 

يعانون من مشاكل في اللغة ، الكتابة ، والقراءة ... ولقد أخرج من ضمن تعريفه األطفال الذين يعانون م�ن 

 تخلف عقلي أو مشاكل حسية (السمع و البصر). 
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  :التوجه السلوكي    -3

لقد إعتمد ه�ذا التوج�ه عل�ى تحلي�ل المهم�ة الت�ي تكتس�ب الطال�ب الس�لوكيات المرتبط�ة ب�التعليم و الوظ�ائف 

  من العالج بالمهارات اإلدراكية  االجتماعية بدال

وقد اثبت هذا التوجه  فائدة خصوصا كيات وتعديل السلوك ،ولقد أدخل للهيئة التعليمية أساليب مراقبة السلو

. ولقد كان الهدف األساسي من هذا التوجه العمل على دم�ج الطف�ل الش�اذ ذي  االجتماعيفي تعديل السلوك 

  ) .145: 2010( نصر هللا، الصعوبات التعليمية في اإلطار التعليمي العادي.

  :التوجه الذهني -4

ل�ى إكس�اب إللص�فات التعليمي�ة لقد أدى علم النفس السلوكي والذهني إلى انتقال التركيز م�ن ال�تعلم المباش�ر 

ف��ي ه��ذا التوج��ه كان��ت مش��كلة . أكاديمي��ةمهم��ات عملي��ة  الطال��ب اس��تراتيجيات س��لوكية تتطل��ب القي��ام بتنفي��ذ

  .ميةبأبها تركز على البيئة التعليالطالب الذين يعانون من صعوبات التعلم 

هذا التوجه على دمج التيار الثالثة الس�ابق ، وه�ي العم�ل عل�ى المه�ارات الدراس�ية م�ع األدوي�ة  ولقد عمل 

 : 2010 ،شقير (ومع التشخيصات السيكولوجية وتحسين السلوك مع النزول إلى مهارات دراسية تعليمية .

146 .(  

 في متبنية  التعلم صعوبات   لمصطلح قدمت التي التعاريف أهم  الفصل هذا خالل الباحثة استخدمت لقد   

 ومن بينها فيما مقارنة  إجراء بغية  تطورها مدى معرفة من القارئ يتمكن حتى التاريخي التسلسل تقديمها

  :نذكر  التعاريف هذه  بين

تعطل النم�و ف�ي واح�دة أو تشير صعوبات التعلم إلى تأخر، أو اضطراب أو  Kirk):  1962(كيرك   - 1

من عمليات التحدث و التخاطب ، أو اللغة ، أو القراءة ، أو الكتابة ، أو الحساب ،أو أي م�ادة دراس�ية أكثر 

 ءاألدا اخ�تاللفسية تنشأ عن كل م�ن أو واح�د عل�ى األق�ل م�ن ه�ذين العمل�ين وهم�ا أخرى ينتج عن إعاقة ن

ل�تعلم ف�ي الواق�ع ع�ن التخل�ف . وال تن�تج ص�عوبات ا االنفعالي�ةالسلوكية أو  االضطراباتللمخ ،و يفي ظالو

  العقلي ، أو اإلعاقة الحسية ، أو العوامل الثقافية ، أو التعلمية أو التدريسية .

يعتبر األطفال الذين يعانون من ص�عوبات ال�تعلم ه�م أولئ�ك ه�م األطف�ال  Batman ) :1965باتمان(  -2

لألداء من ج�انبهم يرج�ع الذين يبدون تفاوتا تربويا  ذا داللة بين قدراتهم العقلية الفعلية و المستوى الحقيقي 

في إلى اضطرابات أساسية في عملية التعلم وهو األم�ر ال�ذي ق�د يص�احبه اخ�تالل واض�ح ف�ي األداء ال�وظي

للجهاز العصبي المركزي، وال تعتب�ر تل�ك االض�طرابات ثانوي�ة  بالنس�بة للتخل�ف العقل�ي ، أو الثق�افي ، أو 

  ). 52-51 :2007،ويس كوفمان ، هاالهان ، لويد،( االضطراب االنفعالي الشديد ، أو اإلعاقة الحسية .
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ال�تعلم الخاص�ة أو المح�ددة يعد الطف�ل ذو ص�عوبات  NACHC) : 1968وزارة التربية األمريكية ( -3

هم أولئك الذين يبدون اضطرابا في واحدة أو أكثر م�ن العملي�ات النفس�ية األساس�ية المتض�منة ف�ي فه�م أو 

ذلك على هيئ�ة اض�طرابات ف�ي اإلنص�ات ، أو . و قد يظهر و قد يظهر تخدام اللغة الشفوية أو المكتوبةاس

ة أو التهج��ي أو الحس��اب . ويتض��من ه��ذا المص��طلح تل��ك التفكي��ر ، أو التح��دث ، أو الق��راءة ، أو الكتاب��

الح��االت الت��ي تض��م إعاق��ات اإلدراك ، أو إص��ابات الم��خ ، أو اخ��تالل األداء ال��وظيفي للم��خ ، أو عس��ر 

األس��اس ع��ن الق��راءة ، أو الحبس��ة التطوري��ة ، ال��خ .. ولكنه��ا ال تتض��من مش��كالت ال��تعلم الت��ي تن��تج ف��ي 

، أو الحركي��ة ، أو التخل��ف العقل��ي ، أو االض��طراب االنفع��الي ، أو الت��ي  اإلعاق��ة البص��رية ، أو الس��معية

  تنتج عن أو جه القصور البيئية .

: إن األطفال ذوي صعوبات التعلم هم أولئك األطف�ال ) 1968تعريف الحكومة االتحادية األمريكية (  -4

األساسية المتض�منة ف�ي فه�م أو الذين يعانون من اضطراب في واحدة أو أكثر من العمليات السيكولوجية 

استخدام اللغة المنطوقة أو مكتوبة ، و هذا االضطراب قد يتضح في ضعف القدرة االستماع ، أو التفكي�ر 

أو التكلم ، أو الكتابة ، أو التهجئ�ة ، أو الحس�اب . و ه�ذا االض�طراب يش�مل ح�االت اإلعاق�ة اإلدراكي�ة و 

خل��ل ال��دماغي البس��يط ، و عس��ر الك��الم ، و الحبس��ة الكالمي��ة التل��ف ال��دماغي ، و الخل��ل ال��دماغي ، و ال

  النمائية .

و ه��ذا المص��طلح ال يش��مل األطف��ال ال��ذين يواجه��ون مش��كالت تعليمي��ة ترج��ع أساس��ا إل��ى االعاق��ات 

البصرية أو السمعية أو الحركية أو اضطراب االنفعالي أو الحرمان البيئي أو االقتصادي أو الثقافي . 

  ). 77:  1992الخطيب ، السرطاوي ، الحديدي ، (

 ف�يإن مفهوم صعوبات خاصة ): 1977لألطفال المع�اقين(لوطنية االستشارية الهيئة تعريف ا5- 

فهم أو المتض�منة ف�ي  واحدة أو أكثر من العمليات النفسية األساسية في اضطراب إلى   يشيرالتعلم 

عجز القدرة ف����ي  لطفلاهذه االضطرابات تظهر لدى  و إن المكتوب����ة أو المنطوق����ة  استخدام اللغة 

و يتضمن  أو الكتابة ، أو التهج�ي ، أو إج�راء العملي�ات الحس�ابية  ،الكالم  أو ،لديه على االستماع 

، القراءة   ف����ي  العجز، و التل����ف المخ����ي ،  حاالت اإلعاقة اإلدراكية المص����طلح هذا التعريف أو 

فه��وم ح��االت األطف��ال ذوي مش��كالت ال��تعلم الت��ي ترج��ع إل��ى الم، وال يتض��من ه��ذا األفيزيا النمائية 

ثقافية  اإلعاقات السمعية و البصرية و البدنية ، أو التخلف العقلي ، أو األطفال ذوي عيوب بيئية أو

  . )107 -106:  2000،الحميد(عبد أو اقتصادية 
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تع��د ص��عوبات ال��تعلم المح��ددة بمثاب��ة حال��ة  LDAتعري55ف جمعي55ة األطف55ال ذوي ص55عوبات ال55تعلم :   -5

. كم�ا  integrationكل انتقائي عل�ى النم�و ، والتكام�ل مزمنة ذات أصل نيورولوجي تؤثر سلبا وبش

وتنش��أ أنه��ا ق��د ت��ؤثر أيض��ا عل��ى ك��ل م��ن الق��درات اللفظي��ة و غي��ر اللفظي��ة ، أو عل��ى أح��دهما فق��ط . 

تل�ف ف�ي مظهره�ا ، وف�ي درج�ة ح�دتها . ويمك�ن صعوبات التعلم المح�ددة كحال�ة إعاق�ة ممي�زة ، وتخ

وأداءه عل�ى امت�داد حي�اة الف�رد أن ت�ؤثر عل�ى تق�ديره لذات�ه ،وعل�ى مس�توى تعليم�ه ، لمثل هذه الحالة 

كوفم�ان ،  .( هااله�ان ، لوي�د، الوظيفي والمهني ، وتنشئته االجتماعية ، وأنشطة الحي�ات اليومي�ة .  

 ). 53-52: 2007،ويس 

يؤكد  أحمد عواد على أّن التالميذ ذوي صعوبات التعلم ، هم ):   2002(تعريف أحمد عواد  -6

الذين يعانون من إعاقة إدراكية نتيجة إلصابة المخ مّما يجعلهم يظهرون قصورا في القدرة على 

  ).16:   2016االستماع ،أو التفكير ،أو الحديث تؤدي بهم إلى فشل دراسي (قدي سومية ،

أّن صعوبات التعلم تمثل   corolina :   ترى كرولينا )corolina )2006 اكرولينتعريف   -7

أصعب  المشكالت المدرسية ، و ذوي صعوبات التعلم هم التالميذ الذين يعانون من اضطرابات 

  أو المنطوقة و تؤثر على اكتسابهم للقراءة أو الكتابة أو الحساب . ةفي اللغة المكتوب

 من ابرز المفاهيم التي ظهرت في مجال صعوبات التعلم :

 المفهوم الطبي : -1

ويركز هذا التعريف على األسباب العضوية لمظاهر صعوبات ال�تعلم ، و الت�ي تتمث�ل ف�ي الخل�ل العص�بي  

 أو تلف الدماغ .

 المفهوم التربوي : -2

كم��ا يرك��ز عل��ى مظ��اهر العج��ز ويرك��ز ه��ذا التعري��ف عل��ى نم��و الق��درات العقلي��ة بطريق��ة غي��ر منتظم��ة ، 

األكاديمي للطفل ، و التي تتمثل في العجز عن تعل�م اللغ�ة و الق�راءة و الكتاب�ة و التهجئ�ة ، و الت�ي ال تع�ود 

التب�اين ب�ين التحص�يل األك�اديمي و الق�درة العقلي�ة  ألسباب عقلية أو حسية ، و أخي�را يرك�ز التعري�ف عل�ى

  ) . 202-201: 2001للفرد (الروسان ، 

المش�كالت الت�ي يواجهه�ا األطف�ال خ�الل عمليّ�ة ال�تعلم، س�واء ك�انوا  نستنتج من خالل التعاريف السابقة أن

مصابين بإعاقات نفسيّة أو جسديّة أو أصّحاء، وتكون هذه الصعوبات في إحدى العمليات المتعلقة بالتعلم ، 

مليات الحسابيّة، أو المهارات المرتبطة ب�أّي مثل : التفكير أو االنتباه، أو الكتابة، أو النطق، وغيرها من الع
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وتحدث نتيجةً لوجود اختالف في بنية الدماغ بشكل ي�ؤثر عل�ى طريق�ة معالج�ة من العمليات السابق ذكرها 

  الدماغ للمعلومات، ومعظم حاالت صعوبات التعلم يتم اكتشافها بعد التحاق األطفال بالمدرسة، 

 .لمواد أو أكثرحيث يعاني الطفل من صعوبة في أحد ا

  نسبة انتشار صعوبات التعلم :  ثالثا

أن مشكلة صعوبة التعلم ليست مشكلة ترتبط بمجتمع مع�ين أو دول�ة معين�ة أو لغ�ة معين�ة ، ب�ل ه�ي مش�كلة 

  ذات طابع عام . توجد لدى بعض المتعلمين في أجناس مختلفة ذات ثقافات و لغات متباينة . 

والبحوث في كثير من دول العالم على أطفال لديهم بعض الص�عوبات ف�ي العديد من الدراسات أجريت وقد 

الء األطف�ال ليس�ت ن هؤإ تعلم المهارات األكاديمية و المعرفية ، وقد أكدت تقارير هذه الدراسات والبحوث

 لديهم أي مشكالت في الذكاء ، ولكن لديهم صعوبات حادة في تعلم اللغة سواء في القراءة أو الكتاب�ة  أوف�ي

(عباس علي ، رج�ب حس�ن ، صعوبات في تعلم العمليات الحسابية . النطق ، كما توجد لدى البعض اآلخر 

2009  :26. (  

تواج��ه تق��ديرات نس��ب و أع��داد أطف��ال ذوي ص��عوبات ال��تعلم ع��دم اتف��اق و اخ��تالف كبي��ر ب��ين الجه��ات 

التعري��ف و يع��ود ذل��ك إل��ى ن��وع  و المؤسس��ات التربوي��ة ، األش��خاص المهتم��ين به��ذه الفئ��ة ف��ي الم��دارس

في  % 30 – 5أطفال هذه الفئة بين المهتمين بها من المعمول به من قبل تلك الجهات . وقد تراوحت نسب 

) تقري��را 21) درس (BRYANT , 1972س��ن المدرس��ة االبتدائي��ة ، فف��ي دراس��ة ق��ام به��ا " براين��ت " (

م�ن مجم�وع أع�داد  %  28 - 3علم تت�راوح م�ن بة ص�عوبات ال�تأجريت  في الواليات المتحدة ظهر أن نس�

ويقدر مكتب التربي�ة ف�ي الوالي�ات المتح�دة ع�دد التالميذ في المدرسة االبتدائية المنخرطين بالدراسة فعال . 

. ويق�در "م��روان دمحم"  % 1.89س�نة نس�بة  21 – 3األطف�ال ال�ذين يواجه�ون ص�عوبات تعليم�ة م��ن عم�ر 

م�ن تالمي�ذ المدرس�ة  % 15- 5(كلية الطب الجامعة المستنصرية ) نسبة أطفال هذه الفئة في المجتم�ع م�ن 

  االبتدائية ، نسبة الذكور فيها أكثر من اإلناث ثالثة أضعاف أو أكثر .

 %15عليمي�ة بح�والي ) إلى أن نسبة األطفال الذين يعانون من الصعوبات الت 1964أشار "مايكل بست " (

م�ن األطف�ال ف�ي س�ن المدرس�ة  %7في سن المدرسة االبتدائية و الثانوية ، وفي بحث آخر قام ب�ه وج�د أن 

)  Meer 1974و في دراس�ة ق�ام به�ا "مي�ر" (االبتدائية في الواليات المتحدة يعانون من صعوبات التعلم ،

من االطف�ال يع�انون م�ن  % 4.7وجد أن نسبة  ) طفال في المرحلة االبتدائية 2400( على عينة تتكون من

) فق�د ذك�ر إل�ى أن نس�بة انتش�ار ص�عوبات ال�تعلم ل�دى  Wissnk 1975أما "وسنك" (صعوبات تعليمية ، 

من تالميذ المدرسة االبتدائية ، وفي دراسة أجراها "مايك�ل  %20-2سنة تتراوح من  12-5األطفال بعمر 
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) ح�ول نس�بة األطف�ال ذوي ص�عوبات ال�تعلم ف�ي الص�فين  (Mykel bast &Bashesز" بست" و "بوشن

معتمدين على تعريفات صعوبات التعلم بالتب�اين ب�ين التحص�يل األك�اديمي و الق�درة العقلي�ة الثالث و الرابع 

طف�ال  2800من أطفال المدرسة االبتدائية هم من أطفال صعوبات التعلم عددهم (  %8-7العامة ، تبين أن 

نس��بة بقي��ة اإلعاق��ات األخ��رى ف��ي راس��ة أيض��ا أن نس��بة ذوي ص��عوبات ال��تعلم أعل��ى م��ن الد)، وم��ن نت��ائج 

، ونس��بة اإلعاق��ة  % 0.6، و اإلعاق��ة الس��معية  % 2.3المرحل��ة االبتدائي��ة ، و بلغ��ت نس��بة المع��اقين عقلي��ا 

:  2002،ع�دنان  .( %2التالمي�ذ ح�والي ، و نسبة االضطرابات االنفعالية ب�ين    %0.1 البصرية حوالي 

56-57 . (  

) ، والحس�اب %28.4) ، والكتاب�ة (%26في بعض األقطار العربية فكانت نسبة شيوعها ف�ي الق�راءة (أما 

) ،أم�ا نس�بة انتش�ار ص�عوبات ال�تعلم 1998-1992) ،وهذه المعدالت حس�بت ف�ي الفت�رة م�ن (% 46.28(

) ،وف��ي 1991) ع��ام ( %13.7() ، وف��ي اإلم��ارات  1989)، ع��ام ( % 20.6األكاديمي��ة ف��ي الس��عودية (

و لو قارنا بين ما ورد م�ن ) ،1987) عام (%21) ، أما في األردن فكانت (1991) عام (%10.3عمان (

مع��دالت ف��ي البيئ��ات العربي��ة وب��ين مثيالته��ا ف��ي البيئ��ات األجنبي��ة ول��و ج��دنا الف��رق شاس��عا مم��ا يس��تدعي 

الس��يطرة عليه��ا م��ن خ��الل البح��وث و الدراس��ات التص��دي له��ذه الص��عوبات ومحاول��ة تشخيص��ها بدق��ة و 

  ).91:  2007العالجية (بدوي علي ،

 م خصائص األطفال ذوي صعوبات التعل رابعا : 

تختلف صعوبات التعلم من شخص إلى آخر و تتفاوت ، فلكل طفل شخصية مستقلة فريدة فما يالح�ظ عل�ى 

تظهر عند غيره ، أو قد يشترك مع غي�ره  الهذا الطفل من خصائص سلوكية تشير إلى صعوبات التعلم قد 

غيرها ، فكل طفل له صعوبته الخاصة به التي يختلف بها عن غي�ره في بعض الصفات لكنه قد يختلف في 

تتجلى عليهم أنماط من صعوبات ال�تعلم  األطفالمما يجعل أعراض صعوبات التعلم مختلفة كذلك . فبعض 

خ�ر تتجل�ى لدي�ه أع�راض ص�عوبات ف�ي الكتاب�ة و الحس�اب ، بينم�ا اآلالقراءة و  في المجال المعرفي مثل :

االجتماعي فيما يخص عالقته باآلخرين و مفهومه لذاته ، ف�ي ح�ين يتجل�ى ل�دى ال�بعض ص�عوبات  المجال

لغوية سواء في التعبير الكتابي ، أو االستيعاب اللغوي . في الوق�ت ال�ذي ق�د يع�اني في�ه ال�بعض اآلخ�ر م�ن 

ه��ارات الحركي��ة الكبي��رة أو الدقيق��ة ، أو ف��ي المه��ارات ال��نفس حركي��ة أو ف��ي المه��ارات ص��عوبات ف��ي الم

  اإلدراكية الحركية .

إن ه��ذا التن��وع الواس��ع و ال��دقيق ف��ي الص��عوبات التعليمي��ة جع��ل إمكاني��ة اش��تراك أطف��ال ص��عوبات ال��تعلم 

لم ، لك�ن ه�ذا األم�ر ال بخصائص مشتركة محددة أمرا صعبا نظ�را له�ذا التن�وع الواس�ع ف�ي ص�عوبات ال�تع
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يمنع اشتراك أطفال صعوبات التعلم بمجموعة معينة من الخصائص و األع�راض الت�ي ل�م تح�دث اعتباط�ا 

  ) 77 : 2005البطانية ،بل هي نتاج السنين . (

  :طفال ذوي صعوبات التعلمو فيما يلي عرض لجملة من الخصائص التي تم تصنيفها و مالحظتها عند األ

  المعرفية :الخصائص  -1

  صعوبة استخدام المعلومات في حل المشكالت ، مع تكرار الفشل األكاديمي. –أ 

األساس��ية  األكاديمي��ةالمه��ارات و أكث��ر م��ن االنخف��اض الواض��ح ف��ي التحص��يل الدراس��ي ف��ي واح��دة أ -ب

 كمهارة القراءة ، و الكتابة ، و الحساب .

الق�درة عل�ى تنظ�يم مه�ام ال�تعلم ، و التش�ويش  األسئلة ، وعدمعدم التريث و التروي أثناء اإلجابة على  -ت

 ) 97 : 2007بدوي علي عبد الرحمان ، على األقران أثناء عملية التعلم (

ع��ل الفش��ل ف��ي اس��تخدام اس��تراتيجيات س��ليمة تمكن��ه م��ن خ��زن و اس��ترجاع المعلوم��ات بس��هولة كم��ا يف -ث

 العاديون .

  صعوبة في االنتباه االنتقائي اإلداري لمدة كافية للتعلم و التي يتسبب عنها: -ج

 الفشل في إنهاء الواجبات التي يبدأ بها . •

 عدم اإلصغاء في الغالب . •

 سرعة تحول االنتباه . •

مدرس��ية و الواجب��ات األخ��رى الت��ي يتطل��ب الحف��اض عل��ى لص��عوبة التركي��ز عل��ى األعم��ال ا •

 االنتباه .

 ظار الدور.صعوبة في انت •

 يحتاج إلى كثير من اإلشراف . •

 يتململ كثيرا لذلك يعاني صعوبة الجلوس لفترة طويلة . •

 )78 : 2005الراشدان ،  ، كثرة التنقل و الركض و إتالف األشياء (البطانية •

  الخصائص اللغوية :  -2

و اللغ��ة التعبيري��ة ، باإلض��افة إل��ى ع��دم  يع��اني ذوو ص��عوبات ال��تعلم م��ن ص��عوبات ف��ي اللغ��ة االس��تقبالية-أ

الح��روف تش��ويه أو إض��افة أو تك��رار ل��بعض أص��وات وض��وح بع��ض الك��الم نتيج��ة ح��ذف أو إب��دال أو 

 ) . 194 : 2008، (رضوان حسن فوقية
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  يواجه صعوبة في التميز البصري عند القراءة بين الحروف المتشابهة و الكلمات .-ب

  .تميز بين أصوات األلفاظ اللغويةفهو غير قادر على الفي التميز السمعي عند القراءة  يواجه صعوبة-ت

  . )80-79 : 2005، ، الراشدانيواجه صعوبة في فهم قواعد اللغة و استخدامها .(البطانية  -ث

  الخصائص الحركية :  -3

  قصور في التآزر الحركي .-أ

 2007وعدم االستفادة من خبرات ال�تعلم . (ب�دوي ، الشعور بالتراخي ، والكسلقصور في النشاط ،مع -ب

: 97 (  

الص��غيرة الدقيق��ة والت��ي ت��دهر عل��ى ش��كل طفي��ف ف��ي الرس��م و  وج��ود مش��كالت ف��ي المه��ارات الحركي��ة-ج

  الكتابة و استخدام المقص :وغيرها .

 2008فوقي�ة ،وجود مشكالت في المهارات الحركية الكبيرة التي تظهر في المشي و القفز و الرم�ي .( -ث

: 194.(  

  الخصائص اإلجتماعية :  -4

  معدل التفاعل االجتماعي مع اآلخرين .  انخفاض، و  االجتماعية المسؤوليةعدم القدرة على التحمل -أ

  االنسحاب االجتماعي و الميل للعمل الفردي .-ب

  ) .98 : 2007،(بديويي مع الزمالء و المعلمين. وجود اتجاهات سالبة نحو المدرسة ، وتفاعل سلب-ت

صعوبة الضبط الذاتي فيما يص�در ع�نهم م�ن أفع�ال تك�ون غي�ر مناس�بة تج�اه اآلخ�رين فه�م ال يق�درون  -ث

  سلوكاتهم تجاه اآلخرين .  نتائج

دائما اعتمادا متزايدا على اآلب�اء و المعلم�ين أو غي�رهم و الت�ي تب�رز بص�ورة طل�ب االتكالية فيظهرون -ج

الطمأنين�ة ف�ي نفوس�هم أثن�اء ت�أديتهم للنش�اطات و يص�رون عل�ى ح�اجتهم لمس�اعدة المساعدة الزائدة أو بث 

  غيرهم لهم .

  ).81 : 2005الراشدان ، ،مفاهيمهم عن ذاتهم ضعيفة فهي في العادة دائما سلبية أو متدنية .(البطانية  -ح

  الخصائص السلوكية : -5
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و الت�ي تمث�ل انحراف�ا ع�ن مع�ايير ة ميزون ب�بعض الخص�ائص الس�لوكيإن األطفال ذوي صعوبات التعلم يت

السلوك السوي لألطفال العاديين ممن هم في مث�ل س�نهم ، وتل�ك الخص�ائص تت�وافر و تنتش�ر ب�ين األطف�ال 

ذوي صعوبات التعلم ، و يظهر تأثيرها على مستوى تقدم الطفل ف�ي المدرس�ة و ع�دم قابلي�ة لل�تعلم ، ب�ل و 

في التعلم ، و قدرته على التعامل مع اآلخرين سواء كان تؤثر أيضا على شخصية الطفل صاحب الصعوبة 

و تختل���ف ح���دة تل���ك ذل���ك ف���ي المدرس���ة أو خارجه���ا ، و تظه���ر علي���ه أع���راض اض���طرابات الس���لوك ،

 104 : 1998االضطرابات من طفل إلى طفل آخر حسب درجة و نوع الصعوبة لديه .(عواد أحمد أحمد ،

-105.(  

صعوبات التعلم المتوصل إليها و التي ت�م تص�نيفها ه�ي عب�ارة  خالصة لما سبق نالحظ أن خصائص ذوي

م عن نتاج لدراسات كثيرة ، و بحوث و مالحظات المهتمين بذوي صعوبات التعلم بشكل خاص أثن�اء ال�تعل

التي فيها كثير من التعثر و اإلحباط لديهم ، و هذه الخص�ائص ليس�ت خاص�ة بف�رد واح�د و  و تلك المواقف

م��ة ، ف��ذوي ص��عوبة ال��تعلم ق��د يتص��ف بواح��دة أو أكث��ر و تشخيص��ها يتطل��ب ع��دة إنم��ا ه��ي خص��ائص عا

  خطوات من أجل عالجها .

  جنس الطفل ذوي صعوبة التعلم  : خامسا 

منذ البدايات األولى لمجال صعوبات التعلم العدد غير المتج�انس للبن�ين ال�ذين ي�تم تحدي�دهم الحظ الباحثون 

وج�دت بع�ض  1992، ووفقا لتقرير وزارة التربي�ة ف�ي أمريك�ا لع�ام على أنهم يعانون من صعوبات التعلم 

) ، و عل�ى 1) ف�ي مقاب�ل (4) أو (3الدراسات أن عدد البنين الذين تم تحديدهم يتجاوز عدد البن�ات بمع�دل (

س�نة ف�ان  21-13يانات التي جمعتها كانت تتعلق فقط باألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين الرغم من أن الب

م��ن أولئ��ك  % 73توص��لت إليه��ا دراس��ات أخ��رى م��ن أن ا تتف��ق ف��ي االس��اس م��ع تل��ك النت��ائج الت��ي نتائجه��

التالميذ الذين تم تحديدهم على أنهم من ذوي صعوبات التعلم كانوا من البنين ، وم�ع ذل�ك ف�ان النت�ائج الت�ي 

التالميذ من  ) علىWagner et.al، 2002أسفرت عنها دراسة طويلة حديثة أجراها "واجنر و آخرون" (

الصف االولى حتى الثامن أن عدد البنين ك�ان يتج�اوز ع�دد البن�ات بالنس�بة لص�عوبات ال�تعلم و ذل�ك بنس�بة 

  ).85: 2007. (هاالهان و آخرون ،1:2

أن نسبة صعوبات التعلم بين الذكور ضعف نس�بة  ة التي مؤداهاظهتمام متنامي بهذا األمر فالمالحوهناك ا

أربع�ة أض�عاف ه�ذه ناث ، و أن نسبة العس�ر القرائ�ي و ك�ذلك التوح�د ل�دى ال�ذكور صعوبات التعلم لدى اإل

  ).57 : 2007وليد ،، السيد ،خليفة ،النسبة لدى اإلناث .( علي مراد 

إن زيارة تمثيل البنين ق�د أث�ار الب�احثين ك�ي يبحث�ون ع�ن تفس�ير ل�ذلك الف�رق الواض�ح ، و ف�د أش�ار بع�ض 

بلية البنين البيولوجي�ة للتع�رض لتل�ك اإلعاق�ة كتفس�ير للف�روق ب�ين الجنس�ين ، الباحثين إلى احتمال زيادة قا
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خ�اطر قياس�ا بالبن�ات نتيج�ة لمجموع�ة م�ن أوج�ه الش�ذوذ م�ن الم ومن ثم فان البنين يتعرضون لدرجة اكبر

وفي��ات البن��ين ف��ي المه��د يع��د أكث��ر ارتفاع��ا م��ن مع��دل وفي��ات البن��ات ف��ي نف��س البيولوجي��ة ، كم��ا أن مع��دل 

  ) .58 : 2007المرحلة .(هاالهان و آخرون ،

تلك اإلجراءات المتعبة في كل من اإلحال�ة للعي�ادة وقد آثار عدد من الباحثين قضية احتمال وجوه تحيز في 

أن البنين الذين يتم إحالتهم للعيادة بشكل يفوق اإلناث نظرا لزي�ادة  و التقييم ، و رأوا انه من األكثر احتماال

بسلوكيات معينة كفرط النشاط على سبيل المثال ، يكون من شائنها أن ت�ؤدي إل�ى إزع�اج و  احتمال قيامهم

  مضايقة معلميهم. 

 Leinhardt، 1982بينما انتهى باحثون آخرون في دراستين أخريين هما دراستا "لينهارت و آخرون " (

et .al " 1990()، و "شايوييتز و آخرون ،Shaywitz et.al (التحي�ز ف�ي تحدي�د البن�ين  إل�ى وج�ود ذل�ك

  على أنهم يعانون من صعوبات التعلم حيث ازداد عددهم بدرجة كبيرة في مقابل البنات .

ونحن نرى فيما يتعلق بهذه النقطة أن هناك بعض التحيز بال شك ولكن القابلية البيولوجية ل�ذلك م�ن جان�ب 

لي��ه ص��راحة تقري��ر وزارة التربي��ة ف��ي البن��ين تلع��ب دورا هام��ا ف��ي ه��ذا الص��دد ، وه��و األم��ر ال��ذي يش��ير إ

اإلعاق�ات تنتش�ر بدرج�ة اكب�ر ب�ين ، و الذي يتض�ح من�ه أن جمي�ع  1992الحكومة الفدرالية األمريكية عام 

وج�ود تحي�ز ف�ي البنين قياسا بالبنات ، بما في ذلك الظروف التي يصعب أن نتخيل أنها يمكن أن تنتج ع�ن 

،  %53اإلعاق�ة الس�معية عل�ى س�بيل المث�ال حي�ث بلغ�ت نس�بة البن�ين إجراءات التحويل للعيادة أو التقي�يم ك

 %60نسبة البن�ين فيه�ا ، و اإلعاقة البصرية حيث سجلت  %54واإلعاقة الحركية حيث بلغت نسبة البنين 

  ) .86- 85 : 2007. (هاالهان وآخرون ،

  أسباب صعوبات التعلم  سادسا : 

) أن�ه من�ذ ظه�ور مفه�وم "ص�عوبات ال�تعلم" و العلم�اء  1988" (ترجم�ة عربي�ة يذكر "كيرك" و "كالف�ات

و حت��ى يتس��نى له��م تركي��ز بالبح��ث و التش��خيص ، معرف��ة أس��بابها الرئس��ية الت��ي تق��ف خلفه��ا ، يح��اولون ، 

اهتمامهم العالجي عليها . ونتج عن عمليات البحث و التشخيص هذه ، التعرف على معظم هذه األسباب و 

إص�ابات ال�دماغ قب�ل و أثن�اء وبع�د ال�والدة ، العوام�ل الكيميائي�ة  مث�ل أساس�ا ف�ي العوام�ل الوراثي�ة ،التي تت

  ). 111 : 2007، الحرمان البيئي ، سوء التغدية الشديد .(معمرية ، الحيوية 

 السابقة التي تقف وراء صعوبات التعلم :واآلن سنأتي إلى شرح بعض تلك األسباب 
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  المكتسبة :إصابة المخ  -1

حول ص�عوبات ال�تعلم ، إن إصابة المخ البسيطة أو الخلل الوظيفي المخي البسيط من أكثر األسباب شيوعا 

   و أن هذه اإلصابة المخية يتعرض لها الطفل إما قبل الوالدة أو أثناءها أو بعدها وذلك على النحو التالي :

 اإلصابة قبل الوالدة :  - أ

التغدية لدى األم أثناء فت�رة ال ترتبط اإلصابات المخية البسيطة هنا بالعوامل الوراثية و لكنها ترتبط بنقص 

، أو إدم�ان الكح�ول ،  الحمل ، وكذلك باألمر التي تصاب بها األم خالل فترة الحمل مثل الحص�بة األلماني�ة

 الجنين و بالتالي إصابة المخ.رأس ارتطام اقير أو سقوط األم الحامل بما يؤدي إلى قو تناول الع

 اإلصابة اثناء عملية الوضع :-ب  

تنتج ع�ن االختن�اق ال�ذي ي�ؤدي  في المخ هذه اإلصابة قدقد يتعرض الجنين أثناء عملية الوضع إلى إصابة 

م�ن  بآل�ةتحدث اإلصابة ، أو إص�ابة رأس الجن�ين خاليا المخ و من ثم إلى إلى نقص األكسجين الذي يصل 

اآلالت الطبية الت�ي تس�تخدم ف�ي عملي�ة ال�والدة مم�ا ي�ؤدي إل�ى إص�ابة الم�خ ، و ه�ذا الن�وع م�ن اإلص�ابات 

  فة إلى حاالت الوالدات المتعسرة .اإلصابات الميكانيكية ، هذا باإلضام يعرف باس

 اإلصابة بعد الوالدة :-ت 

يولد الطفل سليما معافى ولكنه قد يتع�رض بع�د والدت�ه ل�بعض الح�ادث الت�ي ق�د ت�ؤدي إل�ى إص�ابة الم�خ  قد

تؤثر على المخ مثل : الته�اب كالسقوط أو االرتطام ، أو قد يتعرض إلحدى أمراض الطفولة التي يمكن أن 

مكن أن تؤثر عل�ى الم�خ و ، أو التهاب السحائي أو الحصبة ،أو الحمى القرمزية ، وهذه األمراض يالدماغ 

  غيره من أجزاء الجهاز العصبي المركزي .

