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  احملاضرة االوىل  

  ) مفاهيم أساسية(  
  

 عناصر احملاضرة
  .ماهية وتعريف صعوبات التعلم  •
 .احملكات اليت تستخدم يف حتديد صعوبات التعلم  •
 .تصنيف صعوبات التعلم •
 .مظاهر صعوبات التعلم  •
o  ماهية وتعريف صعوبات التعلم. 

العقلية (ه من املصطلحات احلديثة يف جمال التربية اخلاصة قياسا بالفئات التقليدية ان احلديث عن مصطلح صعوبات التعلم ليس امرا سهال الن
والذي يتسم نوعا ما بعدم الوضوح،النه مستتر غري مالحظ كما هو احلال بالنسبة للذكاء ، ولكن ميكن ان ) والسمعية واجلسدية واالنفعالية

اخرى من ذوى االحتياجات اخلاصة بنواتج مشتركه ، فاحيانا خيلطون يف التعليم ويتطلب حتديدا دقيقا لكونه يشترك مع فئات .يستدل عليه
 .مع املعاقني عقليا،واحيانا مع االفراد ذوى اضطرابات السلوك  فضال عن كوا شرحية غري متجانسة من حيث الصعوبات واالعراض 

  ىلإوترجع إشكالية وضع مصطلح واضحا لصعوبات التعلم : 
 .مصطلح صعوبات التعلم اا االعاقة اخلفيةانه يطلق على  -١
  ). علماء التربية، علماء النفس، الطب، علماء التربية اخلاصة، علماء االجتماع(ان هذا املصطلح حمل اهتمام ختصصات متعددة مثل  -٢
 .عدم وجود اتفاق بني املهتمني ىف هذا اجلانب على سبب واحد بعينه يؤدى ايل صعوبات التعلم  -٣

 مىت استخدم مصطلح صعوبات التعلم ومن أول من أطلقه ؟:  سؤال
  )صعوبات التعلم االكادميية والنمائية(ىف كتابه  على يد صموئيل كريك )١٩٦٢(ظهر مصطلح صعوبات التعلم ىف بداية الستينيات حتديدا 

  )١٩٦٣( حيث أشار فيه اىل إنشاء مجعية األطفال ذوي صعوبات التعلم وذلك عام
  :ات التعلم تعريف صعوب •

  اإلنتباه، اإلدراك”هى اا اضطراب نوعي يف واحدة أو أكثر من العمليات النفسية األساسية املتمثلة يف (صعوبات التعلم  كريجعرف 
اع اليت تؤثر ىف استخدام اللغة املقرؤة أو املكتوبة والىت تظهر بشكل واضح يف قصور القدرة على اإلستم ”، حل املشكالت التذكر، الفهم

لية أو والتفكري والكالم والقراءة والكتابة والتهجئة أو القيام بالعمليات الرياضية البسيطة بشرط أال يكون هذا اإلضطراب راجع اىل إعاقة عق
  .)إعاقة حسية أو ناجتة عن حرمان بيئي وثقايف

 هل هناك فروق وفق متغري اجلنس بالنسبة لصعوبات التعلم ؟: سؤال 
إذ أن الفروق قائمة فعال وفق متغري اجلنس سواء كان ذلك يف صعوبات التعلم أو غريها وذلك إستنادا ....   نعم :اجلواب بشكل عام  •

  . ملبدأ الفروق الفردية وطبيعة اجلنس
 أي أنثى تعاين من صعوبات التعلم يقابلها أربعة ذكور)٤-١(فنسبة اإلصابة بصعوبات التعلم تتراوح بني.  
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  أسابيع مما يؤدي إىل فرق ) ٦- ٣( اإلناث ميتازون بنضج عصىب عند امليالد أسرع من الذكور مبدة تتراوح بنيوهناك رأي يشري إىل أن
  .يف النضج حوايل عامني

 ؟ هل ختتلف صعوبات التعلم عن بقية فئات التربية اخلاصة : سؤال
  الذي يعاىن صعوبات التعلم نسـبة ذكائـه    حيث أن صعوبات التعلم تعد إضطراب نوعي مبعىن أن الفرد..  نعم: اجلواب بشكل عام

  .تتراوح بني املتوسط أو اعلى وذلك خبالف باقي اضطرابات التربية اخلاصة حيث أن  نسبة الذكاء تكون منخفضة
 ويتضح ذلك من . كذلك تعد صعوبات التعلم إضطراب نوعي فقد يكون الفرد يعاين من صعوبات قراءة وال يعاين من صعوبات كتابة

والذكاء  ،،اللغوي / هي الذكاء اللفظي و .مثاين انواع يرى ان الذكاء ال يقل عنواليت  جلاردنررية الذكاءات املتعددة خالل نظ
والذكاء  ،،احلركي / والذكاء اجلسمي  ،،اإليقاعي / والذكاء املوسيقى  ،،املكاين / والذكاء البصري  ،،الرياضي / املنطقي 

  . والذكاء املتعلق بالطبيعة ، لذات وذكاء التعرف على ا، االجتماعي 
 فقد تكون الصعوبة التعليمية ىف منط واحد من الذكاءات وميكن أن يبدع يف األمناط األخرى .   
 م كانوم وخدموا البشرية بالرغم من اا ومن االسباب اليت جتعلنا نتردد كذلك يف نعت هؤالء االفراد باملعاقني أن امساء متيزوا بقدرا

 ..مثل من صعوبات يعانون 
مل يبدأ القراءة اال يف سن التاسعة واصبح متميزا بارعا يف الرياضيات والفيزياء يف ،صاحب النظرية النسبية يف الرياضيات ..  ألربت انشتاين -

  .سن الثانية عشر من عمره 
  .ة والتهجئه والكتابة كانت لدية صعوبات يف القراء،خمترع املصباح الكهربائي واملايكرفون  .. توماس اديسون -
  .فنان ومهندس معماري وعامل ايطايل وتوجد مناذج من كتاباته املعكوسة يف املتحف الربيطاين ..  لونارد دافنشي -
  .رئيس وزراء بريطانيا يف احلرب العاملية الثانية الذي حصل على جائزة نوبل يف االداب ..  ونستون تشرشل -
  .خمترع اهلاتف ..  بيل -
رئيس الواليات املتحدة االمريكية أثناء احلرب العاملية االوىل مل يتمكن من قراءة االحرف حىت سن احلادية عشرة  ..  رو ويلسونويد -

   .ولكنه برهن فيما بعد على قابلية ممتازة يف اادلة واملناظرة دون ان يعتمد على تدوين اي نقاط ومالحظات ، واعتقدوا انه أبله يف املدرسة 
  .خمترع العاب ديزين ..  لت ديزينو -
وكان حيتاج لشخص يكتب له ، ولكنه ال يتمكن من القراءة السليمة .. قائد اجليش االمريكي يتمتع بذاكرة فائقة ..  جورج باتون -

