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 اإلهـــداء

لى منبع الحنانلمتواضعة إلى أبي رحمة اهلل عليههدي ثمرة جهدي اأ أمي  ، وا 

لى زوجتي الكريمة وابنتي الغالغالية أطال اهلل في عمرها، و  لى العائلة ا  الية إسراء وا 

العمل المتواضع إلى زمالئي في الدراسة وزمالئي هدي هذا أ، كما الكريمة

لى كل أساتذة علم درسة البريشي العربي بالطواهرية وزميالتي في مكان العمل بم وا 

 .النفس بجامعة مستغانم
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 على إتمام هذه الدراسة المتواضعةأشكر اهلل عز وجل الذي وهبني من الصبر والتوفيق أحمد و 

التي وافقت اإلشراف على هذه  مة الزهراءيسيسبان فاط إلى األستاذة الكريمة أتقدم بالشكر الجزيلكما 

قوعيش مغنية على الكريمة  األستاذةالدراسة وعلى مجهوداتها الجبارة ونصائحها القيمة، كما أشكر 

نصائحها المفيدة، والشكر مقدم كذلك لألستاذة عليلش على مساندتها ومساعدتها القيمة، كما مساعدتها و 

كما أشكر أعضاء لجنة  ،هذه الفرصة إلتمام دراستي منحتنيألستاذة عالق كريمة التي أتوجه بالشكر ل

كما كما أشكر كل أساتذة شعبة علم النفس بجامعة مستغانم، المناقشة على قبولهم لمناقشة هذه المذكرة، 

 العونلي أساتذة المدارس االبتدائية الذين قدموا ، وأشكر كل مدراء و أشكر زمالئي وزميالتي في الدراسة

السيد برواين ن كان له الفضل في إتمام دراستي مذه الدراسة وال أنسى بالذكر هإلنجاح  والمساعدة

 .الذي قدم لي كل العون والتسهيالتعبدالقادر مدير مدرسة البريشي العربي 



 ج
 

 
 :الدراسة ملخص_ 

بات التعلم في ضوء عن مستوى معرفة أساتذة التعليم االبتدائي لصعو  الكشفدراسة إلى دف هذه الته    

االبتدائية أساتذة المدارس وشملت عّينة الّدراسة حيث اعتمدنا على المنهج الوصفي،  ،بعض المتغيرات

، للسنة (أنثى 81ذكرا و 39) أستاذا (120)بلغ عددهم بوالية مستغانم،  بوقيراتلمقاطعة ماسرى و 

مستوى معرفة أساتذة التعليم االبتدائي لقياس  استبيانوتم االعتماد على ، 2018/  2017الدراسية 

تحليل التباين ولتحليل النتائج اعتمد الباحث على النسب المئوية واختبار الفروق )ت( و ، بات التعلملصعو 

وبعد المعالجة ،  spss20الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعيةعلى برنامج  باالعتمادذلك و  ،األحادي

 توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:والتحليل 

 .مرتفع كمعرفة أساتذة التعليم االبتدائي لصعوبات التعلم مستوى  _1

االبتدائي لصعوبات لتعليم مستوى معرفة أساتذة افي  بين الذكور واإلناثوجود فرق دال إحصائيا  _2

 ، ولصالح اإلناث.التعلم

لمتغير  تعزىمستوى معرفة أساتذة التعليم االبتدائي لصعوبات التعلم عدم وجود فرق دال إحصائيا في  _3

  المؤهل العلمي.

لمتغير  تعزىمستوى معرفة أساتذة التعليم االبتدائي لصعوبات التعلم عدم وجود فرق دال إحصائيا في  _4

  التخصص.

لمتغير  تعزىستوى معرفة أساتذة التعليم االبتدائي لصعوبات التعلم معدم وجود فرق دال إحصائيا في  _5

  .الخبرة المهنية
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 :مقدمة_ ال

ز و جل األطفال ال يفقهون شيئا ، خلق اهلل عرعماد المستقبل المني، و األطفال هم طاقة األمة النابض    

المهارات ليكتسبوا المفاهيم و واألفئدة ليتعرفوا على العالم المحيط بهم و  أنعم عليهم بالسمع والبصرو 

شخصية ويقع عبء تشكيل  ،مع المجتمع الذي يعيشون فيه الحياة والتوافق الخبرات التي تساعدهم علىو 

في ضوء تضافر األطفال على عاتق األسرة والمدرسة والهيئات والمنظمات التعليمية والتربوية والصحية، و 

برامج التعليمية والصحية الالتنشئة االجتماعية السليمة، والمناخ األسري الهادئ و  وفيرجهود الجميع يتم ت

 .لشخصية بصورة متزنة وفعالةيؤدي إلى تشكيل ا ، مماالهادفة

( بأنها إعاقة خفية  The Learning Disabilitiesتصف أدبيات التربية الخاصة صعوبات التعلـّم )     

فهم ، رات تخفي جوانب الضعف في أدائهممحيرة، فاألطفال الذين يعانون من هذه الصعوبات يمتلكون قد

نجحون في تأدية مهارات معقدة ، وهم قد يال يستطيعون الكتابةرائعة بالرغم من أنهم ا قد يسردون قصص

وأذكياء ليس في  فقون في اتباع التعليمات البسيطة، وهم قد يبدون عاديين تمامارغم أنهم قد يخ جدا

ة في ، إال أن هؤالء يعانون من صعوبات جمنهم مختلفين عن األطفال العاديينيوحي بأئ مظهرهم أي شي

، وبعضهم عاجز عن تعلـّم الكتابة فبعضهم ال يستطيع تعلـّم القراءة، عض المهارات في المدرسةتعلـّم ب

 .نشاط معينوبعضهم اآلخر يرتكب أخطاء متكررة ويواجه صعوبات حقيقية في تعلـّم 

، فإن لديهم ت ويخفقون في تعلـّم مهارات أخرىوألن هؤالء األطفال ينجحون في تعلـّم بعض المهارا    

، ولذلك يشير األخصائيون إلى أن لتباين يوجد بين التحصيل والذكاءوهذا ا ،في القدرات التعليمية باينات

 .لتعلم مهارة معينة المشكلة الرئيسية المميزة لصعوبات التعلـّم هو التفاوت بين األداء والقابلية

، ، واألسباب التي دعت إلى ذلكبه من ظروف، وما يحيط نا غير الكاملة عما يعانيه الطفلإن معرفت    

حاطتنا باألسلوب األفضل لموس في التغلب ، لن يكون لها أثر مللتعامل معه في ظل ظروفه الخاصة وا 

فعلينا أن ال نتصرف إزاء  ،ا يضمن له مستوى مقبول من النجاح، بمعلى هذه المعاناة، وفي التعامل معه
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فأي  م،علينا أن نتفهم بكل جدية واهتما، و على حقيقتها –أمكن  ما -هذه الحالة من تفهم األمور والوقوف 

، سيلحقنا هو بالتالي فشل لنا ولهم، وأي فشل لدرجة األولى نجاح لنا وألوالدنانجاح سوف نصيبه هو با

، لكن ذلك ما في تشخيص وعالج صعوبات التعلماألستاذ دورا حاسدور لكن في كل هذا تجاذب يبقى 

دراكها وكيفية التعامل معها، لذا يتطلب منه فهم قدم الباحث هذه الدراسة لتوضيح  صعوبات التعلم وا 

العلمي  مستوى معرفة أساتذة التعليم االبتدائي لصعوبات التعلم في ضوء متغير الجنس والمؤهل

 :الدراسة على خمس فصول وهي كاألتي، وشملت والتخصص والخبرة المهنية

دوافع ، وفرضيات الدراسة، راسة تناولنا فيه إشكالية الدراسةلدالمدخل  ناهخصص الفصل األول    

 .اختيار موضوع الدراسة، أهداف الدراسة، أهمية الدراسة، والتعاريف اإلجرائية

 ،لمحة تاريخية عن صعوبات التعلمخصص لموضوع صعوبات التعلم وتضمن  الفصل الثانيأما     

 أسباب صعوبات ،أنواع صعوبات التعلم ،القريبة من صعوبات التعلمالمفاهيم  ،تعريف صعوبات التعلم

نسبة ، المحكات المستخدمة في تحديد صعوبات التعلم ،خصائص أطفال ذوي صعوبات التعلم ،التعلم

 .انتشار صعوبات التعلم في العالم

أستاذ المدرسة فتم فيه تعريف أستاذ المدرسة االبتدائية إلى  تم التطرق الفصل الثالثوفي     

لمساعدة ذوي صعوبات  أدوار أستاذ المدرسة االبتدائية، خصائص أستاذ المدرسة االبتدائية ،االبتدائية

، لتعليم االبتدائي لصعوبات التعلم، مستوى معرفة أساتذة ااتذةسلأل المستمر تكوينال، أهداف التعلم

 استراتيجيات تدريس ذوي صعوبات التعلم.

إلى الدراسة  افيه ناتطرق لدراسة الميدانية، حيثلمنهجية اإلجراءات الفيه  ناتناولبع راالفصل الأما     

واألدوات المستعملة فيها  ومواصفاتها، وعينتها ،ومدتها ،مكان إجرائهاو  والهدف منهااالستطالعية 

 ،ومدتها، ومكان إجرائهاومنهجها، لدراسة األساسية تطرقنا إلى ا؛ ثّم متريةالسيكو  هاوخصائص
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واألساليب ، هاواإلجراءات المتبعة في تطبيقا، المستعملة فيه واألدوات ومواصفاتها، وعينتهاومجتمعها، 

 .هافي ةالمتبع االحصائية

الدراسات ب، مع ربط هذه النتائج فرضيات الدراسةوتفسير ومناقشة  عرضل خامسوخصص الفصل ال     

تقديم بعض االقتراحات التي تخدم المجال التربوي وتفتح مجاالت و  ،بالخاتمة ةدراسالواختتمت ، السابقة

 .أخرىلدراسات 

    .الدراسةعليها في إنجاز  ناوفي األخير تم عرض مختلف المراجع والمالحق التي اعتمد     

 

 

  

        



 

 الفصل األول
 مدخل الدراسة



 مدخل الدراسة                         الفصل األول                                   
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 :إشكالية الدراسة_ 1

الباحثين في ميدان التربية من المجاالت التي شغلت اآلباء والمربين و  إن مجال صعوبات التعلم    

التعرف على و لقطاع كبير من تالميذ المدرسة، الخاصة، إذ أنه يتعرض لدراسة الخصائص المميزة 

أساليب التدخل العالجي المناسبة أنسب استراتيجيات و تلك الصعوبات التي يعانون منها و طبيعة 

عندما يفشل  صعوبات نوعية تظهرقد تكون تلك الو  ،حدة تلك الصعوبات قدر اإلمكانللتخفيف من 

قد تكون عامة أو الكتابة، و ة بعينها كالقراءة التلميذ في أداء المهارات المرتبطة بالنجاح في مادة دراسي

لنجاح في أكثر من مادة دراسية، وهنا كالتي تظهر عندما يفشل التلميذ في أداء المهارات المرتبطة با

في مشكلة صعوبات وتكمن الخطورة ، ام أقل من المعدل الطبيعيالمهيكون معدل أدائه للمهارات و 

في التعلم يكونون عادة " فاألفراد الذين يعانون من صعوبات  صعوبات خفية "ا التعلم في كونه

بحيث ال يجد  يالحظ المعلم أو األهل أية مظاهر شاذة تستوجب تقديم معالجة خاصة، أسوياء، وال

مثل النتيجة الطبيعية ل وتكون الة أو التخلف والغباء،الالمبانعتهم بالكسل و المعلمون ما يقدمونه لهم إال 

 .(13 :2008، )بطرسبالتالي التسرب الدراسي تكرار الفشل والرسوب و  هذه الممارسات

لمعرفة والعلوم بالنسبة األستاذ دورا مهما للغاية في العملية التعليمية التعلمية كونه مفتاح ا يلعب    

ب أن يبتعد عن ويج، معلومات التربوية وتوجيه تالميذهحيث يسند إليه توصيل الخبرات وال، للتالميذ

خالل الحفظ واالستظهار بل ينبغي أن يكون دوره أكثر فعالية في توجيه المتعلمين  الدور التقليدي من

، هذا ما جعل الكثيرين من الباحثين يقومون التغلب على حل مشكالتهم بشكل جيدومساعدتهم على 

كل من أنور  ها، ومن هذه الدراسات نجد دراسةبدراسات حول صعوبات التعلم والمتغيرات المتعلقة ب

، ( اللذان قاما بدراسة عن صعوبات التعلم والمتغيرات المتعلقة بها1992) عبدالرحيم وعصمت فخرو

معلما، أوضحت  (170)كما يدركها المعلمون في المرحلة االبتدائية بدولة قطر على عينة مكونة من 
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والظروف  رس بالتلميذ،النتائج أن هناك أربعة متغيرات مرتبطة بصعوبات التعلم وهي عالقة المد

 .(317: 2003)الديب،  األسرية والمنهج الدراسي واإلحساس بالعجز ونقص الثقة بالنفس

عملية العالج والتخفيف من حدة صعوبات التعلم  ديد من الدراسات والبحوث في إطاراتجهت الع    

وفي ذلك اإلطار ما توصل إليه  ،لالستعانة باألستاذ من حيث دوره في العملية التعليمية كوسيط فعال

فراد تأثيرا في اتجاهات إلى أن األستاذ أكثر األ Margolis & McCabi  (2004) ماكابيمارجولز و 

لم، ومن لذا نجد أن االضطرابات النفسية عامل من عوامل التعثر الدراسي واإلخفاق في التع، التالميذ

جة لصعوبة فالقلق الذي يتعرض له أثناء دراسته نتيبطء التعلم لدى الطفل،  أهم المشكالت التي تسبب

سية، غالبا ما ، أو لطريقة تعامل المعلم معه، أو لعدم فهمه لكثير من مصطلحات المادة الدراالمادة

وكذلك الخوف الذي يتعرض له نتيجة عدم استطاعته وقدرته على استيعاب  المواد ، تجعله أقل كفاءة

بسلوك المعلم أو تقبل الطفل  الفصل الدراسي يرتبط بشكل مباشر اديين فيالدراسية مثل بقية أقرانه الع

( إلى 2007) Siegleتوصلت دراسة سيجال ، كما (79: 2002 ،أو أحد والديه )راشد    لبقية أقرانه 

جديد مع أن األستاذ يؤثر بصورة فعالة في تحسين فعالية الذات لدى التالميذ من خالل ربط العمل ال

 .(26: 2009 )بطرس،نجاحات سابقة قاموا بها 

، وال لوك المتعلمين ذوي صعوبات التعلممما سبق يتضح دور األستاذ في التأثير اإليجابي في س     

في تحصيله  هم الصعوبات التي تواجه المتعلمأليتحقق هذا إال إذا كان األستاذ على دراية عالية 

 كل هذا دفع الباحثات للتخفيف منها أو القضاء عليها، واالستراتيجي ، واستخدام أنجع الطرقالعلمي

 قيام بهذه الدراسة واإلجابة عن اإلشكالية التالية :لل

 .؟لتعليم االبتدائي لصعوبات التعلممستوى معرفة أساتذة ا ما
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 ومنه تندرج التساؤالت التالية :   

بتدائي لصعوبات التعلم باختالف التعليم االمعرفة أساتذة مستوى  هل يوجد فرق دال إحصائيا في_ 

 .؟همجنس

التعلم باختالف معرفة أساتذة التعليم االبتدائي لصعوبات مستوى  دال إحصائيا في هل يوجد فرق _

 .؟مؤهالتهم العلمية

معرفة أساتذة التعليم االبتدائي لصعوبات التعلم باختالف مستوى  هل يوجد فرق دال إحصائيا في _

 .؟همتتخصصا

ت التعلم باختالف معرفة أساتذة التعليم االبتدائي لصعوبامستوى هل يوجد فرق دال إحصائيا في  -

 .؟خبرتهم المهنية

 :فرضيات الدراسة_ 2

 :صاغ الباحث الفرضيات التالية تساؤالت الدراسةبناء على     

 :العامة ةالفرضي_ 1_2

 مرتفع.عوبات التعلم لصأساتذة التعليم االبتدائي  مستوى معرفة_ 

 :الجزئية الفرضيات_ 2_2

ئي لصعوبات التعلم باختالف معرفة أساتذة التعليم االبتدامستوى يوجد فرق دال إحصائيا في  _

 جنسهم.

التعلم باختالف معرفة أساتذة التعليم االبتدائي لصعوبات مستوى يوجد فرق دال إحصائيا في  _

 .مؤهالتهم العلمية
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صعوبات التعلم باختالف معرفة أساتذة التعليم االبتدائي لمستوى  إحصائيا فييوجد فرق دال  _

 .تخصصاتهم

ت التعلم باختالف خبرتهم معرفة أساتذة التعليم االبتدائي لصعوبامستوى يوجد فرق دال إحصائيا في  _

 .المهنية

 :الدراسة اختيار موضوع فعدوا_ 3

 :هذا الموضوع هي علت الباحث يختارمن أهم المبررات التي ج    

وارتباط الموضوع بالمجال التربوي  ،قع ضمن اختصاص الطالب واهتماماتهموضوع البحث ي _

 .المدرسي وبالصحة النفسية للمتعلمو 

الشعور بتفاقم مشكل صعوبات التعلم في الوسط المدرسي وخطورتها على المتعلم وعلى المنظومة  _

 التربوية ككل.

وبات التعلم وكيفية في بالدنا التي بينت مدى ودرجة معرفة األساتذة لصعقلة البحوث والدراسات  _

 .التعامل معها

 .لمهمة في ميدان التربية والتعليمباعتبار الموضوع من المواضيع الحديثة وا _

 :الدراسة أهداف_ 4

 :الباحث من خالل هذه الدراسة إلىيهدف     

 .االبتدائي لصعوبات التعلم وكيفية التعامل معهاتحديد مستوى معرفة أساتذة التعليم  _

تحديد الفروق واالختالفات في مستوى معرفة أساتذة التعليم االبتدائي لصعوبات التعلم تبعا لمتغير  _

 .الجنس، المؤهل العلمي، التخصص والخبرة المهنية
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 .التعرف على صعوبات التعلم ومدى انتشارها في المدرسة الجزائرية _

الخطورة واالنعكاسات لصعوبات التعلم على التلميذ والمنظومة التربوية على المدى القريب كشف  _

 والبعيد.

توضيح العالقة بين مستوى معرفة أساتذة التعليم االبتدائي لصعوبات التعلم وكيفية التعامل معها  _

 بالنظر إلى تخصصاتهم ومؤهالتهم وخبرتهم في الميدان التربوى.

 :الدراسةأهمية _ 5

 :من خالل ما يليتظهر أهمية الدراسة     

موضوع حساس ومهم يحتاج إلى تكثيف الجهود من قبل الوزارة و المسؤولين على قطاع التربية  _

 مين واألساتذة و أولياء األمور.للقضاء على مشكل صعوبات التعلم التي طالما أرقت المتعل

 .االبتدائيةى المتعلمين بالمدارس تحسين الصحة النفسية والتكيف المدرسي لد _

 ثراء المكتبات الوطنية بموضوعات ودراسات حول صعوبات التعلم والتربية الخاصة.إ _

التي تواجهها اإلسهام في إيجاد سبل للحد من مشكلة صعوبات التعلم التي تعتبر من أكبر التحديات  _

 المدرسة الجزائرية.

وبات وسلبياته ومساعدة األساتذة على التعرف على حالت صعمعالجة نقائص التعليم االبتدائي  _

 .التعلم وكيفية التعامل معها
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 :_ التعاريف اإلجرائية6

  :_ صعوبات التعلم1_6

هو مصطلح يطلق على مجموعة المتعلمين داخل الفصل الدراسي الذين يظهرون انخفاضا وتباينا     

( ويظهرون يتمتعون بذكاء عادي )فوق المتوسطفي تحصيلهم الدراسي عن زمالئهم العاديين مع أنهم 

م دائهثر ذلك على أيؤ صعوبة في بعض العمليات العقلية كالتفكير والتركيز واالنتباه واإلدراك مما 

نجازهم األكاديمي المتمثل في  . راءة والكتابة والحساب والتهجئةالق :وا 

 :_ أستاذ المدرسة االبتدائية2_6

مدارس وطنية لتكوين تربية سابقا لفترة ثالث سنوات، و تكنولوجية للالمعاهد الهو موظف تكّون في     

مباشرة بعد أن يتحصل على شهادة  ، يتم توظيفه في التعليم األساسيالتعليم األساسي حاليا أساتذة

خص المؤهل للقيام بعملية هو الشو  ،أخرى شفهيةجراء مسابقة كتابية و ليسانس في التعليم عن طريق إ

 رات التي تساعده في تطوير شخصيته.بالمعارف والمها التلميذ تزويدمن خالل  التدريس،

 : لتعليم االبتدائي لصعوبات التعلممستوى معرفة أساتذة ا_ 3_6

ودرجة وعيهم بماهية هذا المشكل الذي يعيق  هو مدى إدراك األساتذة لمفهوم صعوبات التعلم،   

الصعوبات وطريقة التعامل مع ذوي  ، ومعرفة كيفية تشخيص هذهتلميذعملية التحصيل لدى ال

 ، ويقاس بالدرجة التي يتحصل عليها األستاذ في االستبيانداخل الفصل الدراسي صعوبات التعلم

 المطبق في الدراسة.