  الحرمان البيئي و التغدية : -2

أشارت العديد من الدراسات التي أجريت حول التأثير البيئي و التغدي�ة عل�ى المثي�رات الحس�ية و النفس�ية ، 

و الحرم�ان البيئ�ي (م�ؤثرات بيئي�ة غي�ر مالئم�ة )لهم�ا  التي تساعد الطفل على ال�تعلم إل�ى أن نق�ص التغدي�ة

نق�ص تأثير كبير على معاناة الطفل من صعوبات التعلم . وهناك دالئل على أن األطفال ال�ذين يع�انون م�ن 

ف��ي التغدي��ة ف��ي بداي��ة حي��اتهم خاص��ة ف��ي بداي��ة الس��نة األول��ى م��ن حي��اتهم ، يتعرض��ون لقص��ور ف��ي النم��و 

ز العصبي المركزي ، مما يؤدي إلى ظهور صعوبات في التعلم ل�ديهم . كم�ا الجسمي خاصة في نمو الجها

الطبقات االجتماعية الفقيرة ، يعانون من قصور في المهارات اللغوية األساسية عن�دما أن الكثير من أطفال 

يدخلون المدرسة ، و أن هذا القصور يؤثر على مهارات القراءة و الكتابة و الحساب عبر مراحل الدراس�ة 
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قتص�ادية لألس�رة العديد من الدراسات وجود عالقة بين الحالة االجتماعي�ة و اال المختلفة ، و قد أكدت نتائج

  ).100-98:  1998، و بين صعوبات التعلم . (عواد ،

  العامل الجيني : -3

عل�ى ع�دد م�ن  Decker &Defries (1980الدراس�ات الت�ي ق�ام به�ا "ديك�ر و زميل�ه "(أوض�حت نت�ائج 

عائالت كولورادو ، و التي بحثت القراءة حيث أعطت اختب�ارات الق�راءة و االختب�ارات المعرفي�ة ، والت�ي 

طفال من ذوي صعوبات التعلم و أسرارهم ، و بعد إجراء مقارنة أدائهم ب�أداء المجموع�ة  125طبقت على 

الضابطة . تبين وجود اختالف في األداء لدى الطلبة الذين لديهم خلل في القراءة بصورة واضحة عن أداء 

و ال��دي المجموع��ة  أطف��ال المجموع��ات الض��ابطة ، م��ع وج��ود اخ��تالف واض��ح ف��ي أداء وال��ديهم ع��ن أداء

  الضابطة .

كما ظهر و بصورة مشابهة كدليل على السبب الجيني ف�ي الص�عوبات التعليمي�ة ، م�ا بينت�ه الدراس�ات الت�ي 

أجريت على التوائم ، حيث أشارت إل�ى أن ك�ال الطفل�ين الت�وأمين ل�ديهم خل�ل ف�ي الق�راءة ، مم�ا يثب�ت دور 

   ). 48 : 2005الراشدان ،  ،العوامل الجينية في صعوبات التعلم .(البطاينة دمحم أسامة 

  أنواع صعوبات التعلم  سابعا : 

نتيجة للدراسات المتواصلة في المجاالت التربوية و النفسية و العصبية ، فقد ت�م تص�نيف أطف�ال ص�عوبات 

  التعلم في صنفين أساسيين نذكرهما كاآلتي كما سنتطرق إلى العالقة بينهما:

 : صعوبات التعلم النمائية  -1

 تحص�يله ف�ي الطف�ل يحتاجها التي المعرفية و العقلية وبالعمليات الدماغية بالوظائف الصعوبات  هذه تتعلق

 به�ا يقص�د و المرك�زي، العص�بي الجه�از تخ�ص وظيفي�ة اض�طرابات حدوثها سبب يكون قد و األكاديمي،

 و باالنتباه المتعلقة المعرفية العمليات في تتمثل التي األكاديمية قبل ما العمليات تتناول التي الصعوبات تلك

 األس�س أه�م ه�ي و األك�اديمي، تحص�يله في التلميذ عليها يعتمد والتي اللغة، و التفكير و الذاكرة و اإلدراك

 هما فرعيين نوعين إلى الصعوبات هذه تقسم  أن ويمكن ، للفرد المعرفي العقلي النشاط عليها يقوم التي

  ).19: 2016قدي سومية ،

  .الذاكرة و واإلدراك االنتباه مثل: أولية صعوبات-أ

 .الشفوية اللغة و الفهم و التفكير مثل: ثانوية صعوبات-ب
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  األكاديمية:صعوبات التعلم   -2

و التي تركز على المشكالت التي تبرز ل�دى األطف�ال ف�ي الم�دارس أثن�اء عملي�ات ال�تعلم و تش�مل :الق�راءة 

  الرياضيات .،الكتابة ، التهجئة ، التعبير الكتابي و الشفوي ، 

  فأما صعوبات القراءة و الكتابة فسيتم تفصيلها في الفصل الموالي .

  :العالقة بين نوعي صعوبات التعلم األكاديمية و النمائية -3

من خ�الل الت�أثير والت�أثر الواض�حين ب�ين كليهم�ا،  نالحظهايوجد بين نوعي صعوبات التعلم عالقة وطيدة 

فالمتعلم الذي يعاني من صعوبات تعلم نمائية ينعكس ذلك في تحصيل الدراسي فتظهر لديه ص�عوبات تعل�م 

أكاديمي��ة ف��ي موض��وع أو أكث��ر م��ن الموض��وعات الدراس��ية ، فم��ثال عج��ز الم��تعلم ف��ي الق��راءة كص��عوبة 

عل�ى تركي�ب و جم�ع األص�وات ف�ي كلم�ة واح�دة ، أو إل�ى ص�عوبة ف�ي  أكاديمية ، قد يعود إلى ع�دم قدرت�ه

و إدراك�ه للمثي�رات ، و م�ن ه�ذا المنطل�ق يك�ون الت�أخر ف�ي تش�خيص و ع�الج ص�عوبات  ذاكرته البصرية

التعلم النمائية ل�ه انعكاس�ه الس�لبي عل�ى ص�عوبات ال�تعلم األكاديمي�ة ، وق�د توص�ل العدي�د م�ن الب�احثين ، و 

ود عالقة سببية دالة بين مستوى كفاءة العمليات المعرفية المتعلق�ة باالنتب�اه ، و اإلدراك ، الدارسين إلى وج

و ال�ذاكرة ، و التفكي�ر، و اللغ�ة و ب�ين مس�توى التحص�يل الدراس�ي ل�دى الم�تعلم عل�ى اخ�تالف مس��توياته و 

ن التنب�ؤ بص�عوبات مكوناته و مراحله ،فالعالقة بين نوعي صعوبات التعلم عالقة سبب بنتيجة ، حيث يمك�

  ).90 : 2007خالل صعوبات التعلم النمائية .(بديوي ،  التعلم األكاديمية من

  ثامنا: تشخيص صعوبات التعلم 

اهتم الباحثون وعلماء النفس بتشخيص الص�عوبات الت�ي تواج�ه الم�تعلم أثن�اء عملي�ة ال�تعلم ، باعتب�ار أن 

و األخصائي التربي�ة التع�رف عل�ى الط�الب ذوي المربي التشخيص هو المدخل الذي من خالله يستطيع 

ص��عوبات ال��تعلم و تق��دير الخ��دمات التربوي��ة و التعليمي��ة عل��ى الط��الب ذوي ص��عوبات ال��تعلم وتق��دير 

  الخدمات التربوية و التعليمية العالجية المناسبة لهم .

جيمس ي�وتين وتهدف عملية تشخيص الطالب ذوي صعوبات التعلم كما تشير إليها "لندا هارجروف " "

جمع البيانات ع�ن الط�الب ذوي ص�عوبات ال�تعلم وتحليله�ا للوص�ول إل�ى عملي�ة التخط�يط إلى "  1984

خط�وات عدي�دة ناجحة تتضمن تقديم الخدمات التربوية و التعليمي�ة المناس�بة . وتم�ر عملي�ة التش�خيص  ب

  منها :

 إجراء مسح شامل لتحديد الطالب ذوي صعوبات التعلم و هذه تسمى مرحلة اإلستكشاف . -1
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إجراء تقييم شامل لتحديد الط�الب ذوي مس�توى األداء التحص�يلي الح�الي  له�ؤالء الط�الب ومعرف�ة  -2

 نقاط القوة و الضعف لديهم .

ستوى األداء الحالي لهم  تحليل عملية التعلم المناسبة للطالب ذوي صعوبات التعلم في ضوء تحديد م -3

 ) .152: 2011( مراكب ، 

 توضيح األسباب الكامنة وراء عدم قدرة هؤالء الطالب على التعلم . -4

 .م لديهمأو حركية  أو عقلية كأسباب لصعوبات التعلاستبعاد احتمال وجود اعاقات سمعية و بصرية  -5

علم في ضوء نت�ائج التش�خيص فردية خاصة بكل طالب يعاني من صعوبات في التبناء خطة تربوية  -6

: 2000( س�يد س�ليمان ، .و الضعف لمستوى األداء وهذه ه�ي المعالج�ة  التربوي�ةوتحديد نقاط القوة 

121.( 

  تاسعا : نماذج للمعالجة البيداغوجية مقترحة للتكفل صعوبات التعلم 

  صعوبات القراءة :  -1

  ).132،133: 2015،شريفي () نموذج  مقترح للتكفل بصعوبات القراءة :01الجدول رقم (

 دور المربي ( المعلم ) إزاء الحالة األعراض المصاحبة للصعوبة نوع الصعوبة  

  

  

  

الص5555555555555555555عوبة 

الخاص555555555555555555555ة 

 بالقراءة

ح���ذف بع���ض الكلم���ات أو أج���زاء م���ن -

  الكلمات المقروءة . 

إضافة كلم�ات غي�ر موج�ودة ف�ي ال�نص -

  أو بعض األحرف .

دون إعادة بعض الكلمات اكثر من م�رة -

  أي مبرر .

  قلب األحرف وتبديلها .-

ض�����عف ف�����ي التمي�����ز ب�����ين األح�����رف -

  المتشابهة .

 .الجملة بطريقة بطيئة كلمة، كلمةقراءة -

 Gillingemاس��تخدام الطريق��ة الص��وتية ( طريق��ة كلينجه��ام ) . -

ث��م الكلم��ات ث��م الكلم��ة ث��م أي الطريق��ة الهجائي��ة وتب��دأ ب��الحروف 

  الجملة .

  ربط الرمز البصري مع صوت الحرف .-

  ربط حواسي السمع مع سمع الطفل لصوته .-

 Vernald طريقة فيرنالد :-

  مشاهدة الكلمة باستخدام الحاسة البصرية .-

  ينطق ينطق الكلمة باستخدام الحاسة السمعية .-

  يتتبع الكلمة باستخدام الحاسة الحركية.-

  ).يتتبع الكلمة بإصبعه (الحاسة اللمسية-

مدرس الكلم�ة عل�ى الل�وح أو عل�ى ورق�ة ويتتبعه�ا التلمي�ذ يكتب ال-

وينطق أثناء ذلك على كل جزء فيها ويكرر ه�ذه العملي�ة أكث�ر م�ن 

   .مرة 
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  صعوبات الكتابة :-2

  ) نموذج مقترح للتكفل بصعوبات الكتابة .02لجدول رقم( ا 

  المعلم) إزاء الحالةدور المربي (  األعراض المصاحبة للصعوبة  نوع الصعوبة

  

  

  

  

صعوبة خاصة 

 بالكتابة

  كتابة الحروف و األعداد المعكوسة .-

يكت����ب بطريق����ة معكوس����ة ك����ل الكلم����ات و المق����اطع -

  راد) . -سيمر) ( دار-بصورة غير صحيحة (سمير

  في الكتابة بين األحرف مثل باب يكتبها : ناب . خلط-

  حذف بعض الحروف من الكلمة من الجملة .-

  حرف للكلمة أو للجملة .إضافة -

   من الصفحة . عدم االلتزام بالكتابة على نفس الخلط-

ض��بط وض��ع الجس��م أثن��اء الكتاب��ة ف��ي ش��كل يك��ون -

  مريحا .

  توفير فرص الكتابة على السبورة .-

  تدريب المتعلم على مسك القلم .-

تدريب المتعلم على إنتاج الخط�وط أو رس�م أش�كال -

  مناسبة بين الحروف و الكلمات .وترك فراغات 

يعرض حرفا أو رقما أو شكال ثم يطلب من التلمي�ذ -

  غلق عينيه ويعيد تصوره .

يعرض سلسلة من الح�روف ث�م يخفيه�ا ع�ن التلمي�ذ -

  ويطلب منه إعادة كتابتها .

يق��دم نموذج��ا لح��روف م��ا إل��ى التلمي��ذ ويطل��ب من��ه -

  تقليده بعد أن يسميه له .

  ورق أو اللوحة.نسخ الحروف على ال-
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  خالصة الفصل 

لقد تطرقت الباحثة  في هذا الفصل لصعوبات ال�تعلم بص�فة عام�ة، وذل�ك م�ن أج�ل إعط�اء فك�رة للق�ارئ 

عن ماهية المشكلة و تمكينه من فهمها حتى يتسنى له متابعة ما س�وف ي�تم عرض�ه ف�ي الفص�ول القادم�ة 

والدارس�ات في�ه جعلت�ا مش�كلة ص�عوبات ال�تعلم العام�ة أو بكل سهولة، خاصة في مجتمعنا وقلة األبح�اث 

الخاصة مسألة محفوفة بالغموض وتعمها العديد من التساؤالت سواء من طرف األولي�اء أو المعلم�ين أو 

حتى المختصين، لذلك اختارت الباحثة قبل الغوص ف�ي الفص�ل الث�اني الخ�اص بص�عوبة تعل�م الق�راءة و 

والت�ي تمث�ل مح�ور الدارس�ة .  فق�د ت�م ف�ي ه�ذا الفص�ل اللج�وء إل�ى  تعلم ،الكتابة  كصعوبة نوعي�ة ف�ي ال�

و نس�بة انتش�ارها ، تحدي�د مفه�وم ص�عوبات ال�تعلم والتعري�ف به�ا، و  التطور التاريخي لصعوبات التعلم

جنس الطفل ذو صعوبة ف�ي ال�تعلم وكذلك  ،ون صعوبة في التعلم ناألطفال الذي يعاخصائص التي تميز 

و بع�ض  وأخي�را تطرق�ت الباحث�ة إل�ى تش�خيص ه�ذه الص�عوبات  صعوبات ال�تعلم و أنواعه�ااألسباب ، 

 . نماذج للمعالجة البيداغوجية مقترحة للتكفل صعوبات التعلم
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 تمهيد :                                                                                        

العدي�د م�ن تعرف القراءة بأنها إح�دى أه�ّم وس�ائل ال�تعلم اإلنس�اني، حي�ث يكتس�ب اإلنس�ان بواس�طتها      

، وتعدّ أيضاً من أوسع مصادر المعرفة  ، مّما يؤدي لتطوير إدراك اإلنسان ، والمعارف األفكار، والعلوم

والعلم، بينما تعرف الكتابة بأنّها جم�ع الح�روف بعض�ها ب�بعض، وه�ي إع�ادة ترمي�ز اللغ�ة المنطوق�ة ف�ي 

أو مكتوبة  ةالمعارف المختلفة  منطوقفة رلمعأهمية كبيرة  والكتابة، فإن القراءة  شكل خطي على الورق

لنفسية و العقلية ت العملياافي طراب������ات ضم إيهدلن يذلذ التالميم اهم بة تعلوصعذوي ما ن أيدلعاابالنسبة 

 الق����راءةم تعلدرة لقدم اه على عدافي صر هظيم و مفاهين يوتكو راك دإلاو   إلنتباهالتي تشمل األساسية ا

  رى.خأسية رادلواد المم افي تعلور قصن مد فيما بعأو ساسا أسة درلمافي واء سك لب ذترما يتو لكتابةاو

يتمث�ل ف�ي التط�ور األول ، الجزء  الجزئيينفي الكتابة  صعوبات القراءة وستتناول الباحثة في هذا الفصل

التاريخي لصعوبة الق�راءة ث�م تع�اريف للق�راءة و ص�عوبتها ، ث�م ع�رض أس�باب عس�ر الق�راءة ، مظ�اهر 

كم�ا س�نتطرق إل�ى مش�اكل  خصائص التالمي�ذ ذوي ص�عوبات ال�تعلم  ؤشرات عسر القراءة ، أنواع  ،وم

الناتجة عن صعوبات التعلم ، و أنواع صعوبات القراءة وكذلك تشخيص و عالج هذه الصعوبة ، أما ف�ي 

الكتاب�ة ، الجزء الثاني فسيتم التطرق إلى تعاريف للكتابة و صعوبتها ، ثم س�يتم ع�رض أن�واع ص�عوبات 

، و مش�كالت الكتاب�ة و ص�عوباتها  ، وسيتم التطرق كذلك إلى مظاهرعوامل مساهمة في صعوبة الكتابة 

  .اختتاما بتشخيص و عالج صعوبة الكتابة 
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 صعوبة القراءة أوال : 

  التطور التاريخي لعسر القراءة   -1

و التفس�ير الكلم�ات اتسم ه�ذا المص�طلح بالعمومي�ة وك�ان ي�دل عل�ى ص�عوبة ح�ادة ف�ي ال�تعلم و التع�رف  

المكتوبة ، و التي كان يعاني منها األطفال األسوياء ماعدا تلك الصعوبات التي سلم أنها نتيجة خلل بنيوي 

  عند الطفل .

) visual system spasialر المكاني ( وقد ساد االعتقاد بأن أصول هذه المشكلة تكمن في نظام االبصا

  .باعتباره السبب المباشر لإلضطرابومعالجة هذا االضطراب تكون خلف تقوية جهاز اإلبصار 

) حيث كان طبيبا مختصا في أم�راض العي�ون Morgan 1896و الرائد األول لهذا التفسير هو مرجان (

في ذلك الوقت ، وك�ان ذل�ك بع�د أن ع�اين  اص لعسر القراءة إلى تعريف وصفي خ ، وقد تفرد بالوصول

طفال يعاني من اإلضطراب ، رغم سالمة حاسته بصرية و كان مستواه اإلجتماعي عادي كما كان يخل�و 

معيق للقراءة ، ومع توفره على ذكاء عادي وفي المقابل يرتك�ب أخط�أ هجائي�ة من أي خلل جرح دماغي 

  ).24:  1995حادة و خطيرة ( نصرة المجيد ، 

ق��د تتبع��ت مجموع��ة أخ��رى م��ن أطب��اء العي��ون اإلنجلي��ز وأث��ر" مرج��ان " لتفس��ير اإلض��طراب أمث��ال : و 

) ، ستيفنس�ون و توم�اس Fisher 1908فيش�ر (  ) ،Netlleshp 189) ، نيتلشيب (Glasgoغالسجو (

)1905Stephenson   ،Thomas   ( ، نصرة  المجيد )24:  1995.(  

 :القراءة  صعوبة تعلم  -2

   : تعريف القراءة -2-1

خالل ن مم  بهرتجام ونتائجهن ويرخر اآلفكاأخالله على ن لع مطفيرد لفاسه ريماري فكط نشا ه���������������ي

  ). 2003: 105(حسن ،   . ا سليماطبرها طبو ركتابة وز مرلى رف إلتعا

  )115:2003السيد أحمد ،قها( طنت و لكلماروف و الحالى ظر إلنن اميكانيكية تتضمو لية آهي عملية 

  مفهوم صعوبات  تعلم القراءة: 2 -2

أن مفه�وم كان مفهوم عسر القراءة ال يتعدى معرفة الحروف و الكلم�ات و النط�ق به�ا ص�حيحة ، بمعن�ى 

القراءة كان محصورا في الجوانب الفيزيولوجية فقط إال أنه وبعد تقدم األبحاث العملية وتطوره�ا أثب�ت ( 

) أن عملية القراءة ليست عملية بسيطة كما ك�ان ينط�ق و إنم�ا ه�ي عملي�ة معق�دة تس�تلزم جم�اع  ثورنديك
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شخصية اإلنسان فهي تشمل باإلض�افة إل�ى معرف�ة الح�روف و الكلم�ات و النط�ق به�ا ص�حيحة ، الفه�م و 

  الربط و اإلستنتاج .

  القراءة :صعوبات التعلم وفيما يلى سنعرض مجموعة من التعريفات ل

ه�ي ص�عوبات تتعل�ق ب�التعرف عل�ى الرم�وز المكتوب�ة وفهمه�ا  ):1988ف عبد المطل+ب القريط+ي (تعري

واستيعابها واس�ترجاعها ، و تعط�ل الق�درة عل�ى الق�راءة و الفه�م القرائ�ي الص�امت و الجه�ري وذل�ك ف�ي 

 )  356: 1988استقالل تام عن عيوب الكالم . ( القريطي ،

الطف��ل المعس��ر قرائي��ا ه��و ال��ذي يع��اني م��ن  ) :Demeur Navet ,1993تعري++ف دوم++ور ناف++ات (

ص��عوبات ف��ي تعل��م اللغ��ة المكتوب��ة ( الق��راءة) ، رغ��م ذكائ��ه الع��ادي وتمدرس��ه المن��تظم ، وخل��وه م��ن 

  ) .Demeur,1993 :05( االضطرابات الحسية ( السمعية ، البصرية ) . 

إن العسر القرائي اضطراب له تأثير خطير على النمو األكاديمي و  ) :laindgreenتعريف لندجرين  (

  ) .17: 1995لعدد كبير من األطفال ( نصرة مجيد ،االجتماعي و االنفعالي 

يعتبر عسر القراءة بأنها تعطل القدرة على الق�راءة جه�را أو ص�مت أو فه�م  تعريف معجم علو التربية : 

  ) .13:  1995عيب في النطق ( نصرة مجيد ،ما يقرأ، وليس لهذا التعطيل صلة بأي 

ى حي�ث ع�رف عس�ر الق�راءة عل� ) :Norbert Sillamy,1998تعريف الق+اموس النفس+ي س+يالمي  (

  ) (Norbert ,1998 : 22 أنها اضطراب في اكتساب القراءة.

العسر القرائي هو اضطراب تعلم القراءة ، م�ع  ) Ann  Van Hout ,1998 تعريف آن فان هوت : (

ضرورة التقدير العادي للذكاء وغياب االضطرابات السمعية أو النورولوجية ، و ت�وفر المن�اخ المدرس�ي 

  ) . Van hout , 1998 :22المالئم كما أنها تفسر عن اضطرابات معرفية أساسية .(  

  .قراءة في ضوء االتجاهات الحديثة لل تعريف آخر 

"عج�ز جزئ�ي ف�ي الق�درة عل�ى الق�راءة أو فه�م م�ا يق�وم بقراءت�ه الف�رد ق�راءة  من فريسون : تعريف آخر

  ) .122 : 2007صامتة أو جهرية" (جدوع ، 

ص�عوبات مه�ارة الق�راءة فه�ي هو من أكثر المصطلحات استخداما اإلشارة إلى األف�راد ال�ذين يواجه�ون  

في نفس الوقت من أكثر المصطلحات التي يثار حولها الكثير من الجدل و سوء الفه�م ف�ي بع�ض األحي�ان 

ج��دوع أو قلبه��ا .( و يش��ير عس��ر الق��راءة إل��ى أن األطف��ال ال��ذين يع��انون م��ن قب��ل ف��ي عك��س الح��روف 

،122:62 (  
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وبات تعل��م الق��راءة عل��ى أنّه��ا  مص��طلح يس��تخدم م��ن خ��الل ه��ذه التع��اريف يمكنن��ا أن نع��ّرف ص��ع       

يظهر في عدم ق�درة التلمي�ذ عل�ى ق�راءة أو فه�م م�ا يق�رأ ق�راءة ص�امتة أو جهري�ة لإلشارة إلى اضطراب 

وعدم القدرة على فك و تفسير الرموز الكتابي�ة و التع�رف عليه�ا ب�رغم م�ن ت�وفره عل�ى ذك�اء متوس�ط أو 

وه من العيوب العص�بية أو االض�طرابات االنفعالي�ة و االجتماعي�ة مرتفع ، وامتالكه لحواس سليمة ، وخل

و السيكولوجية م�ع وج�ود الف�رص التعليمي�ة المالئم�ة ، حي�ث ت�ؤدي ب�ه ه�ذه الص�عوبة إل�ى نم�و أك�اديمي 

  مضطرب.

 تعلم القراءة:  تصنيف صعوبات   -3

) إل�ى 1995ال�رحيم (فتح�ي عب�د  تصنف صعوبات الق�راءة حس�ب الب�احثين والدراس�ات  م�ن أمث�ال       

  منها: عدة أنواع  نذكر

  :(الجهرية ) أخطاء القراءة المسموعة  أ_  

يترتب على أخطاء التلميذ في القراءة الجهرية  ضعف مهارت�ه ف�ي ف�ك  الرم�وز الخاص�ة بالكلم�ات        

مس��موعة الت�ي يقرأه��ا، حي�ث أّن التلمي��ذ ال�ذي يع��اني م�ن ص��عوبات الق�راءة يرتك��ب أخط�اء ف��ي الق�راءة ال

  ).124:2010، قديتتضمن حذف بعض الكلمات (

  ب_ أخطاء الهجاء:

ضعف التهجي  هو عرض مصاحب ألخطاء القراءة حيث تحتوي كلم�ات التلمي�ذ  ال�ذي يع�اني م�ن        

أخطاء في القراءة على خلط بين الكلمات ذات النغمة الصوتية المتشابهة، و معظم التالميذ الذين  يع�انون 

ان�ة نتيج�ة الس�تمرار من صعوبات في القراءة و ال يتلقون مس�اعدة تعليمي�ة ،ل�ديهم ش�عور بالخج�ل و المه

الفشل و اإلحباط و معظم هؤالء التالميذ في الكبر يميلون إلى الغضب و االكتئاب و يكون لديهم انخفاض 

  في تقدير الذات.

) ف�ي درس�تهما أّن نس�بة ذوي ص�عوبات الق�راءة تص�ل harris et sipay )1995ه�اريس و س�باي  وج�دا

  ) .16:2006حلة االبتدائية (عريفج،%من مجتمع أطفال المدارس المر16إلى 10مابين 

%  60) توصال إلى انّه م�ابين Kurk et elkins )1999و في دراسة قام بها كل من كيرك و إلكنز        

  % من األطفال المسجلين في برامج ذوي صعوبات التعلم كانوا يعانون من صعوبات في القراءة.  70إلى 

) ي��رى ب��أّن هن��اك ثالث��ة أن��واع م��ن ص��عوبات Coodvasillendé   )1999بينم��ا ي��رى ك��ود فس��الند     

  القراءة:

  .صعوبة قراءة عرضية و هي ناتجة عن عيوب بالمخ  -1

 صعوبة قراءة نوعية و تحدث في غياب عيوب بالمخ. -2
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تخل�����ف ق�����راءة ث�����انوي ويك�����ون نتيج�����ة لعوام�����ل خارجي�����ة مث�����ل البيئ�����ة و الص�����حة(كامل  -3

 ).210:2003علي،

 ثالثة أنوع فرعية لصعوبات القراءة هي:  بينما وضحا بيستروساكس و روك 

  عيوب اضطراب اللغة.-1     

  عيب تتابعي لغوي مختلط.-2     

 ). 134:2010، قديعيب تناسق النطق و الكتابة( -4

  

  يلي: ومن أهم أنماط صعوبات تعلم القراءة ما       

  اضطراب في اإلدراك البصري :-1

يظهر في صورة اضطرابات في اإلدراك المكاني أو الفراغ�ي ف�ي تحدي�د مك�ان جس�م اإلنس�ان ف�ي         

الفراغ و إدراك موقع األشياء بالنسبة لإلنسان و بالنسبة لألشياء األخ�رى، و ف�ي عملي�ة الق�راءة يج�ب أن 

ب��ي مفص��ل   ينظ��ر إل��ى الكلم��ات كوح��دات مس��تقلة محاط��ة بف��راغ، ف��ي ه��ذا الجان��ب أج��ري بح��ث تجري

) ح�ول الخص�ائص المختلف�ة الض�طراب اإلدراك البص�ري و عالقت��ه Rebanson  )2001 لربنس�ون  

تلميذا في الصفوف االبتدائية  101بمختلف القدرات في تعلم القراءة وأجري البحث على عينة مكونة من 

ي تؤك�د عل�ى وج�ود خل�ل الت� ،وتوصل الباحث إلى أّن  نتائجه تتطابق و نتائج كثير من الباحثين اآلخرين

  . )44: 2016قدي سومية ،في اإلدراك البصري يؤدي بالضرورة إلى صعوبة في القراءة(

  اضطراب في اإلدراك السمعي : -2

هو عدم القدرة على تكوين المفاهيم الصوتية و عدم القدرة على تمييز أنم�اط األص�وات المتش�ابهة و       

المختلفة ،و تمييز تتابع األصوات الس�اكنة ، و التفس�يرات الص�وتية الت�ي تط�رأ عل�ى الكلم�ة و يظه�ر ف�ي 

  الصور التالية :

  اضطراب في التمييز السمعي._

  صوت.اضطراب في تحديد مصدر ال_

  ضطراب الوعي بمركز الصوت و اتجاهه ._ا

  : _ اضطرابات في التمييز البصري3

  حيث ال يستطيع العديد من المتعلمين الذين يعانون من صعوبات تعلم القراءة أن يميزوا:    

  بين الحروف و الكلمات.  -أ

  عدم التمييز بين الحروف المتشابهة في الشكل (ح،خ،ج) ، (ن، ت،ث) ...الخ.-ب

عدم التمييز بين الكلمات المتشابهة في  الشكل مثل (عاد، جاد) ، و بعض التالميذ يظنون بأّن الحجم و -ج

  اللون و مادة الكتابة تؤثر على الحرف و تميّزه و هذا ما نجده كثيرا عند األطفال في سن ستة سنوات.
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 االضطرابات في التمييز السمعي: -4

تمييز بين األصوات اللغوية األساس�ية ل�دى  التالمي�ذ ال�ذين يع�انون م�ن تظهر في عدم القدرة على ال       

مشكالت في القراءة ،  كما تظهر لديهم عدم القدرة على التمييز بين الكلمات المتشابهة و المختلف�ة كم�ا ال 

يستطيعون التمييز بين الكلم�ات الت�ي تب�دأ م�ثال:    بح�رف (س أو ش) مث�ل 'س' يقرأه�ا 'ش' ، و ف�ي ه�ذا 

طفال يتعلم�ون  64قارنا فيها بين   Bond et Tenkerالصدد أجريت دراسة قام بها كل من بوند و تنكر 

القراءة بصعوبة و كان هناك مجموعة ض�ابطة تتك�ون م�ن ق�راء ع�اديين و ق�د ن�تج ع�ن ه�ذه المقارن�ة أّن 

  ) .217الزيات: القراء الذين يعانون من صعوبات القراءة لديهم صعوبة في التمييز السمعي لألصوات(

  اضطراب الذاكرة:-5

و س�اييه  تشمل الذاكرة القدرة على االحتفاظ بالمعلومات و استخدامها فيم�ا بع�د و ق�د الح�ظ ه�اريس       

Haris et Sabi  أّن ضعف مهارات الذاكرة من أهم مميزات األفراد الذين يعانون من صعوبات الق�راءة

، فقد تؤثر اض�طرابات ال�ذاكرة س�واء كان�ت ذاك�رة بص�رية أو س�معية عل�ى عملي�ة ال�تعلم، فم�ثال ال�ذاكرة 

الس��معية ق��د ت��ؤثر عل��ى الق��درة عل��ى ت��ذكر األص��وات، و الح��روف، وعل��ى الق��درة ع��ل تجمي��ع األص��وات 

  .يل كلمات فيما بعد لتشك

  اضطراب مزج األصوات:-6

يقص��د بم��زج األص��وات الق��درة عل��ى تجمي��ع األص��وات م��ع بعض��ها ال��بعض لتك��وين كلم��ات كامل��ة،       

ء) لتكوين كلمة –أ -فالطفل الذي ال يستطيع ربط األصوات معا لتشكيل كلمات ال يستطيع جمع أصوات(م

ات الثالثة منفصلة، ومن الواضح أّن هؤالء األطفال سيجدون (ماء) على سبيل المثال إذ تبقى هذه األصو

  مشاكل في تعلم القراءة الصحيحة.

  اضطراب القراءة العكسية للكلمات و الحروف: -7

يعاني بعض التالميذ ال�ذين ل�ديهم  ص�عوبات تعل�م الق�راءة ص�عوبة ف�ي ق�راءة الكلم�ات والح�روف          

أس"  أو "رم"بدل من "مّر " و قد يس�تبدل الص�وت األول ف�ي بشكل معكوس فيقول "سار " بدل من " ر

الكلمة بصوت آخر فيقول "جار بدل من "دار" أو "صار" بدل من "سار " ...الخ ، وتعتبر هذه الظ�اهرة 

  ).45: 2016المرحلة االبتدائية (قدي ،مألوفة بين تالميذ 

  العوامل المؤدية إلى صعوبات تعلم القراءة:  -5

لقد تع�ددت النظري�ات الت�ي فس�رت اض�طراب عس�ر الق�راءة ، فمنه�ا م�ن أرج�ع االض�طراب إل�ى أس�باب 

وراثية ، ومنها من فس�ره عل�ى أس�اس عص�بي باإلض�افة إل�ى النظري�ات الت�ي أرجع�ت األس�باب في�ه إل�ى 

  أسباب نفسية ، وهناك من أرجعها إلى عوامل الجسمية و االجتماعية .
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ال��ذين طبق��وا اختب��ار لقي��اس مه��ارة تميي��ز  1991" مجف��رون  وآخ��رون " وف��ي ه��ذا الص��دد نج��د دراس��ة 

إليقاعي�ة ( ك�ل ص�وتين التعبير و توص�لوا إل�ى أن�ه ل�دا المعس�رين عج�ز التميي�ز الص�حيح ألزواج البني�ة ا

  ) . 106:  1983)  ( تعوينات ، متشابهين

دور كبي�ر ظه�ور عس�ر لقد أشارت العديد من الدراس�ات أن للجان�ب ال�وراثي األسباب الوراثية:  -1

  القراءة ، ومن بين هذه الدراسات نجد :

وه�ي دراس�ة مقارن�ة ب�ين مجموع�ة أطف�ال معس�رين و مجموع�ة  : دراسة " دوبراي ب+ادريغ مليك+ين " 

م�ن األطف�ال المعس�رين له�م س�وابق عائلي�ة فيم�ا  %40ألطفال غير معسرين ، و توصل الباحثان إلى أن 

من األطفال غير المعس�رين له�م س�وابق ، وتوص�ال أيض�ا إل�ى أن طفل�ين  % 7و يخص هذا االضطراب 

م�رات اق�ل م�ن  6من خمسة أطفال معسرين ينحدرون من عائالت لديها اضطراب عسر القراءة ، مقابل 

  المجموعة الضابطة .

م�نهم غي�ر  33منهم ت�وأم حقيق�ي و  12توأما ،  45التي أقيمت على  في دراسنه هالجو و نوري  ويرى 

ل�دى الت�وائم غي�ر % 33مقابل   % 100حقيقي ، فوجد أنه عند التوائم الحقيقية عسر القراءة يوجد بنسبة 

   الحقيقية رغم توفر شروط تربوية ومدرسية متماثلة .