  اجابته ىف االختبار 
  .خمطوطاته الىت كتبت خبط يدهاكتشفت صعوباته مؤخراً بعدما فحص اخلرباء . مؤلف دينماركي لقصص خرافية ..  هانز اندرسون -
  .درس يف جامعه هارفود وجامعه بيل بالرغم من ختلفة الشديد يف التهجئة . جراح دماغ امريكي ..  هاريف كوشنج -
ه  والذي كان استناداً اىل سرية حياتة أسوأ تلميذ يف املدرسة وقد وصفه والد" املفكر " النحات الفرنسي املشهور بتمثال..  اوغست رودن -

ولكنه حاز فيما بعد على شهادة دكتوراه شرف من جامعة اكسفورد حينما كان يف ، واكد عمه بانه كان غري قابل للتعلم ، مره بانه أبله 
  .السابعة والستني من عمره ومازالت التهجئه واحلساب تسببان له حرية وذهول 

ناك من متيز من الفئات االخرى  فمثال نبغ بشار بن برد وابو العالء ولكن هذا اليعين ان التميز مقتصرا على ذوي صعوبات التعلم فه -
) اللجلجه (ونبغ دميوستني يف اخلطابة بالرغم من انه كان يعاىن من عيب كالمي ،املعري وطه حسني وملتون من رغم فقدام البصر 

الصمم وبراعة بريون يف السباحه بالرغم من عرجه  وبتهوفن يف املوسيقى بعد ان اصيب ب،
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o  احملكات اليت تستخدم يف حتديد صعوبات التعلم.  
  :   مخس حمكات جوهرية هي توجد حمكات كثرية تستخدم يف تشخيص صعوبات التعلم ، حتدد يف

   Discrepancy Criterion : التباعد أو التناقض التباين أو حمك) ١(
التعلم بالنسبة لبعض اجلوانب الشخصية،ومستويات األداء املدرسي  باتمن اجلدير بالذكر أن هناك تبايناً واضحاً لدي األطفال ذوي صعو

  : واحد من احملكني التاليني أو كليهما حيث يظهر تباعد يف 
  : وجود تباين واضح يف مستوى منو بعض الوظائف النفسية لدى الطفل) أ(

أو احلركية،حيث جند بعض هذه الوظائف تنمو بصورة عادية لدى االنتباه، واإلدراك، واللغة، والذاكرة والقدرة البصرية أو السمعية :  مثل
بينما تتأخر وظائف أخرى يف النمو،فقد تنمو القدرات اللغوية، والبصرية، و السمعية، لدى الطفل بصورة عادية، بينما يتأخر يف  ، الطفل

 . املشي أو التناسق احلركي
 : صيل األكادمييالتباعد بني النمو العقلي العام أو اخلاص والتح) ب(

  .اًفقد يتميز بعض األطفال مبستوى أو أعلى من املتوسط يف قدرام العقلية، إال أن مستوى حتصيلهم الدراسي قد مياثل أداء املتخلفني عقلي
ولكنه  ساب واللغةحني يعطى الطفل دليالً على ان قدرته العقلية تقع ضمن املتوسط ، وحيقق تقدما عاديا، أو قريبا من العادي يف احل:  مثال

الطفل  ال يتعلم القراءة بعد فترة كافية من وجوده يف املدرسة، فعندئذ ميكن اعتبار الطفل لديه صعوبة تعلم يف القراءة، وشبيه بذلك إذا تعلم
  .القراءة، ولكنه متخلف بشكل واضح يف الرياضيات

 ويذكر هاردمان وإجيان Hardman,D.&Egan,1987 ي القدرة العقلية والتحصيل األكادميي ، جيب أن أن التباعد بني مستو
 :  اجلوانب التاليةيظهر يف واحدة أو أكثر من 

 . القراءة )٤( .        الكتابة) ٣(           .اإلصغاء واالستيعاب اللفظي) ٢( . التعبري اللفظي              ) ١(
 . االستدالل احلسايب )٧(            .  العد احلسايب )٦(      . استيعاب املادة املقرؤة )٥(
ة وهكذا يشري هذا احملك إىل تلك احلاالت اليت يبدو فيها واضحاً أن مستوى إجناز الطفل وحتصيله يف واحد أو أكثر من املهارات األكادميي -

ل عن معدل أقرانه ممن هم يف املستوى ال يتناسب ومستوى عمره الزمين والعقلي ، ويق-املشار إليها آنفاً  - أو ااالت األكادميية السبعة
 .  نفسه ، وذلك على الرغم من يئة الفرص واخلربات التعليمية املالئمة له ، وانتظامه يف تلقيها دون غياب طويل عن املدرسة مثالً

  Exclusion Criterion : : حمك االستبعاد )٢(
يف هذه احلالة تعمل حمكات . تعلم، احملكات اليت تعرف مبحكات االستبعادمن بني احملكات اليت تستخدم يف التعرف على حاالت صعوبات ال

وعلى أساس حمكات االستبعاد، فإن األطفال الذين ترجع صعوبات التعلم لديهم . االستبعاد كموجه أو مرشد للتعرف على صعوبات التعلم
عاقة مسعية أو بصرية ، أو حركية، أو ختلف عقلي، أو سواء كانت إ-بصفة أساسية إىل احلاالت األخرى العامة من العجز أو القصور 

  .يستبعدون من فئة ذوى الصعوبات اخلاصة يف التعلم -اضطراب انفعايل، أو عوامل بيئية
على أن استبعاد بعض األطفال املصابني بإعاقات أخرى، اليعين بأي حال من األحوال أنه ليس بني هؤالء من يعانون من صعوبات يف   •

 . التعلم

 مبعىن آخر، أن االستبعاد ال يعىن أكثر من ان هؤالء األطفال املصابني بإعاقات أخرى عامة ، حيتاجون إىل برامج تعليمية وعالجية تناسب  •
 . إعاقتهم األساسية
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  : حمك صعوبة النضج) ٣(
 . الـتعلم ويشـري إىل احتمـال وجـود ختلـف يف النمـو أو خلـل يف عمليـة النضـج كأحـد العوامـل املؤديـة إىل صـعوبة   

على   Slingerland (1971) "سلنجرالند" و Bender (1957) "بندر" ويأيت يف مقدمة الباحثني الذين أخذوا ذا االجتاه كل من 
  . سبيل املثال، من احلقائق املعروفة يف سيكلوجية النمو أن األطفال من الذكور يتقدمون اجتاه النضج مبعدل أبطأ من اإلناث

اخلامسة أو السادسة يكون عدد كبري من الذكور و بعض اإلناث غري مستعدين أو مهيئني من ناحية املظاهر اإلدراكية  لذلك ففي حوايل سن
  .واملهارات احلركية لتعلم التمييز بني احلروف اهلجائية