 

 الفصل الثاني

 صعوبات التعلم
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 :تمهيـــــد_ 

حيث في السابق كان علماء  لميادين الهامة في الوقت الحاضر،من ا التربية والتعليميعتبر ميدان     

إلى أن  قلية والسمعية والبصرية والحركية،النفس والتربية والطب النفسي موجها فقط لذوي اإلعاقات الع

ينخفض تحصيلهم عن أقرانهم رغم أنهم ال سي ادر جموعة من المتعلمين داخل الصف الظهرت م

 .نخفاض في مستوى الذكاءايعانون من أي إعاقة حسية أو 

ذوي  ،ذوي القصور الوظيفي المخي البسيط فهم أطلق عليهم عدة مصطلحات مثل:عند اكتشا    

ذوي اإلعاقات اإلدراكية وغيرها من التسميات ليظهر في األخير مصطلح شامل  ،اإلصابة المخية

 .ومستقل ومعترف به من قبل الباحثين واألطباء والعلماء أال وهو مصطلح صعوبات التعلم

 :صعوبات التعلم تاريخية عن _ لمحة1

إذا ما قورن بفئات التربية الخاصة األخرى  ،لقد جاء االهتمام بمجال صعوبات التعلم متأخرا    

خاصة أنه ، متأخر إال أنه كان كبيرا ومتميزاالموهوبين " وعلى الرغم من هذا االهتمام ال وخصوصا "

وتأسيس الجمعيات  ،لقي اهتماما كبيرا من أولياء أمور الطلبة في الواليات المتحدة األمريكية

والتي ساهمت في الضغط على  ،من مختلف التخصصاتالمتخصصة التي تضم في عضويتها أفرادا 

ففي الواليات المتحدة  ،الحكومات إلصدار تشريعات خاصة تنص على تقديم الخدمات لتلك الفئة

األمريكية وكندا ومختلف الدول المتقدمة تقر التشريعات على حق كل المتعلمين في تلقي الخدمات 

 .(21: 2005 وآخرون، البطاينية)التربوية المناسبة لهم 
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 الميذ ذي صعوبات التعلم ترجع إلىربما يصح القول بأن أصول االهتمامات العلمية والفلسفية بالت    

لتعليم  Itardغير أنه لم يذكر شيء قبل محاوالت الطبيب الفرنسي إيتارد  ،نشأة هذه العلوم نفسها

إيتارد استخدم جل معارفه وصرف ومع أن  ،صبي وجده الصيادون تائها في غابات أفيرون الفرنسية

    إال أنه فشل في نهاية المطاف ووصفه بأنه، نةيوتعليمه اللغة وعادات المد من وقته لتأهيل الصبي

تلميذ إيتارد يطور بحوث أستاذه ويعمقها وأصبح قائدا   Squinوقد راح سيجان  ". ضعيف عقليا "

ولقد ارتحل سيجان إلى الو.م.أ ، المتخلفين عقليالطفال والراشدين مرموقا في ميدان حركة مساعدة ا

ك بدأ في إرساء معالم وهنا، لتي كانت تشهده البلدان األروبيةبسبب االضطرابات ا (1848)عام 

إيتارد وسيجان في مجال التخلف وقد تفاعلت الحركة التي بدأها  ،مام بالمتخلفين عقلياحركة االهت

بتكليف  (1904)تى أن وزارة المعارف الفرنسية قامت عام ح، العقلي ووجد في فرنسا حمل لواءها

بينيه المشهور( _)الواضع األول الختبار ستانفورد Alfred Binetلجنة ضمت في عضويتها ألفرد بينيه 

للبحث في طريقة للتمييز بين األطفال العاديين القادرين على التعلم وتمييزهم عن غيرهم من األطفال 

االنتباه ال ضعف عسرة أساسها اإلهمال وعدم  ري التعلميسلتمييز األطفال عف العقول وكذلك ضعا

 . القدرات العقلية

لح خلل وظيفي في المخ في كتاباته آنذاك مصط Goldstinاستخدم جولد ستين ( 1936)وفي سنة     

إبان التي تمحورت حول المشكالت والصعوبات الجسمية للجنود الذين يعانون من جروح في الرأس 

عن خصائص األطفال الغير  في كتاباته (1957)ستيفنز ديتريتش تحدث كما  ،الحرب العالمية األولى

، )عوادقادرين على التعلم والذين يعانون من مشكالت سلوكية ويعانون من خلل وظيفي في المخ 

1998 :78). 
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يوم  Samuel Kirk كيركصامويل أول ظهور لمصطلح صعوبات التعلم على يد العالم األمريكي     

وبعدها اعتبرت صعوبات  ك في مؤتمر إلحدى منظمات األطفال،في كلمة ألقاها كير  1963أفريل  6

Kirk (1962 )وكنتيجة لهذه الجهود صمم كيرك ، ة لها متطلباتها ككل إعاقة أخرىالتعلم إعاقة مستقل

كما ، الخاصة باألفراد المتخلفينلتعلم موجهة نحو مشكالت ا وآخرون برامج لمستوى ما قبل المدرسة

( بالموضوع في تطوير الجهود الموجهة نحو التعرف إلى 1949) Jastackأسهم اهتمام جاستك 

وقد أثر هذا التغير في التركيز على الفروق الفردية بعمق ، مناحي القوة والضعف داخل الفرد نفسه

 (.78: 1998، )الوقفي  التعلم عليم ذوي صعوباتوكذلك على ت، على تعليم الطلبة المتخلفين

لم يظهر مصطلح الصعوبات التعلمية دفعة واحدة بل سبقته مصطلحات كثيرة تأثرت بالحقل     

تلك المصطلحات استخدمت لوصف أولئك األطفال الذين ال ، الطبي الذي كان سائدا منذ عقود طويلة

مصطلح الخلل  :هذه المصطلحات نذكرومن يتوافقون في تعلمهم وسلوكهم مع فئات اإلعاقة الموجودة 

 اإلصابة الدماغية.، الوظيفي الدماغي الطفيف

 :_ تعريف صعوبات التعلم2

إن مفهوم صعوبات التعلم تجاذبته عدة آراء علمية عصبية نفسية وتربوية فقد حظي باهتمام     

: 1988، إضافة لالهتمام به من قبل الهيئات التشريعية واآلباء والمربين )كامل مختصين عديدين،

محكاته والبنى التي يد هذا المفهوم من حيث مكوناته و ومن هنا كانت اإلسهامات متعددة في تحد، (12

وسنستعرض فيما يلي مجموعة من التعريفات لهذا المفهوم حسب التسلسل التاريخي ينطوي عليها، 

 :لى التعريف األكثر تحديدا وشموالإوصوال 
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 :Samuel Kirk (1962)كيرك تعريف صامويل _ 1_2

أن  "عريفا محدد لصعوبات التعلم فقال: لقد أورد كيرك في كتاب له اهتم بتربية األطفال المعاقين ت    

الخاصة أكثر من العمليات مفهوم صعوبات التعلم يشير إلى التأخر أو االضطراب في واحدة أو 

         وذلك إلمكانية وجود خلل مخيالحساب أو أية مواد دراسية أخرى، ، الكتابة، القراءة، بالكالم

حسب ، (92: 2003، )السيدأو اضطرابات انفعالية أو سلوكية أو إلى العوامل الثقافية أو التعليمية " 

واألكاديمي لألفراد  األداء اللغويكيرك فإن صعوبات التعلم تعتبر مشكالت في العمليات المسؤولة عن 

، كما يبين أن ليس كل طفل يظهر تخلفا في المدرسة يكون لديه صعوبات تعلم، في كل األعمال

تصنيفه مع لديه صعوبات لغوية أو صعوبات في النطق ومع ذلك ال يمكن  :فالطفل األصم مثال

: 2003قدرته على السمع )أنيس، تيجة لعدم صعوبات التعلم ألن تخلفه في اللغة والنطق يعتبر ن

28). 

 :Barbara BETMAN (1964)ان ـتمبـاربــرا بي تعريف_ 2_2

حيث  ،تمان تعريفا تركز فيه على التباين )التباعد( بين القدرة العقلية والتحصيل الفعليقدمت بي    

تباينا أو تباعدا األطفال ذوي صعوبات التعلم هم أولئك األطفال الذين يظهرون  أشارت إلى أن "

لديهم من اضطرابات في ، وذلك من خالل ما يظهر تعليميا بين قدرتهم العامة ومستوى إنجازهم الفعلي

وأن هذه االضطرابات من المحتمل أن تكون مصحوبة أو غير مصحوبة بخلل ظاهر ، عملية التعلم

الحرمان التخلف العقلي أو  التعلم لديهم إلى بينما ال ترجع اضطرابات، في الجهاز العصبي المركزي

 .(31: 2007ان، )غس " الشديد أو الحرمان الحسيالثقافي أو التعليمي أو االضطراب االنفعالي 
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تمان قد أضافت إلى تعريف كيرك فكرة التباعد بين اإلمكانات المالحظ من هذا التعريف أن بي    

 أيضا على مجتمع األطفال.وتركيزها العقلية والتحصيل كمحك إجرائي لتقدير الصعوبة 

في حين اتفقت معه في استبعاد حاالت التأخر العقلي وإلعاقات الحسية والحرمان البيئي     

 واالضطراب االنفعالي من مجتمع صعوبات التعلم.

 :NACHC (1968) تعريف اللجنة الوطنية لإلشراف على األطفال المعوقين_ 3_2

اكتسب الصفة الرسمية وهو التعريف الذي اعتمده قانون يعتبر تعريف اللجنة أول تعريف     

" األطفال ذوي الصعوبات التعلمية المحددة هم أولئك الذين  :بات التعلم والذي ينص على ما يليصعو 

يعانون من قصور في واحدة أو أكثر من العمليات النفسية األساسية التي تدخل في فهم أو استخدام 

وقد تظهر في اضطرابات اإلصغاء أو التفكير أو الكالم أو القراءة أو الكتابة ، اللغة المكتوبة والمنطوقة

يطلق عليه سابقا مصطلحات: ويتضمن هذا المصطلح ما كان أو العمليات الحسابية،  أو التهجئة

        راءةاإلعاقة اإلدراكية أو اإلصابة الدماغية أو الخلل الوظيفي الدماغي الطفيف أو صعوبة الق

يعانون من مشكالت تعلمية إال أنه يستثنى من هذا المفهوم األطفال الذين ، بسة النمائية ....الخأو الح

" فعالي أو حرمان بيئي أو سمعية أو حركية أو عقلية أو سببها اضطراب اناقة بصرية سببها إع

 .(112: 1998)الزيات، 

ما يالحظ على هذا التعريف أنه أكثر شموال ويحوي إضافات توضيحية واإلشارة إلى كل ما هو     

 .أنه اقتصر على مرحلة الطفولة فقطنمائي أو أكاديمي إال 

 

 



صعوبات التعلم                                                             ثانيالفصل ال  

 

26 
 

 :(1977تعريف الحكومة الفدرالية )_ 4_2

نتيجة للمناقشات والتغذية الراجعة التي دارت على مستوى الواليات المتحدة فقد طرأت تعديالت     

 :عديل الجديد الذي ينص على ما يليلذا صدر الت( 1969)بسيطة على تعريف عام 

تعني الصعوبة التعلمية قصورا في واحدة أو أكثر من العمليات النفسية األساسية والتي تدخل في فهم  "

     التفكير ر في عدم القدرة على اإلصغاء أووالتي قد تظهخدام اللغة المكتوبة أو المنطوقة، ستأو ا

المصطلح حاالت من  ويتضمنأو التهجئة أو العمليات الحسابية، أو الكتابة أو القراءة أو الكالم 

صعوبة القراءة إضافة إلى الطفيف الدماغية والخلل الدماغي الوظيفي واإلصابة  اإلعاقة األكاديمية

" وال يتضمن المصطلح أولئك األطفال الذين يعانون من مشكالت تربوية  أفازيا والحبسة التطورية "

طراب انفعالي  عن إعاقة سمعية أو بصرية أو حركية أو تخلف عقلي أو اض سناتجة في األسا

   .(33: 2005)البطاينة وآخرون، 

 :NJCLD (1981)التعلم  تعريف المجلس الوطني المشترك لصعوبات_ 5_2

لقد اقترح المجلس المشكل من ست مؤسسات وطنية مهتمة بصعوبات التعلم تعريفا موحدا وشامال     

والذي ينص على ما يلي :"يعد مصطلح صعوبات التعلم زيل الغموض عن التعريفات السابقة، ي

تظهر على شكل صعوبات ذات  ،مصطلحا عاما يشير إلى مجموعة غير متجانسة من االضطرابات

و االستدالل أو القدرات داللة في اكتساب واستخدام الكالم أو اإلصغاء أو الكتابة أو القراءة أ

في وظيفة الجهاز العصبي  وهذه االضطرابات داخلية المنشأ ويفترض أنها تعود لقصورالرياضية، 

 وعلى الرغم من أن صعوبات التعلم قد تصاحب حاالت من اإلعاقة )مثل اإلعاقة الحسية المركزي، 

أو تأثيرات بيئية كالفروق الثقافية والتعلم الغير  أو التخلف أو االضطراب االنفعالي أو االجتماعي
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سيد حاالت أو المؤشرات )الإال أنها ليست ناتجة عن هذه ال، مالئم أو الغير كاف أو عوامل نفسية

    .(111: 2003، سليمان

 :(1992_ تعريف أحمد عواد )6_2

مصطلح يصف مجموعة من التالميذ في الفصل  يعرف أحمد عواد صعوبات التعلم على أنها "    

متعون مع أنهم يت ،الدراسي العادي يظهرون انخفاضا في التحصيل الدراسي عن زمالئهم العاديين

  أنهم يظهرون صعوبة في بعض العمليات المتعلقة بالتعلم كالفهمإال بذكاء عادي أو فوق المتوسط، 

لنطق أو إجراء العمليات أو التفكير أو اإلدراك أو االنتباه أو القراءة أو الكتابة أو التهجي أو ا

ويستبعد من حاالت صعوبات التعلم المتصلة بكل من العمليات السابقة، أو في المهارات  ،الحسابية

وذوو اإلعاقات بأمراض وعيوب السمع والبصر قلية والمضطربون انفعاليا والمصابون ذوو اإلعاقة الع

 .(9: 2005، وذلك أن إعاقتهم قد تكون سببا مباشرا للصعوبات التي يعانون منها )الفراني، المتعددة

صعوبات ل ومختصر من خالل التعاريف التي سبق ذكرها يمكن أن نتوصل إلى تعريف شامل    

عة المتعلمين داخل الفصل صعوبات التعلم هو مصطلح يطلق على مجمو  : "لمتمثل فيما يليالتعلم وا

متعون الذين يظهرون انخفاضا وتباينا في تحصيلهم الدراسي عن زمالئهم العاديين مع أنهم يت، الدراسي

واالنتباه لتركيز ويظهرون صعوبة في بعض العمليات العقلية كالتفكير وا(، بذكاء عادي )فوق المتوسط

نجازهم األكاديمي المتمثل فيواإلدراك مما أثر ذلك على أدائه   ."القراءة والكتابة والحساب والتهجئة :م وا 
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 المفاهيم القريبة من صعوبات التعلم:_ 3

ييز بينها ومن لزيادة تحديد مصطلح صعوبات التعلم البد من إيراد مفاهيم مشابهة له للتفريق والتم    

 :المفاهيم نذكرهذه 

 التأخر الدراسي:_ 1_3

يعرفه التربويون على أنه انخفاض في مستوى التحصيل الدراسي عن المستوى المتوقع في     

اختبارات التحصيل أو االنخفاض عن مستوى سابق من التحصيل، وقد يكون التأخر عاما في جميع 

ويعد ما أو مؤقتا مرتبطا بموقف معين، أخر دائالمواد الدراسية  أو في مادة دراسية معينة، وقد يكون الت

:  2009 ،الحرمان الثقافي واالجتماعي واالضطراب االنفعالي أسبابا رئيسية للتأخر الدراسي )صبحي

11). 

 ء التعلم:بط_ 2_3

هو أن يجد المتعلم صعوبة في التكيف مع المناهج المدرسية وذلك بسبب قصور قدرته على و     

 :صفات المتعلم البطيء التعلم نذكرالتعلم أو قصور في مستوى الذكاء، ومن 

 .درجة 80_70بط ء في الفهم واالستيعاب واالستذكار وتتراوح نسبة الذكاء ما بين  _

 .ةالعجز عن إدراك األشياء المجرد _

ما يعرض عليه يحتاج يتطلب تعلمه وقتا أطول مما يتطلبه أغلب زمالئه , مما يجعل انتباهه إلى  _

 .إلى وقت أكبر

 العجز عن االحتفاظ بالمعارف المجردة لمدة طويلة إذا لم تتكرر مراجعتها. _

 صعوبة إدراك الخطوات المنهجية التي يسلكها المعلم في عرضه لمضمون الدرس مما يصعب _

 . مام بهذا المضمون في نهاية الحصةعليهم اإلل
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وتيرة التعلم لديه بطيئة مقارنة بالتلميذ العادي لكون فترات عرض عناصر الدرس قصيرة بالنسبة  _

 .(92: 1998 لديه )حافظ ،

 الضعف العقلي:_ 3_3

يولد بها الفرد أو تحدث  دم اكتمال النمو العقلي والمعرفي،إنه حالة نقص أو تأخر أو توقف أو ع    

ي للفرد مما يؤدي تؤثر على الجهاز العصب لعوامل وراثية أو مرضية أو بيئية،له في سن مبكرة نتيجة 

ويتضح أثرها في نقص مستوى أداء المتعلم في المجاالت التي تتعلق بالنضج  إلى نقص الذكاء،

 .(18: 2009)صبحي،   والتعليم والتوافق النفسي

 التعلم:مشكالت _ 4_3

مع يختلف مفهوم صعوبات التعلم عن مشكالت التعلم في أن هذه األخيرة ترجع إلى قصور في الس    

واألطفال الذين لديهم مشكالت في التعلم أكثر قابلية لالضطرابات  أو الرؤية أو اضطراب االنتباه،

:  2004 ،السيد)لتربوية ن األنشطة اكما أنهم أكثر بعدا ع راسة،السلوكية الناتجة عن الفشل في الد

22). 