اإلصابة بعسر القراءة عند الذكور تفوق نسبة اإلص�ابة به�ا و من جهة أخرى بينت اإلحصائيات أن نسبة 

الذكور في اللغ�ة و أموره�ا مقارن�ة م�ع أمثال ، وقد يرجع ذلك إلى ضعف قدرة  10إلى  4عند اإلناث ب 

 Pierreالبن��ات أو إل��ى أن ال��ذكور أكث��ر عرض��ة لإلص��ابة الت��ي ت��ؤثر ف��ي تك��وين الملك��ات اللغوي��ة  (

Debray ,1971 :38 . (  

 باب العصبية : األس -2

لقد تنوعت التفسيرات العصبية و الفيسيولوجية الضطراب عسر القراءة فمنها من اعتبر المشكلة  متعلقة 

باإلدراك البصري و الحركي و الذاكرة البصرية ، و منها م�ن اعتبره�ا مش�كلة لغوي�ة دقيق�ة ، ويمك�ن أن 

  نوضح ذلك من خالل الدراسات التالية في هذا المجال : 

ة جان��ب م�ن الم��خ عل��ى ال��ذي ق�ام بع��رض نظريت�ه ع��ن الس�يطر : Orton 1925ة " أورت++ون " دراس+

( مع العلم أن النصف األيمن للمخ يسيطر على الجان+ب األيس+ر  الجانب اآلخر وعالقة ذلك بعسر القراءة

  في حركة أعضاء الجسم و النصف األيمن يتحكم في أعضاء الجانب األيمن ) . 
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في الذاكرة في ك�ال نص�في الم�خ ها ظالمرئيات أو الحروف أو الكلمات يتم حف" أن صور ويرى "أورتون

األيمن و األيسر على شكل صورتين لشكل واحد ، كما يحدث تمام�ا ف�ي حال�ة م�رآة العاكس�ة ، وي�رى أن 

عملية تعلم القراءة تتضمن انتقاء صورة من الذاكرة النصف المسيطر في حالة سيطرة اح�د نص�في الم�خ 

( الهيمن�ة ) و هن�ا ال يواج�ه الطف�ل أي ص�عوبة ف�ي تعلم�ه  على اآلخ�ر و الت�ي تكتس�ب مبك�را عن�د الطف�ل

  القراءة .

أما إذا لم يتمكن هذا الطفل عند بداية تعلمه للقراءة م�ن تنمي�ة و تغل�ب إح�دى الجهت�ين عل�ى األخ�رى فإن�ه 

من عدم وجود نظام واح�د يواجه عدة مشكالت ناشئة عن الصراع بين نصفي المخ ، وينتج هذا الصراع 

م�ا ي�ؤدي إل�ى عك�س  لتتابع الحروف ، فهي أحيانا في اتجاه اليسار وفق تغليب نصف على اآلخ�ر ، وه�و

التتابع الطبيعي لحروف الكلمة . وهذا اإلخفاق في الهيمنة جانب مخي على اآلخر يؤدي إلى خلل وظيفي 

يظه��ر ف��ي اإلدراك البص��ري و ال��ذاكرة البص��رية ، أوف��ي حرك��ة العين��ين ال��ذي يس��يء إل��ى التنس��يق ب��ين 

  وف ذات الشكل المتشابه مثل :العينين وتوجيه النظر لذلك نالحظ أن المعسرين يخلطون بين الحر

 )u  p/ -  b/w- n/m  -  ر) . -ز –ب/ ن  -ي/ت  

جانبي المخ من النمط الطبيعي إلى آليات عامة في النمو في هذه االختالفات في "جيشونيد " أرجع ولقد 

المرحلة الجنينية التي قد تؤدي إلى نم�و ش�اذ ل�بعض أج�زاء الجه�از المن�اعي ، وك�ذا النم�و الغي�ر متن�اظر 

إحداث��ه لنم��و مف��رط ل��بعض ، ويش��ير إل��ى دور الهرم��ون ال��ذكري ( التستس��رون ) ف��ي إمكاني��ة  لل��دماغ 

عن اإلدراك اهمة في اإلبصار المكاني وفي التنسيق البصري ( حركة العين ) هذا المناطق الدماغية المس

إلى خلل في اإلدراك السمعي حيث يج�د البصري ودوره في ظهور االضطراب، إال أن هناك من يرجعه 

غ/ -ت/ خ -/ ذ /n-m /b-p/u-e صعوبة في التمييز بين الحروف المتشابهة في الصوت ، مثل :  علمتالم

 ) . 65:  1995(جلجل ، س/  -ز
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  األسباب النفسية :  -3

قص�ور االنتب�اه و  لق�د اس�تدل العلم�اء م�ن خ�الل أبح�اثهم عل�ى اضطرابات العمليات النفسية و العقلية :  - أ

االضطرابات في االدراك السمعي و اإلدراك البصري و ما يترتب عليه من قصور في تكوين المف�اهيم 

  يمكن أن يؤدي إلى صعوبات في القراءة .وقصور في الذاكرة السمعية و البصرية 

  إنخفاض مستويات القدرات العقلية :  - ب

 : ف�ي ال�ذكاء إال أن انخف�اض نس�بة  عن�د الع�اديينقد توجد صعوبات الق�راءة  إنخفاض نسبة الذكاء

درج�ة تس�بب ص�عوبات ف�ي اكتس�اب اللغ�ة ، نظ�را ألن اللغ�ة باعتباره�ا تتن�اول  70الذكاء أقل من 

الرموز وترتبط بنمو القدرة على التجريد و القدرة على التعميم تقترن بانخفاض نسبة الذكاء ، التي 

لتص��نيف و المقارن��ة ، وه��ي كله��ا مرتبط��ة بتميي��ز عرف��ت بأنه��ا تعك��س الق��درة عل��ى التجري��د و ا

 الكلمات و إدراك دالالتها .

  : بالق�درة عل�ى ( تك�وين المفه�وم ) و  له�ا مظ�اهر عدي�دة تتعل�قإنخفاض مستوى القدرة اللغوية

التعبي��ر اللغ��وي ، فالطف��ل يس��تطيع أن يفه��م اللغ��ة لكن��ه ال يق��در أو يج��د ص��عوبة ف��ي تعبي��ر اللغ��ة  

  ال يقدر الكالم أن ينظم أفكاره . ة في استخدام قواعد اللغة السليمة ، أو أنه بسبب إيجاد صعوب

 ق�د يتع�رض الطف�ل إل�ى ص�عوبة ف�ي النط�ق الق�راءة ،وهن�ا وج�ب تش�جيعه و :  إنخفاض الدافعية

الس��تعانة بالص��ور الملون��ة و االغ��اني و جع��ل النش��اط القرائ��ي محبب��ا إل��ى نفس��ه ع��ن طري��ق ا

  ) .95-94: 2000نبيل عبد الفتاح ،الموسيقى و غيرها (حافظ 

 األسباب التعليمية :   -4

تنشأ األسباب التي تؤدي إلى االضطرابات  في المرحلة االبتدائية عن مناهج و وس�ائل التعل�يم فغالب�ا 

    ما تهمل المنهاج الفروق الفردية .

  : دون اعتب��ار أن ك��ل التالمي��ذ متش��ابهين وض��عت عل��ى أس��اس  فالمن��اهج المطبق��ةالف++روق الفردي++ة

القدرات و المهارات الخاصة  بكل تلميذ ، في حين أن لكل شخص قدراته على التعلم و االستيعاب ( 

  ) . 121: 2000مصطفى دمحم ، 

  : يلعب المعلم دورا مهما فهو بمثابة الموجه ال�ذي يق�ود التلمي�ذ إل�ى األه�داف المرج�وة و دور المعلم

التلمي�ذ تمت�ع بتك�وين مت�ين يس�مح ل�ه أن يع�رف حاج�ات حتى يقوم بدوره على أكمل وج�ه يج�ب أن ي

ومهاراته بالنسبة لكل مادة يقوم بتدريسها ،أما بالنسبة للقراءة فمن المفروض ان يكون المعل�م واعي�ا 

  ) 121: 2000لكل مرحلة لكي ال يقع في الخطأ (مصطفى دمحم  بطرق اكتساب القراءة عند التلميذ

   لكي يتمكن التلميذ من تعلم الق�راءة يج�ب أن تك�ون لدي�ه اس�تعدادات : نقص االستعداد لتعلم القراءة

للتعلم وتتمثل هذه االس�تعدادات ف�ي ق�درات و أنم�اط الس�لوك ، الق�درات العقلي�ة ، اإلدراك الس�معي ، 
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اإلدراك البصري ، و االستعداد النفسي للقراءة ، فكل هذه االستعدادات تدخل في تعلم التلميذ القراءة 

  ) . 38:  2007ح ، ( بوفال

   : أو قد يكون محتوى المقررات الدراسية ال يتناسب مع مي�ول و ق�درات التلمي�ذ البرامج و المناهج ،

أن الم�نهج طوي�ل بحي�ث المعل�م جه�ده ووقت�ه ف�ي إكم�ال البرن�امج ،وه�ذا م�ا يجعل�ه يغف�ل ع�ن الف�روق 

  .) 121- 120: 2000مصطفى دمحم ،الفردية اختيار طرق التدريس المالئمة (أحمد عبد هللا أحمد و 

أن مشكالت القراءة ل�دى الطف�ل العرب�ي ترج�ع ل�دور األس�رة  1998  " سمى روحي الفيصل "وقد بين 

 فت�احووسائل اإلع�الم المدرس�ية وكت�اب أدب األطف�ال ال�ذين ل�م يلم�وا كافي�ا بعل�م ال�نفس األطف�ال ( عب�د ال

،2000 :95 . ( 

   القراءة:صعوبات تعلم مظاهر و مؤشرات   -5

  توجد عدة مظاهر يتصف بها الطفل الذي يعاني من عسر القراءة ويمكن أن نحصر أهمها فيما يلي : 

  بطء القراءة . 

  أخطاء القراءة الجهرية ، وتتضمن حذف و إضافات بعض الكلم�ات أو تش�ويهات نتيج�ة العي�وب

  الصوتية .

  بع�ض المع�اني و االس�تنتاجات ف�ي صعوبة الفهم القرائي وتتمثل في عجز الطفل عن استخالص

  المادة المقروءة .

 ، 357-356: 1988إخفاق الطفل في استرجاع المادة و المعلومات المقروءة ( القريطي.(  

  بعض الصفات العامة للطفل الذي يعاني من صعوبات القراءة نذكر منها : ) 1984ويذكر "منتر " (

  من المتوسط . أعلىتكون نسبة ذكاء هذا الطفل عند المتوسط أو 

 بصورة سهلة .المفردة و تنظيمات الحروف  يمكن للطفل استرجاع صورة الحروف ال 

 . بعض هؤالء األطفال مترددون ولديهم صعوبة في التعبير عن أنفسهم 

 . لدى هؤالء األطفال ضعف في توجيه اليمين و اليسار 

، ولك�ن أن يح�دث ك�ذلك ف�ي متعاقب�ة ف�ي بع�ض الع�ائالت أجي�ال هذا االضطراب يمكن أن يظه�ر ف�ي 

م��ن الف��رص التعليم��ة ل��دى ه��ؤالء األطف��ال ص��عوبة ف��ي مه��ارات اللغ��ة عل��ى ال��رغم  ح��االت فردي��ة .

 ) .71-10: 2003ة ( كامل ، مالمالئ
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  :صعوبات تعلم  القراءة  خصائص التالميذ ذوي  -6

تعلم القراءة إذا ك�ان بأنه يمكن القول بأن تلميذا ما يعاني من صعوبات  Debray (1970)  يرى ديبراي

  :يعاني بصفة مستمرة من األعراض التالية

 قلب الحروف و المقاطع.  

 الخلط بين الحروف المتشابهة رسما.  

 الخلط بين الحروف المتشابهة صوتا.  

 حذف بعض الحروف أو المقاطع.(dans: Jean-Marie Gillig, 1998 : 57).  

ر عل�ى األطف�ال ال�ذين ل�ديهم ص�عوبات تعل�م ) بع�ض المؤش�رات الت�ي تظه�1995و تذكر نصرة جلج�ل (

  :القراءة، و منها

  تحصيلهم في القراءة أقل بصورة دالة عما هو متوقع بالنسبة لعمرهم العقل�ي و س�نوات تواج�دهم

  . بالمدرسة

  غالبا ما يظهر هؤالء التالميذ تأخرا أو عيوبا في واح�دة أو أكث�ر م�ن جوان�ب اللغ�ة، و باإلض�افة

  .اف، لديهم حديث غير تام أو مفردات شفوية ضعيفةإلى كونهم قراء ضع

  غالبا ما ينح�در ه�ؤالء التالمي�ذ م�ن ع�ائالت يوج�د فيه�ا اس�تخدام للي�د اليس�رى أو اض�طراب ف�ي

  .اللغة، أو كلتا الحالتين

 بعضهم لديهم صعوبة في تعلم األشياء في تتابع مثل حروف الهجاء، أو شهور السنة.  

 الضرب بعضهم ال يستطيعون تعلم جدول.  

  بعضهم عندما يتكلمون يضعون الكلم�ات بنظ�ام خط�أ، و كثي�ر م�نهم لدي�ه ص�عوبة ف�ي ت�ذكر سالس�ل

 ).46-43: 2009األعداد(أحمد السعيدي، 

       ون�اي تارنوس�كي بي�نهم م�ن العلم�اء م�ن يرى من هناك Tarnowski  nay  ص�عوبات أنّ  إل�ى 

  : خصائصها أهم من القراءة تعلم

  :تضم و القراءة أثناء الكلمة تميز أخطاء *

  :التبديل--1

) مس�ى:  (يق�ول ك�أن أخ�رى بح�رف ح�رف أو أخ�رى بكلم�ة كلم�ة الق�راءة عن�د الطفل يبدل حيث     

  .)عاد( بدل) رجع( ،أو)مشى( بدل

   :التكرار--2

  .دمحم قال قال قال:  يقول كأن القراءة في معينة كلمة إعادة إلى هنا التلميذ ويعمل   
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   :اإلضافة--3

 الع�ادات حس�ب عل�ى أخط�اء هن�اك و ال�نص إل�ى الكلم�ات و الحروف بعض التلميذ يضيف حيث     

  .الحركي النشاط وفرط األمان بعدم الشعور تضم التي القرائية

 وجهة عن الكشف إلى هدفت التي ،و Tarnowski nay (1998) وناي تارنوسكي دراسة وفي     

 الدراس�ة أجري�ت و ، النش�اط مفرط�ي تالمي�ذ و الق�راءة ف�ي ال�تعلم صعوبات ذوي تالميذ لدى الضبط

 مجموع�ات أرب�ع إل�ى تص�نيفهم ت�مّ  س�نوات 9 و 8 ب�ين أعم�ارهم يت�راوح طفال 51 قوامها عينة على

  : هي تشخيصية

   .النشاط مفرطي و القراءة  صعوبات أصحاب التالميذ-

  . االنتباه مفرطي التالميذ-

  . التعلم صعوبات أصحاب تالميذ -

  .العاديين التالميذ مجموعة-

 أنّ :   منه��ا نت��ائج ع��دة إل��ى توص��لت و ، الض��بط وجه��ة يق��يس مقي��اس عل��يهم الدراس��ة طبق��ت و      

 بمجموع��ات مقارن��ة خ��ارجي ض��بط وجه��ة يظه��رون الق��راءة ف��ي ال��تعلم ص��عوبات أص��حاب التالمي��ذ

  .)182:2000حافظ، الفتاح عبد( العاديين  التالميذ من أخرى

 ق�راءة تمي�ز الت�ي األكاديمي�ة الخصائص أبرز على يتعرف أن)  1999( حسين دمحم حاول قد و       

 ص�عوبات يع�انون تلمي�ذا 130 قوامه�ا  أردني�ة عينة على القراءة صعوبات من يعانون الذين التالميذ

 الت�ي الخص�ائص أب�رز ه�ي التالي�ة النقاط فكانت االبتدائي، والرابع والثالث الثاني الصف من القراءة

 القراءة صعوبات ذوي من التحصيل متوسطي التالميذ عن تميزهم كذلك و التالميذ  هؤالء بها يتميز

  ).42: 2016:( قدي سومية ،هي

  . النصوص من كلمات حذف أو ، الكلمات من الحروف حذف--1

  . التفسيرية القراءة في ضعف--2

  . قراءتها أثناء الكلمات تشويه--3

  .القراءة بداية في التردد--4

  . الرئيسية الفكرة معرف عدم مع ككل الكلمة قراءة على االعتماد و القراءة عملية في بطء--5

  . الوقف عالمات على التعرف صعوبة--6

 ب�دل) س�مش: (يق�ول ك�أن ب�دايتها م�ن بدل نهايتها من معكوسة الكلمة يقرأ حيث العكسية األخطاء--7

   ).شمس(

  .معناها الجملة يفقد ممّ  القراءة أثناء الواحدة الجملة في الكلمات ربط دون كلمة كل قراءة --9

  .التوقف يستدعي ال مكان في التوقف مثل القراءة أثناء مالئمة غير قرائية تعابير استخدام --10



 الفصل الثالث                                                        صعوبة تعلم القراءة والكتابة

 

55 

 

  . القصة سرد في الصحيح التسلسل إتباع عدم--11

  .المقروءة للقصة الرئيسي العنوان وضع على القدرة عدم-12

  :القراءة  صعوبات تعلمأنواع   -7

   عسر القراءة الصوتي ( الدسليكسيا الصوتية ) :  - أ

( الوح�دات الص�وتية و أص�وات ال يستخدم العالقات بين الرسوم ( الحروف أو مجموعة الح�روف ) 

ءة أشباه الكلم�ات ( كلم�ات استخداما سليما فنالحظ اضطرابا انتقائيا في القراالتي تمثل قاعدة اللغة) . 

العادية و الكلمات ذات النط�ق غي�ر الع�ادي يك�ون س�ليما نس�بيا ، وه�ذا  ) بينما قراءة الكلماتمخترعة

في�ه ك�ل كلم�ة ف�ي اللغ�ة االضطراب يمكنه التشويش بشكل حاد  جدا على تعل�م الق�راءة . حي�ث تك�ون 

المكتوب�ة  كلمة جديدة في بداية التعلم وهذا النوع من عسر القراءة يصاحب عادة اض�طراب ف�ي اللغ�ة

للغالبية مضبوطة إمالئيا بينما يجد الطفل ( عسر اإلمالء الصوتي ) فالكلمات المعروفة تكون بالنسبة 

: 2006، (ديم�ون صعوبة كبيرة في كتابة م�ا ي�تم إم�الؤه علي�ه م�ن أش�باه الكلم�ات بطريق�ة ص�حيحة 

108. (  

    : عسر القراءة السطحية   - ب

طريق اإلبطال الذي يسمح بالوصول مباشرة إلى المف�ردات عسر القراءة السطحي يتعلق بإصابة في 

م�ن  عكسية جذريا ، إن األطفال المصابين بهذا الن�وع عندئذية الداخلية ، وتكون صورة القارئ اللغو

االضطراب يكونون قادرين على قراءة اشباه الكلمات (فهم يتمكنون من تحقيق ترجمة الحروف إل�ى 

كبي�رة عن�دما تع�رض عل�يهم الكلم�ات غي�ر العادي�ة الت�ي يك�ون  أصوات ) لك�نهم يواجه�ون ص�عوبات

ش�ر إل�ى المعن�ى إليها مباشرة بطريق�ة المف�ردات الداللي�ة (الت�ي تس�مح بالوص�ول المباعليهم التوصل 

  ) .بمجرد رؤية الكلمة

فيالحظ أنهم يملون إلى تنظيم ه�ذه الكلم�ات ،بمعن�ى إع�ادة رس�م األص�وات الت�ي تك�ون ه�ذه الكلم�ات 

  . ) 110: 2006(ديمون ، ،ثع ،بان)/فتقرا كلمة  (ثعبان 

  عسر القراءة العميق : -ج

بعجز على المستوى الفونولوجي باإلضافة إلى وجود أخطاء داللي�ة  يتميز هذا النوع من اإلضطراب

أثناء قراءة الكلمات المعزولة ، وعدم القدرة على قراءة الكلمات الجديدة وأش�باه الكلم�ات ، لكن�ه يق�رأ 

بطريقة جيدة للكلم�ات الملموس�ة و الكلم�ات المج�ردة كم�ا يج�د الطف�ل ال�ذي يع�اني م�ن عس�ر الق�راءة 

رتك�اب أخط�اء داللي�ة ، فه�ذا الن�وع ي�ؤدي إل�ى اعلى مستوى التنمية باإلض�افة إل�ى  العميق صعوبات
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مصاحبة كاالضطرابات اللغوية و اضطراب التعرف على  الكلمات انطالق من الصور حيث ظهور 

  ). 42: 2007(بوفالح ،تعيق هذه الصعوبات المصاحبة للطفل السير الحسن للتربية 

  : عسر القراءة المختلط -د

عسر القراءة المختلط يتميز بصعوبات سواء في قراءة الكلمات الغير العادي (الكلمات التي تكتب  إن

بطريقة تنطق بطريقة اخ�رى مث�ل س�لمى ،يحي�ا ) أوأش�باه الكلم�ات (كلم�ات مخترع�ة تس�مح باختي�ار 

  القدرة على قراءة كلمة غير معروفة ).

  :لمعرفي و هما يبدو أن هذه الصعوبات تنتج عن وجود نوعين النقص ا

  حاالت عسر القراءة الصوتي.خلل وظيفي صوتي مماثل للخلل الموجود في  

 ،111: 2006خلل بصري انتباهي مماثل للخلل الموجود في عسر القراءة السطحي (ديمون.(  

النفس�ية العص�بية لتحدي�د  ) فقامو بدراسات اس�تخدمو فيه�ا اإلختب�ارات1989أما "تيوبان" وآخرون (

) والت�ي 1979( "روركو " بتروس+اكس"أنواع صعوبات القراءة ومن بين ه�ذه الدراس�ات دراس�ة "

  اظهرت ثالث أنواع فرعية و هي :

  عيوب اضطراب اللغة .  - أ

 عيب تتابعي لغوي مختلط .  - ب

 عدم تناسق النطق و الكتابة .  - ج

) فقد ح�ددوا ث�الث أن�واع لص�عوبات الق�راءة 1986" () و "بتمان1975بالنسبة لكل من "سميث" (و

  مأخوذة من اختبار للقدورات اللغوية النفسية و مقياس (وكسلرللذكاء) :مبنية على نتائج 

 مجموعة لديها ذاكرة بصرية جيدة مع ذاكرة سمعية ضعيفة .  - أ

 مجموعة لديها ذاكرة سمعية جيدة مع ذاكرة بصرية ضعيفة .   - ب

   ). 72-71: 2003، الذاكرة السمعية و البصرية ضعيفة .(كامل مجموعة لديها كل من -ج

  : راءةلقم اتعلت باوصعن لناتجة عالمشاكل ا  -8

    : منهادة يدمشاكل عن عراءة لقم اتعلت باوتنتج صع 

 . النظرة السلبية للمدرسة 

 . الشعور بأنه غير مرغوب فيه 
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 . اإلستغراق في أحالم اليقضة 

 الحماس و الحافز فال يبذلون الجهد الذي تتطلبه القراءة . تشتت ذهن و إنخفاض 

 . اإلهتمام الزائد بالطفل المصاب بهذا اإلضطراب يؤدي إلى فقدان الثقة بالنفس 

  الشعور باإلحباط يع�د م�ن األس�باب الت�ي تجع�ل التالمي�ذ المض�طربين معرض�ين لإلش�ارة فيميل�ون

 هم .للسلوك العدواني الذي يهدف للفت االنتباه إلي

 . اإلبتعاد عن الجماعات و الهروب المتكرر من المدرسة 

  . اإلحساس بالفشل نتيجة إخفاقهم المتكرر في القراءة 

  يتولد لديهم الشعور بالقلق و يعانون من سوء التوافق بين الذات و المجتمع لدرج�ة أكب�ر م�ن ال�ذين

 .  ) 43-42: 2014يقتنون نفس الصفوف الدراسية . ( رمضاوي ، خرصي ،

  :تشخيص ذوي صعوبات القراءة  -9

فة ـ������بصم تعلـ������لت اباوعـ������صص ذوي تشخيت محكاس لى نفراءة إلقا رعسص تخضع عملية تشخي

ون األكث�����ر نجاع�����ة و فعالي�����ة  و ألخصائيب احس،ألنهماد لتباعك امحد والستبعاك اخاصة مح،عامة

ف��ي مجموع��ة م��ن األبع��د ه��ي ، فتش��خيص تلمي��ذ عس��ير الق��راءة معن��اه تقييم��ه ستعماالر األكثابالتالي 

:الذكاء ،القدرة اإلدراكية ،التحصيل األكاديمي ، النم�و الس�لوكي و النم�و اإلنفع�الي /اإلجتم�اعي ،ل�دى 

مختلف��ة ف��ي ه��ذه العملي��ة منه��ا الطبي��ة ،النفس��ية ، و المعرفي��ة  بمقارب��اتنج��د ع��دة تخصص��ات تش��ترك 

لية تشخيص صعوبات الق�راءة بص�فة عام�ة ،عصبية و تربوية ، ولكل منها وسائلها و أدواتها لكن عم

  )47: 2005(ابراهيم اللبودي ، التالية : تشمل المراحل 

اإلج��راء مجموع��ة م��ن ويتطل��ب ه��ذا  : إج++راء تقي++يم ش++امل لتحدي++د الط++الب ذوي ص++عوبات الق++راءة

  األدوات و الوسائل تسمح بجمع البيانات االزمة منها :

وذل�ك م�ن لصعوبة التي يعاني منه�ا بش�كل جي�د بمعرفة التلميذ ا لألخصائيتسمح  تاريخ الحالة :  - أ

ئلي و المدرس�ي تتعل�ق بنم�وه ،ص�حته ، و اخالل جمع بينات و معلومات متنوعة من محيطه الع�

 أو مرة بأحداث غير عادية في طفولته. واجه مشكالت فيهما  إذا ما

خاصة إذا كان مكون في مجال صعوبات ال�تعلم و : للتلميذ أثناء الفعل القرائي  مالحظة المعلم    - ب

الت�ي يمك�ن أن تص�در ع�ن عس�يري الق�راءة مث�ل حرك�ة ال�رأس و  التص�رفاتبالس�لوكات  و ملم 

العينين ،استعمال اإلصبع لتتبع األسطر ، وضعية الجسم و طريقة اإلمساك بالنص باإلضافة إلى 

لعديد من المعلومات التي تس�مح لوح�دها سرعة القراءة و نوع األخطاء المرتكبة يمكن أن توفر ا

 (Gombert ,2000 :117). بتشخيص هؤالء التالميذ 
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يس��مح بتحدي��د نق��اط الق��وة و الض��غط ل��دى عس��ير الق��راءة لتحدي��د إج++راء تقي++يم ترب++وي ش++امل :   - ت

مجاالت القصور ،وذلك من خالل تحديد مستوى أدائه على مهام مختلفة ،و تتطل�ب ه�ذه الخط�وة 

إلى مجموعة من االختبارات المتنوعة تقيس قدراته العقلية و وظائف�ه المعرفي�ة ،  إخضاع التلميذ

  و التي يمكن تصنيفها إلى الفئات هي :

 اختبارات القدرة العقلية .  - أ

 اختبارات العمليات المعرفية (النفسية) المرتبطة بالتعليم .   - ب

  االختبارات األكاديمية (التحصيلية). -ج

   Crepin , 2002 : 67). (أحكام و تقدير المدرسين  -د

   دوات. ألاه ذهل ضيح لكوفي ما يلي تو 

ـ��درة لقس ايـ��لتي تقاة ن��ـلمقندوات األـ��م اهن أمء كاذلرات اختباب��ـر اتعتلعقلية: درة القرات اختباا  - أ

ـ��ذا هء اـ��كوى ذتـ��ى مسـ��علـ��رف لتعـ��ل اجـ��ن أمها مداستخالى ون إألخصائيطف��ـل ، ويلج��أ العقلية للا

ص خيش�ـفي تد تبعاـ�السـ�ك امحـ�ب حسو ذل�ك ة ـ�هنيذلاة ـ�ـإلعاقت ااالـ�حد تبعاـ�سـ�ل اجـن امـر ألخيا

ر ـظه��يدي وعا IQهكـ��ـون ذك��اءيـ��ذ ال��ـذي لتلميث أن احيد، لتباعك امحـ��ـراءة، أولقت اباوعذوي ص��ـ

  راءة.لقت اباوصعن معاناته مل لمحتمن ايمي مدألكاايله ـتحص فيني دت

و لمتكاملة رات االختبان اعة مومجمد أو حر واختبال افي شكد جواتتء أن كاذلرات االختبان يمكو

  همها:رات أختبااية راطبأي فقة والمتا

   .ياردبيقها فطتم يتر ختبااية راطبل في شكون يك: Stanford- Binet بينيه رد ستانفس مقيا •

رات اـ��الختبـ��ن اة مـ��عومجمـ��ن مـ��ون يتك : Wechslerل اـ++فطألء اكاـ++ذلر" لـ++كسس "واـ++مقي •

ت باوعـ�صص ذوي خيـ�تشل اـي مجـستعماال فرات االختبار اكثر أيعتبو يا ردفق بطي، ة ـعيرلفا

  . بصفة خاصةراءة لقر اعسوعامة  فةـبصم تعلـلا

  جماعيا .أو يا ردفق بطيد حر واختباو اه ور :لمصء اكاذلر اختباا-

ن تطبيقه فرديا أو يمكم  لقلو اقة ورلرات اختباا ـنمـو هوــوف:"نوداجــل ل"جرلــم اسر راــختبا-

 جماعيا. 



 الفصل الثالث                                                        صعوبة تعلم القراءة والكتابة

 

59 

 

لتقي��يم   kaufman يةراطبل لعقلية مثدرة القس التي تقيرات االختبان امرى خأعة ولى مجمإباإلضافة 

:  2005( دفي�دل ،  ارية اختبارات ال�ذكاء غي�ر اللفظ�ي، بطIII-Johnson-  Woodcockاألطفال ، و 

68-69 (  

 التحصيلية :  اإلختبارات   - ب

حسب محك التباعد ،الطفل المعسور قرائي�ا ه�و ذل�ك ال�ذي يظه�ر ت�أخرا ف�ي اكتس�اب مه�اراة الق�راءة 

تعتب�ر االختب�ارات التحص�يلية م�ن أه�م و أش�هر أدوات  لمدة سنتين مقارنة بزمالئه في نفس الص�ف .

للق�راءة كمه�ارة أكاديمي�ة تشخيص ذوي صعوبات القراءة ،فهي تهدف لقياس مدى جودة تعلم التلمي�ذ 

 أو تواه المتوقع حسب قدرات�ه العقل�يو معرفة مستواه الفعلي من خالل تحصيله الحالي ومقارنته بمس

 جوانب ضعفه و عجزهبمستوى زمالئه من نفس الصف (استنادا لمحك التباعد) و من ثم تحديد 

 ( Senger-charolles.L , 2006 : 17).  

  

  التحصيلية إلى نوعين :تنقسم االختبارات     

،ن�دكر وهي األكث�ر اس�تعماال ف�ي مج�ال تش�خيص عس�يري الق�راءة  :اختبارات التحصيل المقننة -1

 (Harrisson.A.G ,2005 : 69):منها

 Wechsler Individual Achievement Test-II(WIAT-II) 

 Woodcock Johnson –III Tests of Achievement- 

 Kaufman Test of Educational Achievement-II(KTEA-II)- 

 Peabody Individual Achievement Test-Revised(PIAT)- 

 اختبار التحصيل غير المقننة : -2

التلمي�ذ بمس�توى  أداءوهي تلك التي يقوم المعلم بتصميمها بنفسه ويضع لها معيارا معينا يقارن من خالل�ه 

الق�راءة وم�ن حي�ث يح�دد مس�تواه  ال لمه�ارةإتقان معين مم�ا يس�مح ل�ه بتقي�يم التلمي�ذ م�ن حي�ث اكتس�ابه أو 

  ).25: 2003( عوض هللا، شحات ، عاشور،التحصيلي الفعلي و الحالي

 : أحكام و تقديرات المدرسين

المالحظة و التتبع يمك�ن ان يش�كل  تقييم المعلمون للخصائص السلوكية لذوي صعوبات القراءة من خالل

و اس�تعانتهم عامال بالغ األهمية في عملية التشخيص ،خاصة في حالة تلقيهم تكوين خاص في هذا مج�ال 

بع�د حص�ول األخص�ائي عل�ى المعلوم�ات و . األطف�الله�ؤالء بمقاييس تشتمل على الخص�ائص الس�لوكية 
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التش�خيص الس�ليم و ال�دقيق لس�بب العس�ر القرائ�ي البيانات الالزمة من خالل دراس�ة الحال�ة يمكن�ه وض�ع 

:  2006( خط�اب ،(أي طبيعة القصور)، نوعه ودرجة شدته و من ثم اقتراح الخطة العالجي�ة المناس�بة .

22.(  

  :القراءة  تعلم عالج صعوبات -10

 إن عالج صعوبات القراءة تستدعي تخطيطا مسبقا و دقيقا ألن ذلك يساعد على توفير الوقت و الجه�د و 

فإذا لم يستطيع القارئ أّن يستعين بخبراته في فه�م الرم�وز يساعد على تحقيق الهداف المرجوة بسهولة ، 

فل��ن يس��تطيع م��ن أّن يفه��م م��ا يق��رأه ألّن األس��لوب ال��ذي ي��تعلم  ب��ه التلمي��ذ الق��راءة ف��ي المدرس��ة ه��و أح��د 

  ).62: 2016األساليب اآلتية:( قدي سمية ،

 أ_ الطريقة التركيبة: 

وهي أّن يتعلم التلميذ الح�روف  و أص�واتها ، وم�ن ت�ّم تركيبه�ا ف�ي ش�كل كلم�ات  و جم�ل ، و المعل�م      

  يعتمد بالدرجة األولى على صوته  و هناك نوعين :

   الطريقة األبجدية: -1

وهي تعليم الحروف األبجدية بأسمائها، فيتعلم التلميذ اسم الح�رف ث�م ي�ربط برم�زه  ال�ذي كت�ب في�ه،       

  عد ذلك ينتقل إلى تكوين الكلمة.وب

  الطريقة الصوتية: -2 

  هنا يتعلم التلميذ الحروف عن طريق ربط صورة الحرف بصوته ال باسمه.         

 ب _ الطريقة التحليلية:

هنا يقوم المعلم بتعليم التلميذ الكلمة و االنتقال منها إلى الحروف المكونة لهذه الكلمة ، تعرض الكلم�ة      

  وصورتها  الدالة عليها ثم نقطعها إلى مقاطع  و حروف.  صوتا

 :ج _ الطريقة التحليلية التركيبية المزدوجة

  وهي التي تجمع بين الطريقتين التركيبية والتحليلية.     