. ة أو حسية أو حركيةوقد تكشف أدوات القياس املستخدمة يف تقييم األطفال يف سن اخلامسة أو السادسة عن وجود مشكالت إدراكي  •
إذن ميكن القول . ويف مثل هذه احلاالت ترتبط هذه املشكالت بتخلف يف النضج أكثر من ارتباطها باضطراب فعلي كامن يف الطفل نفسه

ظيفة من أن االضطرابات النمائية يف تعلم الكالم و اللغة ترجع إىل خطأ أو عيب وراثي عند الطفل عندما تكون هذه االضطرابات مرتبطة بو
  .وظائف النضج

 .ويترتب على ذلك أن كثريا من األطفال الذين يشخصون على أم يعانون من صعوبات يف التعلم، هم يف حقيقة األمر متخلفون يف النمو  •
  توازن يف النموويف مثل هذه احلاالت قد تكون أساليب التربية اخلاصة مطلبا ضروريا من أجل القيام بربجمة منائية دف إىل تصحيح عدم ال

 .والذي تنعكس آثاره على عمليات التعلم عند هؤالء األطفال
 : CriterionNeurological Signs :    حمك العالمات العصبية النريولوجية) ٤( 

 (Neurological Impairments)  ويؤكد هذا احملك على التالزم بني صعوبات التعلم وبعض نواحي القصور العصبية

قبيل اإلصابات املخية ، واخللل الوظيفي املخي البسيط ، واإلعاقة اإلدراكية وفقاً ملا يتضمنه تعريف صعوبات التعلم من  لدى الطفل من
 وجود اضطراب يف واحد أو أكثر من العمليات النفسية األساسية اليت تدخل يف فهم أو استخدام اللغة املنطوقة أو املكتوبة واليت ترجع

ن نتيجة لوجود إعاقات ، وذلك على أساس أن املعرفة بالعوامل العصبية تساعد على تفهم أوجه القوة والضعف يف لظروف منائية وال تكو
  ..الطفل  لدى التعليمية الناحية

 

    اضطرابات اإلدراك ، ونقص االنتباه  : مثلوحيدث كثرياً أن تصاحب صعوبات التعلم بعض مظاهر أخرى هلا داللتها النريولوجية
عدداً من الدالئل العصبية البسيطة "أرون" وكالمية ولغوية، ويسوق ، واضطرابات منائية خاصة حركية ، والسمعي واملكاين البصري

عدم مقدرة الطفل على حتريك اليد اليمىن مثالً،أو أحد أصابعها إال مع القيام : املصاحبة لصعوبات القراءة على سبيل املثال،من بينها 
وعدم إمكانية تعرف أو تسميته األصبع الذي  اليسار،  - واخللط يف االجتاه بني اليمني ، انب األيسر من اجلسمباحلركة نفسها يف اجل

  .يلمسه القائم باالختبار بينما الطفل مغمض العينني
  كن أن تنتج عن أما العالمات النريولوجية احلادة، فإن البحوث والدراسات تشري إىل أن كال من مشكالت التعلم ومشكالت السلوك،مي

 .أو إصابة يف اجلهاز العصيب املركزي  تلف
  عند كثري من األطفال -إال أن هناك صعوبة يف حتديد وجود عالمات نريولوجية حادة، أي إصابة معروفة يف اجلهاز العصيب املركزي

  . ، الترجع إىل ظروف أخرى من اإلعاقات العامة الذين يعانون من صعوبات يف التعلم
  كون قد سبق هلم بإصاباتت احلاضر اليتم إرجاع حاالت صعوبات التعلم إىل عوامل نريولوجية حادة إال عند أولئك األطفال الذين يف الوق 

ومن مث فإنه يف حني قد . خبيثة سبق هلم اإلصابة بأوراممن خطرية يف منطقة الرأس أو الذين تكون أجريت هلم عمليات جراحية يف املخ، أو 
   .العوامل األخرى ميكن أن تؤدى إىل نفس هذه املشكالت فإن عددا من. خي أحد أسباب مشكالت التعلم أو السلوكيكون التلف امل
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  : Special Education Criterion : حمك التربية اخلاصة) ٥(
اليت تقدم لألطفال العاديني يعتمد هذا احملك على فكرة أن األطفال ذوى صعوبات التعلم ، يصعب عليهم االستفادة من الربامج العادية   •

ملواجهة مشكالم التعليمية اليت يعانون ... )  أساليب تعلم،برامج، معلمني متخصصني(مما يستدعى توفري خدمات خاصة هلم  يف املدارس،
 . واليت ختتلف عن مشكالت التالميذ العاديني منها

بد الختصاصي التشخيص من أن خيتار بطارية اختبارات متنوعة، تتيح وعند تشخيص صعوبات التعلم لدى التالميذ يف ضوء هذا احملك،ال 
 .للطفل االستجابة بطرق خمتلفة؛حبيث يتمكن من استخدام اللغة، واستخدام وضع اإلشارة، ووضع خط حتت اإلجابة املطلوبة

  لذي يعاىن من مشكلة تعبريية ، وصعوبات يف فالطفل ا. . ويؤدى الفشل يف اختيار بطارية االختبارات إىل التأثري الشديد على نتيجة الطفل •
بناء اجلمل، قد يكون أداؤه ضعيفا على اختيار املفردات الفرعي يف اختبار وكسلر الذي يتطلب إعطاء معاين الكلمات بشكل لفظي، وقد 

 .اللفظيكون أداء الطفل نفسه عاليا جدا يف االختبار الذي تتطلب االستجابة عليه عملية وضع إشارة بدال من 
o  تصنيفات صعوبات التعلم: 
 تصنف صعوبات التعلم إيل قسمني أساسيني كما يلي :  

  : صعوبات التعلم النمائية:  أوالً
  )اإلنتباه، اإلدراك، التذكر، التفكري ( وتشتمل على قصور يف عمليات

  .فةيف إكتساب اللغة واملعر وهي عمليات عقلية غاية يف األمهية سيكون هلا تأثريها السليب
 : صعوبات التعلم األكادميية:  ثانياً

  : تشتمل على قصور يف اموعات الفرعية األكادميية لصعوبات التعلم وهي
  .مستوى الكلمة -صعوبات القراءة   )١
  . الفهم -صعوبات القراءة   )٢
  .الطالقة -صعوبات القراءة   )٣
  .صعوبات الرياضيات  )٤
  .صعوبات القراءة وصعوبات الرياضيات  )٥
  .الكتايب والتهجئة والكتابةالتعبري   )٦
o  مظاهر صعوبات التعلم :  

بداية جيب اإلشارة إىل أن مظاهر صعوبات التعلم ليس بالضرورة أن تظهر مجيعها على كل فرد يعين من صعوبات التعلم، فقد تظهر مجيعها 
 .أو بعضا منها