 أدناه يوضح التباين بين المفاهيم: جدولوال    
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 .المتأخرون دراسياالفرق بين صعوبات التعلم، بطيئو التعلم و يبين (: 01_ الجدول رقم )

 
 :_ أنواع صعوبات التعلم4

والعصبية فقد تم تصنيف صعوبات نتيجة للدراسات المتواصلة في المجاالت التربوية والنفسية     

التعلم إلى صنفين أساسيين يندرج كل صنف منها عدد معين من أنواع صعوبات التعلم وهما 

 ت النمائية والصعوبات األكاديمية.الصعوبا

 

 

 
 التأخر الدراسي بطء التعلم صعوبات التعلم

التحصيل  جانب أوال:
 الدراسي

 منخفض في المواد التي
تحتوي على مهارات التعلم 

األساسية 
 اإلمالء(_القراءة_)الرياضيات

منخفض في جميع المواد 
بشكل عام مع عدم القدرة 

 على االستيعاب

منخفض في جميع المواد مع 
 إهمال واضح، أو مشكلة صحية

ثانيا: جانب سبب التدني 
 في التحصيل الدراسي

اضطراب في العمليات الذهنية 
الذاكرة، التركيز، ]االنتباه، 

 اإلدراك[
 عدم وجود دافعية للتعلم انخفاض معامل الذكاء

ثالثا: جانب معامل الذكاء 
 )القدرة العقلية(

معامل  ،عادي أو مرتفع
 درجة فما فوق 90الذكاء من 

 انخفاض معامل الذكاء
درجة فما  90عادي غالبا من 
 فوق

رابعا: جانب المظاهر 
 السلوكية

حيانا عادي وقد يصحبه أ
 نشاط زائد

يصاحبه غالبا مشاكل في 
السلوك التكيفي )مهارات 

التعامل _الحياة اليومية
التعامل مع _مع األقران

 مواقف الحياة اليومية(

مرتبط غالبا بسلوكيات غير 
مرغوبة أو إحباط دائم من تكرار 

 تجارب فاشلة

جانب الخدمة  ا:خامس
 المقدمة لهذه الفئة

برنامج صعوبات التعلم 
واالستفادة من أسلوب التدريس 
 العالجي في غرفة المصادر

 

الفصل العادي مع بعض 
 التعديالت في المنهج

الفصل العادي ودراسة حالته من 
 قبل االختصاصي في المدرسة

 والتعاون مع ولي االمر
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  Developmental Learning Disabilitiesالنمائية  التعلم صعوبات _ 1_4

وبالعمليات العقلية والمعرفية التي يحتاجها الطفل  الدماغيةت التي تتعلق بالوظائف وهي الصعوبا    

في تحصيله األكاديمي، وقد يكون السبب في حدوثها اضطرابات وظيفية تخص الجهاز العصبي 

المركزي، ويقصد بها تلك الصعوبات التي تتناول العمليات ما قبل األكاديمية، التي تتمثل في العمليات 

باه واإلدراك والذاكرة والتفكير واللغة، والتي يعتمد عليها التحصيل األكاديمي، المعرفية المتعلقة باالنت

 .وتشكل أهم األسس التي يقوم عليها النشاط العقلي المعرفي للفرد

العمليات المعرفية للصعوبات التعلم النمائية منهم المكونات و  هناك بعض االختالفات في تصنيف    

التفكير( االنتباه واإلدراك والذاكرة ( وصعوبات ثانوية تتضمن)صنفها إلى صعوبات أولية تتضمن ) من

حل المشكالت تمثل صنفها إلى صعوبات في االنتباه واإلدراك والتذكر وتكوين المفهوم و  منهم منو 

اإلدراك والتذكر صنفها إلى صعوبات معرفية تتضمن )االنتباه و أخيرا من النشاط المعرفي للفرد، و دورة 

 (. 14: 2005 ،راشد)، حل المشكالت(و  وتكوين المفهوم 

 :االنتباه _1_1_4

، صور خيالية( ،تركيز حواسه في مثير داخلي )فكرة، إحساسهاالنتباه هو قدرة الفرد على حصر و     

متلئ والبؤرة ت ،و هو بؤرة شعور الفرد في مثير ما، أارجي )شيء، شخص، موقف(أو في مثير خ

 . ، وما عداه يشكل هامش الشعوربالموضوع الذي يجذب اهتمامه

 :اإلدراك_ 2_1_4

عملية اإلدراك هي العملية النفسية التي تسهم في الوصول إلى معاني ودالالت األشياء     

يم المثيرات الحسية المتعلقة بها، واألشخاص والمواقف التي يتعامل معها الفرد عن طريق تنظ

  ".المفاهيم ، في كليات ذات معنى "وصياغتهاوتفسيرها، 
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 :الذاكرة_ 3_1_4

والتذكر هو القدرة على  ،حتفاظ واسترجاع الخبرات السابقة، أو القدرة على التذكرالقدرة على اال    

 ، أو التعرف عليها لالستفادة منها في موقف حياتي تنظيم الخبرات المتعلمة وتخزينها، ثم استرجاعها

 . اختياريأو موقف 

 :تكوين المفهوم_ 4_1_4

( أو شخص )طبيب( أو موقف ) تعلم/ صالة( وم هو فكرة عامة نكونها عن شيء )تليفزيونالمفه    

   نطلق علية لفظ يدل عليها بعد أن نكتسب اللغة وهذا اللفظ مستمد من لغة الحديث والكتابة العادية

 .أو من الكتب والدوريات والمعاجم العلمية

 :حل المشكالت_ 5_1_4

ب على عقبة، إجابة المشكلة موقف معقد يواجه الفرد يتمثل في التعامل مع موقف صعب، التغل    

 على سؤال محير، إيجاد حل لمشكلة علمية، حل مسألة رياضية، استكشاف حل إلحدى مشكالت

 .(79: 2005ة وآخرون، ي)البطاين الحياة

 Academic Learning Disabilitiesصعوبات التعلم األكاديمية _ 2_4

التهجئة ويقصد بها صعوبات األداء المدرسي المعرفي األكاديمي، والتي تتمثل في القراءة والكتابة و     

 :بصعوبات التعلم النمائية، فمثال الحساب، وترتبط هذه الصعوبات إلى حد كبيرو التعبير الكتابي و 

على فهم واستخدام اللغة، ومهارة اإلدراك السمعي للتعرف على تعلم القراءة يتطلب الكفاءة والقدرة  _

لبصرية على التمييز وتحديد الحروف ا ي أو اإلدراك الفونيمى(، والقدرةأصوات حروف الكلمات )الوع

  .والكلمات
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تعلم الكتابة يتطلب الكفاءة في العديد من المهارات الحركية مثل: اإلدراك الحركي، التآزر الحركي _ 

  ت.ة اليد والعين وغيرها من المهارااألصابع، وتآزر حرك الستخدامات دقيقال

تعلم الحساب يتطلب كفاية مهارات التصور البصري المكاني، والمفاهيم الكمية، والمعرفة بمدلوالت  _

 .(163: 2006، )غسان  األعداد وقيمتها وغيرها من المهارات األخرى

 :Dyslexia عسر القراءة _ 1_2_4

   يعرفها فريرسون بأنها عجز جزئي في القدرة على القراءة أو فهم ما يقوم بقراءته قراءة صامتة     

 %70و %60إلى وجود ما بين  Kird & Elkinsوقد أكد كل من (، 125: 2007أو جهرية )جدوع، 

: 2011 ن من صعوبات في القراءة )الفراني،من المسجلين في برامج ذوي صعوبات التعلم يعانو 

18.)  

التعرف  :ت وهيوعند تحليل صعوبات القراءة لدى المتعلمين يالحظ أنها تقع في ثالث فئا    

والقصور في القدرة األساسية على االستيعاب واألخطاء الملحوظة أثناء القراءة الخاطئ على الكلمة، 

 .(69: 2010، )بلطجي

 :Dysgraphia عسر الكتابة_ 2_2_4

عسر الكتابة أنها صعوبات ناتجة عن خلل وظيفي Michal bust (1965 ) يعرف مايكل باست     

 ،ويكون المصاب هنا غير قادر على تذكر التسلسل الحركي لكتابة الحروف والكلمات، بسيط في المخ

نتاج لكنه غير قادر على تنظيم و رغم أنه يعرف الكلمة التي يريد كتابتها ويستطيع نطقها  األنشطة ا 

 .(122: 2005)كامل،   الحركية الالزمة لنسخ أو كتابة الكلمة
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 ،( عسر الكتابة هي صعوبات في آلية تذكر تعاقب الحروف وتتبعها2008)الزيات ويعرف     

          وتناسق العضالت إلنتاج الحركات الدقيقة لكتابة الحروف واألرقام وتكوين الكلمات والجمل

 عن األفكار والمعاني. أو الصياغة المعبرة

 :Dyscalculia عسر الحساب_ 3_2_4

هي صعوبات تحول دون تمكن المتعلم من اكتساب المفاهيم الرياضية وضعف قدرته على إجراء     

اضية ومن مظاهر هذه العمليات الحسابية كالجمع والطرح والضرب والقسمة وحل المسائل الري

 :الصعوبة نذكر

 مسائل الرياضية شفويا أو كتابيا.الإخفاق المتعلم في حل  _

 .ه من رموز كتابة صحيحةالعجز عن قراءة وكتابة المسائل الرياضية وما تحتوي _

 .الجذر التربيعي ...(عالقات والمفاهيم الرياضية )العد، المسافة، العجز في إدراك ال_ 

 الخلط بين األرقام المتشابهة. _

 الهندسية. لاإلخفاق في إنتاج األشكا _

 .آالف( ، عشرات، مئات،صعوبة تصنيف األرقام )آحاد_ 

 صعوبة في استيعاب المفاهيم المجردة._ 

 .(174: 2005 ،ام حسب اتجاهاتها الصحيحة )أسامةصعوبة في كتابة األرق _

 ه نلخصه ونجمله في المخطط أدناه:كل ما سبق ذكر 
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.مخطط ألنواع صعوبات التعلميبين : (01رقم ) الشكل  

 أسباب صعوبات التعلم:_ 5

تبقى أسباب صعوبات التعلم تحير الباحثين وأولياء األمور لعدم التيقن من أسبابها ولعدم وصول     

األبحاث والدراسات التربوية والطبية إلى نتائج قاطعة تحدد أسباب صعوبات التعلم بصورة واضحة 

 :يليه الصعوبة والمتمثلة فيما ولكننا سنحاول ذكر أهم العوامل واألسباب المؤدية لحدوث هذ

 :_ العامل الجيني1_5

( على 1980) Decker & Defriesأوضحت نتائج الدراسات التي قام بها ديكر و زميله ديفرز     

( مائة وخمسة 125عدد من عائالت كولورادو، طبق عليها اختبارات القراءة واالختبارات المعرفية على)

وعشرين طفال من ذوي صعوبات التعلم وأسرهم، وبعد المقارنة بين أدائهم وأداء المجموعة الضابطة 
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صورة واضحة عن أداء أطفال تبين وجود اختالف في األداء لألطفال الذين لديهم خلل في القراءة ب

 المجموعة الضابطة ،مع وجود اختالف واضح في أداء والديهم عن أداء وادي المجموعة الضابطة.

كما ظهر وبصورة مشابهة كدليل على السبب الجيني في الصعوبات التعلمية ما بينته الدراسات     

ين لديهم خلل في القراءة مما يثبت التي أجريت على التوائم حيث أشارت إلى أن كال الطفلين التوأم

 (.46: 2005دور العوامل الجينية في صعوبات التعلم  )البطاينة وآخرون، 

 _ إصابة المخ المكتسبة:2_5

لقد افترض أن أكثر األسباب المؤدية لصعوبات التعلم يعود إلى التلف الدماغي أو العجز الوظيفي     

دة، وتتضمن أسباب ما قبل الوالدة نقص تغذية األم خالل البسيط والمكتسب قبل وخالل أو بعد الوال

فترة الحمل، واألمراض التي تصيب األم الحامل وبالتالي تؤثر على الجنين مثل: الحصبة األلمانية 

تصيب األم خالل الثالث أشهر من الحمل قد تسبب تلف دماغي بسيط، باإلضافة إلى النمو الغير 

ب تناول األم الحامل للكحول والتدخين، وتعود األسباب التي تحدث سوي للنظام العصبي للجنين بسب

خالل فترة الوالدة إلى تلك الظروف التي تؤثر على الطفل خالل مرحلة الوالدة، أو قبلها بفترة قصيرة 

صابات الوالدة نتيجة الستخدام األدوات الطبية الحادة  جدا وتتضمن هذه األسباب: نقص األكسجين وا 

 مبكرة والمتعسرة.والوالدة ال

أما أسباب ما بعد الوالدة فتتضمن: الحوادث التي تؤدي إلى ارتجاج في الدماغ كالسقوط من     

األعلى أو التعرض لحادث، باإلضافة إلى أمراض الطفولة مثل التهاب الدماغ والتهاب السحايا 

ظام العصبي )بطرس، والحصبة األلمانية والحمى القرمزية التي تؤثر على الدماغ وأخرى من الن

2008 :24.) 
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 سوء التغذية:و  الحرمان البيئي_ 3_5

أشارت العديد من الدراسات التي أجريت حول التأثير البيئي والتغذية على المثيرات الحسية     

والنفسية، التي تساعد الطفل على التعلم، إال أن نقص التغذية والحرمان البيئي لهما تأثير كبير على 

الطفل من صعوبات التعلم، وهناك دالئل على أن األطفال الذين يعانون من نقص في التغذية معاناة 

في بداية حياتهم يتعرضون لقصور في نموهم الجسمي وفي نمو الجهاز العصبي المركزي، مثل 

نقص البروتينات والسعرات الحرارية قد تسبب قصورا في نضج الدماغ، وقد تظهر بصورة تشوه بنية 

ووزن الجسم مما يؤدي إلى تشوش فترات التعلم وفتور في المشاعر تجاه المنبهات  الدماغ

االجتماعية، إضافة إلى ضعف االنتباه وقلة الدافعية كل هذا بسبب الجوع ونقص الغذاء وعدم 

تنوعه، هذا األمر يؤدي إلى  ظهور صعوبات في التعلم لدى الطفل، كما أن الكثير من أطفال 

عية الفقيرة يعانون من قصور في المهارات اللغوية األساسية عندما يدخلون المدرسة، الطبقات االجتما

وهذا القصور يؤثر سلبا على مهارات القراءة والكتابة والحساب عبر مراحل الدراسة المختلفة )عواد، 

1998 :100.) 

 :_ العوامل الكيميائية العضوية4_5

تلعب العوامل الكيميائية دورا هاما في حياة الفرد حيث أشارت عدة دراسات إلى أن األساس     

الكيميائي يعتبر سببا من أسباب صعوبات التعلم، كون الباحثين توصلوا إلى وجود تغير في بعض 

العناصر األحماض العضوية الجينية مثل: السيروتونين والدوبامين والتورانيفرين العتقادهم أن هذه 

( إلى أن االفتراض بأن 1972) Wender ذات وظيفة هامة للنواقل العصبية، فلقد ذهب فيندر 

متالزمة القصور الوظيفي الدماغي الطفيف يمكن أن تكون قصورا وظيفيا في استقالب النورانيفرين   

وقصور أو السيروتونين، كما أن نقص السكر في الدم واختالل توازن بعض األحماض أو نقصها 

الغدة الدرقية كناقل كيميائي عصبي دورا مهما في صعوبات التعلم فمثال: األطفال الذين يصابون 
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( ممن لهم ذكاء طبيعي هم عرضة للتعرض لصعوبات في اللغة، بينما PKUبوبيلة الفنيل كيستون )

أما األطفال المصابون بداء السكري عرضة للتعرض لصعوبات في القراءة واضطرابات نفسية، 

األطفال الذين يعانون من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد يصابون باضطرابات سلوكية و تعلمية 

 (.123: 1998)الوقفي، 

 :_ عوامل تربوية5_5

يتطلب النجاح المدرسي داخل غرفة الصف تفاعل أطراف العملية التعليمية من متعلمين ومعلمين     

تعليمية، فإذا ازداد االنسجام والتفاعل بين هذه األطراف وبين وبيئة صفية وطرق تدريس ووسائل 

المتعلم بصورة إيجابية ازداد تعلمه وتحسن مستواه، في حين إذا انخفض تفاعله مع البيئة التعليمية 

بصورة سلبية انخفض مستوى تعلمه، كل هذا يقودنا إلى القول بأن التعليم الغير الكافي والغير المالئم 

وامل صعوبات التعلم، فالمعلم الذي ال يمتلك المهارات الضرورية والكفاءة الالزمة للتدريس عامال من ع

وتوصيل المعارف للمتعلم يعد عائقا أمام تعلمات هذا األخير، إضافة إلى إصدار األحكام المسبقة 

ضف والحكم على المتعلم بالفشل، كلها عوامل تكون سببا في صعوبات التعلم عند بعض األطفال، 

إلى ذلك أن التعلم عملية تراكمية بين المكتسبات السابقة والجديدة، فعدم امتالك الطفل للمهارات 

الضرورية الكافية كي يتعلم مهارات ومفاهيم جديدة قد تكون سببا من أسباب صعوبات التعلم 

 (.57: 2005ة وآخرون، ي)البطاين
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 :خصائص أطفال ذوي صعوبات التعلم_ 6

فلكل طفل شخصية مستقلة فما يالحظ على طفل ، صعوبات التعلم من شخص إلى آخرتختلف     

قد يشترك مع  أوما من خصائص سلوكية ومعرفية تشير إلى صعوبات التعلم قد ال تظهر عند غيره 

ا عند األطفال ذوي وفيما يلي بعض الخصائص التي تم تصنيفها ومالحظته غيره في بعض الصفات،

 :صعوبات التعلم

 :وتتمثل فيما يلي :الخصائص المعرفية_ 1_6

 صعوبة استخدام المعلومات في حل المشكالت مع تكرار الفشل األكاديمي. أ_

كاديمية األساسية االنخفاض الواضح في التحصيل الدراسي في واحدة أو أكثر من المهارات األ ب_

 كمهارة القراءة، الكتابة والحساب.

 : اإلدراك واالنتباه والتذكر.واضحة في العمليات المعرفية مثل اضطرابات ج_

 والتشويش، وعدم القدرة على تنظيم مهام التعلمجابة عن األسئلة، عدم التريث والتروي أثناء اإل د_

 على األقران أثناء عملية التعلم.

 .ديدةفي بناء وضعيات تعلمية جالفشل في استثمار المكتسبات القبلية واسترجاعها  ه_

 :ة للتعلم والتي ينتج عنها ما يليصعوبة االنتباه لمدة كافي و_

 .لتي يبدأ فيهاالفشل في إنهاء الواجبات ا _

 .عدم اإلصغاء في الغالب _

 .سرعة تحول االنتباه _

 صعوبة التركيز على العمال المدرسية والواجبات األخرى التي تتطلب الحفاظ على االنتباه. _

 عال.الصراخ بصوت  _
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 صعوبة في انتظار الدور. _

 .(09: 2007 ،)البديوي  يتململ كثيرا لذلك يعاني صعوبة الجلوس لفترة طويلة _

 :الخصائص اللغوية_ 2_6

 .صعوبة في فهم اللغة االستقبالية أ_

 .(الداخلية )حديث اإلنسان مع نفسه يواجه مشكالت في فهم اللغة ب_

 صعوبة في إدراك أصوات اللغة. ج_

 .لفعال والصفات والمفاهيم المجردةيواجه صعوبة في فهم الكلمات مثل فهم األشياء وا د_

  والتي تبرز على صورة حذف الحرف أو إبدال الحرف  مشكلة في التعبير عن األصوات اللغوية ه_

 .أو تشويه الحرف

 مناسبة.فكار بصورة يواجه صعوبة في تكوين الكلمات والجمل وعد القدرة على تنظيم األ و_

 الحروف المتشابهة.خاصة بين صعوبة التمييز البصري عند القراءة  ي_

 قلب الحروف والكلمات. ك_

 في تجميع الحروف لتكوين الكلمات.صعوبة  ل_

 يواجه صعوبة في فهم قواعد اللغة واستخداماتها. م_

 يواجه صعوبة في اتباع التعليمات. ن_

 واالستداللي.صعوبة في التفكير المنطقي  س_

 رداءة في تنظيم كتاباته. ش_

 منطقية.يفشل في تنظيم مقاالته بطريقة  ص_

 .(71: 2005 ،)البطاينية وآخرونلكنه غير قادر على تصويبها قد يميز األخطاء  ط_
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 والسلوكية:الخصائص االجتماعية _ 3_6

 االجتماعي مع اآلخرين.عدم القدرة على تحمل المسؤولية االجتماعية وانخفاض معدل التفاعل  أ_

 النشاط الحركي الزائد.  ب_

 .التغيرات االنفعالية السريعة ت_

 .القهرية وعدم الضبط ث_

 التشاؤم الدائم فيما يتعلق بالمستقبل. ج_

 .تكالية على الغير واإلصرار على حاجتهم للغيراإل ح_

 .التكرار الغير مناسب لسلوك ما د_

 تشتت االنتباه بسهولة. ه_

 التغيب المستمر عن المدرسة. و_

 .يسيء فهم التعليمات اللفظية ل_

 .(33: 2008 ،اف عادة بالهدوء واالنسحاب )بطرساالتص ي_

 :الخصائص الحركية_ 4_6

 .قصور في التآزر الحركي أ_

 .وعدم االستفادة من خبرات التعلم قصور في النشاط مع الشعور بالتراخي والكسل ب_

 الدقيقة مثل الرسم والكتابة والقص.ضعف المهارات  ج_

 .(198: 2008 ،)فوقية  ضعف في المهارات الحركية والتي تظهر في المشي والقفز والرمي د_
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 :المحكات المستخدمة في تحديد صعوبات التعلم_ 7

من حاالت اإلعاقات األخرى  صعوبات التعلمذوي يعتمد الخبراء واألطباء األخصائيين لتمييز     

 :على خمسة محكات يجب توافرها قبل الحكم على أي حالة من ذوي صعوبات التعلم وهي

  محك التباين والتباعد: _ 1_7

يعني وجود تدريس فعال مع وجود فرق  ،وهو وجود فارق بين إمكانيات الطفل وتحصيله الحقيقي    

هو متوقع منه بناء على القدرات الكامنة لديه ومن  واضح بين مستوى أداء الطفل وبين مستوى ما

 نذكر: أمثلة هذا التباعد

األطفال في اللغوية عند بعض فاوت النمو في الوظائف النفسية و التفاوت في النمو لقد لوحظ ت _

يتأخر الوظائف و  في هذه الحاالت كان الطفل ينمو بشكل عادى في بعضو  ،مستوى ما قبل المدرسة

لطفل ينمو بشكل مالئم في اللغة ولكنه يتأخر في المشي، فعلى سبيل المثال فإن ا ،أخرىفي وظائف 

 . الحركية _والتناسق الحركي، والقدرات البصرية

، القدرة البصرية التمييز، اللغة و العديد من السلوكيات النفسية )االنتباه،في نم واضحا تباعدا _

 (.تركية، الذاكرة ، إدراك العالقاالح

التحصيل األكاديمي ففي مرحلة ما قبل المدرسة ن النمو العقلي العام أو الخاص و بي تباعدا واضحا _

مي في المستويات الصفية ، في حين يالحظ التخلف األكاديدة ما يالحظ عدم االتزان النمائىعا

ن لى أع ي واألداء المتوقع، حيث يعطى الطفل دليالأي التفاوت بين التحصيل األكاديم ،المختلفة

من العادي في الحساب وفى اللغة،  عاديا أو قريبا قدرته العقلية تقع ضمن المتوسط، ويحقق تقدما

، فعندئذ يمكن اعتبار الطفل لديه صعوبة فترة كافية من وجوده في المدرسة لكنه لم يتعلم القراءة بعدو 

 . تعلم في القراءة
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عادي في  _مقررات الدراسية ) متفوق في مادةتفاوت المستوى التحصيلي للطالب في المواد أو ال _

بين أجزاء  ، وقد يكون التفاوت في التحصيليعاني من صعوبات في مادة ثالثة( وهكذا_ مادة أخرى

 ،(الرياضيات _لومالع _المقررات ذات األجزاء المتعددة )اللغة العربيةفي  المقرر الواحد خصوصا

 .(52: 2007 )غسان،

 :محك االستبعاد_ 2_7

بمعنى أنه عند تحديدنا لفئة ذوي صعوبات التعلم فإننا نستبعد بعض الفئات األخرى، وعند تصنيف  _

ينتج عنها يدة تشخيص الخاطئ أن هناك حاالت عداألطفال ألغراض تعليمية يجب الحذر لتجنب ال

  :هذه الحاالت منتخلف تربوي قد تصنف ضمن صعوبات التعلم بشكل خاطئ و 

  العقليةحاالت اإلعاقة . 