و بما أّن هناك فروق فردية بين التالمي�ذ ف�ي ص�عوبات الق�راءة ، وله�ذا ف�إّن الط�رق العالجي�ة تختل�ف     

ص�عوبة تفس�ير الرم�وز اللغوي�ة و قراءته�ا :  لع�الجعة الصعوبة  ومن أهم الطرق العالجية باختالف طبي

  النحو التالي : هي على 

وتستخدم مع األطفال ال�ذين ال يق�درون  ):  Gillinghamالطريقة الصوتية (طريقة جلينجهام  -1

تق��وم عل��ى التعام��ل م��ع الح��روف الهجائي��ة  و عل��ى تفس��ير رم��وز الكلم��ات و قراءته��ا ب��الطرق العادي��ة ،
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تس��مى  كوح��دات ص��وتية أيض��ا بالطريق��ة الهجائي��ة ، وتب��دأ بتعل��يم الح��روف ث��م الكلم��ة ث��م الجمل��ة كم��ا

  بالطريقة الترابطية ألنها تعتمد على :

  ربط الرمز البصري مع اسم الحرف . -أ

  ربط الرمز البصري مع صوت الحرف . -ب

  (السمع)مع سماع الطفل لصوته .ريط حواس الطفل  -ت

 ):  Vernaldطريقة متعددة الحواس (طريقة فيرنالد   -2

  الذين لم يقرؤوا بعد أو من هم تحصيلهم منخفض ، و تتم على النحو التالي :وتستخدم مع األطفال 

  أن يشاهد الطفل الكلمة وفي هذا يستخدم الحاسة البصرية . -أ

  أن ينطق الطفل الكلمة وفي هذا يستخدم الحاسة السمعية . -ب

  أن يتبع الطفل الكلمة وفي هذا يستخدم الحاسة الحركية . -ت 

  ): Hegg kirkطريقة هيج كيرك (  -3

لح من المتخلفين عقليا القابلين لل�تعلم وه�ي تعتم�د عل�ى نظ�ام الق�راءة الص�وتية بطريق�ة منض�مة ف�ي صوت

إطار مب�ادئ التعل�يم المب�رمج ال�ذي ي�تحكم ف�ي العملي�ة التعليمي�ة ويعط�ي الطف�ل تغطي�ة رجعي�ة ، تص�حح 

و تعل��يم  خط��أه وتص��وب مس��اره باس��تمرار و تق��وم عل��ى الب��دء باس��تخدام الح��روف الس��كنة ث��م المتحرك��ة

  ) .102-100: 2000( حافظ نبيل ،أصواتها لألطفال .

ومن بين بيئة ألخرى بحسب األع�راض البادي�ة عل�ى التلمي�ذ يختلف األسلوب العالجي من حالة ألخرى  

) الت�ي ك�ان غرض�ها  1978( صدد خلصت دراس�ة ك�الوجر ، و كوس�لنلومواصفات قراءته ، وفي هذا ا

) م�ن  18% إل�ى  15 %األولية وتبين لهما أنه يوج�د ( تعلم القراءة لدى أطفال المدارس معالجة صعوبة

المدارس لديهم صعوبات ، وتلك الصعوبات تؤثر على تقدمهم العلمي فأكدت الدراسة على أن أطفال تلك 

  .اءة جيدة لدى أطفال تلك المدارس استخدام رزمة تعليمية سيساعد على تحقيق مهارات القر

   :هناك أساليب عالجية أخرى للعجز القرائي  و هي حسب أحمد عبد هللا وفهيم مصطفى دمحم كاآلتيو
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 97:  2000) يمثل األساليب العالجية للعجز القرائي حسب األع+راض ( أحم+د ، دمحم : 03جدول رقم (

- 98- 99. ( 

  األساليب العالجية  األعراض

التعثر في النطق حيث يكون هناك خل�ط ف�ي نط�ق  -
  الحروف و األصوات المتشابهة . 

الت���دريب عل���ى التح���دث : وذل���ك ع���ن طري���ق ق���وائم الكلم���ات  -
  المتشابهة .

  العالج : ويكون شفهيا و بصريا . -

  التدرب على التعرف على الحروف عند رؤيتها وعند نطقها.  -

  التدرب على تحليل الكلمات . -

ه العين أثناء القراءة : وذلك باتب�اع ت�دريبات تتض�من العناية باتجا -  القراءة العكسية  -
، تتب��ع الح��روف ، اإلش��ارة باإلص��بع ، وض��ع خ��ط تح��ت الح��روف 

  أثناء قراءتها . 

  التدرب على معرفة كلمات جديدة . -  التكرار  -

  تشجيع على التروي و الهدوء أثناء القراءة .

  القراءة الجهرية الجماعية في وقت واحد . -  األخرى عن طريق التخمين وضع كلمات مكان  -

  ألعاب بالكلمات يتوفر فيها عنصر التحليل الصوتي . -

  إستخدام قرائية سهلة . -

  تزويد التلميذ بقاموس لغوي أكبر عن طريق تعدد النشاطات . -

ي��ر موج��ودة  أو ح��ذف كلم��ات إض��افة كلم��ات غ -
  موجودة 

  على المعنى .التركيز  -

استخدام بطاقات تحت�وي عل�ى جمل�ة ناقص�ة و أخ�رى كامل�ة م�ن  -
  أجل الموازنة .

  القراءة الجماعية مع األستاذ . -

  استخدام مادة قرائية بين أسطرها مسافات واسعة . -  إغفال سطر أو عدة أسطر. -

  وضع خط تحت السطر أثناء القراءة . -

  مساعدة التلميذ على الحد من القلق و اإلجهاد . -  القراءة .توقف و تردد على فترات أثناء  -

  التدرب على رؤية الكلمات الغير مألوفة . -

  استخدام مادة قرائية أسهل . -  القراءة المتقطعة . -

  التخفيف من العناية بالكلمات . -

 القصور في فهم المراد من المادة القرائية . -

  صعوبة في تذكر ما تم قراءته . -

  استخدام مادة قرائية أسهل . -

  التركيز على المعنى وذلك إلثارة دافع حافز القراءة . -

  التدرب على التلخيص . -

  استخدام مادة أسهل . -

التدريب على التصفح السريع : العثور على كلمة معينة في جملة  -  العجز عن القراءة السريعة . -
  أ فقرة أو صفحة و يكون ذلك شفهيا .

عوبة مالحظة التفاص�يل عن�د وص�ف ش�يء م�ن ص -
  األشياء  

    

  استخدام تدريبات تكمل جملة . -

  وضع خطوط تحت اإلجابات الصحيحة . -

إنشاء أسئلة مشتقة من فقرة  تعطى للتلمي�ذ لك�ي نض�من ألف�ة أكث�ر  -
  بالكلمات .

 استخدام مادة سهلة .  -
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 .الكتابة تعلم صعوبات ثانيا :

  : لكتابةاوم مفه  -1

ورة على صن يرآلخالى إبه رتجاو هرفكان أعرد لفافيه  ر يعبري فكط نشا ه���ي حس+++ن :هش+++ام تعري+++ف 

  ).  157: 2003حسن ، عليها ( ع الطإلن ايرلآلخن ية يمكولغوز  مر

الكتابة هي نقطة البداية في العملية التعليمية ، ب�ل ه�ي القاس�م المش�ترك ب�ين تعل�يم  تعريف فايزة عوض :

المواد الدراسية ، فبداية العملي�ة التعليمي�ة تك�ون بكتاب�ة ال�درس ف�ي دفت�ر تحض�ير الم�درس، ث�م كتاب�ة كل 

عناص��ره أو أمثلت��ه عل��ى الس��بورة أو أي وس��يلة مس��اعدة ث��م كتاب��ة ذل��ك ف��ي ك��راس الم��تعلم ، وبع��د ذل��ك 

  . يستخدمها المتعلم في تعلمه و مراجعته وفي فهمه ، أو حتى حفظه

ذلك أن التعبير الكتابي والكتابة عامة هي  ،إذن لن يستغني التلميذ عن الكتابة في إجابته عن االمتحانات "

والعجز عن مهارة الكتابة تؤدي إلى إخفاق  ،أساس التعليم والتعلم ، والتفكير المنطقي والمالحظة السليمة

  ).26: 2002.(عوض ،"المتعلمين مما يترتب عليه فقدان الثقة بالنفس والتأخر

لقد عرف صالح الدين مجاور الكتابة بقول�ه " تع�د الكتاب�ة م�ن ب�ين المه�ارات اللغوي�ة ، الت�ي تظه�ر فيه�ا 

أهمية التعبير التحريري ، كما تبرز فيها أهمية التهج�ي والخ�ط ، ف�التعبير ه�و مه�ارة إرس�ال س�واء أك�ان 

ف�ي ص�حة وس�المة ، و الخ�ط شفهيا أم تحريريا ، أما التهجي فه�و م�ن الوس�ائل المعين�ة عل�ى نق�ل الفك�رة 

  )542,ص:1983،(مجاوروسيلة أخرى لعرض الفكرة في رونق وبهاء . 

  : الكتابة  تعلم تعريف صعوبات  -2

 وزمرلن اعة موخالل مجمن مر ألفكاو المعاني ن اعر لتعبياعلى رد لفدرة اقدم عتعري++++++++ف ج++++++++دوع : 

لية وألالنفسية اأو يةدلجسا تارلمهان اعة مولكتابة على مجمرة امهاد تعتمو  )تكارلحف ا(الح�����������������رو

وة قد ولياو نلعياكة رحن بي زرلتآو النتائج ارك اإد علىدرة لقري و البصاو لسمعيزالتمييو اكاإلنتباه 

  . )130: 2007(جدوع ، لكتابةامة في دلمستخد اليوع انو ية رلبصو السمعية رة اكذالا

من الكتابة اليدوية بالغ السوء، أو عدم  صعوبة الكتابة هي عبارة عن مستوى  عبد الحافظ : نبيل تعريف 

حالة ترتبط باضطراب في وظائف الم�خ. (عب�د الح�افظ ،  القدرة على أداء الحركات الالزمة للكتابة وهي

2000  :110. (  
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ص��عوبة الكتاب��ة عب��ارة ع��ن اض��طراب ف��ي التمثي��ل الخط��ي ألش��كال الح��روف ، تعري++ف حوري++ة ب++اي : 

والتنسيق بينها ، فالطفل يرسم الحروف ، وال يكتبها ، فهو يرس�مها دون واتجاهاتها في حيزها المكاني ، 

  .  )86:  2002معرفة أساس ، ومبدأ كل حرف من حيث التو جيه المكاني  (باي ، 

صعوبة الكتابة هي عبارة عن عدم إتقان كتابة الحروف، من حي�ث حجمه�ا تعريف تيسير مفلح كوافحة :

  . )84: 2005حروفها (كوافحة ،، وعدم التحكم في المسافات بين 

   Gilles Gaudry et Les autresتعريف جيل غودري و آخرون :

ر كبيق قلدة عاب نه يسبإلعصبي ري أو افكز قبل عجن ه مررله ما يبس لكتابة ليافي ط�������������راب ضو إه

ص خصائن مر كثد أو أحك واهناون لكتابة يكابة وفي حالة صعوقيامه بالكتابة ء ثناأصا وفل خصطلل

وح ضدم وعروف، للحد بعان أتقاوء إست، لكلمان ابيء فضارك تدم عروف حن بيط بدم رلتالية: عا

 GILLES GAUDRY et les) .ضحة (ر واغيطوط خولكتابة افي طء لبابصفة عامة وب مكتص لنا

autres,2007 : 155 

عل�ى التعبي�ر وع�دم  نستخلص من خالل المفاهيم الس�ابقة أن ص�عوبة الكتاب�ة تتمث�ل ف�ي ع�دم ق�درة التلمي�ذ

 د التعبير عنه .توضيح ما يكتبه كزيادة حرف أو إبداله فهذا ما يجعل التلميذ ال يستطيع فهم ما يري

  :الكتابة  تعلم أنواع صعوبات  -3

   : تلكلماروف و الحم اسرخاصة في ت باوصع  -1

ألساسية رات  المهاان مدد عم تقانهدم إية لعدوليالكتابة افي ت باوصعن ذوي لمتعلمين امد يدلعايعاني 

ت أو تحوق و لمكانية فت العالقاروف و إدراك الحن ابيت لمسافاإدراك اية مثل دوليالكتابة رة المها

م ست رباولصعاه ذهن بين مرز يبو لكتابة ن اعم لمالئاضع ولذ اتخاو إيقة صحيحة ط��������������ربم لقلك امس

أو ة طعليها نقد يزين كان نقصادة و يازبروف لحن المتعلميض ابعم سريد سما صحيحا فقروف رلحا

د يعتقت و باولصعاه ذهرز كما يبر صغو أو أمما هث�����������ر كرا أكبيروف لحم احجون يكأوأن منها ص ينق

م تحكدون ل ولتي تحاقيقة دلت ابالعضالم لتحكابة ولى صعإجع رتد ق يةدوليالكتابة ابة وصعض أن لبعا

ه ذجع هرتد قت و لكلمااو روفلحاكتابة لاعليها عملية د لتي تعتماكي لألصابع رلحاه زرفل  لتآطلا

   . قيقةدلت اكارلحن امت جارلى مخإية رلبصت اخالدلماعلى نقل م لمتعلدرة اقدم لى عإالصعوبة 

  : لكتابةافي ارغ لفدام استخإبة وصع -2
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ن متنافسة مورة بصت لكلماروف و الحم ايظعلى تندرا قارد لفامعها ون يمية ال يكظبة تنوهي صعو

تسهل عملية ت لكلماروف والحن المناسبة بيالمسافة رك الكلمة مع تروف و الحقيقي للحام لحجء ااطعإ

إدراك العالق��ات المكاني��ة و الت��ي تن��تج عن��د في ت باولى صعإبة ولصعاه ذهرئ وترج��ع لقااعلى راءة لقا

  إدراك العالقات المكانية . و التي تنتج عند إدراك البصري الخاطئ للمكان .

   : باتهاوصعو  لكتابةت امشكال  -3

ت باوصعن مون يعانن يذلا Graham Harris 1989 فالطألت عل����ى ايرجألتي ت اسادرالاضح وت 

ون يعطيست الت باولصعاه ذهض بعولكتابة ارة افي مهدة حات باوصعن يضا مون أيعانم نهم ألتعلا

  آلتي : ن ايضا مون أفال يعانطألء االؤهأن يضا ت أسادرالاه ذضح هوت، و تعلمها

 دام ستخراكي��������ب و إلتد واعوالقء و اإلمالوالتهجئة افي ء اطلخن امد يدمتخمة بالعم ساتهراكأو مقهأوار

   . يةدوليالكتابة ء ااطخط أنماأكافة روف و لحك اتشابو صلوالفط و النقم اقيرلتت اعالما

 غالبا و طلضبم و ايظلتنالى ر إتفتقدة فقا للقاعر وال تسيو ة طمنضبر غيون تكم أن على كتاباتهب يغل

روف لحض ابعون يضيفد قط و سولأو النهاية أو اية دالبروف امثال حت لكلماروف احض بعون فذيح

   .ودةلمقصابالكلمة ط تبرلتي ال تا

  ف لتي تقافية رلمعت العملياظ�����م المعذي لتنفيط الضبت اعمال عملياأفي ت باولى صعم إكتاباتهتش�����ير

ومراجع��������ة للكتابة ط يطلتخر و األفكااو صلنج انتاوى و إلمحتد اليولتي تشمل توالفعالة الكتابة ف اخل

 . )53-52:  2014( رمضاوي ، خرصي،  مكتاباته

  :العوامل المساهمة في ظهور صعوبة الكتابة -4

إن الم��تفحص له��ذا العنص��ر، وم��ن خ��الل تط��رق العدي��د م��ن الب��احثين والدارس��ين، للعدي��د م��ن العوام��ل 

أي عوام��ل بالطف�ل المس�اهمة ف��ي ظه�ور ص��عوبة الكتاب�ة ، يج��دها تنقس�م إل��ى ش�قي هم��ا: عوام�ل خاص��ة 

  : لهذه العوامل وفيما يلي عرض ، والمدرسية وعوامل أخرى خاصة بالبيئة األسرية ،داخلية

  بالطفل ( عوامل داخلية ) :عوامل مرتبطة  -1

  : إن من جملة العوامل المرتبطة بصعوبة الكتابة المرتبطة بالطفل ما يلي

لق�د أوض�ح ك�ل أس�امة دمحم البطاين�ة ونبي�ل عب�د الفت�اح ح�افظ " أن  اضطراب الض+بط الحرك+ي للطف+ل :  - أ

ي�دين ، واألص�ابع ، ي�ؤثر العجز في ضبط وضع الجسم ، والتحكم في وضع ال�رأس ،وال�ذراعين ، وال

سلبا في تعلم أداء األنشطة الحركية الالزمة لنسخ الحروف ، والكلمات ، وكتابتها ، وتتبعها ، كل ذلك 

ناتج عن تلف في وظائف المخ المسؤولة عن الحركة ، و الخاص�ة بالحاس�ة اللمس�ية لدرج�ة أن الطف�ل 
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( عب�د الح�افظ ، "  أن�ه ال يس�تطيع كتابت�هيس�تطيع التع�رف عل�ى الكلم�ة ، أو الح�رف ، وقراءت�ه إال ق�د

2000  :111 .(  

إن تفضيل استخدام الي�د ف�ي النش�اطات ال يثب�ت حت�ى يص�بح  استخدام اليد اليسرى في الكتابة :   - ب

سنوات ، وم�ن ث�م نج�د الطف�ل يط�ور ت�دريجيا اس�تخدامه للي�د اليمن�ى أو اليس�رى ، أو  9 -8عمر الطفل 

، %كما أن فشل عملية التدريس في مس�اعدة الطف�ل  1لكال اليدين وهي من الحاالت النادرة جدا حوالي 

لى تص�حيح كتابت�ه ، ف�ي المراح�ل المبك�رة دور ف�ي ظه�ور ص�عوبة الكتاب�ة الذي يستخدم يده اليسرى ع

فاألطفال الذين يستخدمون اليد اليسرى في الكتابة وي�تم ت�دريبهم عل�ى اس�تخدام الي�د اليمن�ى ، وج�د أنه�م 

باليد اليس�رى فإن�ه ق�د يكت�ب نف�س الع�دد  9يعكسون األعداد ، والحروف ، فالطفل الذي تعلم كتابة العدد 

  باليد اليمنى . pقة معكوسة بطري

) ، ومحم��ود ع��وض هللا س��الم 2002أش��ار ع��دنان غال��ب راش��د (اض++طراب اإلدراك البص++ري :   - ت

وآخرون " أن تعلم الطفل الكتابة يتطل�ب من�ه أن يمي�ز بص�رياً ب�ين األش�كال ، والح�روف ، والكلم�ات ، 

وأيضا مطابقة األشكال ، الحروف  واالتجاهات " يمين ، يسار " والتمييز بين الخط األفقي ، والرأسي،

, الكلمات عل�ى نماذجه�ا ك�ل ه�ذا إن ل�م يتعلم�ه الطف�ل ي�ؤدي إل�ى ص�عوبة الكتاب�ة " (ع�وض هللا ، س�الم 

 ) .2003: 165وآخرون ، 

والتي تعرف بأنه�ا " ص�عوبة ت�ذكر أش�كال الح�روف، والكلم�ات ، اضطراب الذاكرة البصرية :    - ث

بص�ره س�ليم , ويس�مى ه�ذا باض�طراب ال�ذاكرة البص�رية ه�ذه األخي�رة والتعرف عليها بصرياً ، رغم أن 

 2000التي تؤدي بدوره ا إلى صعوبة تشكيل ، وكتابة الح�روف ، واألع�داد ، واألش�كال (عب�د الح�افظ ، 

  . )111ص : 

اض�طراب ال�ذاكرة البص�رية ه�و  أن ) (Hecaen Henry  1979 ف�ي ه�ذا الص�دد يش�ير هن�ري هيك�ان

ف الحسية التي تعني عدم التعرف ، عن طريق حاسة البصر السليمة ، على األشياء اضطراب في الوظائ

، والوجوه ، واألشكال سواء كانت ذات معنى أم ال ، واأللوان، واألبعاد في الفض�اء ، وع�دم الق�درة عل�ى 

  ) Hecar , 1972 :180استعمالها. (

كاديمي�ة ، وم�ن بينه�ا الكتاب�ة ، وق�د يك�ون ت�ؤثر الدافعي�ة بش�كل ع�ام ف�ي الجوان�ب األنقص الدافعية :   -د

راجع لسبب ذاتي متعلق بالفرد ، و ناتج عن عوامل وراثية وقد يكون نتيج�ة عوام�ل خارجي�ة ت�ؤدي إل�ى 

تدني دافعية الطفل من بينها األساليب الوالدية في التربية ، أو الطف�ل ال�ذي يك�ون م�ن الن�وع الخام�ل قلي�ل 

دية ، أو إلى تصحيح األخطاء الكتابية التي يقع فيها و ، ال يطل�ب مس�اعدة النشاط وال يسعى إلى التعلم بج

المعل��م ، أو ال��زمالء ف��ي ذل��ك و ، يتس��م بع��دم الغض��ب ، والش��عور الف��اتر وم��دة انتباه��ه قص��يرة ألن��ه م��ن 

  ) . 245:2004الصعب شد انتباهه إلى مثير معين (قحطان ، 
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  بالبيئة األسرية والمدرسية : العوامل المر تبطة  -2

ي��رى المتخصص��ون ف��ي ص��عوبات ال��تعلم أن ص��عوبة الكتاب��ة ال تتن��اول بمع��زل ع��ن العوام��ل األس��رية ، 

  والمدرسية والتي تتمثل في اآلتي:

، والمتابع�ة المس�تمر حي�ث أن الكتاب�ة مه�ارة تتطل�ب الت�دريباختفاء دور األسرة في متابع+ة الطف+ل :   - أ

ل��ذا وج��ب  ،للت��دريب عل��ى الكتاب��ة الص��حيحة وق��ت الحص��ة الدراس��ية ال يكف��ي ك أن الدائم��ة ، وال ش��

ف�إن تحس�ين الكتاب�ة  ل�ذلك ،متابع�ة نم�و ق�درة اإلتق�ان ل�دى الطف�ل  استكماله ب�دور األس�رة المتمث�ل ف�ي

  ) 170:  2003سالم وآخرون،الفشل ، واإلهمال غالبا ما يؤدي إلى صعوبة الكتابة (اليدوية ، أو 

  : ومن بين هذه الطرق ما يلي الخاطئة :طرق التدريس   - ب

االنتق��ال م��ن أس��لوب ألخ��ر ف��ي تعل��يم الكتاب��ة " أي االنتق��ال م��ن الح��روف المنفص��لة ، إل��ى الح��روف  -أ

  المتصلة " دون مبرر بعد أن يعتاد التلميذ على نوع واحد .

لتعبي��ر ، االقتص��ار عل��ى متابع��ة التلمي��ذ ف��ي حص��ص الخ��ط ، دون الحص��ص األخ��رى ( اإلم��الء ، ا -ب

  التطبيق ) .

غياب الحوافز للتلميذ لزيادة الرغبة في تعليم مهارات الكتابة ، والذي قد يكون سببه اس�تخدام أس�لوب  -ت

  . التدريس القهري

  ) .112(: 2000 التدريس الجماعي الذي ال يراعي قدرات وميول التلميذ الخاصة ( حافظ ، -ث

  مظاهر صعوبات الكتابة   -3

أن ص�عوبة  ANNE 1991 الكتابة ل�دى التلمي�ذ بوض�وح ف�ي طريق�ة كتابت�ه و , تش�ير آنتظهر صعوبة 

ص�حيحة ال تحق�ق المرون�ة أثن�اء الكتاب�ة ،  غي�ر الكتابة تظهر عند الطفل م�ن خ�الل إمس�اك القل�م بطريق�ة

وتكون األصابع تقترب بش�دة م�ن القل�م ، ووض�ع الورق�ة بطريق�ة غي�ر مناس�بة ، والجل�وس بطريق�ة غي�ر 

مريحة مع االقتراب أو االبتعاد كثيرا بالرأس عن الورقة و ، الضغط على القلم بقوة أو بوهن شدي( عبد 

   )120: 2003الناصر،

عند الكتاب�ة ، ومس�ك القل�م من الصفحة  نالحظ أيضا أن عيونهم تقترب من الورقة بحيث تكون قريبة جدا

  ).168: 2005،(البطاينة  بطريقة غير صحيحة

عن�د الطف�ل تتمث�ل ف�ي أن  أن مظ�اهر ص�عوبة الكتاب�ة  Ragena  ( 1999 ( ر تشير رجين�امن جانب أخ

، أحج�ام غي�ر مناس�بة أو اب�دالها وإهماله�ا  عك�س ترتي�ب األح�رف ،المسافات غي�ر مناس�بة ب�ين الكلم�ات 
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واإلف��راط ف��ي اس��تخدام  ،انخف��اض س��رعة الكتاب��ة  ،واله��وامش  وس��وء اس��تخدام األس��طر ، ، لألح��رف

  ) .5: ، 2003كامل ، الممحاة ( 

  :تشخيص صعوبات الكتابة   -7

يتم تشخيص صعوبة الكتابة من عدة نواحي تخص الطفل ، والت�ي أهمه�ا الفح�ص الطب�ي ، قي�اس الت�آزر 

  الحركي العصبي ، الفحص النفسي االجتماعي كما يتم التعرض إليه كما يلي :

وت��تم بدراس��ة حال��ة جس��م الطف��ل ، وخل��وه م��ن األم��راض واإلعاق��ات الحس��ية أو  الفح++ص الطب++ي :  -1

الحركية , أو وجود تلف في وظائف المخ واألعصاب المسؤولة عن التي تس�بب اض�طراباً واض�حا ف�ي 

المس��توى االجتم��اعي واالقتص�ادي ، والمن��اخ الس��ائد ال��ذي  عملي�ة الكتاب��ة م��ع دراس��ة الحرك�ة الحس��ية ،

 .)172: 2003درسة محمود وآخرون ، و ، معرفة مدى متابعة األسرة لطفلهم في الم يعيش فيه الطفل

ويتم من خالل استالم الطفل قل�م رص�اص وورق�ة به�ا كلم�ات مكتوب�ة  قياس التآزر الحركي العصبي :  -2

بشكل خاطئ ، ويطلب من الطفل ش�طب الكلم�ات ، وكتاب�ة التع�ديل ف�وق أو أس�فل م�ا ت�م تص�حيحه م�ن 

الكلمات ، بدون مسح بالممحاة ، كم�ا يق�وم بكتاب�ة أح�رف مطبوع�ة بخ�ط النس�خ بأقص�ى س�رعة ، وه�ذا 

ي��ة ، أم��ا المثي��رات غي��ر اإلمالئي��ة فيق��وم الطف��ل بنس��خ األش��كال الهندس��ية الن��وع يس��مى المثي��رات اإلمالئ

المتزايدة في الصعوبة مع األخذ في االعتبار عنصر الدقة ، والسرعة وذلك طبق�ا لمع�ايير معين�ة ، دون 

 ) .173:  2003االهتمام بالوقت في تسجيل النتائج ( محمود وآخرون ، 

ج��راء اختب��ارات ال��ذكاء للتأك��د م��ن المس��توى العقل��ي ، ويتض��من إلفح++ص النفس++ي االجتم++اعي :   -3

 . والمعرفي للطفل ، أو وجود تخلف عقلي ، أو تأخر دراسي

  : حيث يطلب منه أداء المهام التالية التعرف على اليد المفضلة في الكتابة : -4

  . كتابة االسم باليد بشكل متوال  -أ

  . كتابة تقاطعات أفقية وعمودية باليد بشكل متوال -ب

  . معرفة العين المفضلة والقدم المفضلة في الركل -ت

  . معرفة القدرة على التمييز بين االتجاهين األيمن واأليسر  - ت

  : التعرف على مهارات الكتابة وتشمل عشر مهارات على النحو التالي  -5

  . وضع الجسم ، واليد ، والرأس ، والذراعين ، والورقة أثناء التهيؤ للكتابة  - أ

  . القلمطريقة مسك   - ب

  .الخطوط الناتجة عن الكتابة األفقية ، العمودية ، فوق، تحت اليمين، اليسار  - ت
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  . والحجم مناسب أم ال، كتابة الحروف وتشكيلها : من ناحية الشكل صحيح أم ال   - ث

   . استقامة مسار الكتابة أو تعرجه على السطر  - ج

  . الفراغات بين الحروف والهوامش  - ح

  . نتيجة الضغط بالقلم على الورقة داكن أم خفيف نوعية الخط :  - خ

  . وضع الخطط التنسيقية للكتابة خاصة من حيث الهوامش، وكتابة الفقرات  - د

  . إكمال الحروف أو عدم استكمالها  - ذ

 ) .114:  2000،  التقاطع في كتابة الحروف واألشكال (حافظ  - ر

  :عالج صعوبات الكتابة  -8

الكتاب�ة ، وال�ذي يش�مل الع�الج الطب�ي ، واس�تراتيجيات م�ا قب�ل يتعرض هذا العنصر إل�ى ع�الج ص�عوبة 

الكتابة ، التعليم الصحيح ، التحويل من الكتابة المنفصلة إلى الكتابة المتصلة ، عالج تشكيل الحروف كما 

  : يلي

قد تكون صعوبة الكتاب�ة نتيج�ة قص�ور حس�ي أو عض�وي وبالت�الي يمك�ن ع�الج ه�ذه  العالج الطبي :  -1

ن خالل الوسائل المعينة السمعية والبص�رية ألن القص�ور الس�معي والبص�ري ي�ؤثر س�لبا األسباب ، م

في تعلم الكثير من المهارات ومن ضمنها الكتابة ، وقد يكون السبب عضويا مرتبطا بخلل ف�ي الم�خ ، 

 وقد تحتاج الحالة إلى عقاقير طبي�ة وف�ق، مما يتطلب استخدام أجهزة تعويضية ، أو أطراف صناعية 

  ) .251:  2004، (قحطان  لحالة التشخيصية للطفلا

وم��دى ، أثن��اء الكتاب��ة  بحي��ث ي��تم تع��ديل جل��وس الطف��ل تع++ديل وض++ع جلس++ة الطف++ل أثن++اء الكتاب++ة:   -2

ومنض�دة الكتاب�ة ، وم�دى مالءمته�ا للعم�ر  ووضع كل م�ن الكرس�ي ، استعداده للكتابة بصورة مريحة

كما يمكن التأكد من ارتفاع وض�ع الس�بورة  ،أمر أساسيا  ونموه الجسمي الحركي يعد، الزمني للطفل 

  . )528،: 1998الزيات ،( بالنسبة لطول قامة الطفل

يتطل��ب ذل��ك تقييم��اً حقيقي��اً لمس��توى أداء الطف��ل ووض��ع األه��داف الكفيل��ة  الع++الج ب++التعليم الص++حيح :  -3

لتحقيق الكتابة المطلوبة ، التي تتناس�ب م�ع عم�ره الزمن�ي قياس�ا بأقران�ه اآلخ�رين ، ويج�رى التركي�ز 

على مبدأ أساسي هو البد ء من السهل إلى الصعب ، ومن البسيط إلى المرك�ب ، وذل�ك باس�تخدام ع�دة 

  : اأساليب أهمه

  . الربط بين الكتابة ، وبين األلعاب ، واألشغال اليدوية التي يقوم بها الطفل  - أ

  . رسم الكلمات ، وتكوينها من أعواد خشبية صغيرة أو من أعواد الثقاب  - ب

  ) .2005:168أبيض(غافر،لون والصاقها على ورق.  عمل كلمات من الورق الم  - ت

  : خالل التدريب على التمارين اآلتيةيتم عالج تشكل الحروف من   : عالج تشكل الحروف -4
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 النمذجة : أي تقديم نموذج لحرف كي يقلده بعد تسميته .  

 مالحظة العوامل المشتركة بين الحروف مثال ب ت ث .  

  المثي��رات الجس��مية : حي��ث يق��وم المعل��م بمس��ك ي��د الطف��ل ف��ي تش��كيل الح��روف ، وتوجي��ه حرك��ة

  . من خالل األسهم أو النقاط الملونةالطفل في تتبع االتجاهات وترتيب شكل الحروف 

 التتبع : ويتم ذلك من خالل رسم نماذج منقطة ، ثم يقوم الطفل بالسير  

 عليها بالقلم .  

  النسخ : حيث يقوم الطفل بنسخ قطع�ة أي إع�ادة كتابته�ا أكث�ر م�ن م�رة حت�ى يتع�رف عل�ى كتاب�ة

  .الحروف في أكثر من موضع له في الكلمات

  : أي أن يكتب الطفل الحروف دون مساعدة من مثيرات المعلم .الكتابة من الذاكرة  

 ى رالتعزيز والتغذية الراجعة : وذلك من خالل نموذج يرجع إليه الطفل ويق�ارن ب�ه م�ا كتب�ه ، لي�

الخطأ من الصواب مثال ذلك لوحة الحروف الهجائية ، ويتم مدح التلميذ ، وتعزيزه عند تصحيح 

  ) . 116: 2000، وتشكيل الحروف (حافظ ، 

 " ص��عوبة الكتاب�ة األخ�ذ باألس��اليبThomson et Watkins 1993يقت�رح " طريق+ة فرنال+د :   -5

لعالج صعوبات الكتابة األخذ باألساليب التعددية و تنويع النشاطات التعليمي�ة و يك�ون ذل�ك وف�ق م�ا 

  يلي :

 البصر ( عرض نمط الحرف) .  - أ

 الحركة ( راقب وقلد).-البصر–السمع ( الوصف اللفظي للحركة عند كتابة الحرف   - ب

 الحركة ( افتح العينين وكرر) . –الحركة ( توجيه حركة اليد مع العينين مغمضتين ) ثم البصر   - ت

 ).472: 2009الحركة .( الوقفي ،  –السمع ( وصف الحركات ) البصر  –الحركة   - ث

وهما أسلوبان لتعليم اإلمالء  و األول يستخدم اختبار قبلى في بداية األس�بوع ث�م  أمنير :أسلوب   -6

ال�ذين ل�ديهم بع�دي وه�و يفض�ل م�ع الطلب�ة الكباريدرس الطالب الكلمات التي أخفق بها ف�ي االختب�ار ال

   .)164:  2003، ( عبد الناصر مهارات إمالئية جيدة و الطريقة الثانية تناسب األصغر سنا.