  ؟ فما هى مظاهر صعوبات التعلم
  .مظاهر سلوكية  )١
  .مظاهر لغوية  )٢
  .راك البصريمظاهر اإلد  )٣
 .مظاهر اإلدراك السمعى  )٤
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  .صعوبة يف عملية التفكري  )٥
  .اإلضطراب اإلنفعايل واإلجتماعي  )٦
 .تدين التحصيل األكادميي  )٧

ـّم    : قائمة العالمات السلوكية لذوي صعوبات التعل
(Behavioral Characteristics of Learning Disabled Learning Disability)  

 .اخلمول املفرط  -  .      النشاط الزائد  -    .هور السلوك االندفاعي املت •

 .االفتقار إىل مهارات التنظيم أو إدارة الوقت  •

 .عدم االلتزام واملثابرة  •

 .التشتت وضعف االنتباه  •

 .تدين مستوى التحصيل  •

 .ضعف القدرة على حل املشكالت  •

 .ضعف مهارات القراءة  •

 .قلب احلروف واألرقام واخللط بينهما  •

 .مستوى التحصيل يف احلساب تدين  •

 .ضعف القدرة على استيعاب التعليمات  •

 .. )…مثل الكتابة بالقلم وتناول الطعام والتمزيق، والقص، والتلوين، والرسم ( تدين مستوى األداء يف املهارات الدقيقة  •

  .التأخر يف الكالم أي التأخر اللغوي  •
  .ة أو إنقاص أو زيادة أحرف أثناء الكالم وجود مشاكل عند الطفل يف اكتساب األصوات الكالمي •
  .ضعف التركيز •
 .صعوبة احلفظ  •

 .صعوبة التعبري باستخدام صيغ لغوية مناسبة  •

 .صعوبة يف مهارات الرواية  •

 .استخدام الطفل ملستوى لغوي أقل من عمره الزمين مقارنة بأقرانه  •

 .صعوبة إمتام نشاط معني وإكماله حىت النهاية  •

  .) غري متقطع(والتحمل لوقت مستمر صعوبة املثابرة  •
  .سهولة التشتت أو الشرود، أي ما نسميه السرحان  •
  .) ذاكرته قصرية املدى(صعوبة تذكر ما يطلب منه / ضعف القدرة على التذكر  •
 .تضييع األشياء ونسياا  •

 .قلة التنظيم  •

 .االنتقال من نشاط آلخر دون إكمال األول  •

 .باستمرار) اإلحماء(للمسح  عند تعلم الكتابة مييل الطفل •
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  احملاضرة الثانيه
  ) سباب صعوبات التعلم والعوامل املرتبطة اأ( 

  
ميكن القول يف نافلة احلديث عن صعوبات التعلم اىل أن هناك أسباب كثرية ذكرت والىت تسبب صعوبات التعلم منها ما هو : ..   مقدمة

يعد من املداخل التقليدية ينظر إيل صعوبات التعلم من خالل األسباب الوراثية وبشكل خاص وراثي ومنها ما هو بيئي، فاملدخل الطيب الذي 
بينما ينظر املدخل السلوكي إيل األسباب البيئية من خالل العالقة  بني الطفل والبيئية احمليطة به بكل . ما يتعلق باجلهاز العصيب للطفل

لذلك ميكن القول أن املدخل الطيب قد حيد . ه مل يعد ملعاجلات طبية وامنا أعد ملعاجلات تربويةمتغرياا،وهذا األخري يتمشي مع دور املعلم ألن
  .إلبتكار أساليب عالجية لألطفال ذوى صعوبات التعلم  من دور املعلم يف حني أن املدخل السلوكي يفسح اال أمامه

كبري جدا يف عديد من األمور كان احدها صعوبات التعلم الذى ميكن  وتعد مسالة الوراثة والبيئة هي مسألة قدمية جديدة درست بشكل  •
  القول ابتداءا اا ليست سببا واحد وامنا حتدث السباب كثرية، قد يكون منها الوراثي والبيئ فقد قورن بني االطفال التوائم املتطابقة

 )Identical Twins  (ا يف حنيا قلت يف التوائم االخوية ووجد أن كال الطفلني يعانون من املشكلة ذاأ )Identical Twins(  
يشار يف هذا الصدد أن العالقة بني األسباب اجلينية و صعوبات التعلم وخصوصا عندما حتقق وجودها يف االفراد الذين تربطهم عالقة من  •

بينما يف %) ٦٨(ائم املتطابقة ايل ، وكذلك يف التوائم حيث وصلت النسبة يف التو%) ٤٠-٣٥(الدرجة االويل حيث وصلت النسبة ايل
  .التوائم املتطابقة اكثر من التوائم االخوية  وان انتشار الصعوبات القرائية يف%).٤٠(التوائم االخوية ايل 

يف ).Decker and Defries(وقد اشار كريك وكلفنانت ايل عدة دراسات تشري ايل اثر الوراثة يف ذلك ومنها دراسيت ديكر وديفريز •
علي ) القياس السيكولوجي (حيث قام الباحثان بتطبيق بطارية من اختبارات القراءة واالختبارات السيكولوكية ) ١٩٨٠،١٩٨١(عامي 
حصل . اسرة ) ١٢٥(طفال ممن يعانون من صعوبات التعلم ، وكذلك علي والديهم واخوام ، وعينه ضابطة تتألف من ) ١٢٥(عينة 

لقراءة علي درجات منخفضة دالة مقارنة باطفال اموعة الضابطة ليس فقط علي اختبارات القراءة االطفال الذين يعانون من صعوبات ا
  ).االستدالل املكاين ، وسرعة املعاجلة الرمزية (ولكن علي اختبارين من اختبارات القدرات املعرفية 

  .الوسطني  وهناك من قارن بني بيئات معدمة وبيئات غنية من خالل عينات متثل  •
وقد وجد من الضرورى القول انه . وتوصلت الدراسات ايل ان صعوبات التعلم اكثر انتشارا يف االوساط املعدمة عنه يف  البيئات الغنية  •

ولكن قد يشترك كثري من . الميكن الفصل متاما بني البيئة والوراثة ولكن اليوجد اتفاق كامل حول االسباب اليت تؤدي ايل صعوبات التعلم
  . يف هذا الصدد علي ان صعوبات التعلم هي ناجتة عن خلل دماغي الباحثني

• (Lerner) وهلهان وكوفمان  وهذا ما اشار اليه كل من لرينر)Hallahan and Kauffman   ( ذلك اجلزء املسؤول عن
ل االشارات العصبية للجسم ، كما العمليات احليوية يف اجلسم ، فهو املستقبل للمثريات احلسية واجللد والعضالت ، وهو الذي يقوم بارسا

  .وقد حيدث ذلك التلف قبل الوالدة واثناءها وبعد ذلك  يقوم بتخزين وتفسري املعلومات لذلك فان تلفه يؤثر كثريا وخاصة يف النمو العقلي،
  
  ومن االسباب االخري اليت قد تسبب صعوبات التعلم :  