 (.الصم وضعاف السمع _ت اإلعاقات الحسية مثل )الكفيف وضعاف البصرحاال 

  ( داالضطرابات االنفعالية الشديدة )االندفاعية والنشاط الزائذوي  

 حاالت نقص فرص التعلم.  

 حاالت الحرمان االقتصادي والثقافي . 

التعلم إال أن لهم طرق تعلم صممت ات بالرغم من أن هذه الفئات تعاني بدرجة ما من صعوب    

 .(63: 2003، )أنيس   مالطرق المخصصة لذوي صعوبات التعل، تختلف عن لهم خصيصا

 :محك التربية الخاصة_ 3_7

ريس ، ومعناه أن ذوي صعوبات التعلم ال تصلح لهم طرق التدهذا المحك مرتبط بمحك االستبعاد    

نما يحتاجون نوعاالمتبعة مع العاديين، وال المتبعة مع   من التربية )تشخيصا خاصا المعاقين، وا 

 .(4: 2006 )السرطاوي،،  وتصنيفا وعالجا ورعاية(
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 :محك المشكالت المرتبطة بالنضج_ 4_7

األطفال الذكور يتقدم نموهم بمعدل أبطأ من اإلناث  النمو تختلف من طفل آلخر فمثال معدالت    

السادسة غير مستعدين أو مهيئين من الناحية اإلدراكية لتعلم مما يجعلهم في حوالي الخامسة أو 

، لذا يتعين تقديم برامج ة مما يعوق تقدمهم في تعلم اللغةالتمييز بين الحروف الهجائية قراءة وكتاب

في , فهذا المحك يعكس الفروق الفردية تربوية عالجية تصحح قصور النمو الذي يعوق عمليات التعلم

 .(18: 2011، )الفراني  يلالقدرة على التحص

 :محك العالمات النيورولوجية_ 5_7

، في المخ واإلصابة المخية البسيطةحيث يستدل على صعوبات التعلم من خالل التلف العضوي     

ويمكن تحديد ذلك باستخدام الرسام الكهربائي للمخ وتتبع التاريخ المرضي للطفل، والعالمات 

 Minimal Brain   بمصطلح االضطرابات البسيطة في وظائف المخالنيورولوجية يعبر عنها 

Dysfunction 
ومن الجدير بالذكر أن االضطرابات في وظائف المخ ينعكس سلبيا على العمليات العقلية مما     

يعوق اكتساب الخبرات التربوية وتطبيقها واالستفادة منها بل يؤدي إلى قصور في النمو االنفعالي 

   .(23: 2008 ،)بطرس واالجتماعي ونمو الشخصية العامة 

 :العالم فيصعوبات التعلم  نسبة انتشار_ 8

وهذا االختالف ، تختلف معدالت انتشار صعوبات التعلم حسب الدراسات المختلفة في دول العالم    

إال  مجتمعات التي أجريت عليها،ينبع من اختالف المحكات المستخدمة في هذه الدراسات واختالف ال

 .المشكلة مقارنة باإلعاقات األخرىأن هناك إجماع على كبر حجم 
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في حين يرى آخرون أن  % 1بعض العلماء أن نسبة شيوع صعوبات التعلم ال تتعدى  يعتقد     

)الخطيب،  %3إلى  %2إال أن النسبة المعتمدة عموما هي من  % 20نسبة الشيوع تصل إلى 

1997 :80). 

( دراسة في والية ألينوي في الو. م .أ وتوصل إلى أن نسبة شيوع 1969) Bestأجرى بست     

من مجموع  %8إلى  %7التعلم في الصفين الرابع والثالث من التعليم االبتدائي بلغت من صعوبات 

أشار مكتب التربية األمريكي أن كما ، (122: 1998 عانون من صعوبات التعلم )الوقفي،المتعلمين ي

وفي إنجلترا أوردت  اصة هم من فئة ذوي صعوبات التعلم،من مجموع مستحقي التربية الخ  % 51,1

من المتعلمين شخصوا وصنفوا بأنهم  % 2,6أن  (2006)الجهات المختصة في جانفي من عام 

 .(503: 2008)شلبي،  فيما يتعلق بصعوبات التعلم بحاجة إلى تربية خاصة 

والتي أجريت على البيئة السعودية ( 2000ي فنجد دراسة محمد الديب )أما في الوطن العرب    

وفي  (،% 20_2نتائجها أن نسبة انتشار صعوبات التعلم في الوسط المدرسي بلغت من )أوضحت 

( إلى نسبة انتشار صعوبات التعلم في االبتدائي بلغت 1990األردن أشارت دراسة تيسير الكوافحة )

( التي أجريت في البيئة 1993وفي دراسة زكرياء توفيق ) عند اإلناث، %6,8عند الذكور و  % 9,2

كما بلغت نسبة  (،% 10,7انية بلغت نسبة صعوبات التعلم في اللغة العربية والرياضيات )العم

وفي اإلمارات أشارت دراسة  (،%9,3( بينما عند اإلناث بلغت )%12صعوبات التعلم عند الذكور )

( لتالميذ المرحلة االبتدائية منها % 13,7إلى أن النسبة وصلت إلى ) (1991فيصل الزراد )

( بالنسبة لإلناث , أما في مصر أشارت دراسة مصطفى كامل %11,8( بالنسبة للذكور و )15,4%)

أما في دراسة  (،% 28,4(  وفي الكتابة )%26( أن نسبة انتشار صعوبات القراءة بلغت )1988)

 (%46,2( أشارت الدراسة إلى أن نسبة انتشار صعوبات الحساب بلغت )1992أحمد عواد )

 .(91: 2007، لبديوي)ا
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أما في الجزائر يبقى التكفل بهذه الفئة من التربية الخاصة بعيد اآلمال وال توجد لها أثرا إال في     

بعض الدراسات األكاديمية بأقسام علم النفس وعلوم التربية ومن هذه الدراسات نذكر دراسة بشقة سماح 

وتوصلت علم األكاديمية ( التي سعت إلى تحديد المشكالت السلوكية لدى ذوي صعوبات الت2008)

 .(28 :2009 )علي، إلى النسبة األكبر من صعوبات التعلم هي صعوبات تتعلق بالقراءة والكتابة 

 :خالصــــــة_ ال

نستخلص مما سبق ذكره أن تالميذ ذوي صعوبات التعلم يحتاجون إلى مساعدة تجمع األسرة     

       في الكشف عن هذه الصعوبات ومحاولة التخفيف منها ويلعب المعلم دورا كبيرا  ،والمدرسة معا

تعليم أطفال ذوي صعوبات ن الكشف عن الصعوبة في وقت مبكر، كما يبقى أو تجاوزها خاصة إذا كا

ولعل أهمها القيام بالتعديالت  ،التعلم يرفع العديد من التحديات في المدارس والمنظومة التربوية ككل

باإلضافة إلى توفير المعلمين ، رق التدريس وتكييفها مع ذوي صعوبات التعلمالالزمة على المناهج وط

ومنبثقة من المتخصصين والمؤهلين للتكفل بهذه الفئة من المتعلمين على أسس تربوية وعلمية حديثة 

 .اديمية لذوي صعوبات التعلمواألكمعارف مناسبة للخصائص النفسية 



 

 ثالثالفصل ال

أستاذ المدرسة 
 االبتدائية
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 :_ تمهيد

لقد بدأ االهتمام بأستاذ المدرسة االبتدائية والكفايات التي يفترض أن يمتلكها ليتمكن من أداء دوره     

من الفعالية كاتجاه تربوي سائد من خالل من خالل برامج إعداد المعلمين التربوي بدرجة عالية 

، وقد توصلت الدراسات إلى أن عدم القرن الماضيالمعروف بالتربية القائمة على الكفايات منذ أواخر 

، مما دفع الدول تراجع مخرجات المؤسسات التعليميةتمكن األستاذ من هذه المؤهالت قد أدى إلى 

 .اا لما له تأثير كبير على مستقبلهواألنظمة إلى جعل إعداد األستاذ على رأس أولوياته

المدرسة االبتدائية وما هي خصائصه لذا ارتأينا إلى التطرق في هذا الفصل إلى تعريف أستاذ     

 ومجالت تكوينه.

 :تعريف أستاذ المدرسة االبتدائية_ 1

هو ذلك الشخص الذي يعلق عليه اآلباء واألمهات والمجتمع اآلمال في تربية األطفال  األستاذ    

عدادهم لحياة شريفة   (.17: 1982)العلوي،  وا 

المعلومات أو قيم أو مهارات لفرد آخر نطلق عليه في توصيل األستاذ هو شخص تحمل مسؤولية     

 (.65: 1983)حمدان،   التأثير عليه والتغيير في سلوكه التربية المتعلم لغرض

جماعة في تربية أبنائهم األستاذ هو ذلك الشخص الذي ينوب عن الحسب محمد السرغيني:   

، ويتلقى أجرا نظير قيامه بهذه الدولة التي تمثل مصالح الجماعة ، وهو موظف من قبلوتعليمهم

 .(17: 1982 )العلوي،  المهمة

، ألن علية والحركية لتنظيمها  اإلداريالمعلم هو أحد مقومات نجاح المنظمات ، وتحقيق الفا    

 .(9: 1997 الموارد البشرية هي أساس تحقيق الكفاية اإلنتاجية )غنيمة،
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كثر الفئات المهنية قدرة على تقويم مدى فاعلية أوهو  ،ألستاذ أكثر مصادر المنهاج أهميةيعتبر ا    

 المنهاج واألنشطة والممارسات التربوية والتغير أو التقدم الذي يمكن إحرازه من خالل المنهاج )بطرس،

2008 :157) 

يقوم بدوره داخل من خالل التعاريف السابقة يمكن تعريف األستاذ على أنه الشخص الذي     

كما يقوم بتنسيق وتنظيم الوحدة التعليمية بما يتناسب  ،من تربية وتعليم التالميذالمؤسسة التعليمية 

 .ة من وراء هذه العملية التعليميةومستوى التالميذ واألهداف المنوط

 :أستاذ المدرسة االبتدائيةخصائص _ 2

 الخصائص الجسمية)البدنية(: _ 1_2

معلم أمام ال األمراض المعدية التي تقف عائقاخالية من األمراض والعاهات المزمنة و صحة جيدة     

على أدائه داخل غرفة الصف، وحواس قوية سليمة، وصوت حلو ومتلّون،  لقيامه بأدواره وتؤثر سلبا

 .ة وخفة أداءومظهر الئق جذاب، ورشاق

  خصائص القدرات العقلية:_ 2_2

 عالية من التفكير العلمي اإلبداعي الناقد، وحل المشكالت، والتحليلضرورة امتالكه قدرة     

 وسريع الفهم وواسع األفق، وغزير المعارف. والتطبيق، باإلضافة لكونه ذكيا

  الخصائص الشخصية:_ 3_2

قوة الشخصية، التحكم في سلوكه، االتزان االنفعالي، الشجاعة األدبية، التعاون مع اآلخرين،    

امتالكه لقيم العمل والنظام، اإليمان باهلل وبالوطن وبالمهنة التي ينتمي إليها، باإلضافة إلى الهدوء 

 .(47: 2008آخرون، )الحراحشة و والصبر والطموح والتفاؤل، والمرونة 
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  الخصائص األكاديمية والمهنية:_ 4_2

التعمق في مجال تخصصه، االطالع الدائم على المستجدات، حضور المؤتمرات والندوات، متابعة     

  (.343: 2002، الحلية)  األحداث الجارية، جيد اإلعداد والشرح في دروسه، متفهم لتالميذه

  الخصائص األخالقية واإلنسانية:_ 5_2

أي امتالكه لمهارات التواصل والعالقات الجيدة مع اآلخرين وحسن تفعيلها، وتمثل القيم     

واألخالقيات الحميدة، والتمسك بثقافته وهويته الوطنية دون تعصب، والتمسك بأخالقيات مهنة التعليم 

 (.2008، )الحراحشة والنوباني

بخصال األستاذ المرتبطة بدعم  ويتصل بذلك ما ذكره محمد عبد اهلل آل ناجي فيما يتصل    

التحصيل الدراسي للطالب، إذ أشار إلى عدد من الخصائص والمميزات التي ينبغي أن يتميز بها 

 (.78: 2000 ناجي،لا) تتلخص بما يلي: المعلم في مدرسة المستقبل والتي

االستقصاء التي  الفهم العميق للبنى واألطر المعرفية في الموضوع الذي يدرسه واستخداماتها وطرق _

تم بها توليدها أو إنتاجها، والمعايير والقواعد التي تستخدم في الحكم عليها من حيث صحتها، 

 وتاريخها ومن حيث كيفية تطورها.

فهم جيد للتالميذ الذين يدرسهم، من حيث خصائصهم التي تؤثر في تعلمهم ويشمل هذا الفهم معرفة  _

 م.دوافعهم وأساليبهم المتصلة بالتعل

فهم للتعلم الجيد الفّعال، وفهم جيد للطرق واألساليب التي يمكن استخدامها لتحويل المحتوى الذي  _

ويقصد بذلك معرفة الوسائل التعليمية من أمثلة وصور  ،يراد تدريسه إلى صيغ وأشكال قابلة للتعلم

المحتوى الذي يراد  وتشبيهات ونماذج التي يمكن استخدامها لتوضيح المفاهيم والعالقات بينها في

 تدريسه.
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فهم أساليب وطرائق التقويم المالئمة لتشخيص فهم الطلبة واستعدادهم لتعلم موضوع ما ولقياس ما  _

حققوه من تعلم فيه، والتركيز على حث الطالب على االستقاللية والمرونة في التفكير النقدي والتعلم 

ة والنفسية في عملية التعليم والتعلم توازي في أهميتها الذاتي. إن أهمية معرفة المعلم للجوانب التربوي

 معرفته بالمادة العلمية التي يدرسها.

قامة عالقات ديمقراطية بين المعلمين والطالب،  _ تاحة الفرصة للمناقشة، وا  التفاعل مع الطالب وا 

 .(85:  2006 ،)الدبابنة  والتحرر من الصورة األبوية التقليدية للمعلم

 :لمساعدة ذوي صعوبات التعلمأدوار أستاذ المدرسة االبتدائية _ 3

يراعى فيها جوانب قصوره وجوانب تكامله،  حيث يتم وضع خطة تربوية لكل طفل، :تفريد التعليم_ 

ومستوى  والمفردات المنطوقة والمكتوبة، ومستوى ذكائه، ومستوى أدائه اللغوي، وخاصة القدرة القرائية،

 نضجه االنفعالي.

  أن يكون تعليم الطفل وفقا للحد األدنى لما يستطيع أداءه سواء كان هذا المستوى عقليا أو رمزيا  _

 .أو تخيليا أو حسيا

  .أن يكون التعلم وفقا لنمط مشكلته _

، وأال نكتفي بمعرفة استعداد واحد أن يكون التدريس وفقا لمستويات االستعداد المختلفة لدى الطفل، _

 .اعاة جميع االستعداداتالبد من مر بل 

      على األستاذ معرفة أن المدخالت سابقة للمخرجات، فقد تكون صعوبة المتعلم في المدخالت _

، ولكن علينا أن نعرف أن أي صعوبات في المخرجات هي انعكاس أو المخرجات أو كيليهما معا

 طبيعي لصعوبات في المدخالت.

 المتعلم عند وضع أي خطة تربوية.مراعاة اإلحباط والعبء النفسي لدى  _
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 .عدم اقتصار الخطة التربوية على معالجة نواحي النقص والقصور لدى المتعلم _

والتحكم في درجة القرب  ضبط المتغيرات المهمة مثل االنتباه فالبد من السيطرة على المشتتات، _

 ة.وضبط حجم الكلمات المكتوبة أو األشياء المادي والبعد من المتعلمين،

 ناحية السلوكية أو الجسمية )سالم وآخرون،على األستاذ ان يهتم باالحتياجات العالجية سواء ال _

2008 :78).  

فلم يعد المعلم  ،على كافة الممارسات التربوية داخل المدرسة انعكاساتهلتطور الفكر التربوي  إن    

وتختلف هذه األدوار الجديدة للمعلم  ،بل امتد هذا الدور واتسع ،للمعرفة إلى عقول التالميذ فقط ناقال

واختالف التنظيمات المدرسية والمناهج المطبقة فيها ، ومفهومه لعملية التعليم والتعلم باختالف نظرته

 .وطريقة تنفيذها ودور المدرسة والمجتمع

 :أهداف التكوين المستمر لألساتذة _4

من طرق التدريس والوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم، وكيفية وقوف المعلمين على الحديث _ 

 .تطبيق تلك الطرق وهذه الوسائل بالفعل في مدارسنا

وقوف المعلمين أيضا على الجديد من وسائل التقويم، واألساليب الحديثة في االختبارات  _

 .ة واالستباناتواالمتحانات الشفهية منها والتحريرية وكيفية استخدام بطاقات المالحظ

 .تنمية المعلمين في كافة الجوانب، أكاديميا ومهنيا وشخصيا وثقافيا _

وأيضا تنمية الجوانب اإلبداعية للمعلمين وتحفيزهم على أن يشمل تدريسهم لبعض تلك الجوانب  _

 .اإلبداعية
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التخطيط لتوثيق ربط المعلم ببيئته ومجتمعه المحلي، وأيضا مجتمعه العالمي، وتدريبه على مهارات  _

 .الصلة بين التالميذ وبين بيئتهم المحلية، ومهارات تنفيذ وتقويم هذا التخطيط

األخذ رية المرور في الخبرات، و تنمية كفاءات القائمين على العملية التعليمية كتطبيق لمبدأ استمرا_ 

 .بمبدأ التربية المستمرة و التعلم مدى الحياة

 .مسؤولياتهم في العملية التربويةوكهم إلى األفضل، وتعريفهم بدورهم و تغيير اتجاهات األساتذة وسل _

بجهد أقل، في وقت ته على أداء عمله بطريقة أفضل، و مساعددة الكفاية اإلنتاجية لألستاذ، و زيا _

 .أقصر

م رفع الروح المعنوية للمعلالستفادة منها في مجاالت أخرى، و اكتشاف كفاءات من األساتذة يمكن ا _

 .عند إتقانه لعملهمشاركته برأيه في الدورة و عند 

تدريبهم على جيدا قبل االنخراط في المهنة، و  عالج جوانب القصور بالنسبة للذين لم يتلقوا إعدادا _

 .النمو الذاتيالبحث العلمي و 

القوانين التي تجعلهم يواجهون المواقف التخرج على اإلطالع على النظم و  مساعدة األساتذة حديثي _

 (.180 _179 :2002راشد، )  الجديدة في ميدان العمل

 :لتعليم االبتدائي لصعوبات التعلممستوى معرفة أساتذة ا_ 5

، قد تكون بداية للفت االنتباه إلى عقبات تحول دون تعلم التالميذالشك أن معرفة األساتذة بوجود     

، وال يالحظ األهل يكونون عادة أسوياءهذه الصعوبات صعوبات التعلم لكون األفراد الذين يعانون من 

، خاصة بحيث ال يجد المعلمون ما يقدمونه إال ي مظاهر شاذة تسوجب تقديم معالجةأو األساتذة أ
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، ه الممارسات تكرار الفشل والرسوبتكون نتيجة هذالمباالة أو التخلف أو الغباء، و نعتهم بالكسل وال

 .(09: 2009 ،بالتالي التسرب من المدرسة )عوادو 

والتربوية التي  ومن وجهة نظر الباحث أنه كلما زاد معرفة األستاذ بالمشكالت التربوية والنفسية    

راتيجيات ، وتحد من تحصيلهم األكاديمي أمكنه ذلك من إيجاد الحلول واقتراح االستتواجه المتعلمين

 .لمية، وبالتاي تحقيق أهداف العملية التعليمية التعالمناسبة للتكفل بهؤالء

( بدراسة هدفت إلى التعرف على عالقة تكوين األساتذة بقدارتهم على 2008) فاتح لعزيليقام     

علما ومعلمة في الطور م (120)، اشتملت الدراسة على متشخيص صعوبات التعلم لدى تالميذه

التعلم  ت، وقد تبينت الدراسة على أن مستوى تكوين المعلمين فيما يخص معرفتهم بصعوبااالبتدائي 

، وعدم تمكنهم من إلى برامج التكوين ما قبل الخدمة، وهذا النقص يرجع لدى المتعلمين يعد ناقصا

 لتي يظهرها المتعلم أثناء التعلم.معرفة نوع صعوبات التعلم ا

 :اتيجيات تدريس ذوي صعوبات التعلماستر  -6

 :استراتيجية تحليل المهارة_ 1_6

 .عرض المهارة على السبورة _

 .يقوم المعلم بتقسيم المهارة إلى مهارات فرعية متسلسلة_ 

 .يقوم المعلم بكتابة هذه المهارات الفرعية على السبورة _

يقوم المعلم بتطبيق المهارات الفرعية أمام الطالب بشكل متسلسل حتى يصل إلى المهارة األساسية  _

 .ويقوم المعلم بإيضاح كل مهارة فرعية

 .المهارات الفرعية حتى يصل إلى تطبيق المهارة األساسيةيقوم الطالب بتطبيق _ 
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 .عداد بدون حملأجمع ثالثة أعداد مع ثالثة  مثال الدرس:    

 .عرض مسائل على الجمع بدون حمل على السبورة _

اد ووضع الناتج تحت خانة جمع خانة اآلح ،يقوم المعلم بتقسيم المهارة األصلية إلى مهارات فرعية _

جمع خانة المئات ووضع الناتج تحت  ،جمع خانة العشرات ووضع الناتج تحت خانة العشرات، اآلحاد

 .خانة المئات

 يقوم المعلم بكتابة هذه المهارات الفرعية على السبورة. _

 5 213+  354يقوم المعلم بحل المسألة أمام الطالب وذلك حسب ترتيب المهارات الفرعية :  _

 .أخرى للجمع وذلك بإتباع تسلسل المهارات الفرعيةيقوم الطالب بحل مسألة 

: 2009 ،)الفقعاوي إعطاء الطالب مجموعة أخرى من المسائل ليقوم بحلها مع مساعدة من المعلم _

28.) 