 Berninger et      ل بالتالميذ الذين يعانون من صعوبة الكتابة ، قامت دراسة بيرننجر وآخرونللتكف 

al  )1997 إلى دراسة فعالية ع�دة م�داخل عالجي�ة لمش�كالت الكتاب�ة اليدوي�ة ل�دى المبت�دئين ، وتكون�ت (

بواق�ع جلس�تين  تلميذ من الصف األول االبتدائي ، تم توزيعهم على ست ط�رق عالجي�ة ، 114العينة من 

دقيقة ، خلصت الدراسة أن التعليم المباشر الذي يركز على مساعدة التالميذ ، على  20أسبوعيا تستغرق 

س�وف يص�بحون  تعلم آلية إنتاج الحروف، واسترجاعها بشكل سريع من الذاكرة قد يزيد من احتمال أنه�م

  ) .112:  2002صالح عميرة ، ماهرين في الكتابة (
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  :خالصة الفصل 

الت�ي يع�اني منه�ا  الكثي�ر م�ن التالمي�ذ ،  الكتاب�ة لص�عوبات الق�راءة ولقد تطرقت الباحثة ف�ي ه�ذا الفص�ل 

ت قذ وفة منرولمعت اباط�راإلضن الكتابة مراءة و القابة وصعد تعووالتي تكون نتيج�ةً ألس�باب مختلف�ة؛ 

ق������راءة في م لمتعلاجهها واتي يلالمشاكل ن امد فهي تع، في عملية تعلمه ذ لتلميالتي يعاني منها ايل ط������و

و ه رفكط  نشار لتعبياعلى در قار غيذ لتلميابتالي تجعل رف وحدة ياأو زل داكإب، بة ولمكتت الكلماا

فقد تم في ه�ذا الفص�ل التط�رق إل�ى ص�عوبات الق�راءة  بة. وية مكتولغوز مورة و ربه على شكل صرتجا

ر الت�اريخي لص�عوبة الق�راءة ث�م تع�اريف للق�راءة و الكتابة ف�ي الج�زئين ، الج�زء األول يتمث�ل ف�ي التط�و

صعوبتها ، ثم عرض أسباب عسر القراءة ، مظ�اهر ومؤش�رات عس�ر الق�راءة ، أن�واع  ، كم�ا س�نتطرق 

مش��اكل الناتج��ة ع��ن ص��عوبات ال��تعلم ، و أن��واع  خص��ائص االطف��ال ذوي ص��عوبات تعل��م الق��راءة و إل��ى

ص��عوبات الق��راءة وك��ذلك تش��خيص و ع��الج ه��ذه الص��عوبة ، أم��ا ف��ي الج��زء الث��اني فس��يتم التط��رق إل��ى 

ص��عوبة  تع��اريف للكتاب��ة و ص��عوبتها ، ث��م س��يتم ع��رض أن��واع ص��عوبات الكتاب��ة ، عوام��ل مس��اهمة ف��ي

، وأخي�را تش�خيص و ع�الج ت الكتاب�ة و ص�عوبتها لك إل�ى مظ�اهر و مش�كالالكتابة ، وس�يتم التط�رق ك�ذ

  صعوبة الكتابة.
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 :تمهيد

المعلّم أحد المتغيرات التي تؤثّر في العملية التعليمي	ة، وترج	ع ه	ذه األهمي	ة لتع	دد األدوار الت	ي يق	وم  يعتبر

التربوي	ة، وال يس	تطيع األهداف  بها داخل الفصل الدراسي، إذ يتعدى دوره من نقل المعارف ليشمل تحقيق

أن يحقّق دوره على أكمل وجه إالّ إذا توفّرت فيه خصائص تجعله  قدوة بين زمالئه وقادر على التأثير في 

م	ن التركي	ز واالهتم	ام  ب	ذ تحصيل تالميذه، وبالتالي القيام بدور فعال في تقويم مردودهم العلم	ي وعلي	ه ال

  الزاوية في العملية التعلمية. م هو حجربإعداد المعلّم معرفيا وأكاديميا، فالمعلّ 

وستتناول الباحث	ة ف	ي ه	ذا الفص	ل تعري	ف معل	م المرحل	ة االبتدائي	ة ،تكوين	ه ، خصائص	ه،  كم	ا س	نتطرق  

واختتام		ا ب		دوره ف		ي مس		اعدة ذوي  ألدوار المهني		ة لمعل		م المرحل		ة ابتدائي		ة ،مكانت		ه ف		ي العملي		ة التربوي		ة ،

    .يصعوبات التعلّم في الفصل الدراس
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  :المرحلة االبتدائية أستاذتعريف  -1

�تاذاأل يع		رف  -1�بأنّ		ه الش		خص المكلّ		ف بتربي		ة وتعل		يم التالمي		ذ، حي		ث يق		وم بنق		ل مختل		ف المع		ارف  س

والعلوم، كما يقوم بمراقبة ما اكتسبه التالميذ من تلك العلوم، وذل	ك من	ذ التح	اقهم بالمدرس	ة االبتدائي	ة. 

 ) 60:  2003(المتبولي، 

رئيسي في اي نظام تعليمي كما أنّه ركن أولي في ك	ل إص	الح ترب	وي ونهض	ة  علمي	ة  عاملألستاذ ا -2

 )83:  1972وهو األمين األول على رعاية العملية التعليمية وتحقيق أهدافها. (الهاشمي، 

هو الذي بإمكانه دفع المتعلّم إلى بذل الجهد والرغبة في االكتساب واالهتمام بالدروس،  الفعال ستاذاأل -3

ك ف			ي ج			و حي			وي وديمقراط			ي تع			اوني يس			وده الرض			ى واالحت			رام المتب			ادل ب			ين الط			رفين وذل			

).Gordant. T , 1981 : 25 ( 

  المرحلة االبتدائية أستاذ تكوين  -2

هن	اك ن	وعين م	ن التك	وين أو  ، في مختلف المراحل التعليمي	ة، يتّض	ح أنألستاذ عندما نتحدث عن تكوين ا

  والتكوين المستمر أو التكوين أثناء الخدمة.مرحلتين له هما التكوين األولي 

  التكوين األولي : 2-1

ي		تم ه		ذا التك		وين ف		ي معاه		د التك		وين أو الم		دارس العلي		ا لتك		وين األس		اتذة أو ف		ي أقس		ام خاص		ة م		ن كلّي		ات 

التربية، حيث يب	دأ م	ن ترش	يح دخ	ول الطال	ب إل	ى ت	اريخ توظيف	ه األول، عن	د تخرج	ه م	ن المعه	د. (مق	داد 

  .) 306:  1998وآخرون، 

ه	ذا الن	وع م	ن .وفي ه	ذا الن	وع م	ن التك	وين، يه	تم ب	التكوين المعرف	ي أو األك	اديمي والتك	وين البي	داغوجي

التكوين يسمى في بعض النظم التعليمية ب	التكوين المتواص	ل، حي	ث ي	تم الب	دء في	ه، م	ن الس	نّة األخي	رة م	ن 

م	ن  وإع	دادهم، الب	د س	اتذة ويط	ور تك	وين األ .وحتّى يحسن التكوين إلى غاية الترسيم في وظيفة التدريس

التك	وين، وأن يك	ون هن	اك تقس	يم مس	تمر للتك	وين األول	ي، كم	ا أنّ	ه م	ن  مراعاة عنصر التكامل بين وجهي

الض			روري أن تش			مل ب			رامج الت			دريب قب			ل الخدم			ة عل			ى م			واد أساس			ية م			ن عل			م ال			نفس وعل			م الطف			ل 

ها عالقة بمهنة التدريس، وتشمل على الحوافز التّ	ي تحفّ	ز والبيداغوجيا، وغيرها من االختصاصات التّي ل

المتك		ونين عل		ى اإلقب		ال عل		ى مهن		ة التعل		يم وإدراك أهميته		ا، كم		ا ال يس		تثنى القي		ام بال		دورات الدراس		ية 

 والتدريب على األساليب التعليمية الحديثة خاصة إذا تعلّق األمر بمرحلة تعليمية كمرحلة التعل	يم االبت	دائي

   )68: 2003يعتبر القاعدة األولية للمشوار التعليمي للتلميذ. (المتبولي، الذّي 

  يهتم بثالث جوانب رئيسية: ساتذةأللوتأسيس على ما سبق، يمكن القول أن التكوين األولي 
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 تزويد المعارف المتخصصة . -

 تزويد المتكون بالمهارات المهنية . -

 )70:2002ن دريدي ،تزويد المكون بالمهارات النظرية التطبيقية .( ب -

  : التكوين المستمر  2-2

حيث يشرع ، الذين يزاولون مهنة التعليم لألس		اتذة يقدم التكوين المستمر أو كما يسمى التكوين أثناء الخدمة

  يدوم ويستمر طيلة مباشرة المعلمين واإلداريين لمهامهم،تاريخ ترسميهم إلى غاية تقاعدهمفيه من 

مع ما يطرأ  األستاذا التكوين في كونه يسمح بتكييف وتكمن أهمية هذ ).306: 1998 و آخرون ،   ( مقداد 

، في مناهج التدريس مع ضمان االستجابة للصعوبات البيداغوجية التي يتلقاها أثناء توظيفه .( بن دريدي

فون يه	د س	اتذةوبناءا على األهمية التي يكتسبها التكوين المستمر ،فالقائمون على تك	وين األ،  )71: 2002

   من خالله إلى :

 ، من ناحية تحصيله المعرفي. ستاذتعويض النقص الكائن في التكوين األولي لأل -

، وتحضيرهم للتغيرات و اإلصالحات التي من الممكن أن تطرأ  ساتذةتعميق و تحديث معارف األ -

 على النظام التربوي .

بن وجي خاص يحضرهم للمهنة  (ن بيداغالذين تم توظيفهم مباشرة ، دون أي تكوي ساتذةتأهيل األ -

 ). 77: 2002دريدي ، 

وحتى تتحقق تلك األهداف ، ال بد من على القائمين على التعليم بصفة عامة ، و التعليم اإلبتدائي خاص	ة    

، تنظيم دورات و حلقات دراسية أثناء الخدمة ، بغية تمكين المعلمين من مواكبة التجديد خاصة فيما يتعل	ق 

حاق بدورات تدريبية تكميلية تؤهلهم إل	ى بطرائق التدريس و الوسائل التعليمية الحديثة ، وتمكينهم من االلت

( المبت	ولي ،  استعمال تلك الوسائل وفهم واستيعاب تلك المضامين على أن  يتصف التكوين باالستمرارية 

2003 :68.(  

ال يمكن أن يقوم بعمله من دون قاعدة معرفية متخصصة يرتكز عليها ، هذه األخيرة التي  ستاذوعليه فاأل  

الل تكوينه األولي ، وحتى عند  التحاقه بمهنته، فهو دوما في حاجة إلى تجدي	د معارف	ه يحصل عليها من خ

  وتكييف أسلوب تدريبه مع ما يطرأ من إصالح و تجديد للمناهج ، و الذي يتم في إطار التكوين المستمر .

  كما يمكننا القول أن التكوين يعتمد على أسس ثالثة هي : 

ويرتكز هذا اإلعداد على مادة التخصص كأن تكون اللغة العربي	ة أو عل	م  اإلعداد النظري العلمي: -1

 النفس التربوي ... و مواد ثقافية أخرى .
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و يعتم	د عل	ى دراس	ة الم	واد و الخب	رات الض	رورية لبن	اء شخص		ية   : اإلع�داد النظ�ري ال�وظيفي  -2

لدراس		ية و الط		رق المعل		م كطريق		ة التحض		ير ، و كيفي		ة إدارة القس		م ، و التع		رف عل		ى المن		اهج ا

 التربوية و الوسائل التعليمية وعلم النفس التربوي .

�ة : -3��ة العملي�وتعتب		ر حج		ر الزاوي		ة ألنه		ا تجس		د المف		اهيم و المب		ادئ الت		ي تلقاه		ا الم		تعلم ف		ي  التربي

مرحلة التكوين ، يقف أمام التالميذ فيعترف على حقيقتهم نفس	يا و س	لوكيا، يبح	ث ع	ن أس	اليب التعام	ل 

 يقم بغربلة الكثير مما تعلمه بما يوافق متطلبات الواقع .معهم ، ف

ئز التي تساعده على ممارسة عملة ك							اإال األساس والر لألس							تاذال يوفرل عمهذا التكوين بعد مباشرة ال

في ل أو ما يعرف بالتكوين المستمر يفرض نفسه  فالتطور الحاصل وعليه فإن التكوين أثناء العم، التعليم

لحظة ل الفاع لألس								تاذوغيرها من العلوم ال تسمح   ،ع لتعليم وعلم النفس وعلم االجتماميدان التربية وا

  التاليتين: في هذه العلوم يقترح التربويين الطريقتين لللتأخر والغفلة .ولمواكبة هذا التطور الحاص

 ألساتذة بتأطير من مركز متخصص في تكوين او، مجموعاتل التكوين خارج المدرسة على شك .  

 اتذة  يضع ،  المدرسةل التكوين داخ								برنامجا يتدارسون فيه نقائصهم ومستجدات في طرق  األس

  التعليم وعلم النفس التربوي ... 

بعضهم البعض  األس	اتذةفالتكوين خارج المدرسة يعرف ، للطريقتين إيجابيات وسلبياتوترى الباحثة ، أن	ا  

ه التجارب تبقى مجرد انطباعات قد ال تجسد على إال أن هذ،الخبرات والتجارب الشخصية لتباد ويتم 

  إذا لم يدعمها بالمتابعة والتطبيق. األستاذ الميدان وال يستفيد منها 

واستفادته من خبرات زمالئه تكون بالمشاهدة ، قريبا من الميدان األس						تاذ المدرسة فيبقى ل أما التكوين داخ

عن الطريقتين فإن التكوين المستمر تعميق  لويقا لودية نتائجها. ورغم ما قيوالمتابعة بالرغم من محد

  وطرق تعليمه. األستاذلمعارف 
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  :المرحلة اإلبتدائية  أستاذخصائص   -3

ف	ي المرحل	ة االبتدائي	ة، م	ن العوام	ل الحاس	مة فينج	اح التعل	يم، س	تاذ ن الخصائص الشخص	ية والعملي	ة لألإ

ال	الزم م	ن الكف	اءة الت	ي تؤه	ل  االنتق	اء ي	وفّر الق	در ، هذاستاذ لذلك وجب اختيار وبعناية بالغة شخصية األ

  إلى النجاح في عمله، وهناك العديد من الخصائص من المفترض أن يتصف بها المعلّم. ستاذ األ

  :الخصائص الشخصية أو النفسية -3-1 

لك	ن بع	ض ه	ذه  شأنه في ذلك شأن غي	ره م	ن األف	راد ستاذيوجد تباين واضح في الخصائص الشخصية لأل

  :الخصائص الشخصية لها أهمية بالغة في جعل المعّلم ناجحا في عمله. ومن بين تلك الخصائص

 .أن يتمتّع بالصحة النفسية والتوافق الشخصي  

 .أن يتمتّع باالتّزان العاطفي، ويكون هادئ المزاج  

 .أن تكون له القدرة على القيادة السليمة لتالميذ صفه  

 أن يتمتّع بصحة جسمية وعقلية جيدة.   

 .أن يتّصف بالرزانة وثبات الشخصية، حتّى يكسب ثقة تالميذه  

  ،81: 2000أن يكون قدوة حسنة لتالميذه في أفعاله وأقواله، وأن ال يميز بين تالميذه. (منسى(. 

 . التعاون و االتجاهات الديمقراطية 

 . التعاطف و مراعات الفروق الفردية 

 . الصبر 

 . سعة الميول و االتجاهات 

  الشخصي و المزاج المرح .المظهر 

  .العدل و عدم التحيز 

 . الحس الفكاهي 

 . السلوك الثابت و المتسق 

 .االهتمام بمشكالت التالميذ 

 .المرونة 

 . استخدام الثواب و العقاب 

  ، 237: 1998الكفاءة غير العادية في تعليم موضوع معين ( نشواتي . ( 
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 :الخصائص العملية 3-2

، إال أنّه	ا ال تتوق	ف عل	ى معارف	ه فحس	ب، ب	ل تش	مل امتالك	ه س	تاذ الس	مة عن	د األبالرغم من ص	عوبة ه	ذه 

ألساليب واستراتيجيات الت	دريس المناس	بة إليص	ال مختل	ف المع	ارف إل	ى تالمي	ذه، إال أن بع	ض الب	احثين 

 والتي تتّمثل في: ستاذ حددوا بعض أهم الخصائص العلمية التي يجب أن يمتلكها األ

 ودأن يكون ملما بجو	ى وج	اط انب المعرفة العلمية والتربوية، فقد أشارت البحوث إل	ين  ارتب	ابي ب	إيج

  .وفعاليتهم التعليمية ساتذة مستوى التحصيل األكاديمي والتربوي لأل

 بتدريسه أن تكون للمعلّم القدرة على تنمية مهارته العلمية ومتابعة مختلف التطورات التي لها عالقة.  

 أسس القياس والتقويم، لتحليل وتفسير نتائج تالميذهأن يكون المعلّم ملما ب.   

 أن يكون المعلّم عارفًا بخصائص تالميذه النفسية والمعرفية.   

 ائهم  أن يكون على اتّصال بأسرة التلميذ، أن يستمر بمساعدة تالميذه على حل مشكالتهم	راك آب	مع إش

 .في حلّها

 اتذةقادرا على استعمال اللّغة بطالقة وسالسة، حيث يعتبر التأهيل اللّغوي لأل ستاذ أن يكون األ	م  س	أه

 ) .82: 2000الخصائص التي تساعده على النجاح في مهمته.(منسى ، 

  الخصائص المهنية :  -3-3

  ونذكر منها عدم تنصيبه إال بعد اكتمال اإلعداد، وأن يكون دائم المواظبة على التحصيل

والمحافظة على زيادة خبرته ودرايته بما يدرس، فعليه أن يك	ون معت	زا بمهنت	ه ول	ه م	يال خاص	ا المستمر، 

اتّجاهها، وأن يكون مثابرا في أداء عمله وطموحا نح	و تحقي	ق األفض	ل، وأن يك	ون واثًق	ا م	ن نفس	ه، ق	وي 

  ).2000: 2003العزيمة، محافًظا على مبادئه (األبراشي، 

  الخصائص االجتماعية :  -3-4

االجتم	اعي الّ	ذي  المعلّم ال تنحصر داخل حدود المؤسسة التربوية التي يعمل بها، فل	ه ك	ذلك دوره إن مهمة

ه	ذا األخي	ر ه	و "ال	رحم" الّ	ذي يتك	ون في	ه  يّحتم عليه أن يش	ارك ف	ي تغيي	ر وتط	وير المجتم	ع خاص	ة وأن

ك	ان المجتم	ع الكبي	ر نفس	ه يع	اني م	ن التعليم والتأديب فلن يفلح عمله إذا  ستاذالتلميذ، ومهما اخلص لهم األ

  ).303:  1993صور االنحراف الحاد والخلل الهيكلي. (إسماعيل ،
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  :الخصائص الجسمية -3-5

ال يستطيع أن يقوم بوظيفته على أكمل وجه إال إذا توفّرت فيه جملة من السمات الجسمية، إذ أن ستاذ إن األ

  :تعتبر قضية أساسية في حين قيامه بواجبه وعليه أن يتّصف بما يلي ستاذالهيئة الخارجية لال

 ة			ل زين			ة وأفض			ل هيئ			ى أكم			الء عل			ال اإلم			ي ح			ي ف			ون الممل			ن أن يك			دام إذ يستحس			اء بالهن			االعتن           

  ).134:  1993إسماعيل ، (

  ام	تطيع القي	ريض ال يس	درس الم	ات، إن الم	ل أن يكون سليم الصحة خالي من العاه	ى أكم	ه عل	بوظيفت

كما أن الصم، العور، حبسة اللّسان والتأت	أة ه	ي جمل	ة  .وجه وبالتالي يتسبب في عرقلة تحصيل تالميذه

لس		خرية تالمي		ذه، وخاص		ة إذا وج		دوا في		ه نوع		ا م		ن ألس		تاذ م		ن الص		فات الّت		ي م		ن ش		أنها أن تع		رض ا

  الحساسية اتّجاهها. 

علم النفس وقضايا العصر" يرّكز على عيوب النطق وأثره	ا ونجد الدكتور فرج عبد القادر طه في كتابه "

يعاني من عي	وب النط	ق وال تمكن	ه مهارات	ه اللغوي	ة  ستاذفي التحصيل الدراسي حين يقول "أما إذا كان األ

من التعبير السليم عن أفكاره، فسوف يكون من الص	عب ش	رح موض	وعات مادت	ه لتالمي	ذه وإفه	امهم إياه	ا 

  ).91: 1986اته إليهم". (طه ،وإيصال فكرته ومعلوم

  العقلية :الخصائص  -3-6

 -. إن يكون متمتعا بذكاء تعينه على أداء مهنته  

 - رح	ينبغي أن يكون متمتعا بقدرات عقلية وافرة وخاصة القرة اللغوية وحسن التنظيم والقدرة على الش

  والتبسيط    .

  وم	ق بع	ا يتعل	ف أن يكون واسع االطالع بمجريات التطور فيم	بط الص	دريس وض	ة الت	ة وطريق	التربي

 على النظام الصفي الذي يساعد على تسهيل عملية التعلم . للحفاظ
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  :المرحلة االبتدائية ستاذاألدوار المهنية أل  -4

  :ستاذالدور التعليمي العام لأل- 4-1

   في الدراسة. يساعد الطالّب على الرقي -

   .بتالميذهيبتكر أنشطة فعالة تعليمية تربط المعلّم  -

   .ينمي مهارات التعليم الذاتي عند طالّبه -

   .يتفهم الطرق التّي يتعلّم بها التالميذ ويستخدم الطرق المناسبة لهم -

   .يقوم التالميذ ويوضح نقاط ضعفهم -

بدور خبير تعليمي حيث يج	ب أن يك	ون ق	ادرا عل	ى اتخ	اذ سلس	لة م	ن الق	رارات  ستاذكما يمكن أن يقوم األ

والوس	ائل التعليمي	ة  عّلم تتعّلق باألهداف التعليمية التربوية وعملية التقويم وطرائ	ق الت	دريسحول عملية الت

  ).39: 2005والواجبات البيتية وحاجات الطلبة. (العتوم وآخرون، 

  كعنصر حاكم في العملية التعليمية:  ستاذدور األ -4-2

صاحب مهنة تسهم في بناء الطفل واختي	ارات المق	ررات الّت	ي سيدرس	ها للط	الّب وعلي	ه دائم	ا  ستاذاأل ألن

  .تطوير معرفته وثقافته وقدراته العلمية

   كعنصر فاعل في المدرسة: ستاذدور األ -4-3

 أن ينهض بالعملية التعليمية والمساهمة بنشاطه في إدخ	ال م	وارد مالي	ة جدي	دة للمدرس	ة ستاذيجب على األ

  .ويجب عليه اختيار واّتخاذ القرار المناسب

  في إدارة الفصل:  ستاذدور األ- 4-4

للتحسين م	ن مس	توى فص	له والمرون	ة والنش	اط في	ه واألس	لوب الّ	ذي يحب	ب التالمي	ذ ب	ه  ستاذيجب على األ

  .ويرّغبهم في دراسة المادة

الص	ف ف	ي عملي	ات تنظ	يم  كما يمكن أن يكون مدير ترب	وي فه	و يقض	ي ج	زءا كبي	را م	ن وقت	ه ف	ي غرف	ة

الصف وإدارته وتفاعله واإلشراف على األنشطة التعليمية والتقويمية وغيرها خصوصا في مراحل التعليم 

الدنيا ّحت	ى يعتق	د ال	بعض أن المعلّ	م يقض	ي وقت	ا ف	ي إدارة الص	ف أكث	ر م	ن الوق	ت ال	ذّي يقض	يه فعلي	ا ف	ي 

  ).39: 2005التدريس ( العتوم وآخرون، 
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   كمرشد نفسي وتربوي: ألستاذدور ا -4-5

به عند مالحظت	ه وج	ود مش	كالت تربوي	ة أو نفس	ية  مرشدا من حيث الواجب المتّوقع منه القيامستاذ يعد األ

الت	دخل المباش	ر ومحاول	ة ح	ّل مش	اكل طلبت	ه قب	ل الس	ير ف	ي س	تاذ تعيق تعلّم التالميذ مم	ا يس	توجب م	ن األ

  ) .40: 2005(العتوم وآخرون ،.إجراءات تحويلهم إلى مرشد المدرسة المختص

  كمّحفز للدافعية عند التالميذ:  ستاذ األ -4-6

يتعلّق بدوره ف	ي تحفي	ز دافعي	ة الم	تعلّم حتّ	ى ال يص	بح الص	ف مكانً	ا يبع	ث عل	ى  ستاذإن أحد أهم أدوار األ

أن يبحث عن األنشطة والوسائل والطرق الّتي تشد  ستاذمن المتّوقع من األ الملل وتشتّت االنتباه ولذلك فإن

انتباه التالميذ وجعل المادة الدراسية على درجة عالي	ة م	ن الجاذبي	ة واالهتم	ام بم	ا يتناس	ب وأعم	ار الطلب	ة 

  وحاجاتهم وخصائصهم النمائية.

  :في العملية التربوية ستاذمكانة األ -5

التعليمي		ة  الترب		وي وتط		وير طرائ		ق الت		دريس واألس		اليبإن تط		وير المن		اهج وترجمته		ا إل		ى واق		ع النش		اط 

ف	ي أدائه	ا، ألن  م	ن حي	ث كف	اءاتهم ووع	يهم بمه	امهم وإخالص	هم ساتذةوأساليب التقويم إنّما يعتمد على األ

ف	ي بل	وغ غاياته	ا  هو عص	ب العملي	ة التربوي	ة والعام	ل الرئيس	ي ال	ذّي يتوقّ	ف علي	ه نج	اح التربي	ة ستاذاأل

التعل	يم وترجمته	ا إل	ى  تطوير الحياة في عالمنا الجدي	د وه	و الق	ادر عل	ى تحقي	ق أه	دافوتحقيق دورها في 

الجي	د حتّ	ى ستاذ فاأل"الزاوية فيها  واقع ملموس، فهو ركن أساسي من أركان العملية التعليمية، ال بل حجر

  "مع المناهج المختلفة يمكن أن يحدث أثرا طيبا في تالميذه

التعليمي	ة  مي	ةتعليالقدرات والمهارات عن	د التالمي	ذ ع	ن طرائ	ق تنظ	يم العملي	ة الفهو الذّي يعمل على تنمية 

  وتعليمهم. وطرائق تفكيرهمحاجات التالميذ  وضبطها واستخدام تقنيات التعليم ووسائله، ومعرفة

بع	د الط	الّب،  وهو عنصر أساسي في أي موقف تعليمي ألّنه " أكب	ر م	دخالت العملي	ة التربوي	ة وأخطره	ا

في النظام التعليمي يحدد أهميته ... وم	ن حي	ث أنّ	ه يح	دد نوعي	ة التعل	يم واتّجاهات	ه وبالت	الي  ستاذن األومكا

  ."نوعية مستقبل األجيال وحياة األمة

المجتم	ع وتقدم	ه  فهو رائ	د اجتم	اعي يس	هم ف	ي تط	وير ستاذهذا باإلضافة إلى الدور الريادي الّذي يلعبه األ

عل	ى الت	راث ال	وطني  ال	وطن وال	دفاع عن	ه والمحافظ	ة صحيحة تتّسم بحبعن طريق تربيته النشء تربية 

المع	ارف وتك	وين الق	درات  اإلنساني، وتسليح التالميذ بطرق العمل الذاتي التي تمّكنهم من متابعة اكتس	اب

والمهارات وغرس قيم العمل الجماعي في نفوسهم وتعويدهم على ممارسة الحي	اة الديمقراطي	ة ف	ي حي	اتهم 

  .يةاليوم
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ويح	اولون  يؤدي دور الق	دوة أو المث	ال النم	وذجي لتالمي	ذه إنّه	م يّمثلون	ه ويحاكون	ه ستاذوباختصار فإن األ

االنطباع به. فهو الذّي يّؤثر على سلوكهم وتفكيرهم، وهو بدون شك من العوامل المؤثّرة في تشكيل ق	يمهم 

 .) 28-27: 1986ومثلهم المستقبلية.(جبرائيل، 

  :االبتدائية التربية أستاذ إعداد برنامج  -6

  :االبتدائية التربية أستاذ إعداد برنامج مفهوم  -1

 ه	ذا وم	ن. ل	ه التهي	ؤ أو لألم	ر االس	تعداد كلم	ة م	ن وج	اء جه	ز، أو هي	ئ أو أع	د كلم	ة من جاء لغة اإلعداد

  .له واالستعداد للتعليم التهيؤ األساتذة إعداد وكليات مؤسسات في  األستاذ إعداد يعني المنطلق

 والمه	ارات والمع	ارف االتجاه	ات تنمي	ة إل	ى ته	دف مخطط	ة، مقصودة دينامية عملية بأنه اإلعداد يعرف 

 المستقبلية، أدوارهم بأداء القيام من تمكنهم لكي منظمة؛ بطريقة األفراد من مجموعة في توافرها المطلوب

 وص	وال ممكن، حد أقصد إلى المؤسسة في المتوافرة والبشرية المادية اإلمكانات من االستفادة من وتمكنهم

 األحي	ان بع	ض ف	ي اإلعداد ويسمى بها، يعملون التي مؤسستهم أو األفراد لهؤالء اإلنتاجية الكفاية رفع إلى

  .(13: 2014همام،.) الخدمة قبل التدريب

 مث	ل تربوي	ة مؤسس	ات وتت	واله التعل	يم، مهن	ة ي	زاول ك	ي للمعل	م أولية صناعة هو األستاذ بإعداد ويقصد -

 في.الخدمة قبل التعليمية مؤسسته في وتربويا وعلميا ثقافيا األستاذ الطالب يعد المعنى وبهذا. التربية كليات

 ب		ه يق		وم والنفس		ية التربوي		ة النظري		ات وف		ق وم		نظم مخط		ط برن		امج: بأن		ه األس		تاذ إع		داد برن		امج يع		رف

 مدرس	ي تزوي	د به	دف والثقافي	ة ي	ةوالمهن العلمي	ة ب	الخبرات الط	الب لتزوي	د متخصصة؛ تربوية مؤسسات

  )13: 2014همام،( التعليمية إنتاجيتهم وزيادة المهنة في النمو من تمكنهم التي التعليمية بالكفايات المستقبل

  االبتدائية: التربية أستاذ إعداد برنامج مكونات  -2

 والت	ي منه	ا تتش	كل الت	ي الرئيس	ية وعناص	رها مكوناته	ا ف	ي تلتق	ي فإنه	ا ، أستاذ إعداد برامج تختلف مهما

  : باآلتي تحديدها يمكن

 باألمور والمعرفة الوعي من األدنى الحد يمتلك أن على المجال هذا يركز:  )الثقافي اإلعداد( عامة مواد  

 عل	ى الحص	ول إل	ى ويس	عى أس	تاذ الطال	ب ب	ال تش	غل أن يمك	ن الت	ي المج	االت بش	تى تتعل	ق التي العامة

 ل	ذلك فلس	فية، أو ديني	ة أو تاريخي	ة أو أدبي	ة أو علمي	ة، م	واد الثقافي	ة الم	واد تك	ون وق	د. لها مقنعة إجابات

  : يأتي ما أستاذ إعداد برنامج يتضمن أن يجب

 منها يلزم وما العصر بثقافة  األستاذ تزود التي العامة، اإلنسانية الثقافة مجال في عامة مواد .  
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 وجي، العلمي التقدم إليه توصل ما بآخر  األستاذ تزويد	ه التكنول	ن وتمكين	زج م	ا الم	ين م	ة ب	الثقاف 

  . المختلفة الحياة مجاالت في التكنولوجيا إليه توصلت ما وآخر العلمي والتطور اإلنسانية

 ة بلغة التعامل من األستاذ تمكين	دة أجنبي	ى واح	ل، عل	ك األق	ة وذل	ات لمواجه	ة متطلب	ر ثقاف	العص 

 به	ا يتحص	ل أن يمك	ن الت	ي االتص	ال وس	ائل م	ن وسيلة اإلنجليزية اللغة أضحت حيث ، والعولمة

  . العصر ثقافة مجال في ينفعه ما على المستقبل معلم

 واد���ص م��داد( التخص��اديمي اإلع��ي) : أو األك� والحق		ائق المف		اهيم بجمي		ع األس		تاذ تزوي		د يقتض		ي التخصص

 يج	ب وعلي	ه. اإلنجاز على وقادر فاعل بشكل المدارس في لتدريسه يعد الذي بتخصصه الخاصة والمبادئ

 م	ا تلب	ي وأن الم	دارس، ف	ي إليه	ا الحاج	ة ض	وء ف	ي األس	تاذ إع	داد برنامج من المجال هذا مفردات اختيار

  . تخصصه مادة لتدريس معلومات من يحتاجه

 تحليله	ا، عل	ى وقدرته يدرسها، التي المادة على االستاذ سيطرة ضمان اإلعداد لهذا األساسي الغرض ويعد

  .الفكر وحدة مفهوم ضوء في معها تتكامل أن يجب التي األخرى بالمعارف وربطها

 وي اإلعداد(  التربوية المواد� إع	داد برن	امج منه	ا يتش	كل الت	ي المج	االت أه	م المج	ال ه	ذا يع	د:  )الترب

 بم	ا التدريس لمهنة الالزمة والمواد التربوية العلوم من يلزم بما المعلم الطالب تزويد ويتضمن األستاذ،

 وطرائ		ق والمن		اهج، التربي		ة، وأس		س ال		تعلم، ونظري		ات النم		و، نف		س وعل		م الترب		وي، ال		نفس عل		م فيه		ا

 ومي	ولهم، فردي	ة، ف	روق م	ن بي	نهم وم	ا المتعلم	ين، خص	ائص معرف	ة م	ن األستاذ تمكن التي التدريس،

-15 :2014هم		ام،.( والتفاع		ل التواص		ل وط		رق دافعي		تهم، إث		ارة وس		بل تعل		يمهم، وأس		س واس		تعدادها،

16(.  