  :مرحلة ما قبل الوالدة  - أ
  : ي ايل صعوبات التعلم يف مرحلة ما قبل الوالدةومن االسباب اليت تؤد

  .إضطراب عملية التمثيل الغذائي.١
  .اصابة االم باحلصبة االملانية وخاصة خالل االشهر الثالثة االويل السباب خمتلفة  .٢
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  وقد يؤدي اخللل الكورموسومي ايل صعوبات التعلم فمثال قد تظهر.٣
  واليت يطلق عليها XXY  فيصبح X  جة لزيادة كروموسومعلي الذكور صعوبات قرائية وكالمية وحركية نتي

  املفرط والسلوك العدواىن فتؤدى ايل االندفاعية والنشاط Yاما اذا كانت الزيادة .) Klinefelter’s Syndromeمتالزمة كالينفلتر (
  .ستقبال وزن الوليد عند الوالدة إذ ان هناك عالقة بني الوزن غري الطبيعي ومشكالت التطور والتعلم م .٤
  .تعرض االم الشعة اكس وخاصة خالل االشهر الثالثة االويل .٥
  .تعاطي االم املضادات احليوية القوية وخاصة خالل االشهر الثالثة االويل .٦
  .اصابة االم باالمراض الزهرية .٧
  .التهاب السحايا  .٨
  .اضطراب الغدد الصماء .٩

  .؟  ايل صعوبات التعلم وووهناك فرق بني املصطلحني  ما الفرقنقص التغذية وسوء التغذية من اهم االسباب اليت قد تؤدي . ١٠
  .نقص االوكسجني الذي حيدث السباب خمتلفة  .١١
  .التدخني واملسكرات واملخدرات قد يكون هلا اثر كبري يف حدوث صعوبات التعلم . ١٢
  دي يف الغالب ايل والدة اطفال ناقصي الوزنوهناك دراسات اشارت ايل ان هناك عالقة بني الكحول والتدخني واملشكالت التعليمية وتؤ •
  : اسباب حتدث اثناء الوالدة - ب 

  .الوالدة املتاخرة جدا واملبكرة جدا وخاصة املرتبطة بعمر االم  .١
عسر الوالدة الذي قد ينتج عن قلة املاء الذي يسبح فيه اجلنني ، احلاالت النفسية الشديدة اليت تؤدي ايل حاالت من التشنج الـذي ال    .٢

  .د الوالدة الطبيعية يساع
  .االختناق بسبب قلة االوكسجني او انقطاعة .٣
  .الوالدة اجلافة .٤
  .انفصال املشيمة املبكر الذي قد يؤدي ايل انسداد عنق الرحم الذي يعرقل الوالدة الطبيعية  .٥
  .عدم وصول االوكسجني بشكل كايف .٦
  ).علي ايدي اشخاص غري متخصصني( الوالدة غري الصحية  .٧
  .صلبة او غري معقمة استخدام ادوات .٨
  .طول فترة املخاض قد يؤدى ايل تلف الدماغ او خفض نسبة الذكاء .٩
  : اسباب حتدث بعد الوالدة - ج 

  .احلوادث واالمراض اليت تصيب الطفل يف سن مبكرة واليت تؤدي ايل التلف الدماغي .١
االغذية وصعوبات التعلم حيث اهتم االطبـاء   اشار كل من اخلطيب واحلديدي ايل وجود عالقة بني ردود الفعل التحسسية الناجتة عن  .٢

  .واملربون لسنوات طويلة ذه العالقة ودراستها 
التسمم بالرصاص والزئبق اذ جيري التاكيد علي خطورة االمر يف احداث صعوبات تعليمية حيث قارنت دراسات بني اطفال ذوى نسبة . ٣

االويل ، ووجدوا ان هناك فرقا بني اموعتني يف اجلوانب النفسية والتربويـة    عالية من الرصاص يف اسنام باخرين تقل نسبة الرصاص عن
  .تقل نسبة الرصاص يف اسنام واالجتماعية و لصاحل اموعة اليت

  .نقص سكر الدم قد يؤدي ايل اضطرابات سلوكية ونفسية  .٤
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تؤثر يف مهارات التعلم البصرية ، وحنن نعلم ان اشـتراك    والخيتلف احلال بالنسبة ملشكالت النظر اليت يتعرض هلا االطفال فهي االخري .٥
  .وان اختالل اي واحدة منهم له انعكاساته السلبية علي التوافق النفسي. حاستني يف التعلم افضل من حاسة واحدة 

  .كما ان حوادث السقوط والدهس والضرب القوي الذي قد حيدث خلال يف اجلهاز العصيب .٦
  .حل الطفولة املبكرة هلا اثرها قي تطور الطفل ومنوهتغذية الطفل خاصة يف مرا .٧
o العوامل املرتبطة بصعوبات التعلم :  

هناك عوامل كثرية ميكن ان جتعل الطفل خيتلف عن اقرانه ، واذا ما اقترنت هذه العوامل مع اي سبب من االسباب الىت تؤدي ايل صعوبات   •
  اذا كان الطفل مصاب بقصور وظيفي دماغي بسيط فهناك متغريات ، ستايت علي ذكرها التعلم فاا تزيد من صعوباته ، وعلي سبيل املثال 

  .قد تسهم يف زيادا او قد تقلل من صعوباته اذا كانت اجيابية ومن هذه املتغريات
  :األسرة  )١

سهال فليس . سيكون عليه الطفل مستقبالالا ترسم املالمح االساسية ملا  ان لالسرة تاثري كبريا يف تنشئة الطفل وخاصة يف السنوات االوىل،
مع نفسه،ومع بيئته وخاصة بعد االنفتاح الكبري يف العامل نتيجة للتطور  ان يتكيف الطفل متاما مع هذا العامل املعقد املتغري،ويكون متكيفا

  وميكن جتزئة املتغريات املتعلقة باالسرة. التكنولوجي وامتزاج الثقافات
  : علي النحو التايل

  : ليب املعاملة الوالديةاسا -  أ
  ان الساليب املعاملة الوالدية اثرا كبريا يف تشكيل االطفال ؛اذ هي تشكل املناخ االسري الذي يعد العنصر االساسي يف تكوين شخصية •

  .االبناء وتعلمهم 
كل او بـأخر يف تعلمهـم    فهناك من االساليب ما حيد من تعلم االطفال بشكل سليم ، وما خيلق عندهم سلوكيات شائكه قد تؤثر بش •

  : ومن هذه االساليب.بشكل سوى وخاصة تلك اليت تؤدي ايل القلق واخلوف وعدم الشعور باالمن واالمان والعدوانية واالتكالية 
  :اسلوب السيطرة والتحكم  •
  تعتمد االمر والرفض والعقاب تتسم املعاملة وفق هذا االسلوب باا قاسية وصارمة، وحتمل االطفال مسؤوليات اكثر من طاقتهم اذ هي  •