 : استراتيجية الربط الحسي_ 2_6

 .عرض المهارة على السبورة أمام الطالب _

مكعبات، أقالم، دفاتر،  لدى الطالب )صور،أشياء حسية وملموسة يقوم المعلم بربط المهارة ب _

 .(مجسمات

 .باألشياء الحسية التي لديه أمام المعلم م الطالب بتطبيق المهارة مستعينايقو  _

 .تكرار الخطوة السابقة أكثر من مرة حتى يربط الطالب بين المهارة وهذه األشياء الحسية_ 

 .الحاجة إلى االستعانة باألشياء الحسيةيقوم الطالب بتطبيق المهارة أمام المعلم دون  _

 .(قراءة حرف ال ) ك :مثال الدرس    
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 .عرض حرف ) ك( على السبورة أمام الطالب _

 .(كرسيأشياء حسية وملموسة لدى الطالب )( بالمعلم بربط المهارة قراءة حرف )كيقوم  _

 .باألشياء الحسية التي لديه أمام المعلم الطالب بقراءة حرف الكاف مستعينايقوم  _

تكرار الخطوة السابقة أكثر من مرة حتى يربط الطالب بين قراءة حرف ال ) ك( وهذه _ 

 .األشياءالحسية

 .يقوم الطالب بمحاولة قراءة حرف األلف أمام المعلم دون الحاجة إلى االستعانة باألشياء الحسية  _

 : استراتيجية النمذجة _3_6

 .عرض المهارة على السبورة_ 

 .يقوم المعلم بشرح المهارة للطالب _

 .يقوم المعلم بتطبيق المهارة أمام الطالب متحدثًا بخطوات المهارة _

يقوم الطالب بتطبيقات أخرى على  ،بخطوات المهارة أمام المعلم الطالب بتطبيق المهارة متحدثايقوم  _

 .المهارة وذلك مع مساعدة من المعلم

 .قراءة كلمات تحتوي على تنوين الفتح مثال الدرس:  

 .(عرض كلمات تحتوي على تنوين الفتح على السبورة ) أسدًا، بابًا، قلمًا، بحرًا، خيرًا، مسجداً  _

يضاح الفرق بين التنوين  _ يضاح صوت تنوين الفتح وا  يقوم المعلم بإيضاح كيفية قراءة تنوين الفتح وا 

 .الفتح والنون

لتوضيح للطالب المعلم بقراءة الكلمات التي تحتوي على تنوين أمام الطالب بصوت واضح وايقوم _ 

 .(َأنصوت تنوين الفتح )
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 .يقوم الطالب بقراءة نفس الكلمات ويطلب منه توضيح صوت تنوين الفتح _

 يطلب من الطالب قراءة كلمات أخرى تحتوي على تنوين الفتح وذلك مع مساعدة من المعلم _

 .(150: 2009 )علي،

 : استراتيجية الترديد اللفظي_ 4_6

 عرض المهارة على الطالب _

 .يقوم المعلم بشرح المهارة _

 .يقوم المعلم بقراءة المهارة أمام الطالب _

 .يقوم الطالب بترديد المهارة أكثر من مرة أمام المعلم _

  .يقوم الطالب بتطبيقات أخرى على المهارة مع مساعدة من المعلم _

 (5حفظ جدول ضرب العدد ) مثال الدرس:     

 .عرض جدول ضرب الخمسة على السبورة _

 .يقوم المعلم بتوضيح مفهوم الضرب للطالب _

 .يقوم المعلم بقراءة جدول الضرب أمام الطالب _

 .يقوم الطالب بترديد جدول ضرب الخمسة أكثر من مرة أمام المعلم_ 

 الخمسة على السبورة مع مساعدة من المعلم. يقوم الطالب بحل مسائل على جدول _

 1 ×5  =5     6 ×5  =30         2 ×5  =10        7 ×5  =35        3 ×5  =15         

8 ×5  =40      4 ×5  =20         9  ×5  =45        5 ×5  =25       10 ×5  =50 
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 : استراتيجية الحواس المتعددة_ 5_6

 .بكتابة المهارة مستخدم لون مميز، في حين يقوم الطالب بالمشاهدةيقوم المعلم  _

 .يقرأ المعلم والتلميذ معا المهارة _

 .بإصبعه، متلفظ باسم المهارة في نفس الوقت يقوم الطالب بتتبع المهارة لمسا _

 .تكرر الخطوة السابقة أكثر من مرة_ 

 .السبورة على ورقة مع تسمية المهارة أثناء الكتابةيقوم الطالب بكتابة المهارة ثالث مرات نقاًل من  _

 .يقوم الطالب بكتابة المهارة وتسميتها في نفس الوقت بدون مساعدة _

 (جحرف ) كتابة مثال الدرس:    

 ( على السبورة مستخدم لون مميز في حين يقوم الطالب بالمشاهدة. يقوم المعلم بكتابة حرف )ج _

 .( أكثر من مرةمعا حرف ال )جأ المعلم والتلميذ يقر  _

 .بإصبعه، مع نطق الحرف في نفس الوقت يقوم الطالب بتتبع حرف ال )ج( لمسا _

 .تكرر الخطوة السابقة أكثر من مرة _

( ثالث مرات نقاًل من السبورة على ورقة مع نطق الحرف أثناء يقوم الطالب بكتابة حرف ال )ج _

 .الكتابة

 .(41: 2008 )المالكي، وتسميته في نفس الوقت بدون مساعد( يقوم الطالب بكتابة ال )ج_ 
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 : استراتيجية تبادل األدوار_ 6_6

يتم االتفاق مع الطالب قبل الدرس بأنه في حالة االنتهاء من الدرس سيتم تبادل األدوار حيث سيقوم  _

 .بشرح الدرس للمعلمالطالب بتمثيل دور المعلم وسيقوم المعلم بتمثيل دور الطالب وسيقوم الطالب 

 .يطلب من الطالب التركيز على شرح المعلم _

عطاءه بعض التدريبات على الدرس _  .يقوم المعلم بشرح الدرس أمام الطالب وا 

 .يقوم المعلم بسؤال الطالب عن األشياء التي لم يفهمها في الدرس_ 

حيث يقوم الطالب بشرح الدرس يقوم الطالب بتمثيل دور المعلم ويقوم المعلم بتمثيل دور الطالب  _

 .للمعلم على السبورة

 .يقوم المعلم بتصحيح األخطاء التي يقع فيها الطالب أثناء شرح الطالب _

 .الطرح بدون استالف لألعداد المكونة من خانة واحدةمثال الدرس:     

األدوار حيث سيقوم يتم االتفاق مع الطالب قبل الدرس بأنه في حالة االنتهاء من الدرس سيتم تبادل  _

  .الطالب بتمثيل دور المعلم وسيقوم المعلم بتمثيل دور الطالب وسيقوم الطالب بشرح الدرس للمعلم

يقوم المعلم بشرح المقصود من الطرح وطريقة حل مسائل الطرح بدون استالف لألعداد المكونة من  _

 .خانة واحدة

 .(4 – 7( )  5 – 9( )  1-3الطرح )  يعطى الطالب مجموعة من المسائل على _

 .يقوم المعلم بسؤال الطالب عن األشياء التي لم يفهمها الطالب _
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يقوم الطالب بأخذ دور المعلم والمعلم يأخذ دور الطالب ويقوم الطالب بشرح الدرس من جديد للمعلم  _

 .(190 :2006 ،)سالم وآخرون  ويقوم المعلم بتصحيح األخطاء التي يقع فيها الطالب مباشرة

   ة:ــــــخالص_ ال

لذين يعانون من وبناء على ما سبق فإن مالحظات المعلمين تلعب دورا مهما في تحديد األطفال ا    

العناية التي تستحقها ، ويجدر بالقائمين على العملية التربوية في بالدنا أن يولوها صعوبات في التعلم

ي تبذل ، غير أن الجهود التصعوبات في التعلم أطفالناالكثير من يعاني  ألنه مازال  ، رفي وقت مبك

، لكن األمل معقود توظيف األدوات واألساليب الغربية، وهي قائمة على لمساعدتهم ما زالت محدودة

 ، وتعملوالجزائرية باألخصعلى علمائنا وخبرائنا إليجاد مقاييس وأدوات جديدة تالئم البيئات العربية 

 شاكلهم.م من أطفالنا تخليصعلى 

 

 

 



 

 رابعالفصل ال

اإلجراءات المنهجية 
 للدراسة الميدانية
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 :تمهيد_ 

الميدانية؛ بدءا بالدراسة تباعها في الدراسة اهذا الفصل اإلجراءات المنهجية التي تم  يعالج    

ها تم وبعد ،وضبط خصائصها السيكومترية فيها المستخدمة ألدواتتم تحديد ا االستطالعية حيث

الوسائل اإلحصائية التي سيتم  وانتهاءا بتحديد ،التطرق إلى الدراسة األساسية بدءا باختيار أفراد العينة

                                                                                                                       فرضيات الدراسة.نتائج عتماد عليها في معالجة اإل

 الدراسة االستطالعية:: أوال

 أهداف الدراسة االستطالعية: _ 1

 تحقيق األهداف التالية: هاإذ كانت الغاية من ،طالعية الخطوة األولى في دراستناستتعتبر الدراسة اال   

واكتسـاب مهارات التعامل المـيداني  التي قد تواجهنا، على الصـعوباتو  التعرف على ميدان الدراسة _

 واستغاللها في الدراسة األساسية. أفراد عينة الدراسة،مع 

 ألدوات الدراسة. فهمهم مدى التعرف على أفراد عينة الدراسة، والتأكد من _

 الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة.ضبط _ 

 للدراسة االستطالعية: الزمنيو  المجال الجغرافي _2

 المجال الجغرافي: _1_2

والية مستغانم  دائرة ماسرى ابتدائية تابعة لبلدية الطواهرية سأجريت هذه الدراسة في خمس مدار     

مدرسة البريشي العربي_ مدرسة البريشي عدة_ مدرسة قوعيش العربي_ مدرسة زحاف   وهي كاآلتي:

  _ مدرسة عدة بن عطية محمد.بوعالم
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 :المجال الزمني _2_2

 .03/02/2018إلى غاية  21/01/2018دامت مدة الدراسة االستطالعية حوالي شهر من    

 :ومواصفات االستطالعيةالدراسة عينة  _3

تم اختيار عينة من أساتذة المدرسة االبتدائية ببلدية الطواهرية التابعة لوالية مستغانم بطريقة     

 أنثى ( وهم يتوزعون كاآلتي: 27ذكر و  13( أستاذا من بينهم )40عشوائية، حيث تكونت من )

 أ_ حسب الجنس:

 الجنس:يع عينة الدراسة االستطالعية حسب يمثل الجدول التالي توز     

 .الجنسحسب توزيع عينة الدراسة االستطالعية  يوضح :(02جدول رقم)_ ال

 النسبة العدد 

 % 32,5 13 الذكور

 % 67,5 27 اإلناث

 % 100  40 المجموع

وهذا ما يوضحه  %35يتضح من الجدول أعاله أن نسبة اإلناث أكبر من نسبة الذكور بفارق     

 الشكل التالي:
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 .حسب الجنس االستطالعية توزيع عينة الدراسةمخطط دائري ليبين  :(02الشكل رقم)_ 

 ب_ حسب المؤهل العلمي:

 :حسب المؤهل العلمياالستطالعية يمثل الجدول التالي توزيع عينة الدراسة     

 .يوضح توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب المؤهل العلمي :(03جدول رقم)_ ال          

 النسبة العدد 

 % 2,5 1 شهادة تعليم متوسط

 % 15 6 شهادة بكالوريا

 % 75 30 شهادة ليسانس

 % 7,5 3 شهادة ماستر

 % 100 40 المجموع

67,50% 

32,50% 

 متغير الجنس

 إناث

 ذكور
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، بينما %75أن معظم األساتذة يحوزون على شهادة ليسانس بنسبة  (03رقم )يتضح من الجدول     

 :شكل التاليال وضحهوهذا ما ي ،بقية األساتذة يملكون شهادة تعليم متوسط وبكالوريا وماستر

 

 حسب المؤهل العلمياالستطالعية توزيع عينة الدراسة مخطط دائري ليبين  :(3الشكل رقم)_ 

 

 

 

 

 

 

2,50% 

15,00% 

75,00% 

7,50% 

 متغير المؤهل العلمي

 تعليم متوسط

 بكالوريا

 ليسانس

 ماستر
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 ج_ حسب التخصص:

 يمثل الجدول التالي توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب متغير التخصص:    

 .يوضح توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب التخصص :(04) جدول رقم_ ال

 النسبة المئوية  العدد 

 % 2,5  01 علم النفس

 % 50  20 أدب عربي

 % 7,5 03 علوم سياسية

 % 2,5 01 علوم قانونية

 % 7,5 03 علم االجتماع

 % 5 02 إعالم آلي

 % 5 02 علوم اقتصادية

 % 5 02 علوم التسيير

 % 2,5  01 فنون تشكيلية

 % 12,5 05 لغة فرنسية

 % 100 40 المجموع

، أما بقية % 50أن غالبية األساتذة كان تخصصهم أدب عربي بنسبة يتضح من الجدول أعاله      

 يؤكده الشكل التالي:التخصصات فكانت متقاربة وهذا ما 
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 (: يمثل مخطط دائري لتوزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب التخصص.04شكل رقم )_ ال

 حسب الخبرة المهنية: د_

 :طالعية حسب الخبرة المهنيةيمثل الجدول اآلتي توزيع عينة الدراسة االست    

 الخبرة المهنية.يوضح توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب  :(05) جدول رقم_ ال

 النسبة المئوية العدد 

 % 52,5 21 سنوات 10أقل من 

 % 25   10 سنة 20إلى  10من 

 % 17,5 07 سنة 30إلى  20من 

 % 5 02 سنة 30أكثر من 

 % 100 40 المجموع

50 

12,5 

7,5 

7,5 

5 

5 

5 

2,5 2,5 2,5 

 متغير التخصص

 أدب عربي

   لغة فرنسية

 علم االجتماع

 علوم سياسية

 علوم اقتصادية

 علوم التسيير

 إعالم آلي

 علم النفس

 فنون تشكيلية 

 علوم قانونية
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سنوات، أما  10أن معظم األساتذة يمتلكون خبرة مهنية تقل عن ( 05رقم )يتضح من الجدول     

 سنوات وهذا ما يوضحه الشكل اآلتي: 10األساتذة فكانت خبرتهم المهنية أكثر من باقي 

 

 .الخبرة المهنية(: يمثل مخطط دائري لتوزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب 05شكل رقم )ال_ 

 _أدوات الدراسة االستطالعية:5

لقياس مستوى معرفة أساتذة التعليم االبتدائي  ستبيانا بتصميمالباحث في هذه الدراسة  قام    

 وفق الخطوات التالية: لصعوبات التعلم،

  _ الخطوة األولى: اإلطالع على اإلطار النظري والدراسات السابقة.

الخاصة على أهم الدراسات عتماد وهي الخطوة التي تمت بالتوازي مع الخطوة السابقة، وفيها تم اال    

 :بالموضوع  ومن بين هذه الدراسات التي تشمل مجموعة من المقاييس ذات الصلة التعلمصعوبات ب

 مدى معرفة معلمي المدارس االبتدائية بصعوبات التعلم. دراسة بوعناني مصطفاوي: _

مستوى معرفة معلمي الصفوف العادية بالصعوبات التعلمية وأثر برنامج  _ دراسة الخطيب جمال:

 لتطويره في القناعات التدريسية لهؤالء المعلمين.

52,5 

25 

17,5 

5 

 سنوات 10أقل من 

 سنة 20إلى  10من 

 سنة30إلى  20من

 سنة30أكثر من 
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صعوبات تعلم القراءة والكتابة من وجهة نظر معلمي  (:2010_ دراسة جبايب علي حسن أسعد )

 الصف األول األساسي. 

المفسرة لصعوبات التعلم لدى تالميذ المرحلة بعض العوامل  (:2011_ دراسة مرابطي ربيعة )

 االبتدائية حسب آراء المعلمين.

 _ الخطوة الثانية: تحديد فقرات االستبيان.

ومن خالل هذه المعلومات المستمدة من األساتذة والدراسات السابقة، تمكن الباحث من صياغة     

، كما هو موضح قرة(ف 11) اتجاه سلبيوبعضها ذات  فقرة( 24) ( فقرة بعضها ذات اتجاه إيجابي35)

 في الجدول التالي:

لصعوبات يبين توزيع فقرات استبيان مستوى معرفة أساتذة التعليم االبتدائي  (:06الجدول رقم )_ 

 حسب اتجاهها. التعلم

 أرقام الفقرات السلبية أرقام الفقرات اإليجابية

02 _03 _04 _05 _06 _07 _08 _

11 _12 _13 _14 _16 _17_18_20 _

21 _22 _23 _24 _28 _29 _31 _

34 _35. 

01 _09 _10 _15 _19 _25 _26 _

27 _30 _32 _33 . 
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 _ الخطوة الثالثة: طريقة التطبيق.

 بعد صياغة الفقرات تم وضع االستبيان في صورته األولية، حيث قسم إلى جزئين:    

 (.مهنيةالخبرة ال ،التخصص ،العلميالمؤهل ، )الجنسخصص للبيانات الشخصية _ الجزء األول: 

 استبيان خاص بفقرات لقياس مستوى معرفة أساتذة التعليم االبتدائي لصعوبات التعلم. _ الجزء الثاني:

 ، حيث يطلب من األستاذ وضع إشارةاالبتدائيهذا المقياس يطبق جماعيا وهو موجه ألساتذة التعليم   

 .أمام اإلجابة المناسبة)×( 

 الرابعة: وضع مفتاح التصحيح._ الخطوة 

بعد صياغة فقرات استبيان لقياس مستوى معرفة أساتذة التعليم االبتدائي لصعوبات التعلم، تم     

اختيار أوزان تقدير فقراته، بحيث تكون اإلجابة على كل فقرة من فقرات االستبيان بأحد االختيارين 

( إذا كانت اإلجابة بنعم، ودرجة 01اإليجابية درجة )التاليين )نعم، ال(، ويتم تصحيحها بمنح الفقرات 

( 01بحيث تمنح درجة ) ( إذا كانت اإلجابة بال، أما الفقرات السلبية فتصحح بشكل معكوس0)

 ( لإلجابة بنعم، كما هو موضح في الجدول التالي:0لإلجابة بال ودرجة )

اتذة التعليم االبتدائي لصعوبات (: يمثل كيفية تصحيح استبيان مستوى معرفة اس07_ الجدول رقم )

 التعلم.