 م ما الكف األستاذ إعداد عن قاصرة السابقة العناصر تبقى ) :المهني اإلعداد(  العملية التربية	تكمل ل	تس 

 ف	ي الفعلي	ة الممارس	ة موض	ع في  األستاذ تزود التي النظرية األسس يضع الذي العملية، التربية ببرنامج

  . التدريس مهنة في أدواره ألداء الالزمة المهارات واكتساب عمله، مجال

  االبتدائية: التربية أستاذ إعداد أهداف-3

 أله	داف ترجم	ة يك	ون وأن ب	د ال اإلع	داد برن	امج أن ستاذاأل بإعداد المهتمين لدى عليها المتفق األمور من

 ف	ي وض	وح ع	دم م	ن يع	اني العرب	ي األس	تاذ إع	داد أن المج	ال ه	ذا ف	ي الحق	ائق وم	ن ، األس	تاذ ه	ذا إعداد

 واض	حة فلس	فة وج	ود ع	دم إل	ى ه	ذا ويرج	ع إلع	داده، كأس	اس الموضوعة الحالية لألهداف بالنسبة الرؤية

 ف	ي  األس	تاذ إلع	داد أه	داف ص	ياغة أو وتحدي	د. األه	داف ه	ذه وتح	دد خطوات	ه وتوجه ترشده اإلعداد لهذا

 ال	ذي المجتم	ع ف	ي وظائف	ه أو المعل	م وظيفة تحديد من تنبثق أن يجب اإلعداد، بعملية تقوم التي المؤسسات



المرحلة االبتدائية أستاذ                                                                     الفصل الرابع                

 

84 

 

 أسس	ها تك	ون واض	ح، إط	ار ض	من وتنشط تتحرك أن ويجب السريع، التغير طابع يحمل والذي فيه، يعمل

  :التالي النحو على

 تتض	من المهني	ة، الحي	اة م	دى مس	تمرة العملي	ة ه	ذه تص	بح بحي	ث متص	لة، عملية األستاذ إعداد يكون أن -

  . مستمرا وتعليما الخدمة، أثناء وتدريب الخدمة، قبل ما تدريب

 أن ألج	ل والثقاف	ة، المعرف	ة م	ن إلي	ه يحت	اجون بم	ا الطلب	ة إلم	داد مهم	ا؛ يك	ون أن يجب األستاذ إعداد إن–

 ويس	تفيدوا الحاض	ر، في واالزدهار التقدم بمظاهر ويتحلوا وخبراته، الماضي وتراث عقيدتنا على يطلعوا

  . والخاصة العامة أحوالهم وتحسين التعليمية، العملية تطوير في وذلك هذا من

  .المجتمع في للتربية العامة األهداف مع ومتكاملة بينها، فيما متكاملة األهداف تكون أن - 

  . الجوانب هذه بين النسبي للتوازن ومحققة اإلعداد، جوانب لجميع شاملة تكون أن -

 ف	ي تالمي	ذهم إل	ى بع	د فيم	ا ينتق	ل مما الطلبة، في اإلسالمية التربية أهداف تحقيق ضرورة على تؤكد أن -

  ).14: 2014همام،(  العملية حياتهم مستقبل

  :في مساعدة ذوي صعوبات التعّلم في الفصل الدراسي ستاذ دور األ  -7

، يراع	ى فيه	ا جوان	ب قص	وره وجوان	ب تكامل	ه، تلمي	ذ حي	ث ي	تم وض	ع خط	ة تربوي	ة لك	لتفريد ال�تعلّم:  -

القدرة القرائية، والمفردات المنطوقة والمكتوبة، ومستوى ذكائه، ومستوى ومستوى أدائه اللغوي، وخاصة 

  .تلميذأن يكون برنامجا خاصا بال نضجه االنفعالي، وتاريخه التربوي، فالبرنامج ال بد

وفقا للحد األدنى لما يستطيع أداؤه سواء كان هذا المستوى عقليا أو رمزيا أو تخيليا  تلميذأن يكون تعليم ال -

  .أو حسيا

�يم ا -��ون تعل��ذأن يك��ى:  لتلمي��كلته بمعن��نمط مش��ا ل�ه		ل تتض		من الص		عوبة جوان		ب التكام		ل ف		ي أداء وفق

  .الوظائف المختلفة ؟ وهكذا في جميع األحوال يجب أن يكون التدريس في ضوء نمط الصعوبة

يجب عدم اقتصار الخطة التربوية على جوانب التكامل، فهو أس	لوب غي	ر ك	اف، إن اس	تخدمناه بمف	رده،  -

  .ألن أساس الصعوبات هو قصور في الجوانب الحية العصبية، ومن ثم يجب تنمية التكامل بينها

تب	اه م	ن خ	الل ضبط المتغيرات المهمة، وهذا يتطلب من المدرس التحكم في متغي	رات رئيس	ية مث	ل: االن -

للكلم		ات  الس		يطرة عل		ى المش		تات، وال		تحكم ف		ي درج		ة الق		رب والبع		د م		ع التالمي		ذ، ض		بط الحج		م بالنس		بة

  المكتوبة أو األشياء المادية.
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االهتمام بالتعلّم الّلفظي وغير اللّفظي، بمعنى أنّه ينبغي التركيز على المكونات اللّفظي	ة ف	ي مش	كلة ال	تعّلم  -

  .بحيث يتم ربط الجانبين، بحيث يمكن المزاوجة بينهمامع تخطيط الجهد، 

يج	ب أن يه	تم باالحتياج	ات العالجي	ة س	واء م	ن  س	تاذينبغي مراع	اة االعتب	ارات النفس	ية والعص	بية، فاأل -

  ) . 191-2006: 190الناحية السلوكية، وأيضا الجوانب الجسمية. (سالم و آخرون ،
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  :خالصة الفصل 

ه	و الوحي	د ال	ذي يق	رر م	ا س	تاذ تطرقت الباحثة  في هذا الفصل ألستاذ المرحلة االبتدائية ، حي	ث أن األلقد 

إذا كان		ت خططن		ا وإرش		اداتنا ص		حيحة أم ال ألن		ه ه		و ال		ذي ينف		ذ وب		ذلك يس		تطيع التع		رف عل		ى األخط		اء و 

  المعوقات أكثر من غيره .

تربوية خاصة بوجود تالميذ يعانون من صعوبات تعلم و مكانته في العملية الس							تاذ األ و منه تبرز أهمية 

المرحلة اإلبتدائية  أستاذ تعريف  فقد تم في هذا الفصل اللجوء إلى في قسمه و يحتاجون إلى رعاية خاصة.

المرحلة ابتدائية، مكانته في العملية التربوية ، واخيرا تطرقت ستاذ ،تكوينه ، خصائصه، األدوار المهنية أل

 .في مساعدة ذوي صعوبات التعلّم في الفصل الدراسي  ستاذاأل دورالباحثة إلى 
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  تمهيد :

بع��دما تطرقن��ا ف��ي الج��زء األول إل��ى مختل��ف الجوان��ب النظري��ة، والت��ي ت��م فيه��ا توض��يح ماهي��ة     

ص��عوبات الق��راءة و الكتاب��ة ، س��نتطرق اآلن إل��ى الج��زء الث��اني م��ن البح��ث المتمث��ل ف��ي الجان��ب 

 األول أهم الخطوات المنهجية وطريقة  العمل التي اتبع�ت ف�ي إع�داد هالميداني، والذي يضم في فصل

أدوات البح��ث، واختي��ار العين��ة وجم��ع المعلوم��ات وتحدي��د الوس��ائل اإلحص��ائية المطبق��ة ف��ي تحلي��ل 

البيان��ات والمعطي��ات والنت��ائج، وغي��ر ذل��ك م��ن اإلج��راءات العملي��ة الض��رورية إلنج��از الدراس��ة 

 الميدانية. 

  أوال :الدراسة االستطالعية:

س�ة االس�تطالعية باعتباره�ا خط�وة أساس�ية ف�ي قامت الباحثة بالدراأهداف الدراسة االستطالعية: -1

  البحث ، وذلك من أجل تحقيق مجموعة من األهداف وهي كاآلتي:

 التعرف على ميدان البحث لتفادي النقائص و الغموض في الدراسة األساسية.- أ/ 

م�دة من أدوات ومك�ان و، معالجة اإلجراءات المنهجية التي تم إتباعها في الدراسة االستطالعية -/ب 

 الدراسة والعينة التي طبقت عليها الدراسة .

  بناء و التأكد من صالحية الخصائص السيكو مترية ألدوات القياس.  -/ج

  المجال الجغرافي للدراسة االستطالعية :-2

ميل�ود و ابتدائي�ة حمي�دي ب�ن  تم اختيار ثالث ابتدائيات (ابتدائية ب�ن بغ�داد لحس�ن ، ابتدائي�ة القن�دوز  

شاعة ) من بين ابتدائيات والية مستغانم ، وذلك نظرا للتسهيالت التي تلقته�ا الباحث�ة م�ن قب�ل الط�اقم 

 اإلداري .

  : المجال الزمني للدراسة االستطالعية-3

  . 31/04/2018إلى غاية  01/04/2018 دامت مدة الدراسة االستطالعية حوالي شهر من   

 ومواصفات العينة االستطالعية: عينة الدراسة -4

  طريقة المعاينة:  -4-1        

أجريت هذه الدراسة على عينة من أساتذة  ابتدائيات (بن بغداد لحس�ن ، القن�دوز ميل�ود ، حمي�دي ب�ن 

أس��تاذ و  55، تكون��ت عين��ة الدراس��ة االس��تطالعية م��ن  ش��اعة ) ، حي��ث اختي��رت بطريق��ة  عش��وائية

نظرا لوضع  اتاستمار 10أستاذا، و ذلك بسبب إلغاء  65إناث) من مجموع  36ذكور ، 19أستاذة (

بعض األساتذة  أكثر من اختيار واحد في أكثر من فقرة ، و البعض األخر لم يكملون  ملئ االستبيان 

  .لى أسئلة االستبيان بإعطاء مثال عن ذلك رغم شرح الباحثة لكيفية اإلجابة ع
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  عينة الدراسة االستطالعية وموصفاتها :   -4-2

  حسب الجنس: -أ/

  يمثل الجدول التالي توزيع عينة الدراسة االستطالعية للبحث حسب متغير الجنس :

  ): يوضح توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب الجنس.04جدول رقم(

  المجموع  ذكور  إناث  الجنس

 55 19 36 العدد

 % 100 % 35 % 65 النسبة المئوية ٪

  

) أكب�ر %65أنث�ى بنس�بة 36) أن عدد إناث عينة الدراسة االستطالعية (04يتضح من الجدول رقم (

م�ن مجم�وع  %30) ف�رد أي نس�بته 17) بف�ارق ق�دره  (%35ذكراً بنسبة  19من عدد الذكور فيها (

  أفراد عينة الدراسة ككل ، هذا ما يوضحه المخطط التالي.

  
  

 توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب الجنس.دائري  ):مخطط 01شكل رقم (

 

  حسب المؤهل العلمي : -ب/

  يمثل الجدول التالي توزيع عينة الدراسة االستطالعية للبحث حسب متغير المؤهل العلمي :

  ): يوضح توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب المؤهل العلمي :05جدول رقم(

  المجموع  ماستر  ليسانس  بكالوريا  المؤهل العلمي 

 55 17 28 10 العدد

 % 100 %31 %51  %18 النسبة المئوية ٪

                

35%

65%

ذكر

أنثىى
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أس�تاذ  28عدد أساتذة ذوي المؤهل العلمي ليس�انس ) والمخطط أدناه أن 05يتضح من الجدول رقم(  

وع�دد أس�اتذة ال�ذين  %31أستاذ بنسبة  17يفوق عدد أساتذة الذين لديهم ماستر    %51أي ما نسبته 

  توزيع المخطط أدناه . وهذا ما يوضحه % 18أساتذة  اي ما نسبته  10لديهم بكالوريا 

  
 

 حسب المؤهل العلمي.يمثل مخطط دائري لتوزيع عينة الدراسة االستطالعية ): 02شكل رقم (

  

  : في التدريس  حسب الخبرة -ت/

  يمثل الجدول التالي توزيع عينة الدراسة االستطالعية للبحث حسب متغير الخبرة العملية  :

  .في التدريس حسب الخبرة ) : يوضح توزيع عينة الدراسة االستطالعية 06جدول رقم(   

 05أقRRRRRRRRRل مRRRRRRRRRن   الخبرة 

  سنوات 

  المجموع  سنة  15أكثر من   سنة  15 - 10من   سنوات 10 - 05من 

 55 13 06 15 21 العدد

 %100 %24 %11 %27 %38 النسبة المئوية ٪

  

 05أق�ل م�ن ف�ي الت�دريس أن عدد األساتذة ذوي األقدمية ) والبيان التالي 06يتضح من الجدول رقم(    

 10ــ��ـ  05يف��وق ع��دد األس��اتذة ذوي األقدمي��ة المهني��ة (م��ن %38أي م��ا نس��بته  أي م��ا نس��بته  س��نوات

و من لديهم %، 11بفارق قدره  ة سن15 - 10وعدد األساتذة الذين تفوق أقدميتهم  % 27 ب   سنوات)

عل��ى الت��والي، وه��ذا م��ا يوض��حه  % 24أس��تاذ أي م��ا نس��بته  13س��نة  15األقدمي��ة المهني��ة أكث��ر م��ن 

  المخطط التالي:

18%

51%

31%

بكالوريا

ليسانس

ماستر
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في ): يمثل مخطط دائري لتوزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب الخبرة 03شكل رقم (

  التدريس

  :  أدوات الدراسة - 5

  مقياس صعوبات التعلم موجهة لألساتذة  -5-1

  مقياس صعوبات التعلم القراءة و الكتابة وفق اتباعها الخطوات التالية: صياغة إعادة قامت الباحثة ب

  ( االستفادة من الدراسات السابقة )   الخطوة األولى :

عل�ى أه�م الدراس�ات المفس�رة عتم�اد وهي الخطوة التي تمت بالتوازي مع الخطوة السابقة، وفيها تم اال

لصعوبات القراءة و الكتابة التي تشمل مجموعة من المقاييس ذات الص�لة بالموض�وع  وم�ن ب�ين ه�ذه 

  الدراسات :

صRعوبات تعلRم القRراءة و الكتابRة لRدى أطفRال السRنتين تح�ت عن�وان ، )  1972دراسة دمحم عودة   ( -

  .األولى و الثانية من التعليم اإلبتدائي 

صعوبات التعلم قراءة اللغة العربيRة و كتابتهRا فRي الطRور والتي بعنوان ، ) 1987دراسة تعوينات ( -

  .الثالث من التعليم االبتدائي 

س اتجاهات نحو مشكلة صعوبات التعلم تحت عنوان  ،)2000( عواد دراسة  -   .قيا

معرفRRة اتجاهRRات المعلمRRين فRRي المRRدارس العامRRة نحRRو و الت��ي بعن��وان  ،)2005 ( الج��وري دراس��ة  -

األطفRRال ذوي صRRعوبات الRRتعلم ومعرفRRة الفRRروق فRRي االتجاهRRات بRRين المعلRRم العRRادي ومعلRRم التربيRRة 

  .الخاصة 

  

19%

14%

5%

62%

سنوات 05اقل من 

سنوات 10سنوات إلى  05من 

سنوات 15سنوات إلى  10من

سنة15أكثر من 
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  (تحديد األبعاد): نيةالخطوة الثا  •

ومن خالل هذه المعلومات المستمدة من التالميذ واالستعانة بدراسات السابقة، تم بناء اإلستمارة 

عبارة  33تحتوي على  صعوبة التعلم القراءة والكتابة من وجهة نظر أساتذة التعليم االبتدائيلمعرفة 

  . بعدينو تتكون من 

في الخبرة  ،المؤهل العلمي، ات الشخصية عن المستجيب (الجنس ،للبيان القسم األولخصص 

  ). التدريس

فقرة   33، وإشتملت على  بفقرات صعوبة التعلم القراءة والكتابة استمارة خاصة القسم الثاني :

  :)07، كما هو موضح في الجدول رقم ( بعدينموزعة على 

  ( الصورة األولية) صعوبة القراءة والكتابة): يشير الى أبعاد استبيان 07جدول رقم( 

  مقايسه الفرعية  البعد

فالتلميذ المعسور قرائيا وتتمثل  األستاذ راهاالتي ي الصعوباتتتضمن    القراءة صعوبةالبعد األول : 

في وهي أن يزيد أو ينقص التلميذ حرف فالكلمة ، او ينطقها بطريقة 

  خاطئة ، صعوبة الربط بين الحرف وصوته ...

فالتلميذ المعسور كتابيا  وتتمثل  األستاذ راهاالتي ي الصعوباتتتضمن    صعوبة الكتابةالبعد الثاني : 

في نقل الكلمة بصورة خاطئة ، عكس الحرف او الرقم عند الكتابة ، 

  عدم التمييز بين اليمين والشمال عند الكتابة .

  

  ):صعوبة القراءة والكتابة : (صياغة فقرات استبيان الثالثةالخطوة  •

  .حسب أبعاده و مقاييسه الفرعية صعوبة القراءة والكتابة): يشير إلى توزيع فقرات استبيان 08جدول رقم(

  المجموع الفقرات   ترتيبها  األبعاد

-31-30-29- 27-25-24- 23-18- 14-13-10-9- 6-4-3- 2-1  صعوبة القراءة

32-33.  

19  

  14  .28- 22-26-21- 20-19-17-16-15- 12-11-8- 7-5   صعوبة الكتابة

  33  المجموع

  

  (طريقة التطبيق): الرابعة الخطوة

، حيث يطل�ب م�ن األس�تاذ أن يح�دد  االبتدائيهذا المقياس يطبق جماعيا وهو موجه ألساتذة التعليم   

أم�ام اإلجاب�ة ×) مدى تطابق كل صفة من الصفات الموجودة باالستبيان علي�ه ،وذل�ك بوض�ع إش�ارة(

 المناسبة ، مع العلم انه ال يوجد إجابة صحيحة أو خاطئة.
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  (طريقة تفريغ وتصحيح االستبيان): خامسةالخطوة ال

هذا المقياس موجه ألساتذة التعل�يم االبت�دائي به�دف اإلجاب�ة علي�ه ، فك�ل أس�تاذ  يق�رأ المقي�اس يخت�ار 

  ) يوضح ذلك:09، والجدول رقم ( x 0، الx 1إجـابة واحدة من بين بديلين . نعم 

  ): يمثل سلم التنقيط الستبيان صعوبات تعلم القراءة و الكتابة .09جدول رقم (

  ال  نعم   االختيارات

  سالبة  موجبة   الفقرة 

  0  1  الدرجة

  

  الخصائص السيكو مترية الستبيان صعوبة القراءة والكتابة : -6

  صدق األداة : -ا

وص�دق  اعتمدت الباحث�ة ,ف�ي دراس�تها لمعرف�ة م�دى ص�دق المقي�اس عل�ى ص�دق االتس�اق ال�داخلي،

  . Spss 20المقارنة الطرفية حيث اعتمدت على 

  : الداخليأوال: صدق االتساق 

  : وبعد صعوبة القراءة. صدق االتساق الداخلي بين الفقرة 1-ا
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   وبعد صعوبة القراءةالداخلي بين الفقرة  االتساقيوضح نتائج حساب ) 10 (جدول رقم

معامل   الفقرة  رقم البند
  االرتباط

  الداللة

  دال  **0.446 . بعمليتي الكتابة و القراءة دون رغبة تلميذيقوم ال  01

  دال  **0.442 . دالالت التعب أثناء عمليتي القراءة و الكتابة تلميذ يبدي ال  02

  دال  **0.363 . صعوبة في إنهاء مهمات الكتابة و القراءة تلميذ يجد ال  03

  دال  **0.383 . طاقة كبيرة أثناء عمليتي القراءة و الكتابة تلميذيبذل ال  04

  دال  *0.296 . بحركات عشوائية أثناء عملية القراءة تلميذيقوم ال  06

 دال  **0.521 .بالتأتأة أثناء عملية القراءة تلميذيقوم  ال  09

 دال  *0.441  بتقريب رأسه إلى الكتابة أثناء عملية القراءة رغم أن بصره تلميذيقوم ال  10

 دال  *0.319 . من المحو أثناء الكتابة تلميذيكثر ال  12

 دال  **0.593 . من إعادة القراءة تلميذاليكثر   13

 دال  **0.463 . صعوبة في قراءة ما يكتب تلميذيجد ال  14

 دال  **0.661 . بقلب بعض األحرف أثناء القراءةتلميذ يقوم ال  18

 دال  **0.514  بتبديل مكان األحرف أثناء الكتابة و القراءة تلميذ يقوم ال  23

 دال  **0.609 . بإنقاص أو إضافة أحرف أثناء الكتابة و القراءة تلميذيقوم ال  24

 دال  **0.563 . بإنقاص أو إضافة نقاط أثناء الكتابة و القراءة تلميذيقوم ال  25

 دال  *0.399  المحافظة على التسلسل الخطي أثناء عملية الكتابة تلميذال يستطيع ال  28

 دال  **0.488 . التحكم في حركة العينين أثناء القراءة تلميذيستطيع ال  29

 دال  **0.525 . التعرف إلى األصوات المرتبطة بالحروف تلميذيستطيع ال  30

 دال  *0.399 . تذكر أسماء الحروف و أشكالها تلميذال يستطيع ال  31

 دال  **0.456 . أثناء قراءة الكلمات الطويلة تلميذيتعثر ال  32

 دال غ   0.183 . القراءة الشفهية البطيئة و المجهدة  33

  ).0.05٭ دالة عند مستوى (                 ).0.01٭٭ دالة عند مستوى(

) أن معامالت االرتباط  التي ت�م الحص�ول علي�ه ب�ين درج�ة ك�ل بن�د م�ن 10يتضح من الجدول رقم (

 -09 -04 - 03 - 02-01[   م�ن)0,01(دالة إحصائيا عند مستوى داللة للبعد  بنود والدرجة الكلية 

 -28 -12 -10-06 [م��ن 0,05عن��د و  ]فق��رة  32إل��ى    -30  -29 -25 -24 -23 -18 -14 -13

  )  وعليه تم الغاءها. 33، مما يدل على اتساق المقياس  وتماسك بنوده ، ماعدا فقرة ( ]فقرة  31

   : وبعد صعوبة الكتابة. صدق االتساق الداخلي بين الفقرة 2-ب

  وبعد صعوبة الكتابة.الداخلي بين الفقرة  االتساقيوضح نتائج حساب  )11(جدول رقم 

رقم 
  البند

  الداللة  معامل االرتباط  الفقرة

  دال  **0.431 . على القلم أثناء عملية الكتابة تلميذيضغط ال  05

  دال  *0.296 . بحركات عشوائية أثناء عملية القراءة تلميذيقوم ال  06

 دال  *0.321 . صعوبة في مسك القلم بالطريقة الصحيحة تلميذاليجد   07

 دال  *0.341 . بتبديل يديه أثناء عملية الكتابة تلميذيقوم ال  08

بتقريب رأسه إلى الكتاب أثناء عملية الكتاب�ة رغ�م  تلميذيقوم ال  11
 . أن بصره سليم

 دال  **0.453

 دال  *0.319 . من المحو أثناء الكتابة تلميذيكثر ال  12

 دال  *0.394 .صعوبة في عملية التنظيم داخل الصفحة تلميذيجد ال  15
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 دال  **0.517 . غير مقرؤء تلميذخط ال  16

 دال  **0.469 . بقلب بعض األحرف أثناء الكتابة تلميذيقوم ال  17

 دال  **0.541  .على الفراغات داخل الكلمات تلميذال يحافظ ال  19

 دال  **0.489 . على الفراغات بين األسطر تلميذال يحافظ ال  20

 دال  *0.368 . إلى تغيير حجم األحرف داخل الكلمات تلميذيميل ال  21

ص��عوبة ف��ي رس��م خ��ط متواص��ل ومتكام��ل داخ��ل  تلمي��ذيج��د ال  22
 . الكلمات

 دال  **0.458

 دال  **0.515 .أثناء الكتابة اإلمالئية تلميذيخطئ  ال  26

المحافظة على التسلسل الخطي أثن�اء عملي�ة  تلميذال يستطيع ال  28
 . الكتابة

 دال  *0.399

  ).0.01٭٭ دالة عند مستوى(

  ).0.05٭ دالة عند مستوى (

) أن معامالت االرتباط  التي ت�م الحص�ول علي�ه ب�ين درج�ة ك�ل بن�د 11يتضح من الجدول رقم (

  .) 0.05) و (0,01دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( للبعد من بنود والدرجة الكلية

س. صدق االتساق الداخلي بين ب    :األبعاد والدرجة الكلية للمقيا

س : االتساق) يوضح نتائج حساب 12جدول رقم (   الداخلي بين البعد و الدرجات الكلية للمقيا

  مستوى الداللة  معامل اإلرتباط  األبعاد

  دال  **0.917  صعوبة القراءةبعد 

 دال  **0.922   صعوبة الكتابة بعد 

  

 بع��د ) أن مع��امالت االرتب��اط  الت��ي ت��م الحص��ول علي��ه ب��ين درج��ة ك��ل 12يتض��ح م��ن الج��دول رق��م (

) ، مم��ا ي��دل عل��ى اتس��اق المقي��اس  0,01دال��ة إحص��ائيا عن��د مس��توى دالل��ة (للبع��د  والدرج��ة الكلي��ة 

  .وتماسك بنوده 

  التمييزي) :ثانيا :صدق المقارنة الطرفية ( 

قامت الباحثة بحساب ص�دق المقارن�ة الطرفي�ة ب�ين درج�ات األعل�ى واألدن�ى ، حي�ث ت�م ترتي�ب 

) ترتيب��ا تنازلي��ا حس��ب الدرج��ة الكلي��ة الت��ي حققه��ا ك��ل م��نهم ف��ي 54أف��راد العين��ة االس��تطالعية (ن=

دا) ف��ر 15% م��ن ال��درجات وع��ددهم (27االجاب��ة عل��ى فق��رات المقي��اس كك��ل ،ث��م ت��م اختي��ار أعل��ى 

ف��ردا)، وت��م اج��راء المقارن��ة ب��ين المجم��وعتين ،وذل��ك  15% م��ن ال��درجات وع��ددهم (27،وادن��ى 

  ) :13(باستخدام اختبار (ت) .كما هو موضح في الجدول رقم
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  :يوضح صدق المقارنة الطرفية بين مرتفعي ومنخفضي الدرجات باستخدام اختبار (ت) )13(جدول رقم

المتوسط   الفئة  
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الداللة sigقيمة   قيمة (ت)

  دالة  **0.000  09.68  2.07  25.00  المرتفعين  الدرجة الكلية

  2.84  16.12  المنخفضين

  ).0.01٭٭ دالة عند مستوى(

ان مقياس ص�عوبة ال�تعلم الق�راءة والكتاب�ة  يتمت�ع بالص�دق التميي�زي ) 13(يتضح من الجدول رقم

،حيث توج�د ف�روق دال�ة احص�ائيا ب�ين مرتفع�ي ومنخفض�ي ال�درجات عل�ى الفق�رات  والدرج�ة الكلي�ة 

 للمقياس ، لصالح مرتفعي الدرجات . وبما أن المقياس صادق فهو بالتالي ثابت.

 :   ثبات األداة-ب

  التجزئة النصفية :الثبات عن طريق -1

بعد التأكد من صدق االستبيان والقيام بالتعديالت الالزمة نقوم اآلن بالتأكد م�ن ثبات�ه وق�د اخترن�ا      

ال�ى نص�فين : النص�ف األول  صعوبات القراءة و الكتاب�ة طريقة التجزئة النصفية حيث قسم استبيان 

ص�ف الث�اني يض�م الفق�رات ذات األرق�ام ) ، والن31ال�ى  1خاص بالفقرات ذات األرق�ام الفردي�ة(من 

) ، ث�م قام�ت الباحث�ة بع�د ذل�ك بحس�اب معام�ل الثب�ات وت�م حس�ابه بط�ريقتين   32الى  2الزوجية(من 

  وعليه كانت النتائج كاآلتي:

يوضRح نتRائج حسRاب ثبRات مقيRاس صRعوبة القRراءة والكتابRة عRن طريRق التجزئRة  )14(جدول رقم

  النصفية

  تصحيح معامل االرتباط  معامل االرتباط  الثبات

س ككل   0.800  **0.662  المقيا

  

) وبع�د تص�حيحه 0.662أن معام�ل الثب�ات لنص�في اإلس�تبيان يس�اوي( )14(يتضح من الجدول رق�م 

  ).0.80بمعادلة سبيرمان براون أصبح يساوي(

  معامل الثبات الفا لكرونباخ:عن طريق  -2

 يوضح نتائج قيم معامل الفا لكرونباخ )15(جدول رقم            

  معامل الفا لكرونباخ  البعد

  0.637   صعوبة القراءة

  0.768  صعوبة الكتابة

  

م��ن خ��الل ق��يم معام��ل ألف��ا لكرونب��اخ يتض��ح لن��ا أن مقي��اس ص��عوبة الق��راءة والكتاب��ة يتس��م بق��در م��ن 

  كأداة قياس في دراسات الحقة.يقه االستقرار في نتائجه أي أنه يقيس ما وضع لقياسه فيمكن تطب
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  :ثانيا: الدراسة األساسية

  منهج الدراسة: .1

الدراس�ة عل�ى عين�ة م�ن أس�اتذة  ةاستخدمت الباحثة المنهج الوصفي  في دراستها من خالل تطبيق أدا       

صعوبات تعلم القراءة و الكتابة و هذا المنهج مناسب لطبيعة هذه الدراسة التي تستهدف  ،اإلبتدائي  التعليم 

، و ال يقتصر المنهج الوصفي على جم�ع البيان�ات و تبويبه�ا ف�ي ج�داول فق�ط ، ب�ل  تفس�يرها بع�د اس�تخدام  

أساليب القياس و التصنيف و التفسير و تنظيم البيانات و تحليلها  و من  ثم  استخراج النتائج ذات الداللة و 

  لدراسة في البحث.المغزى بالنسبة للمشكلة موضوع ا

  الزمني للدراسة األساسية : المجال الجغرافي و .2

  المجال الجغرافي :-ا

  بمدينة مستغانم وهي : ابتدائيات سبعقامت الباحثة بدراستها الميدانية في 

  ابتدائية نسيب يحي . -1

  .ابتدائية حي جيش التحرير الوطني  -2

 . تحاليتي عثمان ابتدائية  -3

 .ابتدائية بن حمادي أحمد  -4

 ابتدائية بن بغداد لحسن . -5

 ابتدائية القندوز ميلود . -6

  ابتدائية حميدي بن شاعة . -7

غانم ، ت��م اختي��ار الباحث��ة له��ذه وذل��ك بع��د حص��ولها عل��ى رخص��ة ال��دخول م��ن مديري��ة التربي��ة لوالي��ة مس��ت

   تالميذ ذوي صعوبات في التعلم القراءة و الكتابة .على أساس وجود ابتدائيات 

  المجال الزمني :-ب

الدراس�ة ة لتوزي�ع و اس�تالم أدا،   2018-05-16ال�ى غاي�ة  2018-05- 01امتدت الدراسة األساس�ية م�ن 

  عينة الدراسة األساسية . على األساتذة

  . خصائص مجتمع الدراسة األساسية :3

مس�تغانم  ي�ة(ذك�ور وإن�اث) المكلف�ين بالت�دريس والت�ابعين لمديري�ة التربي�ة بوال شمل مجتمع البح�ث أس�اتذة

، بل��غ مجتم��ع  )130والب��الغ ع��ددهم (  س��بعةبت��دائيات ، الموج��ودين ف��ي ا2018/ 2017للع��ام الدراس��ي 

  ).170(ابتدائية حسب إحصائية كل  ساتذة األ
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 : ألساتذةا    

صعوبات تعلم القراءة و الكتابة من وجهة نظر أساتذة التعليم االبت�دائي يهتم في البحث الحالي بدراسة       

، يت�وزع أس�تاذا 130بمدينة  مستغانم ، الذين  يمثلون بذلك أفراد مجتمع هذا البحث الذي يق�در ع�دد أف�راده 

  مجتمع الدراسة على حسب الجدول أدناه : االساتذة 

توزيع أساتذة التعليم االبتدائي باالبتدائيات سبعة بالسنة الدراسية حسب المدارس  ) :16(جدول رقم 

  .االبتدائية

  

  

  

  المادة

 

  

  

  

  

  أ.ل فرنسية   أ.ل عربية    عدد األساتذة االبتدائيات

  02  23  ابتدائية نسيب يحي  -1

ابتدائية حي جيش  -2

  التحرير الوطني 

24  04  

  03  19  ابتدائية تحاليتي عثمان  -3

  01  11  ابتدائية بن حمادي أحمد  -4

  01  06  ابتدائية بن بغداد لحسن  -5

  02  20  ابتدائية القندوز الميلود  -6

ابتدائية حميدي بن  -7

  شاعة 

12  02  

  15  115  المجموع 

130  

    

 م��ادة اللغ��ة العربي��ة و اللغ��ة الفرنس��يةالت��ي اعتم��دت عليه��ا الباحث��ة ف��ي دراس��تها ه��ي :  م��وادفيم��ا يخ��ص ال 

المذكورة سابقاً و التي تضم المجتم�ع ال�ذي  مادتين في ال درسين الم االساتذة  المذكورة أعاله ؛  قدر مجموع

أي نسبة حج�م  استاذا  170من المجتمع حجمه أستاذا  130 سحبت منه عينة الدراسة األساسية التي حجمها 

  ٪ من حجم مجتمع الدراسة ككل.76.47العينة هي 
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  ومواصفات عينة الدراسة األساسية : دراسةطريقة ال .4

أس�اتذة التعل�يم قامت الباحثة بسحب عينة الدراسة األساسية في البحث الحالي بطريقة عشوائية المتمث�ل ف�ي 

   ، فكانت عينة الدراسة األساسية للبحث كما يلي :االبتدائي

  المعنية بالدراسة: بتدائياتا -4-1

 18، بمتوس�ط   ابت�دائيات  س�بعةم�ن مدرس�ا  130سحبت الباحثة عينة الدراس�ة األساس�ية متكون�ة م�ن      

  ) و المخطط التالي:17وانحراف معياري هذا ما يوضحه الجدول رقم ( ابتدائية من كل  أستاذ 

  .بتدائيات): توزيع عينة الدراسة األساسية حسب اال17جدول رقم (

نسيب   اسم االبتدائية

  يحي

حي جيش 

التحرير 

  الوطني

تحاليتي 

  عثمان

بن حمادي 

  أحمد

القندوز 

  ميلود

بن بغداد 

  لحسن

حميدي بن 

  شاعة

  المجموع

  130  14  7  22  12  22  28  25  عدد األساتذة

  %100  %11  %5  %17  % 9  % 17  % 22 %19  النسبة المئوية

  

ابتدائية ما عدا ابتدائية تحاليتي عثم�ان و يتقارب من ال العينة اساتذة ) أن عدد  17( يتضح من الجدول رقم 

بابتدائي�ة ٪  و 22بنس�بة   أس�تاذ 28هذا ما يجعل النسب المئوية متساوية ، فقدر أكبر عدد هو  القندوز ميلود 

بابتدائي�ة ب�ن بغ�داد لحس�ن م�ن المجم�وع الكل�ي ٪ 5بنس�بة  07، و أق�ل ع�دد ه�و  حي جيش التحرير الوطني 

  لألفراد العينة .
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  . بتدائيات ): مخطط أعمدة لتوزيع عينة البحث حسب اال04شكل رقم (

ابتدائية حي جيش ) يفسر النتائج الواردة في الجدول السابق ، إذ مثلت 04المخطط الذي في الشكل رقم (  

  نس�يب يح�ي ابتدائي�ة ب�أطول عم�ود ألنه�ا تح�وي أكب�ر ع�دد أس�اتذة لعين�ة البح�ث ، مقاب�ل التحرير الوطني 

وذل�ك حس�ب ع�دد القن�دوز ميل�ود  م�عتحاليت�ي عثم�ان ابتدائي�ة   حي�ث تتس�اوى، و  نوع�ا م�ا   هاتماثلالتي 

ب�ن ، في كل من ابتدائية حميدي بن ش�اعة وب�ن حم�ادي أحم�د  ابتدائية وتأتيتالميذ العينة التي تشملها كل 

 من مجموع أفراد عينة البحث ككل.   اساتذة 7أستاذ و  12أستاذ و  14من بغداد لحسن 

  حجم عينة الدراسة األساسية: -4-2

  .تم اختيارهم بطريقة عشوائية  األساتذةة من عين ملت على الدراسة األساسية اشتعينة 

  :  ساتذة عينة األ

إن��اث) م��ن  119ذك��ور، 51( أس��تاذا و أس��تاذة  170ش��ملت عين��ة الدراس��ة األساس��ية ف��ي البداي��ة عل��ى  

، اضطرت الباحثة في النهاي�ة عل�ى اإلبق�اء فق�ط عل�ى االبتدائيات في مادتي اللغة الفرنسية و اللغة العربية 

لع��دم توفره��ا عل��ى ش��روط  أس��تاذ  40اس��تمارة ل��ـ  40إن��اث ) ، أي ت��م إلغ��اء  91ذك��ور ،  39ف��رداً ( 130

قبولها في البحث حتى ال تخل بنتائجه ، كم�لء االس�تبيان م�ن ط�رف بع�ض أف�راد العين�ة بوض�ع أكث�ر م�ن 

عدم إكمال البعض اآلخر لمل�ئ االس�تبيان بت�رك فق�رات من�ه دون إجاب�ة ، اختيار واحد ألكثر من فقرة ، و 

 ت��م اختياره��ا بطريق��ة عش��وائية ،رغ��م ش��رح الباح��ث لتعليم��ة و كيفي��ة اإلجاب��ة عل��ى فق��رات المقي��اس ، 

لغة العربية مت�وزعين عل�ى   115قسم ،  15اللغة الفرنسية تتضمن  15( تينالتالي المادتين يتوزعون على 

رسون تحت نفس الظروف المدرسية بصفة عامة ، فهم بذلك يمثلون مجتمع البح�ث ف�ي د) ، ويقسم   115

7
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22 22

25
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بن بغداد لحسن  حميدي بن 
شاعة
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نسيب يحي القندوز ميلود  تحاليتي عثمان حي جيش 
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هذه الدراسة ، و قد قدمت الباحثة خصائص عينة البحث بالتفصيل تحت عنوان  خص�ائص عين�ة الدراس�ة 

  التكرارية و الرسومات البيانية كما هو وارد في الصفحات الموالية.األساسية بالجداول 

  خصائص عينة الدراسة األساسية: -4-3

  :حسب الجنس -أ/ 

  يمثل الجدول التالي توزيع عينة الدراسة األساسية للبحث حسب متغير الجنس :

  حسب الجنس.  ): يوضح توزيع عينة الدراسة األساسية18جدول رقم(

  المجموع  ذكور  إناث  الجنس

 130 39 91 العدد

 %100 30% %70 النسبة المئوية ٪

  

) أكب�ر م�ن ع�دد %70أنثى بنسبة 91) أن عدد إناث عينة الدراسة األساسية (18الجدول رقم ( يتضح من

م��ن مجم��وع أف��راد عين��ة  %40) ف��رد  أي نس��بته 52) بف��ارق ق��دره (%30ذك��راً بنس��بة36ال��ذكور فيه��ا (

  الدراسة ككل ، هذا ما يؤكده الشكل التالي.