ان هذا االمر سيؤدي ايل حتديد وتقييد االطفال من استغالل قدرام احلقيقية .واحلرمان لذلك يكون تابعا فاقدا الرادته، وميثل  ملا يؤمر به
  .االمر الذي يفرز بظالله علي تكوين فارقا بني االداء الواقعي والتوقع احلقيقي للالداء

ان هذا . مور وفق هذا االسلوب هم الذين حيددون اسلوب حيام املتعلقة بانشطتهم ودراسام وماذا يلعب ؟ ايل غري ذلكان اولياء اال •
 .االسلوب يعزز يف نفوس االطفال اخلوف ، والتردد ، وعدم االستقالليه ، والتبعية مما يؤدى ايل ان يكونوا ضعيفي الشخصية

  اسلوب احلماية الزائدة:  
االب او االم او كالمها بالواجبات واالمور اليت يفترض ان يقوم ا الطفل مما حتد من حريته يف حتقيق رغباته، ويصبح مبرور  حيث يقوم •

وقد ياخذ هذا االسلوب شكلني اما التسلط او التدليل املفرط ، وكالمها له ابعاد سلبية . الوقت تابعا معتمدا علي غريه ، فاقدا الرادته 
ن ذلك يؤثر يف عالقاته االجتماعية ، كما جيعل الطفل ال يقوى علي مواجهة الصعاب واملشاكل اليت تواجهه، وقد يشعر بانه ا. علي الطفل

ان التعليم حيتاج ايل قدر من االلتزام واملسؤولية الذاتية والتحمل، وقد اليكون الطفل باملستوى املطلوب االمر . اقل من اقرانه االخرين
 .درته يف التعلم مقارنة باقرانه االخرينالذى ينعكس علي ق
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 اسلوب االمهال :  
ان بعض االباء قد يهملون ابنائهم بشكل صريح او مستتر من خالل عدم اكتراثهم بتعلمهم ورغبام وحاجام الضرورية الفسيولوجية  •

اء احلقيقي لالسرة مما يفتح اآلفاق امام الطفل ايل إن ذلك قد خيلق عند االبناء شعور بالذنب والقلق والالاستقرار وعدم االنتم.والنفسية
  .االحنراف من خالل الرفض الداخلي هلذه املعاملة واليت قد تاخذ شكال من اشكال العدوان وكحالة من التنفيس الداخلي

منوهم من الناحية اجلسمية ومن اجلدير بالذكر يف هذا الصدد ان امهال االم اشد وطأة علي االبناء وخاصة يف سنوام االويل اذ يعرقل  •
بأخر بصعوبات  لذلك ميكن القول ان اسلوب االمهال من االساليب التربوية اخلاطئة اليت ترتبط بشكل او. والعقلية واالنفعالية واالجتماعية

 .التعلم اليت يواجهها االبناء 

 التذبذب اسلوب : 

لق عند االبناء القلق واخلوف والتردد فقد يستخدم اولياء االمور وفق هذا ان عدم االستقرار يف معاملة االبناء وفق منهجية ثابتة قد خي •
االسلوب الثواب والعقاب بشكل عشوائي بعيدا عن العملية واملوضوعية فال يعرف االباء ميت يكافأ الطفل حقيقة ؟ وميت يعاقب ؟ وقد يتبع 

  .يف حرية من امره الي منهجية يتبع  كل من االب واالم منهجية خمتلفة مع الطفل االمر الذي جيعل الطفل

 ان هذا التذبب قد يسبب القلق واخلوف والتردد والالستقرار مما جيعل الطفل بشخصية غري مستقرة ، وهذا بالتاكيد يؤثر يف تعلمه كاقرانه
   .االخرين

  التفرقةاسلوب :  
السباب خمتلفة كاجلنس او العمر الزمين، او الترتيب  قد يتبع االباء اسلوب التفرقة من خالل تفضيل احداهم او بعضهم علي آخرين

وقد يكون من االب او االم او .امليالدى، او الصحة او الشكل اخللقي،او نتيجة لتعدد الزوجات اذا غالبا ما يفضل االزواج ابناء االخرية
  .كليهما، فعلي سبيل املثال قد يكون سهال لينا مع الولد لكنه صارم شديد مع البنت

  هذا االسلوب ال خيلق اجواء واحدة لالبناء لتنمية قدرام واستعدادام ال بل خيلق احيانا انات داخلية قد تفرز بشكل سلوك غري مقبولان 
كما قد خيلق اسلوب التفرقة . او قد يؤدي ايل االنسحاب والتذمر وقد يعرب عنه بسلوكيات عدم الطاعة والعصيان والعدوان باشكال خمتلفة

  .النفسهم ، وقد يؤثر يف تعلمهماالسلوب يف نظرة االبناء  هية والبغض والغرية لذلك يؤثر هذاالكرا
ان هذه االساليب غري التربوية تفرز بظالهلا السليب علي رؤية االبناء النفسهم االمر الذى يؤثر يف مفهوم الذات ومركز التحكمويف  •

إذ ان االطفال يتصفون مبفهوم ذات .خفض ومراكز التحكم يف صعوبات التعلم تقديري ان هناك معامل ارتباط بني مفهوم الذات املن
وقد توصلت بعض الدراسات ايل ان االطفال الذين يعانون من صعوبات .منخفض ومركز حتكم خارجي يتعثرون يف تعلمهم وحتصيلهم

  .جهة حتكم خارجي مقارنة باقرام االعتيادينيالتعلم يتميزون باخنفاض مفهوم الذات وتوقعام لالداء منخفضة ، وام يتميزون بو
  : حجم االسرة  - ب

 يف اساليب الرعاية الوالدية املقدمة لالبناء حيث جيعل االباء مييلون ايل اسلوب السيطرة يف حتقيق املطالب) عدداالفراد(يؤثر حجم االسرة 
كما متكنه قدر االمكان من توزيع الوقت بني متطلبات احلياة اخلارجية .وان قلة االبناء يتيح لالباء الفرصة التباع اسلوب آخر يعتمد االقناع

وقد اكدت يف هذا الصدد دراسة عبد القادر اليت هدفت . واالبناء لرعايتهم وتلبية حاجام وخاصة من الناحية النفسية واملعرفية واالجتماعية
ية هي مصروالكويت والبحرين ايل ان هناك عالقة سلبية بني زيادة حجم ايل التعرف علي اساليب تربية الطفل وشخصيته يف ثالثة بلدان عرب

تكون  لذلك فان حجم االسرة يؤثر يف دفع واهلاب استعدادات االطفال او قدرام اوقد.االسرة وبني مستوى الرعاية الوالدية املقدمة لالبناء
  .حمبطه هلا ، االمر الذي ينعكس علي تعلمهم
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  :دى ترتيب الطفل امليال  - ج
ان البيئات النفسية لالبناء ليست واحدة .يعد ترتيب الطفل امليالدي من العوامل اليت تؤثر يف تكيف اوعدم تكيف الطفل مع االسرة •