 البدائل

 اتجاه الفقرة

 ال نعم

 0 01 الموجبة

 01 0 السالبة
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 :الدراسة االستطالعية_الخصائص السيكومترية ألدوات 6

 :_الصدق1_6

عليم االبتدائي لصعوبات التعلم اعتمد الباحث لحساب صدق استبيان مستوى معرفة أساتذة الت    

 التالية:بالطرق 

 أ_ صدق المحكمين: 

على مجموعة عليم االبتدائي لصعوبات التعلم استبيان مستوى معرفة أساتذة التتم عرض مقياس    

االجتماعية بجامعة عبد اإلنسانية و متكونة من خمسة أساتذة متخصصين في علم النفس بكلية العلوم 

لمعرفة رأي وتقدير كل أستاذ في إمكانية  االستبيانحيث طلب منهم االطالع على  ،الحميد ابن باديس

تطبيقه ومدى صالحيته للغرض الذي يرمي إليه وهذا من حيث الصياغة اللغوية للفقرات ومدى تناسب 

اغة ككل واقتراح صي االستبيانكل فقرة مع هدف المقياس مع تسجيل المالحظات التي تتعلق بفقرات 

 بديلة إذا دعت الضرورة لذلك.

تعديل بعض فقرات االستبيان كما هو ( تم 02وبعد تسجيل أراء المحكمين )أنظر الملحق رقم    

 موضح في الجددول التالي:
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 (: يوضح الفقرات المعدلة حسب آراء المحكمين.08_ الجدول رقم )

 الفقرة بعد التعديل الفقرة قبل التعديل رقم الفقرة

المتوسط تلميذ يختلف نموه العقلي عن كل  01
  هو تلميذ لديه صعوبات التعلم.

تلميذ لديه ذكاء أقل من المتوسط يعاني كل 
  من صعوبات التعلم.

التغيرات السلوكية واالنفعالية لتالميذ ذوي  02
صعوبات التعلم تحتاج إلى أساليب خاصة 

 لضبط سلوكهم.

يعاني التالميذ ذوي صعوبات التعلم من 
نفعالية تح تاج إلى تعديل إضطرابات سلوكية وا 

 سلوكي.

يحتاج تالميذ ذوي صعوبات التعلم إلى رعاية  08
 خاصة مقارنة بالعاديين.

يحتاج تالميذ ذوي صعوبات التعلم إلى برامج 
 التربية الخاصة مقارنة بالعاديين.

ذوي صعوبات التعلم  تالميذغالبا ما يفتقر  18
 . تنظيمالإلى مهارة 

ذوي صعوبات التعلم  تالميذغالبا ما يفتقر 
 الوقت.  إلى مهارة تنظيم

 هي نفسها التأخر الدراسي.صعوبات التعلم  شيئ وبطء التعلم شيئ آخر.صعوبات التعلم  20

 

على النسب المئوية حيث قدرت نسبة قبول ولتقدير صدق المحكمين قام الباحث باالعتماد     

 (.02الملحق رقمنظر أ) % 89,14من قبل المحكمين بنسبة  االستبيان

 _صدق االتساق الداخلي:ب

الستبيان مستوى معرفة أساتذة التعليم االبتدائي بالتحقق من صدق االتساق الداخلي  قام الباحث    

تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين على عينة الدراسة اإلستطالعية، و بتطبيقه  لصعوبات التعلم

كما هو  (spssاإلحصائية ) رزموذلك باستخدام برنامج ال ،ستبياندرجات كل فقرة والدرجة الكلية ال

 مبين في الجدول التالي:
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 ستبيانالداخلي بين الفقرة والدرجة الكلية ال االتساقيوضح نتائج حساب  :(09جدول رقم )_ ال

 .لتعليم االبتدائي لصعوبات التعلممستوى معرفة أساتذة ا

 رقم الفقرة معامل االرتباط مستوى الداللة
 01 **0.440 دال
 02 **0.448 دال
 03 **0.443 دال
 04 **0.349 دال
 05 **0.462 دال
 06 *0.284 دال
 07 *0.269 دال
 08 *0.293 دال
 09 **0.366 دال
 10 **0.302 دال
 11 **0.431 دال
 12 **0.337 دال
 13 **0.324 دال
 14 **0.484 دال
 15 **0.337 دال
 16 **0.393 دال
 17 **0.481 دال
 18 **0.555 دال
 19 **0.574 دال
 20 **0.394 دال
 21 **0.306 دال
 22 **0.300 دال
 23 **0.417 دال
 24 **0.315 دال
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 25 **0.288 دال
 26 **0.247 دال
 27 **0.372 دال
 28 **0.388 دال
 29 **0.432 دال
 30 **0.564 دال
 31 **0.398 دال
 32 **0.296 دال
 33 **0.312 دال
 34 **0.656 دال
 35 **0.401 دال

 (.0.01٭٭ دالة عند مستوى)
 (.0.05٭ دالة عند مستوى)

بين درجة كل فقرة من  االتي تم الحصول عليه أن معامالت االرتباط أعالهيتضح من الجدول     

الفقرات عدا ما  (0,01والدرجة الكلية دالة إحصائيا عند مستوى داللة ) ستبيانفقرات اال

وتماسك  ا االستبيانمما يدل على اتساق هذ ،(0,05)( فهي دالة عند مستوى الداللة 08_07_06)

 فقراته.  

 :صدق المقارنة الطرفية )التمييزي( _ج

، حيث تم ترتيب أفراد العينة رفية بين الدرجات العليا والدنياقام الباحث بحساب صدق المقارنة الط    

على فقرات  اإلجابة( ترتيبا تنازليا حسب الدرجة الكلية التي حققها كل منهم في 40االستطالعية )ن=

من  (%27)وأدنى  ،فردا( 11من الدرجات وعددهم ) (%27)ثم تم اختيار أعلى  ،ككل االستبيان

وذلك باستخدام اختبار )ت( كما  ،جموعتينفردا(، وتم إجراء المقارنة بين الم 11الدرجات وعددهم )

 التالي: هو موضح في الجدول
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يوضح صدق المقارنة الطرفية بين مرتفعي ومنخفضي الدرجات باستخدام  :(10) جدول رقم_ ال

 .اختبار )ت(

المتوسط  الفئة الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الداللة sigقيمة  قيمة )ت(

 دالة **0,000 7,60 2,67 29,81 المرتفعين الدرجة الكلية

 3,49 19,72 المنخفضين

 (.0.01)الداللة  ٭٭ دالة عند مستوى

( مما يدل على 0,01( أصغر من مستوى الداللة )0,000) sigأعاله أن قيمة  يتضح من الجدول    

 ستبيانوجود فروق دالة إحصائيا بين مرتفعي ومنخفضي درجات معرفة صعوبات التعلم، وعليه اال

 يتمتع بالصدق.

 ثبات األداة: _2_6

 استبيان مستوى معرفة أساتذة التعليم االبتدائي لصعوبات التعلم اعتمد الباحث تاثبللتأكد من     

 طريقتين وهما:على 

 الثبات عن طريق التجزئة النصفية: أ_

النصف  نصفين:عن طريق التجزئة النصفية، حيث تم تقسيمها إلى ستبيان م حساب ثبات اال    

والنصف الثاني يضم الفقرات ذات األرقام  (،35الى 1)من  األول خاص بالفقرات ذات األرقام الفردية

 وعليه كانت النتائج كاآلتي: (34الى  2الزوجية)من 
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مستوى معرفة أساتذة التعليم االبتدائي  استبيانيوضح نتائج حساب ثبات  :(11جدول رقم) _ ال

 .طريق التجزئة النصفيةعن لصعوبات التعلم 

 تصحيح معامل االرتباط معامل االرتباط الثبات

 0,634 **0,464 المقياس ككل

وبعد تصحيحه  (0,464) يساوي االستمارةالثبات لنصفي  أن معامل أعالهيتضح من الجدول     

 .ستبيانمما يدل على ثبات اال (0,634)أصبح يساوي هورستبمعادلة 

 باخ:ملكرو  معامل الثبات ألفا _ب

 تم حساب معامل الثبات باستخدام معادلة ألفا لكرومباخ كما موضح في الجدول التالي:    

 باخملفا لكرو أيوضح نتائج قيم معامل  :(12جدول رقم) _ ال

 باخملفا لكرو أمعامل  البعد

 0,619 الثبات الكلي

 

 مستوى معرفة ستبيانايتضح لنا أن  المبينة في الجدول أعاله باخممعامل ألفا لكرو  ةمن خالل قيم    

 ثابت.و  صادق االستبيانتتسم بقدر من االستقرار أي أنها تقيس ما وضعت لقياسه وعليه فإن األساتذة 
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 :ثانيا: الدراسة األساسية_ 

 منهج الدراسة: _1

 تحديد لطبيعة هذه الدراسة التي تستهدف هذا المنهج مناسبصفي و استخدم الباحث المنهج الو     

 .ساتذة التعليم االبتدائي لصعوباتمستوى معرفة أ

 :جغرافي والزمني للدراسة األساسيةالمجال ال _2

 :المجال الجغرافي-2-1

( مدارس تابعة 07منها ) ابتدائية ةمدرس( 13)في  في والية مستغانم الميدانيةقام الباحث بدراسته     

 ( تابعة لمقاطعة ماسرى. 06لمقاطعة بوقيرات و )

 :المجال الزمني_ 2_2

 .17/04/2018إلى غاية  08/04/2018أجريت الدراسة األساية من     

 مجتمع الدراسة:_ 3

أستاذا بالمرحلة االبتدائية التابعون لمقاطعات ماسرى وبوقيرات  180شمل مجتمع الدراسة على     

 يتوزعون كما مبين في الجدول أدناه:

 .مقاطعاتال حسب يوضح توزيع مجتمع الدراسة :(13رقم )الجدول _ 

 النسبة المئوية عدد األساتذة المقاطعة

 % 61,11 110 بوقيرات

 % 38,89  70 ماسرى

 % 100 180 المجموع
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أن عدد األساتذة التابعين لمقاطعة بوقيرات أكبر من عدد أساتذة ( 13رقم )يتضح من الجدول     

 :والشكل التالي يوضح ذلك %22,22 مقاطعة ماسرى بفارق

 
  حسب المقاطعات. مجتمع الدراسةمخطط دائري لتوزيع يمثل  :(06الشكل رقم )_ 

 مواصفاتها:_ عينة الدراسة األساسية و 4

 :ة األساسيةاسر عينة الد _1_4

أنثى  (81)أستاذا من بينهم  (120)تم اختيار عينة الدراسة األساسية بطريقة عشوائية تكونت من     

 هو مبين في الجدول التالي: كما يتوزعون  ،ذكر (39)و 

 

 

 

 

61,11% 

38,89% 

 مجتمع الدراسة 

 مقاطعة بوقيرات

 مقاطعة ماسرى
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 .المقاطعات والمدارس التابعة لهاتوزيع عينة الدراسة األساسية حسب يبين (: 14جدول رقم )_ ال

 النسبة المئوية عدد األساتذة اسم المدرسة المقاطعة
 
 

 بوقيرات

 الشهيد بلقلعي أحمد
 األمير عبدالقادر

 عبداهلل بن قالوز يوسفالشهيد 
 الشهيد أحمد بن قالوز أحمد
 الشهيد بن عيسى العجال
 الشهيد جدي بن ذهيبة
 الشهيد بلقلعي عبدالقادر

13 
15 
7 
12 
20 
6 
5 
 

 
 
 

  65 % 

 
 
 

 ماسرى

 الشهيد البريشي العربي
 الشهيد قوعيش العربي

 الشهيد عدة بن عطية محمد
 الشهيد زحاف بوعالم

 ذهيبةالشهيد منصور بن 
 الشهيد سطال الجياللي

14 
6 
3 
3 
9 
7 

 
 
 

 35 % 

 % 100 180 المجموع
 

المدارس االبتدائية التابعة لمقاطعة بوقيرات أكبر من عدد أن عدد أساتذة  أعالهالجدول  يوضح    

 وهذا ما يوضحه المخطط ،(% 30أساتذة المدارس االبتدائية التابعة لمقاطعة ماسرى بفارق قدره )

 التالي:
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المقاطعات والمدارس حسب  الدراسة األساسيةزيع عينة (: مخطط أعمدة لتو 07شكل رقم )_ ال

 .التابعة لها

 عينة الدراسة األساسية: مواصفات_ 2_4

 حسب الجنس: أ_

 :األساسية للبحث حسب متغير الجنس يمثل الجدول التالي توزيع عينة الدراسة    

 الجنس. حسب توزيع عينة الدراسة األساسية ضح(: يو 15) جدول رقم_ ال           

 النسبة المئوية العددا الجنس

 %67,5 81 إناث

 %32,5 39 ذكور

 %100 120 المجموع
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قالوز 
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عدة بن 
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 أكبر من نسبة الذكور بفارق عينة الدراسة األساسية  إناثنسبة  أن (15رقم )يتضح من الجدول     

 الشكل التالي: وضحههذا ما يو ( 35%)

 
 الجنس. حسب دراسة األساسيةلتوزيع عينة ال دائري مخططيوضح : (08شكل رقم)_ ال

 :حسب المؤهل العلمي ب_

 :حسب المؤهل العلمي يمثل الجدول التالي توزيع عينة الدراسة األساسية    

 .حسب المؤهل العلمي ضح توزيع عينة الدراسة األساسية(: يو 16) جدول رقم_ ال

 المئويةالنسبة  العدد المؤهل العلمي

%0,83 1 تعليم متوسط  

%15 18 بكالوريا  

%59,17 71 ليسانس  

%25 30 ماستر  

%100 120 المجموع  

 

67,50% 

32,50% 

 إناث

 ذكور
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أغلبية عينة الدراسة يملكون شهادة ليسانس  معظم األساتذة أن( 16رقم ) يتضح لنا من الجدول    

بينما بقية األساتذة يحوزون على شهادة ماستر وشهادة ليسانس وشهادة تعليم  ،(%59,17)بنسبة 

 :توضيح أكثر نالحظ المخطط التاليول، توسط م

 
 حسب المؤهل العلمي. دراسة األساسيةمخطط أعمدة لتوزيع عينة اليوضح : (09شكل رقم)_ ال
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  حسب التخصص: ج_

  :التخصص حسب األساسية الدراسة ةيمثل الجدول التالي توزيع عين    

 التخصص. حسبيع عينة الدراسة األساسية توز يوضح (: 17جدول رقم )_ ال

 النسبة المئوية العدد التخصص
 % 4,16 5 علم النفس
 % 37,5 45 أدب عربي

 % 7,5  9 علوم سياسية
 % 8,33 10 علوم قانونية و إدارية

 % 10 12 علم االجتماع
 % 2,5 3 إعالم آلي

 % 1,66 2 علوم اقتصادية
 % 4,16 5 علوم التسيير
 % 5 6 لغة فرنسية
 % 1,66 2 علوم زراعية

 % 4,16 5 فلسفة
 % 3,33 4 فيزياء وكيمياء
 % 1,66 2 إعالم و إتصال

 % 1,66 2 رياضيات
 % 3,33 4 علوم طبيعية
 % 2,5 3 علوم اسالمية

 % 0,83 1 تاريخ
 % 100 120 المجموع
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أن التخصص الغالب لألساتذة هو تخصص األدب العربي ( 17رقم )نالحظ من خالل الجدول     

 بينما كانت باقي التخصصات فكانت متقاربة، وألكثر توضيح نالحظ الشكل التالي:، (%37,5)بنسبة 

 
 التخصص. حسب األساسية دراسةمخطط أعمدة لتوزيع عينة اليوضح : (10شكل رقم)_ ال

 :الخبرة المهنيةحسب  د_ 

 :الخبرة المهنيةحسب  يمثل الجدول التالي توزيع عينة الدراسة األساسية      

 .الخبرة المهنيةع عينة الدراسة األساسية حسب (: يبين توزي18جدول رقم )_ ال

 النسبة المئوية العدد 
 % 65,83 79 سنوات 10أقل من 

 % 16,66 20 سنة 20إلى  10من 
 % 14,16 17 سنة 30إلى  20من 

 % 3,33 04 سنة 30أكثر من 
 %100 120 المجموع
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 10( أن أغلبية أفراد عينة الدراسة األساسية يملكون خبرة تقل عن 18يتضح لنا من الجدول رقم )    

أما بقية أفراد العينة  ،حديثو العهد في قطاع التربيةب و أي أنهم شبا(%65,83)سنوات وبنسبة تقارب

 نالحظ الشكل الموالي: أكثر توضيحلو ، سنوات 10يملكون خبرة تفوق 

 
 .الخبرة المهنيةتوزيع عينة الدراسة األساسية حسب دائري ل مخططيوضح (: 11شكل رقم )_ ال

 :أدوات الدراسة األساسية _6

مستوى معرفة أساتذة التعليم االبتدائي لصعوبات  ستبياناعتمد الباحث في هذه الدراسة على ا    

( 11( فقرة ذات اتجاه إيجابي و)24من بينها )فقرة ( 35)حتوي على احيث  ،الذي قام بتصميمه التعلم

في إحدى البدائل ) نعم / ال (، ويتم  (×)بوضع عالمة يتم اإلجابة عليه فقرة ذات اتجاه سلبي، و 

وبذلك تكون أعلى درجة هي ( لإلجابة بــــ ال، 0)، ودرجة بــ نعم ( لإلجابة01)تصحيحها بوضع درجة 

 (، وتم تصنيفهم حسب المستويات التالية:0( وأدنى درجة هي )35)

 

65,83% 

16,66% 

14,66% 

3,33% 

 سنوات 10أقل من 

 سنة 20سنوات إلى  10من 

 سنة  30سنة إلى  20من 

 سنة  30أكثر من 
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 ( درجة.12أقل من ): مستوى منخفض _

 ]24_12]من  :مستوى متوسط _

  ( فما فوق.24): من مستوى مرتفع _

  طريقة إجراء الدراسة األساسية: _ 7

 طريقة إجراء الدراسة بالخطوات اآلتية: مرت    

 .االتصال بمدير المؤسسة: األولىالخطوة  _

 اإلذن بالدخول للمؤسسة وذلك بمرافقة العون اإلداري إن وجد. منه تم االتصال بمدير المدرسة وطلب _ 

عالمهم بوجود دراسة علمية ليستجيبوا لطلب المشاركة فيها بكل ثقة تحسيس األساتذة و  _  واطمئنان.ا 

 .تطبيق األداة :الثانية الخطوة_ 

وطمأنة األساتذة المعنيين  قام الباحث في هذه الخطوة بالتعريف بنفسه وبمهمته في المدرسة كباحث، _

 بالدراسة بأن إجاباتهم ستحاط بالسرية التامة.

 .تبيانقام البحث بشرح التعليمة لكل األساتذة وكيفية اإلجابة على االس _

 تفريغ نتائج الدراسة. :الثالثة الخطوة_ 

تم تفريغ نتائج االستمارات التي تم جمعها في جداول إحصائية وذلك باستخدام برنامج الرزم     

 .20spssاإلحصائية للعلوم االجتماعية 

 .: المعالجة اإلحصائية للنتائجالرابعة الخطوة _

 كما استخدم ،لمناقشة نتائج الفرضية العامةلمناقشة كل فرضية استخدم الباحث النسب المئوية      

وهذا بعد التأكد من استيفاء شروط استخدامهما )ت( واختبار تحليل التباين األحادي الفروق اختبار 

 .لمناقشة الفرضيات الفرعية
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 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة األساسية: _8

 :لباحث األساليب اإلحصائية اآلتيةاستخدم ا    

استخدم الباحث النسب المئوية للتعبير عن مواصفات العينة، وقياس نتائج الفرضية  النسب المئوية: _

 العامة.

استخدم الباحث هذا االختبار لقياس الفروق في الجنس بين الذكور واإلناث  اختبار الفروق )ت(: _

 في مستوى معرفة صعوبات التعلم.

استخدم الباحث هذا االختبار لقياس نتائج الفرضية الفرعية الثانية  اختبار التباين أحادي االتجاه: _

 والثالثة والرابعة.   

 

 

 

 

 

 



 

 خامسالفصل ال

ومناقشة  عرض
 فرضيات وتفسير

 الدراسة



 وتفسير ومناقشة فرضيات الدراسةالفصل الخامس                                                     عرض 
 

 89 

 

 :_ تمهيد

بعد التطبيق الميداني قام الباحث بفرز المعطيات، وتجميعها في جداول إحصائية لتحليلها      

نتائج ال، إذ تمثلت دراسةباألساليب اإلحصائية المناسبة، وذلك بغرض التحقق من صدق فرضيات ال

 فيما يلي:

 :العامة ةفرضيال وتفسير ومناقشة عرض_ 1

 ." مرتفعصعوبات التعلم لأساتذة التعليم االبتدائي  مستوى معرفة : "الفرضية على أن تنص    

 :( يوضح ذلك19والجدول رقم )والنسب المئوية  التكرارات استخدم الباحث هذه الفرضية الختبار    

 .لمستوى معرفة األساتذة لصعوبات التعلم التكرارات والنسب المئويةيبين  :(19رقم ) جدول_ ال

 النسبة المئوية التكرار المستويات

 % 0,83 1 منخفض

 % 40,83 49 متوسط

 % 58,33 70 مرتفع

 

حيث  مرتفع، يتضح من الجدول أعاله أن مستوى معرفة أساتذة التعليم االبتدائي لصعوبات التعلم    

   في حين أن أقليتهم لديهم مستوى معرفة لصعوبات التعلم منخفض قدر %(  58,33)لغت نسبته ب

: مستوى ونقبل فرض البحث الذي ينص على أنوعليه فإننا نرفض الفرض الصفري  ،)% 0,83(بـــــ 

 معرفة أساتذة التعليم االبتدائي لصعوبات التعلم مرتفع.