  

 

  مخطط أعمدة لتوزيع عينة البحث تبعا لمتغير الجنس. ) :05شكل رقم(
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  :المؤهل العلمي حسب -/ ب

  يمثل الجدول التالي توزيع عينة الدراسة األساسية  للبحث حسب متغير المؤهل العلمي 

  .المؤهل العلمي): توزيع عينة الدراسة األساسية حسب 19جدول رقم (         

  المجموع  ماستر   ليسانس  بكالوريا   المؤهل العلمي 

عددال  64 36 30 130  

 النسبة المئوية ٪
%49,23 %27,69 %23,08 100% 

           

تق�ارب  ال ) أن عدد أفراد عينة البحث للدراسة األساسية يتوزعون بطريق�ة19يتضح من الجدول رقم ( 

التوزيع الطبيعي ألفراد مجتمع الدراسة  حيث نالح�ظ أن ارتف�اع المؤه�ل العلم�ي  لألس�اتذة المتحص�لين 

أس�تاذ أي م�ا  36و أما بالنسبة لش�هادة ليس�انس   %49,23أستاذ أي ما نسبته  64على شهادة البكالوريا 

ه�ذا   %23,08ي مانس�بته أ 30فأما شهادة الماستر نالح�ظ انخف�اض ف�ي ع�دد أس�اتذة  %69, 27نسبته 

  التوزيع يوضحه المخطط البياني في الشكل الموالي.

 

  ) : مخطط أعمدة لتوزيع عينة البحث تبعا لمتغير المؤهل العلمي.06شكل رقم(
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  :في التدريسالخبرة حسب  -/ت

  : الخبرة في التدريس يمثل الجدول التالي توزيع عينة الدراسة األساسية  للبحث حسب متغير 

  الخبرة في التدريستوزيع عينة الدراسة األساسية  حسب  ): يوضح20جدول رقم(

 الخبرة

  (سنة) العملية

أقل من 

05 

  سنوات

 05من 

سنوات إلى 

  سنوات  10

سنوات  10من 

  سنة  15إلى 

 15أكثر من 

  سنة 
  المجموع

عددال  18 26 22 64 130 

النسبة 

وية ٪ئالم  
13,85% %20 16,92% 49,23% 100% 

         

 أس�تاذ 64عينة الدراس�ة األساس�ية و المتمث�ل ف�ي  ألساتذة أن أكبر عدد ل) 20يتضح من الجدول رقم(      

م�ن التعل�يم  س�اتذةس�نة ه�و مع�دل الع�ادي أل 15 أكث�ر م�ن يةلالعم خبرتهم٪ ، تتراوح 49,23أي ما نسبته 

أي م�ا نس�بته  أس�تاذ  26فع�ددهم سنة  10 إلى سنة 05ما بين  ية لالعم خبرتهم، و الذين تتراوح  االبتدائي

م�ن  خب�رتهم ٪ تش�مل ال�ذين 16,92م�ا نس�بته  أستاذ 22، و فئة األقلية في العينة ككل والتي عددها ٪ 20

 18س�نوات فع�ددهم  05ي�ة أق�ل م�ن لالعم خب�رتهمو أما  األساتذة التي تتراوح   سنة ،  15سنوات إلى 10

  التوزيع المخطط أدناه . يوضح ذلك13,83  %  نسبتهأستاذ أي ما 

  

  .الخبرة في التدريس ) : مخطط أعمدة لتوزيع عينة البحث تبعا لمتغير07شكل رقم(

  

13,85%

20%
17%

49%

سنوات  05أقل من    10سنوات الى  05من 
سنوات

 15سنوات الى  10من 
سنوات

سنة   15أكثر من 

الخبرة العملية
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  أدوات الدراسة األساسية :. 5

  :ةالتالي  ةداللحصول على معطيات الدراسة الكمية طبقت الباحثة األ

س   - أ   .ستاذاستبيان موجه لأل :صعوبات القراءة و الكتابةمقيا

الباحثة بتصميم وبناء هذا المقياس بعد  اطالعها عل�ى العدي�د م�ن الدراس�ات والبح�وث التربوي�ة الت�ي قامت 

اله��دف م��ن ه��ذا المقي��اس ه��و معرف��ة ص��عوبات  ،تش��مل مجموع��ة م��ن االس��تمارات ذات عالق��ة بالموض��وع

ة بعد أن تم حساب داخل غرفة الصف، طبق في الدراسة األساسيالقراءة و الكتابة  التي يعاني منها التالميذ 

ص��دقه وثبات��ه ف��ي الدراس��ة االس��تطالعية، وتب��ين أن مقي��اس مناس��ب لموض��وع الدراس��ة.(انظر الملح��ق 

  ).01رقم

 المؤه�ل , م�ادة الت�دريس، العملية للبيانات الشخصية عن المستجيب ( الجنس .الخبرة القسم األولخصص  

)،ألنها تخدم موضوع الدراسة بشكل كبير ، كما أن المدرس الذي لديه االقدمية في التعليم يكون لديه علميال

ه�ذه ، كم�ا الح�ظ ع�دة ح�االت م�ن ص�عوبات ف�ي ال�تعلم الق�راءة و الكتاب�ةخبرة في التعامل مع التالميذ ذوو 

  . الصعوبات

  :فقرة  موزعة على األبعدين التاليين 32ى ،واشتملت علصعوبات القراءة و الكتابة استمارة القسم الثاني :

   9-6-4-3-2-1فقرة ،وهي تلك الحاملة لألرقام التالية : 18يحتوي على  صعوبات القراءة : البعد األول-

10-13-14-18-23-24-27-29-30-31-32. 

 8-7-5فق�رات ،وه�ي تل�ك الحامل�ة لألرق�ام التالي�ة : 14يحت�وي عل�ى  صعوبات الكتاب�ة :  البعد الثاني-

11-12-15-16-17-19-20-21-26-28-22. 

، الثنائيأما بالنسبة لتقدير الدرجات ، فقد تم تقدير كل فقرة على سلم  طريقة التصحيح :. 1ا.  

، وعلما أن فقرات الباحثة باالتجاه الموجب فتعطى االستجابات  صفر  إلى درجة وتقديراتها تتراوح من 

  واعتمدت الباحثة على النسب المئوية التالية لتحديد درجة تقدير الصعوبة :. )0ال ( -)1(نعم التالية :

  فأعلى عالية جدا . 80%

  عالية .      79.9%-70%

  متوسطة . %   69.9 - 60%

  منخفضة .   59.9%- 50%

  منخفضة جدا . % 50أقل من 

  األستاذ المحترم / األستاذة المحترمة .............. . طريقة التطبيق :2ا.

هذه مجموعة م�ن العب�ارات المكون�ة الس�تمارة ت�دخل ف�ي اط�ار تحض�ير  ش�هادة الماس�تر ف�ي عل�م ال�نفس 

الكشف عن معرفة مدى تواجد (توفر) هذه الخصائص لدى التلميRذ تخصص تعليمية العلوم الغرض منه 

) أم�ام االجاب�ة الص�حيحة مقاب�ل x. لدى نرجو منكم وض�ع عالم�ة (الكتابةذوي صعوبات تعلم القراءة و 
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القف�رة تح�ت الدرج��ة الت�ي تعب��ر ع�ن راي��ك بدق�ة ،القس�م االول للبيان��ات الشخص�ية و القس��م الت�أني فق��رات 

تحديد صعوبات ال�تعلم الق�راءة و الكتاب�ة ل�يس هن�اك اجاب�ة خاطئ�ة واخ�رى ص�حيحة كم�ا نعلمك�م ان ه�ذه 

   تستعمل  إال لألغراض عملية بحثة .المعلومات ال

  طريقة إجراء الدراسة األساسية: .6

يوم�ا م�ن أي�ام  ابتدائي�ةفقد خصصت الباحثة لكل  -الدراسة األساسية لسير قامت الباحثة بتنظيم جدول زمني

وكان�ت الباحث�ة تق�وم تقريب�ا  بت�دائياتالت�ي ج�رت بع�دد م�ن اإل -األسبوع حتى يتسنى لها تنظ�يم المعلوم�ات 

 و هذه الخطوات تتمثل في: ابتدائيةبنفس الخطوات في كل 

 و تقديم التسريح  المقدم من طرف مديرية التربي�ة ال�ذي يس�مح للباحث�ة ب�إجراء   بتدائيةاالتصال بمدير اال

  البحث بهذه الثانوية دون اإلخالل بالنظام الداخلي لها.

 لمرافقة الباحثة أثناء االتصال باألساتذة. ، الكاتبة طلب المدير بتكليف 

   تس�يرها  بتدائي�ة، تحسيس  األساتذة ، و إعالمهم  بوجود دراسة علمية بحت�ة باال الكاتبةطلب الباحثة من

والت��ي أظه��رت اس��تعدادها  الباحث��ة ، ليس��تجيبوا لطل��ب المش��اركة ف��ي ه��ذه الدراس��ة بك��ل ثق��ة و اطمئن��ان.

 قاء.للتعاون مع الباحثة من أول ل

 بمهنته��ا ، س��اعة إج��راء الكاتب��ة  كان��ت الباحث��ة تق��وم به��ذا ال��دور بنفس��ها النش��غال  بت��دائياتف��ي بع��ض اال

 .البحث

 كباحث��ة ال غي��ر، بأهمي��ة البح��ث العلم��ي ، وب��دورهم  بتدائي��ة تعري��ف الباحث��ة بنفس��ها وبمهمته��ا ف��ي اال

 كمشاركين فيه ، وأهمية مشاركتهم هذه.

  بالمشاركة في البحث بأن إجاباتهم س�تحاط بالس�رية ،وذل�ك بع�دم كتاب�ة أس�مائهم طمأنت األساتذة المعنيين

على  المقياسين ، أو وض�ع أي عالم�ة تمي�زهم , وبع�دم إط�الع زمالئه�م أو إدارته�م بالمعلوم�ات المقدم�ة 

 فيهما ، إذ سيتم جمع المقياس بعد ملئهما مباشرة.

 االبتدائي من المادتين اللغ�ة العربي�ة و اللغ�ة الفرنس�ية  التعليم   ساتذةأجرت الباحثة دراستها على كل األ ،

 لضمان اكبر قدر ممكن من المستجبين ألدوات القياس .

  قامت الباحثة بشرح التعليمة لكل األساتذة ،واإلجابة على جميع استفساراتهم حول طريقة اإلجابة لضمان

 نتائج صادقة.

 و ع��دد  بتدائي��ةت��وب عل��ى ك��ل ظ��رف منه��ا اس��م االوض��ع االس��تمارات الممل��وءة داخ��ل أظرف��ه كبي��رة مك

 االستمارات التي يحويها الظرف .

 بنهاي�ة  مهمته�ا    بتدائي�ة االنصراف بعد إتمام جمع االستمارات و وضعها في الظرف ، و إبالغ م�دير اال

ف عليه�ا ، الت�ي يش�ر بتدائي�ةبها ، التعبير له عن  كام�ل الش�كر و التق�دير لمس�اعدته  للقي�ام  بالدراس�ة باال

 وتفهمه بعدم عرقلة عجلة التقدم العلمي و المساهمة فيه .
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   و استخراجها ببنامج  قامت الباحثة بتفريغ النتائجSPSS .  

   األسلوب اإلحصائي المتبع في الدراسة : .7

 اس��تخدمتلق��د و  SPSS 20اس33تخدمت الباحث33ة ال33رزم اإلحص33ائية للعل33وم االجتماعي33ة المعروف33ة باس33م   

  ة :( الوصفي واالستداللي )األساليب اإلحصائية التالي

  المئوية:النسب  •

  . درجة صعوبة القراءة والكتابةلتحديد استخدمت الباحثة النسب المئوية 

 المتوسط الحسابي •

  المتوسط الحسابي لتفريغ نتائج الدراسة. ت الباحثة استخدم

  :نبيرسومعامل ارتباط  •

ع�ن  وأيضا حساب ثبات�ه صعوبة القراءة والكتابة انالداخلي لالستبي االتساق استعمل لحساب الصدق

  .  طريق التجزئة النصفية

  معامل التصحيح سبيرمان براون:  •

 اس�تعملت الباحث�ةتستخدم معادلة سبيرمان براون في حالة تجزأه االختب�ار إل�ى نص�فين متس�اويين، و

 .الستبيان ككل بعد تجزئته إلى نصفين الثبات معامل  لتصحيحمعادلة هذه ال

 معادلة ألفا لكرونباخ: •

  استخدمت الباحثة هذه المعادلة إليجاد معامل التباث استبيان صعوبة القراءة والكتابة. 

 :  اختبار (ت)  •

ولحس��اب الفرض��ية الفرعي��ة األول��ى  لحس��اب الص��دق التميي��زي (الطرف��ي) لالس��تبيان اس��تعمل-

 . (الجنس) 

  ) one wayالتباين احادي االتجاه ( اختبار تحليل •

 . لحساب الفرضية  الفرعية الثانية والثالثة والخاصة بالمؤهل العلمي والخبرة العملية
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  تمهيد : 

إجراء المعالجات الوصفية والتحليلية عن طريق نتائج الدراسة األساسية  هذا الفصلفي  تعرض  الباحثة س

  .وفقا لمتغيرات البحث

  عرض نتائج الفرضيات : -1

  : العامةعرض نتائج الفرضية  1-1

  .من وجهة نظرهم بصعوبة القراءة والكتابة ايةأساتذة التعليم االبتدائي على در الفرضية: "نص 

 والنس<ب المئوي<ة  استخدمت الباحثة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري<ة هذه الفرضية الختبار

  :) يوضح ذلك21والجدول رقم ( الكلية للمقياس  للبعدين والدرجة

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لفقرات درج*ة ) يوضح 21جدول رقم (

  .صعوبة القراءة والكتابة من وجهة نظر أساتذة التعليم االبتدائي

رقم 
 البند

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
  المئوية

درجة 
  الصعوبة

  متوسطة  64.2 1.20 3.21 . رغبةبعمليتي الكتابة و القراءة دون تلميذ يقوم ال 01

دالالت التعب أثناء عمليتي الق<راءة و  تلميذ يبدي ال 02
 .الكتابة

  عالية  73 1.32 3.65

ص<<عوبة ف<<ي إنه<<اء مهم<<ات الكتاب<<ة و  تلمي<<ذيج<<د ال 03
 . القراءة

  عالية  59.6 1.09 3.68

طاق<<ة كبي<<رة أثن<<اء عمليت<<ي الق<<راءة و  تلمي<<ذيب<<ذل ال 04
 . الكتابة

  عالية  77 1.21 3.85

  عالية  75.4 1.36 3.77 . على القلم أثناء عملية الكتابة تلميذيضغط ال 05

  متوسطة  64.4 1.02 3.22  بحركات عشوائية أثناء عملية القراءة تلميذيقوم ال 06

ص<<<عوبة ف<<<ي مس<<<ك القل<<<م بالطريق<<<ة تلمي<<<ذ يج<<<د ال 07
 . الصحيحة

  عالية  73.8 1.66 3.69

  متوسطة  65 0.98 3.25 . بتبديل يديه أثناء عملية الكتابة تلميذيقوم ال 08

  عالية  71.6 1.23 3.58 .بالتأتأة أثناء عملية القراءة تلميذيقوم  ال 09

يقوم الطفل بتقري<ب رأس<ه إل<ى الكتاب<ة أثن<اء عملي<ة  10
 . القراءة رغم أن بصره

  عالية  77.8 1.54 3.89

الكت<اب أثن<اء عملي<ة بتقريب رأس<ه إل<ى تلميذ يقوم ال 11
 . الكتابة رغم أن بصره سليم

  متوسطة  62.8 1.36 3.14

  عالية  70.8 1.19 3.54 . من المحو أثناء الكتابة تلميذيكثر ال 12

  متوسطة  65 1.54 3.25 . من إعادة القراءة تلميذيكثر ال 13

  متوسطة  63 1.06 3.15 . صعوبة في قراءة ما يكتب تلميذيجد ال 14

ص<<<عوبة ف<<<ي عملي<<<ة التنظ<<<يم داخ<<<ل  تلمي<<<ذ اليج<<<د  15
 .الصفحة

  متوسطة  66.4 1.33 3.32
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  متوسطة  67 1.25 3.35 . غير مقرؤء تلميذخط ال 16

  متوسطة  63.6 0.98 3.18 . بقلب بعض األحرف أثناء الكتابة تلميذيقوم ال 17

  عالية  7.14 1.07 3.57 . بقلب بعض األحرف أثناء القراءة تلميذ يقوم ال 18

  متوسطة  65.8 1.36 3.29  .على الفراغات داخل الكلماتتلميذ ال يحافظ ال 19

  متوسطة  65.8 1.02 3.29 . على الفراغات بين األسطر تلميذ ال يحافظ ال 20

إل<<<ى تغيي<<<ر حج<<<م األح<<<رف داخ<<<ل  تلمي<<<ذيمي<<<ل ال 21
 . الكلمات

  متوسطة  62.2 1.36 3.11

ص<<<عوبة ف<<<ي رس<<<م خ<<<ط متواص<<<ل  تلمي<<<ذ يج<<<د ال 22
 . ومتكامل داخل الكلمات

  متوسطة  69 1.65 3.45

بتب<<ديل مك<<ان األح<<رف أثن<<اء الكتاب<<ة و  تلمي<<ذيق<<وم ال 23
  القراءة

  عالية  79.8 1.36 3.99

بإنقاص أو إضافة أح<رف أثن<اء الكتاب<ة  تلميذيقوم ال 24
 . و القراءة

  متوسطة  65 1.65 3.25

أو إض<افة نق<اط أثن<اء الكتاب<ة و يقوم الطفل بإنقاص  25
 . القراءة

  متوسطة  65.8 1.05 3.29

  متوسطة  65.4 1.36 3.27 .أثناء الكتابة اإلمالئية تلميذيخطئ  ال 26

بإنقاص أو إضافة أحرف غير مطلوب<ة  تلميذيقوم ال 27
 . أثناء الكتابة و القراءة

  متوسطة  64.4 1.69 3.22

المحافظ<ة عل<ى التسلس<ل الخط<ي  تلميذال يستطيع ال 28
 . أثناء عملية الكتابة

  متوسطة  66.4 1.20 3.32

ال<<<تحكم ف<<<ي حرك<<<ة العين<<<ين أثن<<<اء  تلمي<<<ذيس<<<تطيع ال 29
 . القراءة

  متوسطة  61.6 1.18 3.08

التع<<رف إل<<ى األص<<وات المرتبط<<ة  تلمي<<ذيس<<تطيع ال 30
  بالحروف

  متوسطة  67.2 1.32 3.36

  عالية  77.4 1.05 3.87  تذكر أسماء الحروف و أشكالها تلميذال يستطيع ال 31

  متوسطة  61.8 1.01 3.09 . أثناء قراءة الكلمات الطويلة تلميذيتعثر ال 32

  متوسطة   64.6  1.12  3.23  الدرجة الكلية

  

يتضح لنا أن اب<رز ص<عوبات الق<راءة والكتاب<ة م<ن وجه<ة نظ<ر االس<اتذة التعل<يم  أعاله  من خالل الجدول  

) فهي على مس<توى 31-23-18 -12-10-9-7-5-4-3-2االبتدائي ، مرتبة حسب االهمية وهي كالتالي :(

ة نظ<ر عالي من الصعوبة ،أما بالنسبة  لباقي الفقرات فهي كانت أق<ل أهمي<ة ف<ي درج<ة الص<عوبة م<ن وجه<

 تكراراته.قامت الباحثة بحساب  الدرجة الكلية للمقياس ،لمعرفة نسبة الغالبة في  .التعليم االبتدائي أساتذة 

  ).22وهذا ما يوضحه جدول رقم (
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والنسب المئوية لمقياس صعوبة القراءة والكتابة من وجهة نظ*ر  التكرارات) يوضح 22جدول رقم (

  .أساتذة التعليم االبتدائي

والكتابة من وجهة صعوبة القراءة 
  نظر أساتذة التعليم االبتدائي.

  النسبة المئوية  التكرار  درجة التباين

 %0  0  منخفضة  الدرجة الكلية 

 48.64%  63  متوسطة

 51.53% 67  مرتفعة

 %100  130   المجموع 

 

االبت<دائي ، أن درجة صعوبات القراءة والكتابة من وجهة نظر أساتذة التعليم ) 22يتضح من الجدول رقم (

)،  %48.64بنس<بة مئوي<ة (متوس<طة ) وتلية بدرج<ة  %51.53ا ، وبنسبة مئوية (رتفعقد حققت مستوى م

  .وعليه نرفض الفرض الصفري ونقبل فرض البحثستاذ بدرجة منخفضة . أفي حين لم نسجل أي 
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  الفرعية األولى:.عرض نتائج الفرضية  أوال

مدى و التعليم االبتدائي ساتذةأتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين وجهات نظر  نص الفرضية: "

  ".صعوبات تعلم القراءة والكتابة تعزى لمتغير الجنسل معرفتهم 

بعد التحقق من للبعدين والدرجة الكلية للمقياس  اختبار "ـت" استخدمت الباحثة  هذه الفرضية الختبار.

  :ذلك) يوضح 23والجدول رقم ( فروضه

  تبعا لمتغير الجنس. صعوبة القراءة والكتابة ) يبين نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق في 23جدول رقم (

مستوى 
الداللة 
 عند 

0,05 

SIG  قيمة ت
 المحسوبة

صعوبة  الجنس
القراءة 
 والكتابة

62ذكور=  68إناث=   

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

صعوبة  12.62 2.26 12.83 2.24 0.704 0.624 غ دالة
 القراءة

صعوبة  8.66 2.31 8.97 1.85 0.844 0.400 غ دالة
 الكتابة

الدرجة  21.29 3.58 21.80 3.21 0.869 0.386 غ دالة
 الكلية

  

هي اكبر من مستوى   بعاد والدرجة الكلية للمقياساألفي  SIGقيمة  أن ) 23يتضح من الجدول رقم (

توجد فروق ذات داللة إحصائية  أي الإننا نقبل الفرض الصفري وبالتالي ف .%)1المعنوية (الداللة 

صعوبات تعلم القراءة والكتابة تعزى لمتغير ل مدى معرفتهم بين وجهات نظر أساتذة التعليم االبتدائي و

غير  بعد صعوبة القراءة والكتابةالجنس ، ونرفض الفرض البديل ,بمعنى أن الفروق بين الجنسين في 

  معنوية .

  الفرعية الثانية:.عرض نتائج الفرضية  ثانيا

 مدى معرفتهم توجد فروق ذات داللة إحصائية بين وجهات نظر األساتذة و نص الفرضية: "

  ".كتابة تعزى لمتغير المؤهل العلميصعوبات تعلم القراءة والل

 بعد التحقق من فروضه  اختبار "تحليل التباين األحادي " استخدمت الباحثة  هذه الفرضية الختبار.

  :) يوضح ذلك24والجدول رقم ( للبعدين والدرجة الكلية للمقياس 
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  . المؤهل العلمي) نتائج تحليل التباين األحادي ألداء أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغير 24جدول رقم (

صعوبة القراءة 
  والكتابة

  م.داللة sig  ف  التباين التقديري  د.الحرية  مج المربعات  مصدر التباين

  

  صعوبة القراءة

  

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  المجموع

3.252 

648.325 

651.577 

2 

127 

129 

1.626 

5.105 

  غ دال  0,728  0.319

  

  صعوبة الكتابة

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  المجموع

1.835 

559.096 

560.931 

2 

127 

129 

0.917 

4.402 

  غ دال  0.812  0.208

  

  الدرجة الكلية

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  المجموع

8.211 

1477.797 

1486.008 

2 

127 

129 

4.105 

11.636 

  غ دال  0.703  0.353

  

كبر من مستوى أهي   بعاد والدرجة الكلية للمقياساألفي  SIGقيمة  أن ) 24يتضح من الجدول رقم (

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  أي الإننا نقبل الفرض الصفري %) وبالتالي ف1المعنوية (

صعوبات تعلم القراءة والكتابة تعزى لمتغير ل ومدى معرفتهم وجهات نظر أساتذة التعليم االبتدائي

بعد صعوبة في  المؤهالت العلمية، ونرفض الفرض البديل ,بمعنى أن الفروق بين  المؤهل العلمي

  غير معنوية . القراءة والكتابة

  ة:لثالفرعية الثا.عرض نتائج الفرضية  الثثا  

 مدى معرفتهماألساتذة و توجد فروق ذات داللة إحصائية بين وجهات نظر نص الفرضية: "

  الخبرة العملية".كتابة تعزى لمتغير صعوبات تعلم القراءة والل

للبعدين والدرجة الكلية  اختبار "تحليل التباين األحادي " استخدمت الباحثة  هذه الفرضية الختبار.

  :) يوضح ذلك25والجدول رقم ( للمقياس 
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ف99ي الخب99رة ) نت99ائج تحلي99ل التب99اين األح99ادي ألداء أف99راد عين99ة الدراس99ة وفق99ا لمتغي99ر 25ج99دول رق99م (

  . التدريس

صعوبة القراءة 
  والكتابة

  م.داللة sig  ف  التباين التقديري  د.الحرية  مج المربعات  مصدر التباين

  

  صعوبة القراءة

  

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  المجموع

4.792 

646.785 

651.577 

3 

126 

129 

1.597 

5.133 

  غ دال  0,817  0.311

  

  صعوبة الكتابة

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  المجموع

2.057 

558.873 

560.931 

3 

126 

129 

0.686 

4.436 

  غ دال  0.927  0.155

  

  الدرجة الكلية

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  المجموع

3.301 

1482.707 

1486.008 

3 

126 

129 

1.100 

11.768 

  غ دال  0.964  0.094

  

هي اكبر من مستوى   االبعاد والدرجة الكلية للمقياسفي  SIGقيمة  أن ) 25يتضح من الجدول رقم (

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  أي الإننا نقبل الفرض الصفري %) وبالتالي ف1المعنوية (

صعوبات تعلم القراءة والكتابة تعزى لمتغير ل ومدى معرفتهم  وجهات نظر أساتذة التعليم االبتدائي

بعد صعوبة في  الخبرة العملية، ونرفض الفرض البديل ,بمعنى أن الفروق بين  في التدريسالخبرة 

  غير معنوية . القراءة والكتابة
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  تمهيد 

اس��تهدفت الدراس��ة الحالي��ة الكش��ف ع��ن ص��عوبات تعل��م الق��راءة و الكتاب��ة م��ن وجه��ة نظ��ر أس��اتذة التعل��يم 

على التحليل اإلحصائي للنتائج التي أسفرت عنها الدراسة األساسية ، و اعتمادا على ما  االبتدائي ، و بناءاً 

ت��م عرض��ه م��ن م��ادة علمي��ة  ، و بع��ض الدراس��ات الس��ابقة الت��ي تس��تند عل��ى بع��ض خص��ائص المجتم��ع 

 الجزائ��ري ف��ي الوس��ط المدرس��ي ، قام��ت الباحث��ة بمناقش��ة نت��ائج فرض��يات البح��ث كم��ا ه��و وارد ف��ي ه��ذا

  .الفصل

  :مناقشة نتائج الفرضية العامة

  "بصعوبة القراءة والكتابة من وجهة نظرهم  راية أساتذة التعليم االبتدائي على د نص الفرضية: "

) أن أبرز صعوبات القراءة و الكتابة من وجهة نظ�ر أس�اتذة التعل�يم االبت�دائي 21يتضح من الجدول  رقم (

  دراية بصعوبات القراءة و الكتابة .مرتبة حسب األهمية فمعظم األساتذة على 

ص�له الدراس�ي دائم�ا يالح�ظ س�لوك التلمي�ذ م�ن حي�ث ، التركي�ز وتفسر الباحثة هذه النتيجة أن األستاذ ف�ي ف

االنتباه ، االدراك و التمييز بين األشياء و التآلف مع أس�تاذه و الرف�اق فمالحظ�ة األس�تاذ تلع�ب  دورا مهم�ا 

انون م�ن ص�عوبات ال�تعلم  وخاص�ة ص�عوبة الق�راءة و الكتاب�ة ، فكلم�ا اكتس�ب في تحديد التالمي�ذ ال�ذين يع�

الفعال�ة و مش�اكلهم االدراكي�ة كلم�ا أص�بح  األستاذ القدرة على فه�م تالمي�ذه ومس�توياتهم الذهني�ة و المعرفي�ة

عة رلفئات المختلف�ة م�ن التالمي�ذ ( ذوي ص�عوبات ال�تعلم ) ، مم�ا يس�اعد ذل�ك عل�ى س�ل أكثر فهما و تمييزا

) الت�ي ه�دفت إل�ى التع�رف عل�ى 2000ف�وزي ( حي�ث أش�ارت دراس�ة  تقديم الخ�دمات التعليمي�ة المناس�بة .

الصعوبات التي تواجه الطالب في المرحلة االبتدائية في تعليم الكتابة . وتك�ون مجتم�ع الدراس�ة م�ن جمي�ع 

 استخدم وقد.  أس��تاذةو أس��تاذا )150المرحل��ة االبتدائي��ة ومعلماته��ا ف��ي ح��ين اش��تملت العين��ة عل��ى ( اس��اتذة 

 الم���نهج  على معتمدا ،العين���ة  أفراد من ات م���لمعلووا البيان���ات على للحص���ول   كأداة  االستبانةالباح���ث 

من النتائج من أهمه�ا : أن الب�دء ف�ي تعل�يم الطال�ب مه�ارات  مجموعة إلى لدراسة ا توصلت  وقد. الوصفي

) م�ن  %79كتابة األحرف الساكنة ، من شأنه أن يساعد في تنمية مه�ارة تعل�م الكتاب�ة لدي�ه ، حي�ث واف�ق (

  مجموع اإلجابات على ذلك.

عل��ى معرف��ة تالمي��ذ ذوي  ق��درة   ه��و أكث��ر الفئ��ات المهني��ةس��تاذ األوبن��اءا  عل��ى ذل��ك خلص��ت الباحث��ة أن 

اإلدراك و الفه��م الك��افي لموض��وع ص��عوبات س��تاذ ل��ذا ف��إن اكتس��اب االص��عوبات ال��تعلم الق��راءة و الكتاب��ة  

ه�و الش�خص ال�ذي يتعام�ل مباش�رة م�ع التالمي�ذ، و ه�و أول م�ن س�تاذ مر ض�روري وه�ام ج�داً، فاألأالتعلم 
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واألسباب التي يمكن أن ت�ؤدى إليه�ا ، وأس�اليب  تخذ اإلجراء الالزم.ييستطيع أن يالحظ و يرصد و من ثم 

  .تقييمها وعالجها

  وفيما يلي يتم مناقشة نتائج الفرضية العامة وذلك من خالل فرضياتها الفرعية كما يلي :

  أوال. مناقشة نتائج الفرضية الفرعية األولى :  

  :الفرضية الفرعية األولى نص

ص�عوبات م�دى مع�رفتهم لفروق ذات داللة إحصائية بين وجهات نظر أس�اتذة التعل�يم االبت�دائي و  " توجد 

  تعلم القراءة والكتابة تعزى لمتغير الجنس".

دالة إحصائية من وجهات نظ�ر أس�اتذة التعل�يم اإلبت�دائي و فروق ) أنه ال توجد 22يتضح من الجدول رقم (

الكتابة تعزى لمتغير الجنس مما يشير إلى أن الفروق ب�ين الجنس�ين صعوبات تعلم القراءة و مدى معرفتهم 

  في بعد صعوبات القراءة و الكتابة غير معنوية .

يعامالن الطفل بنفس الطريق�ة حي�ث أن  طريق�ة  ستاذة و األ ستاذ وتفسر الباحثة هذه النتيجة  أن كل من اال

لتلميذ ذو ص�عوبة ف�ي تعل�م الق�راءة و الكتاب�ة  تقتض�ي نوع�ا م�ن العاطف�ة ، أي دوره�ا ك�أم  ستاذ معاملة اال

ثانية و تستطيع كسر حاجز الخوف و الخجل لدى التلميذ بحيث يصبح بينها و بين�ه انس�جام ع�اطفي يغم�ره 

ص�ف ، أم�ا جو مليء باالبتسامات و اللطافة  و ال تش�عره أن لدي�ه نق�ص أو خل�ل مقارن�ة م�ع زمالئ�ه ف�ي ال

فيعام��ل تلمي��ذه بمثاب��ة طفل��ه و يتع��اطف مع��ه كتع��اطف الوال��د ويخل��ق ج��و م��ن المح��اورة بأس��لوب   س��تاذ اال

كم�ا تناقض�ت نت�ائج  يتماشى مع سن كل تلميذ ويعمل على جلب اهتمامه و تحريره من الخ�وف و الس�لطة . 

نح�و مش�كلة ص�عوبات  س�اتذة )  الت�ي ه�دفت التع�رف عل�ى اتجاه�ات اال2012القطامي، والقبالي ( دراسة 

متغيرات الجنس والمرحلة التعليمية وسنوات الخب�رة ، أش�ارت النت�ائج أن هن�اك  التعلم في المدارس ، وأثر

%كان�ت اتجاه�اتهم س�لبية، كم�ا أن  30المعلمين كانت اتجاهاتهم ايجابية وأن ما نسبته  %من  70ما نسبته 

  هناك فروقاً دالة إحصائياً لمتغير الجنس .

) ل�ديهم وجه�ات نظ�رهم واح�دة  س�تاذات و األ س�اتذة وبناءا عل�ى ذل�ك خلص�ت الباحث�ة أن أف�راد العين�ة (األ

و إدراك و معرف�ة ه�ذه الص�عوبات   لكلى الجنسين (ذك�ور و إن�اث) ذوي ص�عوبات تعل�م الق�راءة و الكتاب�ة

  التي تواجه التلميذ و القدرات ، والكفايات و االستعدادات، والميول .