بالرغم من ام يعيشون يف كنف اسرة واحدة الب واحد وام واحدة وكل الظروف االخري واحدة كاملستوى االجتماعي واالقتصادي 
ولكل واحد بيئة خاصة من خالل الدور الذي يلعبه يف االسرة املرتبطة بتفاعله مع االخرين، فمثال . رة وغريهاوالثقايف وحجم االس

  . الطفل امليالدي االول الذي يعطي الرعاية والعناية واالهتمام قد جيعل الترتيب الرابع او اخلامس يشعر باالمهال
حياولون اثبات الذات من خالل عملية التعويض ليثبتوا الولياء االمور ام افضل من وقد يلجا هؤالء االطفال ايل نوعني من السلوك فاما  •

  .االخوة االخرين،او قد يلجاوا ايل اساليب عدوانية وعناد او انسحاب كتعبري عن األنه الداخلية اليت يعانون منها
والقائد الخوته فهو حمط انظار والديه واملمثل االول لالسرة اما عند املقارنة بني الطفل االول واالخري، ان االول يكون املنفذ و املوجه  •

لذلك فهو مييل ايل ان يتمثل سلوك الكبار،وقد ال حيقق متاما طفولته كما ينبغي ، كما انه من وجهة اخري حمطة جتارب .لتحقيق اماهلا
اجعة لبقية التراتيب من خالل جتاوز االخطاء اليت وقعوا الساليب التربية والرعاية اليت قد تتخللها العشوائية والتجريب مما يكون كتغذية ر

  .فيها
 بينما يكون الطفل االخري مدلال من اجلميع ، مستجابة طلباته ، متعمدا علي غريه يف كل صغرية وكبرية االمر الذي جيعله تابعا مما يغرس •

لذلك ميكن القول ان الترتيب . اخلوف من الغرباء يف شعورا بعدم الكفاية ، وقد خيلق ذلك سلوكيات شائكة كاخلجل واالنطواء او 
امليالدي قد يرتبط بشكل او باخر بصعوبات التعلم الن التعلم ال يكون واحدا باختالف الظرف النفسي الن الفرد كل متكامل ، واي 

سانية ، او قد يكون اضافة اخفاق يف جانب ال يقتصر عليه وامنا ينعكس بشكل او باخر علي اجلوانب االخري اليت تشكل الذات االن
  .البراز حالة اخللل واضحة يف وجود اي سبب من االسباب اليت تؤدي اىل صعوبات التعلم

  : حوادث الفراق  - د
ان حلوادث الفراق وخاصة خالل السنوات اخلمس االويل اثرا كبريا يف تطور الطفل العاطفي والشعوري الن احلب واحلنان من العوامل  •

 Uptonوقد اشار اوبنت . لطفل ، والميكن الحد بديل ان يعوضه ذلك بنفس الدرجة والعمق مهما كانت درجة قرابتهالىت حيتاجها ا
ايل دراسة توصلت ايل ان الفراق الطويل للطفل من امه خالل السنوات االويل من اهم اسباب اجلنوح ، كما اشار ايل ان الفصال او 

  .ل يؤثر بشكل سليب يف التطور النفسي والسلوكي له الفراق عن الطفل عن طريق العمل املتواص
وقد يكون ابناء امهات املشتغالت اقل سعادة من ابناء امهات غري املشتغالت، وقد يعود ذلك اضافة ايل الفراق الذي يكون له اثره يف  •

جيب ان تفي يف وقت ضيق قد جيعلها يف حالة االطفال،واحلالة االنفعالية لالم املشتغلة وما ينتظرها من متطلبات داخل االسرة والتزامات 
وقد تلجا ايل ان ختضعهم لنظام صارم يتقيدون به بدال من ان تسري نظامهم اليومي دوء واسترخاء ، ويشعرون فيه باالمن . من التوتر

را ال حتمي يف منوهم العقلي ويف هذا السياق ميكن القول ان غياب االم ال يؤثر يف تكيف االطفال فحسب وامنا تترك اثا.والطمأنينه 
  .واالنفعايل يف املراحل الالحقة 

تعليمية  وقد شاهد الكاتب خالل زياراته امليدانية ملدارس التربية اخلاصة يف بريطانيا والعراق عددا من املتعلمني الذين يعانون من صعوبات •
  .نتيجة حلاالت الفراق والطالق

  : اخلالف االبوي  - ـ ه
ثرية علي ان املشاكل بني االب واالم بشكل مستمر تؤثر بشكل سليب يف نفسية االطفال وتطورهم وخاصة يف دلت الدراسات الك •

لذلك ميكن القول ان العالقة  .املراحل االويل من حيام فالعالقة بني الوالدين هلا تاثريها يف النمو االنفعايل واالجتماعي واملعريف لالطفال 
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بنية علي احلب والتفاهم واالنسجام تنثر ظالهلا علي االبناء حبيث يتحقق تفاعل اجيايب بني االباء واالبناء وكذلك االجيابية بني الوالدين امل
  .بني االبناء انفسهم

 اما اذا كانت العالقة بني الزوجني عالقة خصام وشجار وتباغض فانه ينشر كذلك ظالله علي االبناء مما جيعلهم يشعرون بعدم االستقرار
  .، واخلوف علي انفسهم وعلي اسرم  والقلق

لي ان هذا الوضع الميكن اال ان يترك بصماته علي نفسية االبناء وتفاعلهم مع البيئة احمللية والبيئة املدرسية ، كما يترك اثارا سلبية ع  •
  . التحصيل الدراسي

ة كل منهما حنو االخر فاما جيدان الراحة يف تفريغ يف هذا اال انه عندما يفشل الوالدان يف اشباع حاجام النفسي الطوييبيري   •
  .لذلك فان اخلالف االبوى املستمر يفرز يف نفوس االبناء خماوف قد تظهر علي  هيئة اعراض جسمية ونفسية .انفعالم علي االطفال 

  : املدرسة) ٢
مع نفسة اوغريمتكيف،اذ هلا دور كبري يف رعاية اجلوانب ان املدرسة من املتغريات اليت التقل امهية عن االسرة يف جعل املتعلم متكيفا 

  . جلسمية واالنفعالية واالجتماعيةالعقلية وا
يعتقد الكاتب ان املعلم هو القطب الفاعل يف جعل املتعلم حمبا او كارها للمدرسة بشكل عام والصف الدراسي بشكل خاص وذلك من  

املتعلم يف وضع نفسي جيد او سيئ فكما لالباء اساليبهم يف تربية االبناء،كذلك للمعلمني خالل الطرق واالساليب اليت يتبعها،واليت جتعل 
اساليبهم يف تعليم االطفال،فهناك االسلوب االستبدادي الذي يكون فيه املعلم اآلمر الناهي مستخدما االساليب القسرية 