يمكن تفسير ذلك كون األستاذ قريب من المتعلمين ودائم االحتكاك بهم، فهو يعرف مستوياتهم     

المعرفية وكل مشاكلهم اإلدراكية، وهو قادر على تحديد فئة ذوي صعوبات التعلم مما قد يساعده ذلك 

التكوين المقدم ضف إلى ذلك دور في تقديم المعالجة البيداغوجية المناسبة والدعم المالئم لهذه الفئة، 
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ودراستهم لبعض المواد مثل علم النفس وعلوم التربية التي  ،لألساتذة سواء قبل الخدمة أو أثناء الخدمة

تساعدهم في معرفة صعوبات التعلم وكيفية التعامل معها، وكذلك ال ننسى دور المفتش التربوي من 

ذ بالمهارات الالزمة وكيفية التعامل مع خالل الندوات التربوية والزيارات الميدانية التي تمد األستا

 .صعوبات التعلم

( التي هدفت إلى 2010علي حسن أسعد جبايب )دراسة  وتتفق نتيجة الدراسة المتوصل إليه مع     

التعرف على صعوبات التعلم من وجهة نظر معلمي المدرسة االبتدائية والتي طبقت على عينة 

أظهرت النتائج أن معظم المعلمون يدركون صعوبات التعلم حيث معلما،  (123)عشوائية مكونة من 

 (. 151 :2010جبايب، ) وأن أكثر الصعوبات التي يواجهها المتعلم هي صعوبة القراءة والكتابة

( التي هدفت إلى معرفة آراء المعلمين حول بعض 2011) مرابطي ربيعةدراسة  وهذا ما أثبتته    

أظهرت النتائج أن المعلمون يدركون صعوبات  والتي بات التعلم،العوامل التي تكون وراء ظهور صعو 

)مرابطي،  التعلم وأرجعوا أسباب حدوثها إلى عوامل متعلقة بالمتعلم وعوامل متعلقة بالمناخ البيداغوجي

2011 :158). 
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 :الفرعية األولى ةفرضيال وتفسير ومناقشة عرض _2

معرفة أساتذة التعليم االبتدائي مستوى يوجد فرق دال إحصائيا في  " تنص الفرضية على أنه:    

 ".جنسهم  باختالفلصعوبات التعلم 

لقياس مستوى معرفة األساتذة لصعوبات "ت" الفروق اختبار  الباحث استخدم هذه الفرضية الختبار    

 :يوضح ذلك التاليوالجدول تبعا لمتغير الجنس، التعلم 

بين متوسطات درجات مستوى معرفة األساتذة )ت(  الفروق يبين نتائج اختبار :(20رقم ) _ الجدول

 تبعا لمتغير الجنس. لصعوبات التعلم

 مستوى الداللة 

 

SIG المتوسط الحسابي اإلنحراف المعياري قيمة ت المحسوبة  

 
 دالة

 
0,04 

 
2,02 

 ذكور 23,71 3,53

 إناث 25,09 3,73

 

 الداللةمن مستوى  أصغرهي (0,04) التي تساوي sigقيمة  أن  أعالهيتضح من الجدول     

مما يدل على وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى معرفة أساتذة التعليم االبتدائي لصعوبات ( 0,05)

أكبر من متوسط الذكور  (25,09)التعلم تبعا لمتغير الجنس، وبما أن متوسط اإلناث الذي يقدر بـــــ 

وعليه نرفض الفرض الصفري ونقبل فرض البحث  اإلناث،فإن الفرق لصالح  (23,71)الذي يقدر بــــ 

 باختالفالقائل بوجود فرق دال إحصائيا في مستوى معرفة أساتذة التعليم االبتدائي لصعوبات التعلم 

 .جنسهم
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 (% 67)كون أغلب المدارس التي أجريت فيها الدراسة تضم أكثر من فسر الباحث هذه النتيجة يو     

من نسبة األساتذة إناث، وهـذا مـا تشـهده المـدارس االبتدائيـة فـي األونـة األخيـرة وهـو تزايـد نسـبة اإلنـاث 

مقارنة بالذكور في االلتحاق بسلك التعلـيم، بالتـالي كانـت شـريحة اإلنـاث أكثـر احتكاكـا بـذوي صـعوبات 

أكثــر قربــا ومتابعــة يجعلهــن  يملكــن الصــبر ممــاكمــا أنهــن يــرون الصــعوبة بصــورة أكبــر ألنهــن  الــتعلم،

 للتالميذ.

الخجــــل لــــدى حــــاجز الخــــوف و تســــتطيع كســــر و  أن دور المعلمــــة  يشــــبه دور األم فــــي البيــــت، كمــــا    

ال تشـــعره و  الحـــببينـــه انســـجام عـــاطفي يغمـــره جـــو ملـــيء باالبتســـامات و و  بحيـــث يصـــبح بينهـــا مـــتعلم،ال

أمـا  لصعوبات التـي تعيـق تحصـيله العلمـي،كل هذا يمنح المعلمة دراية تامة بمشاكل المتعلم وا نقصبال

المـــتعلم بنـــول مـــن الحـــزم والصـــرامة، ويعلمـــه تحمـــل يعامـــل تختلـــف عـــن المعلمـــة، فهـــو  المعلـــممعاملـــة 

ا عــن وهــذا مــا يجعــل المعلــم بعيــد نوعــا مــ ،علــى الــنفس فــي حــل مشــاكله التعلميــةالمســلولية واالعتمــاد 

 المتعلم وعن الصعوبات التي تعيق تعلمه وتقدمه في التحصيل.

إلـى تقيـيم اتجاهـات ( التـي هـدفت 1989)  الهنينـيدراسـة  وتتفق نتيجة الدراسة المتوصـل إليهـا مـع    

مــديري ومعلمــي المــدارس االبتدائيــة  نحــو دمــج المعــاقين حركيــا فــي المــدارس العاديــة بمحافظــة الزرقــاء 

أشــارت النتــائج أن االتجاهــات كانــت إيجابيــة ووجــود فــرق دال إحصــائيا يعــزى لمتغيــر حيــث  ،بــاألردن

 .(165: 2014)صوالحة،  الجنس لصالح اإلناث

 (.29: 2011(، )جبايب، 2003( ودراسة السيد )1995دراسة كامل ) نفس الشيئ أكدته    

دراســة جبايــب حــول صــعوبات تعلــم القــراءة والكتابــة مــن وجهــة نظــر معلمــي الصــف  وهــذا مــا أثبتتــه    

 ومعلمـــة معلمــا( 123عشــوائية مـن )وطبقــت هـذه الدراســة علـــى عينــة طبقيـــة ( 2011األول األساسـي )

لـة إحــصائية وجـود فـروق ذات دالعلى أظهرت نتائج الدراسة حيث ، (أنثى79)، ورذك (44) من بينهم

 (.01: 2011)جبايب،  لصالح اإلناث لمتغير الجنس
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 على التعلم، بصعوبات االبتدائية المرحلة معلمي معرفة مدىدراسة بوعناني حول  كما تتوافق مع     

 أظهرت والتي سعيدة، بمدينة المتواجدة االبتدائية المدارس من ومعلمة معلم (100) من الدراسة عينة

 االبتدائية المرحلة معلمي معرفة في الجنس لمتغير عاتب إحصائية، داللة ذات قافرو  توجد أنه النتائج

 (.01)بوعناني، بدون سنة:  التعلم بصعوبات

دراسة جمال الخطيب حول مستوى معرفة معلمي الصفوف العادية بالصعوبات  كما أظهرت    

فروق ذات داللة ، على وجود التعلمية وأثر برنامج لتطويره في القناعات التدريسية للالء المعلمين

إحصائية في مستوى معرفة المعلمين بصعوبات التعلم تبعا لمتغير الجنس لصالح اإلناث )الخطيب، 

 (.16بدون سنة: 

( التي هدفت لمعرفة الصعوبات التي تواجه 2000) فوزي دراسةاختلفت الدراسة مع في حين     

( معلما 150شملت العينة على ) لمعلمين،تالميذ المرحلة االبتدائية في تعلم الكتابة من وجهة نظر ا

واستخدم الباحث استبيان كأداة للحصول على المعلومات والبيانات، وتوصلت النتائج أن المعلمين 

ال يوجد فرق دال إحصائيا في معرفته تعزى لمتغير الجنس والمستوى و يدركون صعوبات التعلم 

األحرف الساكنة من شأنه أن يزيد في تعلمه لمهارة ، وأن البدء في تعليم التلميذ في كتابة الدراسي

 .(16: 2010جبايب، ) الكتابة
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 :ة الثانيةالفرعي ةفرضيال وتفسير ومناقشة عرض _3

يوجد فرق دال إحصائيا في مستوى معرفة أساتذة التعليم االبتدائي  " تنص الفرضية على أنه:    

 ". ةالعلمي تهمملهال باختالفلصعوبات التعلم 

بين  للكشف عن الفروقحليل التباين األحادي "  ت اختبار " استخدم الباحث هذه الفرضية الختبار

 :يوضح ذلك التاليوالجدول متوسطات مجموعات من األفراد 

نتائج تحليل التباين األحادي ألداء أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغير يبين  :(21جدول رقم )ال_ 

 .المؤهل العلمي
 م.داللة Sig ف التباين التقديري د.الحرية مج المربعات التباينمصدر 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 المجموع

74,86 
1560,46 
1635,32 

3 
116 
119 

24,95 
13,45 

 
1,85 

 
0,14 
 
 

غير 
 دالة

 

هي أكبر من مستوى الداللة (0,14) التي تساوي sigقيمة  أن  أعالهيتضح من الجدول     

مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى معرفة األساتذة لصعوبات (، 0,05)

ض الصفري ونرفض فرض البحث الذي التعلم تعزى لمتغير الملهل العلمي، وعليه فإننا نقبل الفر 

يوجد فرق دال إحصائيا في مستوى معرفة أساتذة التعليم االبتدائي لصعوبات التعلم  أنهينص على 

 .ةالعلمي تهمملهال بختالف

      لصــــعوبات التعليميــــة لرليــــة موحــــدة نظــــرة األســــاتذة هــــي نظــــرة مشــــتركة و  نأ الباحــــث يفســــر ذلــــكو     

 ،ليســانس ،البكالوريـاالتعلـيم المتوسـط، حــاملي شـهادات كمـا أن  ال تختلـف بـاختالف المـلهالت العلميـة،

 حيث تتم عملية التكوين في  ،الوطنيةوزارة التربية  تضعهاتكوينية التي الدورات النفس ماستر يتلقون و 
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ومراكـــز  مراحلهـــا الثالثـــة: فـــالتكوين األول هـــو تكـــوين أولـــي حيـــث يـــتم فـــي المعاهـــد التكنولوجيـــة للتربيـــة

التكــوين الثــاني هــو تكــوين متواصــل فيعتبــر امتــدادا للتكــوين األولــي أمــا ، التكــوين وفــي الجامعــات أيضــا

األخيـر فهـو تكـوين أثنــاء الخدمـة فهـو ضــروري و  ،مـا يسـمى بالتثبيــتالترسـيم و فيـدوم هـذا التكـوين حتــى 

 ،يكـون مسـتمروتتغير فيها المناهج بشـكل سـريع و المعارف حيث تتطور فيها التقنيات و  ،لمهنة التدريس

يكــون قــادرا وخاصــة فــي مجــال صــعوبات الــتعلم و ، قــوم المعلــم بــدور الخبيــر التعليمــيوعليــه يمكــن أن ي

وعمليــة التقــويم سلســلة مــن القــرارات حــول عمليــة الــتعلم تتعلــق باألهــداف التعليميــة التربويــة  علــى اتخــاذ

 .مهما كانت ملهالتهم العلمية تالميذالواجبات البيئية وحاجات الوطرائق التدريس والوسائل التعليمية و 

على معرفة باإلضافة إلى ذلك فإن األساتذة رغم اختالف ملهالتهم العلمية فإنهم قادرون     

 للمستجدات العلمية. إطالعهم سعةل نتيجة يعاني منها التالميذ التيت أو المشكالت التعليمية الصعوبا

 الكشف في العلمي للملهل أثر ال أنه في( 1999ان )جبر  إليه توصل ما مع النتيجة هذه تتفقو     

 (.30: 2011التعلم )جبايب،  .صعوبات عن

قــدرة  فـي دراســته التـي هــدفت إلـى معرفــة (2005عـوض ا  ســالم محمــود)دراســة  نفـس الشــيئ أكدتـه   

طبقـت علـى عينـة  المعلم على تشـخيص صـعوبات الـتعلم وعالقتهـا بميـل التالميـذ نحـو المـواد الدراسـية،

ـــة مـــن ) ـــة إحصـــائية بـــين حيـــث  ،( معلمـــا64مكون ـــه ال توجـــد فـــروق ذات دالل ـــائج إلـــى أن توصـــلت النت

 (.16: 2008)لعزيلي،  لهل العلميالمعلمين تعزى لمتغير الم

 تكونت التعلم، بصعوبات االبتدائية المرحلة معلمي معرفة مدىدراسة بوعناني حول وهذا ما أثبتته     

 النتائج وأظهرت سعيدة، بمدينة المتواجدة االبتدائية المدارس من ومعلمة معلم (100) من الدراسة عينة

)بوعناني، بدون  التعلم بصعوبات معرفتهم في العملي لملهلل تبعا إحصائيا دالة فروق توجد ال أنه

 (.01سنة: 
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اتفقت مع دراسة جمال الخطيب حول مستوى معرفة معلمي الصفوف العادية بالصعوبات التعلمية و     

وجود وأثر برنامج لتطويره في القناعات التدريسية للالء المعلمين، حيث أظهرت النتائج على عدم 

فروق ذات داللة إحصائية في مستوى معرفة المعلمين بصعوبات التعلم تبعا لمتغير الملهل العلمي 

 (.16)الخطيب، بدون سنة: 

لتعليم العام بعنوان برنامج إعداد المعلم ل( 2006) جيهان محمدتناقضت الدراسة مع دراسة كما     

إيضاح نواحي القوة والضعف في إعداد الطالب المعلم ووضع تصور مقترح  إلىوهدفت ، في مصر

في نول الخريجين ومستوياتهم الدراسية المطلوبين  وأظهرت النتائج وجود قصور ،إلعداده للمستقبل

 لتحديات عالم العمل المهني التدريسي، كما اتضح وجود ضعف في إعداد المعلم من جميع الجوانب

  .(26: 2016شريفي، (

وأيضا دراسة جبايب حول صعوبات تعلم القراءة والكتابة من وجهة نظر معلمي الصف األول     

من  ومعلمـة معلما( 123عشوائية من )وطبقت هذه الدراسة علـى عينـة طبقيـة ( 2011األساسي )

لة إحـصائية وجود فروق ذات دالعلى أظهرت نتائج الدراسة التي ، (أنثى79)، ورذك (44) بينهم

  (.01: 2011)جبايب،  الملهــل العلمــي، لــصالح البكالوريوس لمتغير

والتي أظهرت ، لمعلمين نحو مشكلة صعوبات التعلمتجاهات اا حولدراسة جرادات والقبالي وأيضا 

 (.02)جرادات والقبالي، بدون سنة: المستوى التعليمي في  النتائج وجود فرق دال إحصائيا
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 :الفرعية الثالثة ةفرضيال وتفسير ومناقشة عرض_ 4

معرفة أساتذة التعليم االبتدائي مستوى يوجد فرق دال إحصائيا في  : "تنص الفرضية على أنه

 ."لصعوبات التعلم باختالف تخصصاتهم

بين تحليل التباين األحادي "  للكشف عن الفروق  اختبار " استخدم الباحث هذه الفرضية الختبار

 :يوضح ذلك التاليوالجدول متوسطات مجموعات من األفراد 

نتائج تحليل التباين األحادي ألداء أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغير  : يبين(22جدول رقم )_ ال

 .التخصص

التباين  د.الحرية مج المربعات مصدر التباين
 التقديري

مستوى  Sig ف
 داللة

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 المجموع

275,29 

1360,02 

1635,32 

17 

102 

119 

16,19 

13,33 

 غ دال 0,26 1,21

 

، (0,05أكبر من مستوى الداللة )( 0,26التي تساوي ) Sigقيمة أن  أعالهيتضح من الجدول     

مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى معرفة األساتذة لصعوبات التعلم تعزى 

يوجد فرق دال بأنه  الصفري ونرفض فرض البحث القائل التخصص، وعليه فإننا نقبل الفرض لمتغير

 .اتهمتخصص باختالفإحصائيا في مستوى معرفة أساتذة التعليم االبتدائي لصعوبات التعلم 

وجل تخصصا،  (17)اهذه النتائج كون عينة الدراسة كانت تضم أكثر من حيث يفسر الباحث    

تهم ما يفسر أن معرفاألساتذة تخرجوا من الجامعة ولم يتخرجوا من المعاهد التكنولوجية المتخصصة 

أن التوظيف المباشر في قطال التربية أصبح ال يراعي  في حين ،بصعوبات التعلم كانت متقاربة

المدة ونفس  كما أن جميع األساتذة سيتلقون نفس التكوين ونفس التخصصات بل كانت القائمة موسعة،
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وحسب رأيي التخصصات األقرب إلى التعليم االبتدائي هي تخصص علم النفس  المحتوى دون تمييز،

م وعلم النفس الطفل كونها تتطرق إلى طرائق التدريس وتعليمية العلو علوم التربية و وعلم االجتمال 

 .وتعليمية العلوم التربية ودروس في

مع دراسة الحلو وفحجان بغزة التي هدفت إلى التعرف إلى مشكالت معلمي  هذه الدراسة اتفقتو     

 وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لمتغير التخصص.  ،التربية الخاصة

( في دراسته التي هدفت إلى معرفة قدرة 2005دراسة عوض ا  سالم محمود)نفس الشيئ أكدته     

التعلم وعالقتها بميل التالميذ نحو المواد الدراسية، طبقت على عينة المعلم على تشخيص صعوبات 

توصلت النتائج إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين حيث ( معلما، 64مكونة من )

 (.16: 2008المعلمين تعزى لمتغير التخصص )لعزيلي، 

( التي هدفت إلى التعرف إلى صعوبات تعلم القراءة والكتابة 2011دراسة جبايب ) وهذا ما أثبتته    

وجود فروق ذات داللة  مأظهرت النتائج عدوالتي من وجهة نظر معلمي الصف األول األساسي 

 .(32 :2011)جبايب،  إحصائية تعزى لمتغير التخصص

التعرف على عالقة  إلى( التي هدفت دراسته 2008تناقضت الدراسة مع دراسة لعزيلي فاتح )كما     

ص التالميذ من ذوي ، وعالقتها بخصائقدراتهم على تشخيص صعوبات التعلمتكوين المعلمين ب

، وبينت ا بالمدارس االبتدائية لدولة قطر( معلم750، تكونت عينة الدراسة من )صعوبات التعلم

صا وهذا راجع إلى الدراسة أن مستوى تكوين المعلمين فيما يخص معرفتهم بصعوبات التعلم يعد ناق

، وسجل وجود فرق دال إحصائيا في معرفة جال في برامج التكوين قبل الخدمةالنقص الذي كان مس

التكوين المتخصص لفائدة المعلمين قبل عزى للتخصص، ودعت الدراسة ضرورة صعوبات التعلم ت

 .(25: 2008)لعزيلي،  توظيفهم
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من خالل سياسة  من وجهة نظر وزارة التربية اويرى الباحث أن متغير التخصص يعتبر ثانوي     

التوظيف المنتهجة، التي لم تقتصر على تخصصات محددة بل أصبحت القائمة موسعة تفوق العشرين 

    ال تقتصر  التعليمية الصعوباتضف إلى ذلك أن ، تخصصا في التوظيف بالنسبة للتعليم االبتدائي

كفاءة ، و أن التركيز ينصب على التدريب وتعلم المهاراتو  بل تمتد إلى المواد كافة ،على مادة معينة

تكتسب بالممارسة والتكوين المستمر  في تشخيص هذه الصعوبات وكيفية التعامل معها المعلم

 .علق بصعوبات التعلم وكل مشاكل التحصيل عند المتعلمواإلطالل على كل جديد فيما يت
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 :الفرعية الرابعة ةفرضيال وتفسير ومناقشة عرض _5

معرفة أساتذة التعليم االبتدائي مستوى يوجد فرق دال إحصائيا في  ": تنص الفرضية على أنه

 ."لصعوبات التعلم باختالف خبرتهم المهنية 

بين للكشف عن الفروق اختبار تحليل التباين األحادي  استخدم الباحث هذه الفرضية الختبار    

 :يوضح ذلك التاليوالجدول متوسطات مجموعات من األفراد، 

نتائج تحليل التباين األحادي ألداء أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغير يبين  :(23) الجدول رقم_ 