  

  



 مناقشة نتائج فرضيات الدراسة                                                        لسابع الفصل ا

 

117 

 

  يا . مناقشة نتائج الفرضية الفرعية الثانية :ثان

  نص الفرضية  الفرعية الثانية 

ص�عوبات تعل�م الق�راءة  م�دى مع�رفتهم  توجد ف�روق ذات دالل�ة إحص�ائية ب�ين وجه�ات نظ�ر األس�اتذة و "

  والكتابة تعزى لمتغير المؤهل العلمي" 

ب��ين وجه��ات نظ��ر أس��اتذة التعل��يم  ) أن��ه ال توج��د ف��روق ذات دالل��ة احص��ائية23يتض��ح م��ن الج��دول رق��م (

ص��عوبات تعل��م الق��راءة والكتاب��ة تع��زى لمتغي��ر المؤه��ل العلم��ي مم��ا يش��ير أن ل م��دى مع��رفتهم االبت��دائي و

  المؤهالت العلمية في بعد صعوبة القراءة والكتابة غير معنوية .

دورات تكويني�ة الت�ي  وتعزو الباحثة ذل�ك أن أع�داد ح�املي ش�هادات البكالوري�ا ،ليس�انس ،و ماس�تر يتلق�ون

وض��عتها و زارة التربي��ة و التعل��يم ض��من االس��تراتيجية الوطني��ة ،حي��ث ت��تم عملي��ة التك��وين ف��ي مراحله��ا 

الثالثة: فالتكوين األول هو تكوين أولي حيث يتم في المعاه�د التكنولوجي�ة للتربي�ة و مراك�ز التك�وين و ف�ي 

ن متواص�ل فيعتب�ر امت�دادا للتك�وين األول�ي في�دوم ه�ذا الجامعات أيضا ، فالتكوين الث�اني ه�و التك�وين تك�وي

التكوين حتى الترسيم و ما يسمى بالتثبيت و األخير فهو تكوين أثناء الخدمة فهو ضروري لمهن�ة الت�دريس 

حيث تتطور فيها التقنيات و المعارف وتتغير فيها المن�اهج بش�كل س�ريع و يك�ون مس�تمر. وعلي�ه يمك�ن أن 

خبير التعليمي وخاصة في مجال صعوبات التعلم و يكون قادرا على اتخ�اذ سلس�لة م�ن بدور ال ستاذيقوم األ

الق��رارات ح��ول (عملي��ة ال��تعلم) تتعل��ق باأله��داف التعليمي��ة التربوي��ة وعملي��ة التق��ويم وطرائ��ق الت��دريس و 

  الوسائل التعليمية و الواجبات البيئية وحاجات الطلبة مهما كانت مؤهالتهم العلمية . 

على ذلك خلصت الباحثة أن اتجاهات األساتذة لصعوبات القراءة و الكتابة وفقا لمؤهالتهم ال تختلف وبناءا 

عن بعضها البعض كون أساتذة حاملي الشهادات سواء شهادة  البكالوريا ، شهادة ليس�انس ، ش�هادة ماس�تر 

  .تابةيتلقون نفس التكوين وعلى دراية بصعوبات التعلم و خاصة صعوبات القراءة و الك
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  ثالثا . مناقشة نتائج  الفرضية الفرعية الثالثة :

  :نص الفرضية الفرعية الثالثة 

ص��عوبات تعل��م الق��راءة ل م��دى مع��رفتهم " توج��د ف��روق ذات دالل��ة إحص��ائية ب��ين وجه��ات نظ��ر األس��اتذة و

  ".في التدريس والكتابة تعزى لمتغير الخبرة 

) أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين وجهات نظر أس�اتذة التعل�يم 24يتضح من خالل الجدول رقم (

ص�عوبات تعل�م الق�راءة والكتاب��ة تع�زى لمتغي�ر الخب�رة العملي�ة وذل�ك يش��ير أن م�دى مع�رفتهم لاالبت�دائي و 

  الفروق بين الخبرة العملية في بعد صعوبات  تعلم القراءة و الكتابة غير معنوية .

هذه النتيجة أن  حاملي الشهادات وباختالف خبراتهم ومق�دار م�ا يكتس�بونه م�ن مع�ارف حيث تفسر الباحثة 

وقدرات و مهارات خالل سنوات العمل أو الدورات المستمرة ،و الملتقيات ال�ذين يتلقونه�ا وك�ذلك مص�ادر 

ص�ول الس�ليمة ، التعلم بكل أنواعها و الثروات المعرفية المتراكمة و المتنامية يوما بعد يوم القائمة على األ

على دراية مع كل التط�ورات ، و المس�تجدات  ساتذة ومن خالل التكنولوجيات و التقنيات الحديثة يجعل األ

في إطار عملية التعليم و التعلم  وعلى علم بكل الصعوبات التي تواجه التلميذ وخاصة الصعوبات التعليمية 

القصيرة صار يمتلك القدرة اإلدراكية مثله مثل معل�م ذو  ذو الخبرةستاذ منها صعوبة القراءة و الكتابة .فاأل

الخبرة المتوسطة أو الطويلة حسب الدورات التدريسية و التأهيلية  و أن البيئة التعليمية ته�يء ل�ه تعل�م ه�ذا 

  النوع من اإلدراك و المعرفة. 

ب�اختالف خبرت�ه كافي�ة   تاذسوبناءا على ذلك خلصت الباحثة أن اكتساب المهارات و القدرات التي يتلقاه األ

لمعرف��ة الص��عوبات الت��ي تواج��ه التلمي��ذ و خاص��ة الص��عوبات التعليمي��ة منه��ا الق��راءة و الكتاب��ة خاص��ة ف��ي 

 .التعليم االبتدائي
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  :خاتمة 

وخالصة القول و مما سبق نجد من بين صعوبة التعلم القراءة و الكتابة التي تعتبر من أه�م مه�ارات ال�تعلم 

في المدرسة ، باعتبارها وسيلة أساسية وركيزة ذو أهمية كبي�رة ف�ي المجتم�ع ع�ن طري�ق عملي�ة التواص�ل 

عب�ر مختل�ف مراح�ل الدراس�ة  الفرد حي�ث نج�د أن التالمي�ذ  ال يس�تطعون االس�تغناء ع�ن الق�راءة و الكتاب�ة

( مهارات و قدرات ) ، ول�ذلك نج�د أن ص�عوبات الق�راءة  باعتبارها تقوم بتلبية متطلبات وحاجيات التلميذ 

و الكتابة تنجم من خاللها اضطرابات ومشكالت تعيق التحص�يل الدراس�ي للم�تعلم ه�ذا نتيج�ة عوائ�ق الت�ي 

كتاب��ة ، ألن خب��راتهم مح��دودة أو ع��دم اس��تخدام القواع��د تح�دث للتلمي��ذ م��ن خ��الل ع��دم التعبي��ر ع��ن أفك�اره 

النحوية و الصيغة أو ع�دم إتق�ان أساس�يات عملي�ة الكتاب�ة . وبالت�الي يج�د نفس�ه وحي�ذا إض�افة إل�ى ص�عوبة 

القراءة التي تجعل المتعلم عاجز عن لفظ الكلمات وبالتالي يفتقر ألي نشاط يتض�من الق�راءة مم�ا ين�تج عن�ه 

عنها الشعور ،  و الخجل ، و االستسالم السريع مما يواج�ه ص�عوبات ف�ي المجتم�ع . ولع�ّل  العدوانية تتولد

أهمي�ة بالغ�ة ف�ي عملي�ة  أهم مرحلة تناولتها الدراسات هي المرحلة االبتدائي�ة لم�ا تكتس�يه ه�ذه المرحل�ة م�ن

م والبداية الحقيقية لعملي�ة سنوات من عمر الطفل بداية التعلي 7- 6التعلّم، وتعتبر هذه المرحلة الّتي تبدأ من 

هن�اك فروق�ا كبي�رة يمك�ن مالحظته�ا ب�ين المتعلم�ين م�ن  التنمية الفكرية لمدارك الطفل: وم�ن المس�لّم ب�ه أن

إن المدرس هو قوام العملية التربوية وهو المسؤول ع�ن تربي�ة األجي�ال  حيث قدراتهم ورغباتهم في التعلّم.

ه يؤثّر في شخصياتهم من جميع النواحي فهو ل�يس مج�رد م�درس ينق�ل بحكم اتّصاالته اليومية بالتالميذ فإنّ 

المعلومات للتالميذ ويمأل عقولهم بموضوعات الدراسة وإّنما وظيفته أشمل من ذلك ألنّه مربي لشخصيات 

ولعّل أهم طرف يمكن أن يكون لديه دور أساسي ف�ي كش�ف ذوي ص�عوبات  التالميذ جسميا وعقليا وخلقيا.

نتناول أراء المعلّمين حول العوام�ل المفس�رة لص�عوبات  تناولنا لمعّلم، وبما أنّنا في هذه الدراسة التعّلم هو ا

التعلّم لدى تالميذ المرحلة االبتدائية، فقد اخترن�ا حص�ر الوس�ط الم�دروس داخ�ل فئ�ة ص�غيرة م�ن المجتم�ع 

  الجزائري وهو الوسط االبتدائي.
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    :االقتراحات

 بحوث ودراسات تشخيصية لصعوبات تعلم القراءة و الكتابة لدى تالميذ المرحلة اإلبتدائية .إجراء  -1

 العمل على تشجيع المعلمين للتفاعل مع برامج صعوبات التعلم . -2

تدريب معلمي المرحلة االبتدائية على أساليب كشف وتشخيص التالميذ ذوي صعوبات التعلم في القراءة و  -3

 الكتابة . 

ذوي صعوبات التعلم في القراءة و الكتاب<ة و الخ<دمات  تعزيز الوعي التربوي للمعلمين بخصائص التالميذ -4

 المساندة لهم .

تخص<يص دورات لمعلم<<ي التعل<يم االبت<<دائي ع<ن مش<<كالت االداء المدرس<ي ل<<دى بع<ض التالمي<<ذ و أس<<اليب  -5

 التدخل المبكر .

 وتدريس التالميذ ذوي صعوبات التعلم في القراءة و الكتابة . عقد ورش عمل عن استراتيجيات تعليم -6

يجب على المعلمين  التعليم االبتدائي استخدام الوسائل التعليمية المتنوعة لتسهيل تعليم الصعوبات القرائي<ة  -7

 و الكتابية .

 محاولة التعرف على التالميذ ذوي صعوبات التعلّم وتقديم الخدمات العالجية لهم. -8

الرغب<ة ل<ديهم  ى تنمية ميول التالميذ ذوي صعوبات التعلّم نحو المدرسة والمواد الدراس<ية وتنمي<ةالعمل عل -9

  في التعلّم، والميل اتّجاه النجاح.
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  :عربيةمراجع بالغة الال

مكتب�ة  ،و اس�تراتيجيات عالجه�ا،صعوبات القراءة و الكتاب�ة تشخيص�ها ) 2005اللبودي (منى  ابراهيم  -1

 .لى وزهراء الشرق ، القاهرة  ، الطبعة األ

، ال�دار المص�رية اللبناني�ة الطفل و مشكالت القراءة) ، 2000أحمد عبد هللا  أحمد و فهيم مصطفي دمحم  ( -2

 ،القاهرة ،الطبعة الرابعة .

الديسليكس��ا اض��طراب بالغ��ة عن��د األطف��ال ، مجل��س األعل��ى للثقاف��ة ، دون بل��د ، ) ، 2006أن��ي ديم��ون ( -3

 الطبعة األولى .

دار المن�اهج صعوبات التعلم بين النظري�ة و التطبي�ق ، ) ، 2009إيمان عباس علي و هناء رجب حسن ( -4

 .للنشر و التوزيع ، عمان ، بدون طبعة 

، دار األس��رة للتوزي��ع ، عم��ان ،  ص��عوبات ال��تعلم) ، 2005البطاني��ة دمحم أس��امة و الرش��دان أحم��د مال��ك ( -5

 الطبعة األولى .

السرطاوي زي�دان أحم�د و الس�راطاوي عب�د العزي�ز مص�طفى و خش�ان أيم�ن اب�راهيم و أب�و ج�ودة وائ�ل  -6

 لتوزيع ، الرياض الطبعة الرابعة .، دار الزهراء للنشر و ا مدخل إلى صعوبات التعلم) ، 2013موسى (

، مكتب��ة أنجل��و المص��رية ،  ص��عوبات ال��تعلم ب��ين النظري��ة و التطبي��ق و الع��الج) ، 2010الس��عيد ه��الل ( -7

 القاهرة ، بدون طبعة .

، دار الفكر العربي ، القاهرة ، الطبعة األول�ى  صعوبات التعلم) ، 2000السيد عبد الحميد سليمان السيد ( -8

. 

 مفهومها ، تشخيص�ها ، عالجه�ا ،صعوبات التعلم تاريخها ، ) ، 2000عبد الحميد سليمان السيد ( السيد -9

 دار الفكر العربي ، القاهرة ، الطبعة األولى .

، عل�م االيم�ان للنش�ر و التوزي�ع و  صعوبات التعلم األكاديمية) ، 2007بديوي علي عبد الرحمان ( - 10

  الطباعة ، عمان ،الطبعة األولى .

، دار الميس�ر للنش�ر و التوزي�ع  صعوبات التعلم و الخطة العالجي�ة) ، 2005تيسير مفالح كوافحة ( -11

  و الطباعة ، عمان . الطبعة الثانية . 

، المؤسس�ة الجامعي�ة تكوين المعلم العرب�ي الث�ورة العلمي�ة التكنولوجي�ة ) ، 1986جبرائيل بشارة ( -12

  بلد ، الطبعة األولى .للدراسات للنشر و التوزيع ، بدون 

، داري الي��ازوري العلمي��ة للنش��ر و التوزي��ع ،عم��ان ،  ص��عوبات ال��تعلم) ، 2007( عص��ام  ج��دوع -13

  الطبعة األولى.
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م�ذكرة ماجس�تير ، التقييم المبكر الضطرابات التعلم و جودة التعليم جالل فرشيشي (دون تاريخ) ،  -14

  قسم علم النفس و علوم التربية ، ورقلة .

ارش�اد أس�ر األطف�ال ذوي الحاج�ات ) ، 1992جمال الخطيب و زبدان السرطاوي و منى الحديدي ( -15

  ، دار الحسين ، عمان ، بدون طبعة . الخاصة قراءات حديثة

، مكتبة زهراء الشرق للنشر ،  صعوبات التعلم و التعليم العالجي) ، 2000حافظ  نبيل عبد الفتاح ( -16

  ى .القاهرة ، الطبعة األول

  ، دار الكندي للنشر و التوزيع ، األردن ، بدون طبعة .إدارة الصفوف ) ، 2000حسن منسي (  -17

، دار ع�الج اض�طرابات اللغ�ة المنطوق�ة و المكتوب�ة ف�ي الم�دارس العادي�ة ) ، 2002حورية باي ( -18

  القلم للنشر و التوزيع ، الكويت ، الطبعة الرابعة . 

دراس�ة الف��روق ب�ين أطف��ال ال��ذين يع�انون ص��عوبات تعل��م خ�اد  الس��يد دمحم زي�ادة ، (ب��دون ت��اريخ) ،  -19

،  مرك���ز  الرياض��يات  و األطف���ال األس���وياء ف���ي األداء عل���ى بع���ض المتغي���رات االنفعالي���ة االجتماعي���ة

  أطفال الخليج .الدراسات و بحوث المعوقين 

للنش�ر و التوزي�ع ، العرب�ي  م�ع لمجت، مكتب�ة ال�تعلم مقي�اس ص�عوبات ا) ، 2006خطاب دمحم عمر ( -20

  عمان ، الطبعة األولى .

دفي��دل و دري��ش ،القي��اس النفس��ي لألطف��ال ، ترجم��ة كريم��ان ب��دير ،ع��الم الكت��ب ، الق��اهرة ، الطبع��ة  -21

  األولى .

،دار  ص�عوبات ال�تعلم) ، 2007دانيال  هالهان  و جون لويد و جيمس كوفمان ، مالرجري�ت وي�س( -22

  الفكر للنشر و التوزيع ، مصر ، الطبعة األولى . 

، دار وائل ، عم�ان ، سيكولوجية األطفال ذوي الصعوبات التعليمية ) ، 2002راشد غائب عدنان ( -23

  الطبعة األولى .

  ، دار الكتاب الحديث ،القاهرة ، الطبعة األولى . االعاقة العقلية) ، 2008رضوان حسن فوقية ( -24

مؤش��رات ص��عوبات الق��راءة و الكتاب��ة ) ، 2014خرص��ي فاطيم��ة الزه��راء ( اس��مهان و رمض��اوي -25

م�ذكرة الماس�تر كلي�ة العل�وم االجتماعي�ة و  ،  معلمي�ينمن وجهة نظر ابتدائي  تالميذ السنة الثانية  لدى

  االنسانية أدب و لغات .
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تعلم الطف�ل ذو ص�عوبات تعل��م كي�ف ي��) ، 2007س�عد عيس�ى عل�ى م��راد و خليف�ة أحم�د الس��يد ولي�د ( -26

  ، االسكندرية ، الطبعة األولى .، دار الوفاء الرياضيات و عسر الحسابي 

دار الفك��ر العرب��ي ، الق��اهرة ،  ، رؤي��ة إس��المية لقض��ايا تربوي��ة) ، 1993س��عيد اس��ماعيل عل��ي ( -27

  الطبعة األولى .

المرجع في ص�عوبات ال�تعلم النمائي�ة و األكاديمي�ة و ) ،2010سليمان عبد الواحد يوسف ابراهيم (  -28

  ، القاهرة ، الطبعة األولى . مكتبة االنجلو المصريةاالجتماعية و االنفعالية ، 

، دائ��ر وائ��ل للنش��ر و  مقدم��ة ص��عوبات تعل��م الق��راءة) ، 2009س��ناء عورت��ان  طب��ي و آخ��رون ( -29

  التوزيع ، دون بلد ، الطبعة األولى .

، م�ذكرة  تدريبي لمعلمي  لذوي صعوبات التعلم تصور مقترح لبرنامج) ، 2015شريفي صورية ( -30

  2ماستر علم النفس العيادي ، كلية العلوم االنسانية و االجتماعية ، سطيف 

، دار الوف�اء ل�دنيا  جهود اليونس�كو ف�ي تط�وير التعل�يم األساس�ي) ، 2003صالح  الدين المبتولي(  -31

  الطباعة ، مصر ، دون طبعة .

، دار  ص��عوبات تعل��م الق��راءة و الكتاب��ة التش��خيص و الع��الج) ، 2002ص��الح عمي��رة عل��ي دمحم ( -32

   النشر و التوزيع ، عمان ، الطبعة األولى .

الطبعة الواح�د و ، دار النشر ، بيروت ،  مبادئ التربية العلمية) ، 1972عبد الحميد دمحم الهاشمي ( -33

  العشرون .

 ص��عوبات الخاص��ة ف��ي تعل��م األس��س النظري��ة األس��س) ، 2003عب��د الناص��ر أن��يس عب��د الوه��اب ( -34

  ، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر، مصر ، دون طبعة .  النظرية و التشخيصية

، دار  التطبي��قعل��م ال��نفس الترب��وي ب��ين النظري��ة و ) ، 2005ع��دنان يوس��ف العت��وم وآخ��رون ( -35

 المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة ، األردن ، الطبعة األولى .

،مكتب�ة زه�راء صعوبات الق�راءة و الفه�م القرائ�ي التش�خيص و الع�الج ) ، 1998عفريج  خيري ( -36

  الشرق ، مصر ، الطبعة األولى .

، م��ذكرة الماس��تر ، الت��أخر ف��ي الق��راءة ف��ي مرحل��ة التعل��يم المتوس��ط ) ،1983عل��ي تعوين��ات ( -37

  الجزائر.
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 صعوبات القراءة و الكتابة من وجهة نظر معلمي الصف األول) ، 2011علي حسن أسعد حبايب ( -38

  .13سلة العلوم  االنسانية ،المجلد ، مجلة جامعة األزهر بغزة سل اسيأس

الق��راءة و الكتاب��ة للمبت��دئين و مه��ارات ال��تعلم ، دار الس��الم  ) ، ط��رق تعل��يم2005غ��افر مص��طفى ( -39

  للنشر و التوزيع األردن ، دون طبعة .

، دار النش�ر الميولها  لقراءة و الكتابة تنميةا اتجاهات حديثة في تعالم) ، 2003فايزة السيد أحمد ( -40

  و التوزيع ، القاهرة ، الطبعة األولى .

 مقارنة بين المدخل التقلي�دي و م�دخل  عملي�ات الكتاب�ة ف�ي تنمي�ة ال�وعي) ، 2002فايزة عوض ( -41

،  16، مجل�ة الق�راءة و المعرف�ة ، الع�دد  ث�انوي المعرفي بعملياتها و تنمية مهاراتها لدى ط�الب األول�ى

  كلية التربية ، مصر .

لمملك�ة العربي�ة ، دار الزه�راء للنش�ر ، ا مقدمة ف�ي اض�طرابات اللغوي�ة) ، 2001فاروق الروسان( -42

  السعودية ، دون طبعة .

، دار صعوبات التعلم األسس النظرية و التشخيصية و العالجية ) ، 1998فتحي مصطفى الزيات ( -43

  النشر و التوزيع ، مصر، الطبعة األولى .

، دار النهض�ة العربي�ة ، بي�روت ، دون  علم النفس وقض�ايا العص�ر) ، 1985فرج عبد القادر طه ( -44

  طبعة .

  ، الدار المصرية ، القاهرة ، الطبعة الرابعة. الطفل و مشكالت القراءة) ،2000فهيم مصطفى دمحم ( -45

  ، دار الهدى ، الطبعة األولى . المعين في تكوين المكونين) ، 2002فوزي بن دريدي ( -46

  .التوزيع ، عمان ، الطبعة األولى، دار النشر و  التعلم صعوبات)، 2004قحطان أحمد الطاهر ( -47

ي�ة ، ) ، صعوبات التعلم األكاديمية قراءة و كتابة و حس�اب ف�ي المرحل�ة االبتدائ2010قدي سومية ( -48

ف�ي عل�م ال�نفس  ير، رسالة تخرج لنيل ش�هادة ماجيس�تاالبتدائية ، مستغانم  ةدراسة مسحية لتالميذ المرحل

  المدرسي و تطبيقاته . 

، مرك��ز االس��كندرية  ص��عوبات ال��تعلم األك��اديمي ب��ين الفه��م و المواجه��ة)، 2003كام��ل دمحم عل��ي ( -49

  للكتاب ، مصر ، بدون طبعة .
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دراس��ة تحليلي��ة اس��تراتيجيات التع��رف عل��ى الكلم��ة المكتوب��ة عن��د الطف��ل ) ،2007ك��ريم ب��وفالح ( -50

، رس�الة ماجس�تير غي�ر منش�ورة ف�ي عل�م ال�نفس اللغ�وي و المعرف�ي ،  تعل�م الق�راءةالمصاب بص�عوبات 

  الجزائر .

للنش��ر و التوزي��ع ، األردن ، الطبع��ة   ص�فاء ،دار ال��تعلم ص��عوبات)،2011دمحم الن�وبي و دمحم عل��ي ( -51

  .األولى 

، دار تدريس اللغ�ة العربي�ة بالمرحل�ة االبتدائي�ة أسس�ه و تطبيقات�ه  ) ،1983( دمحم صالح مجاورة -52

  دون طبعة .بالقلم، الكويت ، 

صعوبات التعلم التشخيص و ) ، 2003دمحم عوض هللا سالم ومجدي شحات و أحمد حسن عاشور (  -53

  ، دار الفكر ، عمان ، الطبعة الثانية .العالج 

، مطبوع��ات جمعي��ة االص��الح الترب��وي و التق��ويم الترب��وي ق��راءات ف��ي دمحم مق��داد و آخ��رون ،  -54

  االجتماعي ، الجزائر ، الطبعة الثانية .

، ع�الم الكت�ب  الق�راءة الناق�دة للطلب�ة المتف�وقين عقلي�ا) ، 2003فن�دي عب�د هللا و آخ�رون (محمود  -55

  الحديث ، األردن ، بدون طبعة .

ص���عوبات ال��تعلم المدرس��ي ل��دى تالمي��ذ المرحل���ة الكش��ف المبك��ر ع��ن ) ،2011مراك��ب مفي��دة ( -56

  ، مذكرة ماستر ، كلية األدب و العلوم االنسانية و االجتماعية .  االبتدائية

  ،مجلة ، كلية األهلية . صعوبة الكتابة ديسغرافية) ، 2000مرام عليان مصاورة ( -57

 وتلميذات الط�ورين األول و الث�انيصعوبات التعلم األكاديمية لدى تالميذ  ) ،2007معمرية بشير ( -58

  ، باتنة . 13نسانية و االجتماعية ، العدد ، كلية العلوم اال من التعليم االبتدائي

،  دار وائل للنش�ر  بطء التعلم وصعوباته) ، 2010نبيل عبد الهادي ،عمر نصر هللا ، سمير شقير ( -59

  و التوزيع ، عمان ، الطبعة االولى + الثانية .

، مكتب��ة النهض��ة المص��رية ، الق��اهرة ،   العس��ر القرائ��ي) ، 1995نص��رة دمحم عب��د المجي��د جلج��ل ( -60

  الطبعة الثانية .

، دار الش�فاعة للنش�ر و التوزي�ع ، دون  طرق تعلم األطفال القراءة و الكتابة) ، 2003هشام حسن ( -61

  بلد ، الطبعة الثانية .



 

127 

 

درجة توفر مع�ايير ض�مان الج�ودة ف�ي برن�امج إع�داد معل�م التربي�ة )،  2014سمير حمادنه ( همام -62

  ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر الثالث " تكامل مخرجات التعليم مع سوق العمل فياالبتدائية ، 

  عمان. القطاع العام والخاص ،

ني�ة ، ، دار الكت�ب الوط ص�عوبات ال�تعلم) ، 2008يوسف أبو القاس�م األح�رش و دمحم ش�كرالزبيدي ( -63

  بنغازي ، الطبعة األولى .
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  لصورة األولية إلستمارة صعوبات القراءة و الكتابة الموجهة لألساتذةا :  )01الملحق رقم (

 

  .............. األستاذ المحترم  /  األستاذة المحترمة

هذه مجموعة من العب�ارات المكون�ة الس�تمارة ت�دخل ف�ي اط�ار تحض�ير  ش�هادة الماس�تر ف�ي عل�م ال�نفس تخص�ص تعليمي�ة 
الكشف ع ن معرف ة م دى تواج د (ت وفر) ه ذه الخص ائص ل دى التلمي ذ ذوي ص عوبات تعل م الق راءة و العلوم الغرض منه 

مقاب�ل القف�رة تح�ت الدرج�ة الت�ي تعب�ر ع�ن راي�ك بدق�ة  ) أم�ام االجاب�ة الص�حيحةx. لدى نرجو منكم وض�ع عالم�ة (الكتابة

،القسم االول للبيانات الشخص�ية و القس�م الت�أني فق�رات تحدي�د ص�عوبات ال�تعلم الق�راءة و الكتاب�ة ل�يس هن�اك اجاب�ة خاطئ�ة 
  واخرى صحيحة كما نعلمكم ان هذه المعلومات ال تستعمل  إال لألغراض عملية بحثة .

 الخبرة في التدريس :   :)الشهادة (المؤهل العلمي             أستاذ(ة) في مادة :        الجنس:               

  

  ال  نعم   الفقرة   الرقم 

      بعمليتي الكتابة و القراءة دون رغبة .تلميذ يقوم ال  01

      دالالت التعب أثناء عمليتي القراءة و الكتابة .تلميذ يبدي ال 02

      في إنهاء مهمات الكتابة و القراءة . صعوبة تلميذ يجد ال  03

      طاقة كبيرة أثناء عمليتي القراءة و الكتابة تلميذ يبذل ال  04

      على القلم أثناء عملية الكتابة . تلميذ يضغط ال  05

      بحركات عشوائية أثناء عملية القراءة . تلميذيقوم ال  06

      في مسك القلم بالطريقة الصحيحة . صعوبة تلميذ يجد ال  07

      بتبديل يديه أثناء عملية الكتابة .تلميذ يقوم ال  08

      بالتأتأة أثناء عملية القراءة. تلميذ يقوم  ال  09

بتقريب رأسه إلى الكتابة أثناء عملية القراءة رغم أن  تلميذ يقوم ال  10
  بصره .

    

بتقريب رأسه إلى الكتاب أثناء عملية الكتابة رغم أن تلميذ ال يقوم  11
  بصره سليم .

    

      من المحو أثناء الكتابة . تلميذ يكثر ال  12

      من إعادة القراءة . تلميذ يكثر ال  13

      صعوبة في قراءة ما يكتب . تلميذ يجد ال  14

      صعوبة في عملية التنظيم داخل الصفحة. تلميذ يجد ال  15

      .غير مقرؤء تلميذخط ال  16

      بقلب بعض األحرف أثناء القراءة . تلميذيقوم ال  17

      على الفراغات داخل الكلمات. تلميذال يحافظ ال  18

      على الفراغات داخل الكلمات. تلميذ ال يحافظ ال  19
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      على الفراغات بين األسطر .تلميذ ال يحافظ ال  20

      تغيير حجم األحرف داخل الكلمات . إلى تلميذ يميل ال  21

صعوبة في رسم خط متواصل ومتكامل داخل تلميذ يجد ال  22
  الكلمات .

    

      بتبديل مكان األحرف أثناء الكتابة و القراءة . تلميذ يقوم ال  23

      بإنقاص أو إضافة أحرف أثناء الكتابة و القراءة . تلميذ يقوم ال  24

      بإنقاص أو إضافة نقاط أثناء الكتابة و القراءة . تلميذيقوم ال  25

      أثناء الكتابة اإلمالئية. تلميذ يخطئ  ال  26

بإنقاص أو إضافة أحرف غير مطلوبة أثناء الكتابة و  تلميذيقوم ال  27
  القراءة .

    

المحافظة على التسلسل الخطي أثناء عملية  تلميذال يستطيع ال  28
  الكتابة .

    

      التحكم في حركة العينين أثناء القراءة . تلميذ يستطيع ال  29

      .رف إلى األصوات المرتبطة بالحروفالتع تلميذ يستطيع ال  30

      تذكر أسماء الحروف و أشكالها . تلميذال يستطيع ال  31

      أثناء قراءة الكلمات الطويلة . تلميذيتعثر ال  32

      المجهدة .القراءة الشفهية البطيئة و    33
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الموجهة لألساتذةالصورة النهائية إلستمارة صعوبات القراءة و الكتابة  :)02الملحق رقم (  

  .............. األستاذ المحترم  /  األستاذة المحترمة

تعليمية المكونة الستمارة تدخل في اطار تحضير  شهادة الماستر في علم النفس تخصص بارات هذه مجموعة من الع
ي صعوبات تعلم القراءة و ائص لدى التلميذ ذوصالخمعرفة مدى تواجد (توفر) هذه  عنالغرض منه الكشف  العلوم
مقابل القفرة تحت الدرجة التي تعبر عن رايك بدقة ) أمام االجابة الصحيحة xلدى نرجو منكم وضع عالمة ( .الكتابة

فقرات تحديد صعوبات التعلم القراءة و الكتابة ليس هناك اجابة خاطئة  ،القسم االول للبيانات الشخصية و القسم التأني
   ه المعلومات ال تستعمل  إال لألغراض عملية بحثة .ذواخرى صحيحة كما نعلمكم ان ه

  

  الخبرة في التدريس :   ي):الشهادة (المؤهل العلم         أستاذ(ة) في مادة :              الجنس:      

  ال   نعم       العنوان   الرقم 

      بعمليتي الكتابة و القراءة دون رغبة . تلميذيقوم ال  01

      دالالت التعب أثناء عمليتي القراءة و الكتابة . تلميذيبدي ال  02

      صعوبة في إنهاء مهمات الكتابة و القراءة . تلميذيجد ال  03

      و الكتابة طاقة كبيرة أثناء عمليتي القراءة تلميذيبذل ال  04

      على القلم أثناء عملية الكتابة . تلميذ يضغط ال  05

      بحركات عشوائية أثناء عملية القراءة . تلميذيقوم ال  06

      صعوبة في مسك القلم بالطريقة الصحيحة . تلميذيجد ال  07

      بتبديل يديه أثناء عملية الكتابة . تلميذيقوم ال  08

      بالتأتأة أثناء عملية القراءة. تلميذيقوم  ال  09

بتقريب رأسه إلى الكتابة أثناء عملية القراءة رغم  تلميذيقوم ال  10
  أن بصره .

    

بتقريب رأسه إلى الكتاب أثناء عملية الكتابة رغم  تلميذيقوم ال  11
  أن بصره سليم .

    

      من المحو أثناء الكتابة تلميذيكثر ال  12

      من إعادة القراءة . تلميذيكثر ال  13

      صعوبة في قراءة ما يكتب . تلميذيجد ال  14

      صعوبة في عملية التنظيم داخل الصفحة. تلميذ يجد ال  15

      غير مقرؤء. تلميذخط ال  16

      بقلب بعض األحرف أثناء القراءة . تلميذيقوم ال  17

      على الفراغات داخل الكلمات. تلميذال يحافظ ال  18

      على الفراغات داخل الكلمات. تلميذيحافظ الال   19

      على الفراغات بين األسطر . تلميذال يحافظ ال  20
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      إلى تغيير حجم األحرف داخل الكلمات . تلميذيميل ال  21

صعوبة في رسم خط متواصل ومتكامل داخل  تلميذيجد ال  22
  الكلمات

    

      بتبديل مكان األحرف أثناء الكتابة و القراءة تلميذيقوم ال  23

      بإنقاص أو إضافة أحرف أثناء الكتابة و القراءة تلميذ يقوم ال  24

      بإنقاص أو إضافة نقاط أثناء الكتابة و القراءةتلميذ يقوم ال  25

      أثناء الكتابة اإلمالئية. تلميذ يخطئ  ال  26

بإنقاص أو إضافة أحرف غير مطلوبة أثناء الكتابة  تلميذيقوم ال  27
  و القراءة .

    

ال يستطيع الطفل المحافظة على التسلسل الخطي أثناء عملية   28
  الكتابة .

    

      التحكم في حركة العينين أثناء القراءة تلميذيستطيع ال  29

      التعرف إلى األصوات المرتبطة بالحروف. تلميذيستطيع ال  30

      تذكر أسماء الحروف و أشكالها تلميذيستطيع ال ال  31

      أثناء قراءة الكلمات الطويلة . تلميذيتعثر ال  32
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  الفرضيات  تفريغ  نتائج )03(رقم الملحق 

  .اختبار ت  الخاصة بالجنس الفرضية الفرعية االولى : 

 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

  
95% Confidence Interval of the 

Difference 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference Lower Upper 

XEqual 

variances 

assumed 

,220 ,640 2,002 118 ,048 1,38222 ,69033 ,01517 2,74927 

Equal 

variances not 

assumed 

  
2,029 96,683 ,045 1,38222 ,68122 ,03014 2,73430 

Group Statistics 

 Sexe N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

X Femma 75 25,0933 3,73143 ,43087 

Homme 45 23,7111 3,53953 ,52764 
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  لمتغير المؤهل العلمي تباين االحادي تفريغ نتائج تحليل ال الثالثة :الفرضية الفرعية 

  

ANOVA 

X 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 275,297 17 16,194  1,215 ,267 

Within Groups 1360,028 102 13,334   

Total 1635,325 119    

  

  

  خبرة في التدريس نتائج تحليل التباين االحادي للتفريغ  الفرضية الفرعية الثانية :

ANOVA 

X 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 74,863 3 24,954 1,855 ,141 

Within Groups 1560,462 116 13,452   

Total 1635,325 119    
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 ت التربص  ) إجراء04الملحق رقم  (
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