 .الخبرة المهنية

مستوى  Sig ف التباين التقديري د.الحرية مج المربعات مصدر التباين
 داللةال

 بين المجموعات

 المجموعاتداخل 

 المجموع

18,23 

1617,09 

1635,32 

3 

116 

119 

6,07 

13,94 

 غير 0,72 0,43
 دال

 

، (0,05( أكبر من مستوى الداللة )0,72) والتي تساوي Sigأن  قيمة  أعالهيتضح من الجدول     

حسب  مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى معرفة األساتذة لصعوبات التعلم

، وعليه فإننا نقبل الفرض الصفري، ونرفض فرض البحث القائل بأنه يوجد فرق دال خبرتهم المهنية

 .باختالف خبرتهم المهنية إحصائيا في مستوى معرفة األساتذة لصعوبات التعلم

ـــديهم نفـــس المعرفـــة كـــون األســـاتذة بـــاختالف خبـــراتهم المهنيـــة  فســـر الباحـــث هـــذه النتيجـــةيحيـــث      ل

مهــارات خــالل مــا يكتســبونه مــن معــارف وقــدرات و  خــالل مــن يتلقــون نفــس التكــوينلصــعوبات الــتعلم، 

كــذلك مصــادر الــتعلم بكــل أنواعهــا و  تــي يحضــرونهاالملتقيــات الو  ســنوات العمــل أو الــدورات المســتمرة،

إضـــافة إلـــى ، األصـــول الســـليمةائمـــة علـــى القو المتناميـــة يومـــا بعـــد يـــوم المعرفيـــة المتراكمـــة و  مصـــادرالو 

مسـتجدات فـي إطـار ، و الالتطـورا علـى كـلالحديثـة يجعـل المعملـين علـى درايـة التقنيات التكنولوجيات و 
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يـــذ وخاصـــة الصـــعوبات التعليميـــة الـــتعلم  وعلـــى علـــم بكـــل الصـــعوبات التـــي تواجـــه التلمعمليـــة التعلـــيم و 

 صعوبة القراءة والكتابة.المتعلقة ب

( التــي هـدفت إلـى معرفـة المهــارات 2002الجبـار)عبـد اتفقـت الدراسـة مـع دراسـة عبــدالعزيز محمـد و     

ـــتعلم أهميتهـــا ومـــدى امـــتالكهم لهـــا، تكونـــت العينـــة مـــن  الضـــرورية لمعلمـــي األطفـــال ذوي صـــعوبات ال

 وأظهــرت النتــائج عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية ألهميــة هــذه المهــارات بالنســبة ،( معلمــا110)

 .(192: 2002الجبار، عبد) للمعلمين تعزى لمتغير الخبرة المهنية

دراسة جبايب حول صعوبات تعلم القراءة والكتابة من وجهة نظر معلمي الصف  وهذا ما أظهرته  

 ومعلمـة معلما( 123عشوائية من )وطبقت هذه الدراسة علـى عينـة طبقيـة ( 2011األول األساسي )

لة وجود فروق ذات دالعلى عدم أظهرت نتائج الدراسة حيث ، (أنثى79)، ورذك (44) من بينهم

 (.01: 2011)جبايب،  عزى لمتغيـر الخبـرةتإحـصائية 

 تكونت التعلم، بصعوبات االبتدائية المرحلة معلمي معرفة مدىدراسة بوعناني حول  وهذا ما أثبتته    

 أظهرتوالتي  سعيدة، بمدينة المتواجدة االبتدائية المدارس من ومعلمة معلم (100) من الدراسة عينة

)بوعناني،  التعلم بصعوبات معرفتهم الخبرة في لمتغير تبعا إحصائيا دالة فروق توجد ال أنه النتائج

  (.01بدون سنة: 

 عينة تكونت التعلم، بصعوبات االبتدائية المرحلة معلمي معرفة مدىدراسة بوعناني حول كما بينت    

 فروق توجد ال أنه سعيدة، بمدينة المتواجدة االبتدائية المدارس من ومعلمة معلم (100) من الدراسة

  (.01)بوعناني، بدون سنة:  التعلم بصعوبات معرفتهم فيالملهل العلمي  لمتغير تبعا إحصائيا دالة
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( التـي هـدفت إلـى معرفـة مـدى معلمـي التربيـة 2006مـع دراسـة القريـوتي)كـذلك تعارضت الدراسـة و     

فــروق ذات داللــة إحصــائية تعــزى  وجــودالخاصــة بدولــة اإلمــارات للمعــايير العالميــة، وأظهــرت النتــائج 

 .(164: 2010)صوالحة،  لمتغير الخبرة المهنية

حيـث أظهـرت ، صعوبات التعلم لمعلمين نحو مشكلةتجاهات اا حولدراسة جرادات والقبالي وأيضا     

 (.02)جرادات والقبالي، بدون سنة:  سنوات الخبرةفي  النتائج وجود فرق دال إحصائيا

العمـــل الميـــداني والتكـــوين المســـتمر لألســـاتذة كـــاف إلكســـابهم أن  وبنـــاءا علـــى ذلـــك خلـــص الباحـــث    

الــذاتي لألســتاذ مــن خــالل الخبــرة الالزمــة للتعامــل مــع حــاالت ذوي صــعوبات الــتعلم وضــرورة التكــوين 

 قراءة الكتب واالطالل على كل المستجدات وكل ما يخص مهنة التعليم ومجال صعوبات التعلم.
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 :خاتمــــة_ ال      

وهي من  ،موضوع صعوبات التعلم من الموضوعات الشائعة في هذه األيامفي الختام نذكر بأن     

نو  ،ضمن فئات التربية الخاصة حيث أن هؤالء التالميذ يعانون من مشكلة تحتاج إلى رعاية خاصة  ا 

، إن عدم تقديم خدمات عالجية لذوي إلى نتائج أفضل لهؤالء التالميذ االكتشاف المبكر لهذه الحالة يؤدي

أظهرت الفرق بين  والدراسات األبحاث ولكن، الفئة مظلومة لفترات طويلةصعوبات التعلم يجعل هذه 

وبينت الخصائص المميزة لهؤالء األطفال وبدء العلماء في  ،صعوبة التعلم والمشكالت الدراسية األخرى

وأصبح لهذه الفئة  ،الكشف عن برامج تشخيصية مناسبة وبرامج عالجية مالئمة لهؤالء األطفال

عداد مدرسين بإ ،أن نولي هذه الفئة االهتمام المناسب لهاالجزائر  ولذا علينا في ،خصائصها المميزة لها

، عالجية ناجحة لذوي صعوبات التعلموأخصائيين مدربين على تصميم برامج  امتخصصين للتعامل معه

يستطيعون أن يفعلوا لهم شيئا إال  ال زالوا تائهين وسط زحام الفصول والمدرسين فإن هؤالء التالميذ ما

في صعوباتهم ال  الدنيا تتحرك من حولهم وما زالوا متلعثمينفأصبحوا ال حول لهم وال قوة و  ،إهمالهم

وعلينا االستفادة منها في  لفئة األساتذة دمفيقدمنا كل ما هو  دراسةومن خالل هذا ال، ستطيعوا تخطيهاي

، ألن الواقع يكشف أن أساتذة توجيه هذه الفئة التوجيه الصحيح للوصول بهم إلى ما نأمل لهم من تقدم

ة تشخيصها وطريقة التعامل مع التعليم االبتدائي لهم معرفة متذبذبة ومنخفضة حول صعوبات التعلم وكيفي

من خالل إعادة النظر  مشكل صعوبات التعلمكل حالة، لذا وجب علينا وضع إستراتيجية محكمة لعالج 

سواء قبل الخدمة أو أثناء في التوظيف المباشر لألساتذة وضرورة وضع برامج تدريبية وتكوينية لألساتذة 

 . الخدمة
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 :االقتراحات_ 
 .االبتدائيةتعلم لدى تالميذ المرحلة البحوث ودراسات تشخيصية لصعوبات إجراء ضرورة _ 

، وكذلك وبات التعلم وكيفية التعامل معهاوضع برامج تكوينية لفائدة األساتذة تحوي كيفية تشخيص صع_ 

 .للتفاعل مع برامج صعوبات التعلمالعمل على تشجيع المعلمين 

وأساليب التدخل  التعليميةمشكالت الالتعليم االبتدائي عن  وندوات تربوية لفائدة أساتذة دوراتتخصيص  _

 .المبكر

، واالستفادة من تجارب بات التعلمعقد ورش عمل عن استراتيجيات تعليم وتدريس التالميذ ذوي صعو  _

 .الدول المتقدمة في هذا المجال

م الصعوبات القرائية استخدام الوسائل التعليمية المتنوعة لتسهيل تعليالتعليم االبتدائي  أساتذةيجب على _ 

 المتعلقة بالحساب.والعمليات الكتابية و 

الرغبة لديهم  العمل على تنمية ميول التالميذ ذوي صعوبات التعّلم نحو المدرسة والمواد الدراسية وتنمية_ 

 .هموزيادة الدافعية لدي في التعّلم، والميل اّتجاه النجاح

أبنائهم من  على أن ما يصدر من  ،توعية اآلباء وأولياء التالميذ الذين يعانون من صعوبات التعلم_ 

ضعف التحصيل ونقص االندفاعية وعدم االنتباه ونقص التركيز، كلها سلوكات خارجة عن إرادتهم، لذا ال 

 االضطراب.يجدي العقاب والتوبيخ المستمر لهم، بل يزيدهم معاناة أكثر من هذا 

توفير قاعات خاصة )غرفة المصادر( التي تتوفر على أهم متطلبات التربية الخاصة، من وسائل _ 

كسابهااب تربوية في المدارس العاديةإيضاح عصرية، برامج وألع  الطابع اإللزامي. ، وا 

حصر دوره دور األخصائي النفسي في مساعدة وتوجيه المعلمين وعدم تفعيل أهمية الصحة المدرسية و _ 

 الحاالت. وتحويل التقارير في كتابة
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  الصورة األولية الستبيان مستوى معرفة أساتذة التعليم االبتدائي لصعوبات التعلم.يبين (: 01الملحق رقم )_ 

 رقم ال الفقرات نعم ال
 01  تلميذ يختلف نموه العقلي عن المتوسط هو تلميذ لديه صعوبات التعلم.كل   
 02 التعلم تحتاج إلى أساليب خاصة لضبط سلوكهم.التغيرات السلوكية واالنفعالية لتالميذ ذوي صعوبات   
 03 .ذوي صعوبات التعلم عندما يرفضون من معلميهم وزمالئهم تالميذيتدهور أداء ال  
 04 يعاني تالميذ ذوي صعوبات التعلم من عدم القدرة على التفاعل االجتماعي.  
 05 خرين.يعاني تالميذ ذوي صعوبات التعلم من عدم القبول من قبل اآل  
 06 .ذوي صعوبات التعلم هو خوفهم من الفشل وشعورهم بالضعف تالميذإن أحد أسباب المشكالت االجتماعية لدى   
 07 .ال يمكن تدريس المتعلم ذي صعوبات التعلم دون تشخيص نوع الصعوبة لديه  
 08 خاصة مقارنة بالعاديين. رعايةيحتاج تالميذ ذوي صعوبات التعلم إلى   
 09 .العاديين تالميذذوي صعوبات التعلم تشبه الحاجات النفسية األساسية لل تالميذالحاجات النفسية األساسية لل  
 10 يعتبر عسر القراءة والكتابة والحساب من صعوبات التعلم النمائية.  
 11 إذا تم عالج صعوبات التعلم عند التالميذ يمكنهم التعلم.    
 12 .ذوي صعوبات التعلم تالميذيناسب جميع يس تدر ليس هناك أسلوب   
 13 الحس حركية.مهارات الذوي صعوبات التعلم إلى تدريب لتعلم  تالميذقد يحتاج   
 14 .صعوبات التعلم دون معرفة مستوى أدائه الحالي ويذ للتلميذيصعب تقديم تعليم مناسب   
 15 .من خالل النظر إليه فقط لتلميذيمكن معرفة وجود صعوبات التعلم لدى ا  
 16 قد تكون صعوبات التعلم ناتجة عن اضطراب في الجهاز العصبي المركزي.  
 17 .تشخيص صعوبات التعلم في التباين بين التحصيل والقدرةمعيار ستخدم ي  
 18 . تنظيمالذوي صعوبات التعلم إلى مهارة  تالميذغالبا ما يفتقر   
 19 .الكتابةالدسليكسيا هي عسر   
 20 .شيئ وبطء التعلم شيئ آخرصعوبات التعلم   
 21 يعاني تالميذ ذوي صعوبات التعلم من صعوبة في االنتباه والتركيز.  
 22 .بطء التعلمعن مفهوم صعوبات التعلم يختلف مفهوم   
 23 .مع ذكاء عادي الدراسيالصفة األساسية المميزة لصعوبات التعلم هو ضعف في التحصيل   
 24 .االجتماعيو ذوي صعوبات التعلم لديهم ضعف في األداء األكاديمي  التالميذمعظم   
 25 تشمل صعوبات التعلم صعوبة القراءة والكتابة والحساب فقط.  
 26 .لديه صعوبات تعلم دراسيكل من لديه انخفاض في التحصيل ال  
 27 مصطلحان مترادفانصعوبات التعلم ومشكالت التعلم   
 28 كل التالميذ ذوي صعوات التعلم أكاديمية لديهم صعوبات التعلم النمائية.  
 29 .ذي صعوبات التعلم قبل تحديد الصعوبات لديه تالميذال يمكن تقديم خدمات مناسبة لل  
 30 .بها لألساتذةصعوبات التعلم هي مسؤولية المرشدين وال عالقة   
 31 .صعوبات التعلم صعوبات اجتماعية وانفعالية أكثر من أفرادهم العاديين يذو  تالميذيواجه ال  
 32 .صعوبات التعلم لديه صعوبات في تعلم كل المواد الدراسية يذو  تلميذال  
 33 يتم تشخيص معظم تالميذ ذوي صعوبات التعلم في مرحلة ما قبل المدرسة.  
 34 صعوبات التعلم من ذوي الذكاء المنخفض.ال يمكن أن يكون تلميذ ذوي   
 35 تزداد صعوبات التعلم عند التلميذ بانتقاله من مستوى دراسي إلى آخر.  
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 يبين أراء المحكمين حول استبيان مستوى معرفة أساتذة التعليم االبتدائي لصعوبات التعلم. (:02الملحق رقم )_ 
 

 تعدل غير مناسبة مناسبة

 % النسبة العدد  % النسبة العدد  % النسبة العدد الرقم

1 01 20 0 0 04 80 
2 02 40 0 0 03 60 
3 05 100 0 0 0 0 
4 05 100 0 0 0 0 
5 05 100 0 0 0 0 
6 05 100 0 0 0 0 
7 05 100 0 0 0 0 
8 02 40 0 0 03 60 
9 05 100 0 0 0 0 
10 05 100 0 0 0 0 
11 05 100 0 0 0 0 
12 05 100 0 0 0 0 
13 05 100 0 0 0 0 
14 05 100 0 0 0 0 
15 05 100 0 0 0 0 
16 05 100 0 0 0 0 
17 05 100 0 0 0 0 
18 01 20 0 0 04 80 
19 05 100 0 0 0 0 
20 0 0 0 0 05 100 
21 05 100 0 0 0 0 
22 05 100 0 0 0 0 

05 05 100 0 0 0 0 

05 05 100 0 0 0 0 

05 05 100 0 0 0 0 

05 05 100 0 0 0 0 

05 05 100 0 0 0 0 

05 05 100 0 0 0 0 

05 05 100 0 0 0 0 

05 05 100 0 0 0 0 

05 05 100 0 0 0 0 

05 05 100 0 0 0 0 

05 05 100 0 0 0 0 

05 05 100 0 0 0 0 

05 05 100 0 0 0 0 

 / / / / 89,14 156 المجموع
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  النهائية الستبيان مستوى معرفة أساتذة التعليم االبتدائي لصعوبات التعلم.الصورة يبين  :(03الملحق رقم )_ 

 رقم ال الفقرات نعم ال
 01  .تلميذ لديه ذكاء أقل من المتوسط يعاني من صعوبات التعلمكل   
نفعالية تحتاج إلى تعديل سلوكي    02 .يعاني التالميذ ذوي صعوبات التعلم من إضطرابات سلوكية وا 
 03 .ذوي صعوبات التعلم عندما يرفضون من معلميهم وزمالئهم تالميذيتدهور أداء ال  
 04 .يعاني تالميذ ذوي صعوبات التعلم من عدم القدرة على التفاعل االجتماعي  
 05 .يعاني تالميذ ذوي صعوبات التعلم من عدم القبول من قبل اآلخرين  
 06 .ذوي صعوبات التعلم هو خوفهم من الفشل وشعورهم بالضعف تالميذإن أحد أسباب المشكالت االجتماعية لدى   
 07 .ال يمكن تدريس المتعلم ذي صعوبات التعلم دون تشخيص نوع الصعوبة لديه  
 08 .يحتاج تالميذ ذوي صعوبات التعلم إلى برامج التربية الخاصة مقارنة بالعاديين  
 09 .العاديين تالميذذوي صعوبات التعلم تشبه الحاجات النفسية األساسية لل تالميذالحاجات النفسية األساسية لل  
 10 .يعتبر عسر القراءة والكتابة والحساب من صعوبات التعلم النمائية  
 11   .إذا تم عالج صعوبات التعلم عند التالميذ يمكنهم التعلم  
 12 .ذوي صعوبات التعلم تالميذيناسب جميع تدريس ليس هناك أسلوب   
 13 .الحس حركيةمهارات الذوي صعوبات التعلم إلى تدريب لتعلم  تالميذقد يحتاج   
 14 .صعوبات التعلم دون معرفة مستوى أدائه الحالي ويذ للتلميذيصعب تقديم تعليم مناسب   
 15 .من خالل النظر إليه فقط لتلميذيمكن معرفة وجود صعوبات التعلم لدى ا  
 16 قد تكون صعوبات التعلم ناتجة عن اضطراب في الجهاز العصبي المركزي.  
 17 .تشخيص صعوبات التعلم في التباين بين التحصيل والقدرةمعيار ستخدم ي  
 18 الوقت.  ذوي صعوبات التعلم إلى مهارة تنظيم تالميذغالبا ما يفتقر   
 19 .عسر الكتابةالدسليكسيا هي   
 20 هي نفسها التأخر الدراسي.صعوبات التعلم   
 21 يعاني تالميذ ذوي صعوبات التعلم من صعوبة في االنتباه والتركيز.  
 22 .بطء التعلمعن مفهوم صعوبات التعلم يختلف مفهوم   
 23 .مع ذكاء عادي الدراسيالصفة األساسية المميزة لصعوبات التعلم هو ضعف في التحصيل   
 24 .االجتماعيو ذوي صعوبات التعلم لديهم ضعف في األداء األكاديمي  التالميذمعظم   
 25 تشمل صعوبات التعلم صعوبة القراءة والكتابة والحساب فقط.  
 26 .لديه صعوبات تعلم دراسيكل من لديه انخفاض في التحصيل ال  
 27 مصطلحان مترادفانصعوبات التعلم ومشكالت التعلم   
 28 كل التالميذ ذوي صعوات التعلم أكاديمية لديهم صعوبات التعلم النمائية.  
 29 .ذي صعوبات التعلم قبل تحديد الصعوبات لديه تالميذال يمكن تقديم خدمات مناسبة لل  
 30 .بها لألساتذةصعوبات التعلم هي مسؤولية المرشدين وال عالقة   
 31 .صعوبات التعلم صعوبات اجتماعية وانفعالية أكثر من أفرادهم العاديين يذو  تالميذيواجه ال  
 32 .صعوبات التعلم لديه صعوبات في تعلم كل المواد الدراسية يذو  تلميذال  
 33 يتم تشخيص معظم تالميذ ذوي صعوبات التعلم في مرحلة ما قبل المدرسة.  
 34 صعوبات التعلم من ذوي الذكاء المنخفض.ال يمكن أن يكون تلميذ ذوي   
 35 تزداد صعوبات التعلم عند التلميذ بانتقاله من مستوى دراسي إلى آخر.  
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 .الفرعية األولىنتائج الفرضية  :(04الملحق رقم)_ 

 
Group Statistics 

 
sexe N Mean Std. Deviation Std. ErrorMean 

X femma 75 25,0933 3,73143 ,43087 

homme 45 23,7111 3,53953 ,52764 

      

 
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) MeanDifference 

Std. 

ErrorDiffer

ence Lower Upper 

X Equal 

varianc

es 

assume

d 

,220 ,640 2,002 118 ,048 1,38222 ,69033 ,01517 2,74927 

Equal 

varianc

es not 

assume

d 

  

2,029 96,683 ,045 1,38222 ,68122 ,03014 2,73430 
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 .لفرضية الفرعية الثانيةنتائج ا :(5الملحق رقم )_ 

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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 .الثالثةلفرضية الفرعية ا نتائج :(06)الملحق رقم _ 

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    
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 .لفرضية الفرعية الرابعةنتائج ا :(07الملحق رقم )_ 

ANOVA 

X 

 Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

Between 

Groups 

18,235 3 6,078 ,436 ,728 

Within Groups 1617,090 116 13,940   

Total 1635,325 119    
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