الذي تسوده الشدة  واالسلوب املتذبذب. الفوضى وتنعدم الضوابطبانواعها،واالسلوب املتهاون الذي يفتقد ايل احلل والربط حيث تسود 
  .واللني بعيدا عن العملية واملوضوعية

البد وان تكون هلا صدي يف تعليم املتعلمني وهذه االساليب ترتبط ايل حد ما مبواصفات املدرس الشخصية  غري تربويةان هذه االساليب  •
فال من وعورة الطريق للتعلم السليم ، او قد تكون اضافة الى سبب من اسباب اليت تؤدي ايل وقد يعاين هؤالء االط. واملهنية واملعرفية
  .صعوبات التعلم

فهناك املنهج الذي يراعي رغبات وميول . له اثره يف جعل املتعلم متكيف او غري متكيف املنهج الدراسيويف هذا السياق ميكن القول ان  •
بينما هناك منهج غري مبال مبيول ورغبات املتعلم ، وعلي املتعلم ان يتمحور حول ذلك املنهج الذي املتعلمني اي يتمحور حول املتعلم ، 

  .وضع مبعزل عنه، وهذا ما ال ينفع املتعلم للمثابرة والعطاء
متعلم فرص التعبري عن فاجلو الدميقراطي يتيح لل.كما ان جلو املدرسة العام وسياستها تأثريا يف اجلو النفسي والشعوري الذي يعيشة املتعلم •

 ارائه وافكاره اذ يشعر املتعلم باالمن والطمانينه واالستقرار، وهناك اجلو املدرسي الذي يسوده التسلط والضبط السليب والتزمت،ان ذلك
ل هذا اجلو قد يؤثر يف عدم تكيف الطفل مع املدرسة، وقد خيلق سلوكيات مرفوضة تعبريا عن الرفض واالستياء ن وال ميكن ان يكون مث

  .وقد يتاثر الطفل ذو الصعوبات التعليمية اكثر من غريه يف هذه االجواء.دافعا للتعلم والعطاء واملشاركة
عمر البناية،مستقلة اومزدوجة،خمتلطة ام احادية اجلنس،حكومية ام ، وهناك عوامل كثرية قد تؤثر يف دافعية املتعلمني ومنها حجم املدرسة •

  .عها املدرسة يف دور التطبيع االجتماعي لالطفال وخاصة يف السنة االويل من حيام الدراسية خاصة،السياسة اليت تتب
  : املستوى االجتماعي واالقتصادي) ٣
ا الشك فيه ان كل طبقة اجتماعية داخل اتمع تشكل بعض القيم والتقاليد والثقافة اخلاصة ا، وهي تلعب دورا هاما يف تشكيل مم •

  .املعاملة الوالدية ، واساليب افرادها حنو تنشئة الطفل وفقا للقيم والثقافة اليت تتسم ا الطبقة وحتديد اساليب 
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لة هلا ان التباين القيمي املتأيت من االنتماء الطبقي يشكل اختالفا يف الرؤية ، وكل منهما يعد ابناءه ملمارسة اوضاع اجتماعية وطبقية مماث •
فمثال االباء واالمهات الذن ينتمون ايل املستويات االجتماعية واالقتصادية الدنيا يلجأون يف . ل لنفسة وهذا بدوره ويؤثر يف رؤية الطف

  .الغالب ايل العقاب البدين يف تنشئتهم االجتماعية الطفاهلم وخاصة اذا ادي سلوك اطفاهلم ايل اتالف بعض االشياء
ت اجتماعية واقتصادية متوسطة يف الغالب ايل العقاب البدين يف تنشئتهم بينما المييل االباء واالمهات الذين ينتمون ايل مستويا •

االجتماعية الطفاهلم بل يلجأون ايل اساليب النقاش املوضوعي مع ابنائهم ملعرفة االسباب اليت ادت ايل ذلك السلوك،وبالتايل يتخذون 
  .وكثريا ما تتسم باالرشاد والتوجية الصحيح. اجراءام وفق ذلك

الكفاية املادية والثقافية هلا االثر الكبري يف عدم توفر الفرص والظروف الصحية للتطور والنمو كما تتطلبها التربية احلديثة،  ان عدم •
حيث ان االسرة الفقرية ال تستطيع تامني احلاجات االساسية من اجل منو اطفاهلم منوا سليما فهي مثال ال تستطيع توفري االلعاب 

  .رب بشهادة مجيع املربني افضل وسيلة للتعلم يف سن ما قبل املدرسةالضرورية واليت تعت
لذلك فان احتمالية وجود مسببات لفشل الطفل الفقري احلال عالية، واجلميع يدرك ما للفشل واالحباط من تاثري سليب يف نفسية الطفل  •

  .مما ينعكس علي الصورة اليت يراها عن نفسة ودافعيتة للتعلم والتحصيل
 تقدم ميكن القول ان املستوي االجتماعي واالقتصادي املتدين بشكل عام يرتبط بصعوبات التعلم اكثر من غريه من املستويات ومما ي •

واذا ما رافق احد االسباب اليت تؤدي ايل صعوبات التعلم فهو يزيد من االمر سوءا،  وقد يكون يف بعض االحيان ان لدي املتعلم 
  .للوصول ايل مستوى مقبول او اكثر اال ان هذه الظروف اليت يعيشها حتد او تعرقل من استخدامه هلذه القدرةالقدرة العقلية اليت تؤهله 

  : املستوى الثقايف للوالدين) ٤
ا مهان لثقافة الوالدين اثر كبريا يف تنشئة االطفال،ويف روئيتهم النفسهم فالوالدين اللذان يكونان علي درجة عالية من الثقافة والتعليم  •

اكثر تقديرا حلاجات الطفل النفسية واجلسمية واالجتماعية والعقلية ، فهم غالبا ما يتعامالن مع ابنائهم تعامال سليما وفق االسلوب 
العلمي واملوضوعي بعيدا عن العشوائية والتجريب فاذا استخدمنا التعزيز فانه غالبا ما يتسم بالعلمية واملوضوعية والتنظيم حبيث يكون 

ة يف التأثري االجيايب البنائهم وباملقابل فان الوالدين االقل ثقافة وتعليما قد اليتسم اسلوب تعاملهم مع ابنائهم بالعلمية واملوضوعيفاعال 
فقد يغلب يف تعاملهم مع ابنائهم اساليب االمهال او القسوة او السيطرة او العقاب ،وبالتايل يكون ابنائهم اكثر عرضة لسوء التكيف من 

 .من اسر ذات مستوي ثقايف وتعليمي عال فالاالط

ام ان الوالدين عندما ميتلكون مستوي ثقايف مناسبا لتلبية ومراعاة حاجات ابنائهم العقلية واجلسمية واالجتماعية واالنفعالية واداء واجب •
مع مستوى ثقافام ، وهذا سيفرز املرتلية علي احسن وجه ، يؤدي ذلك ايل اجياد مقومات البقاء السليم كما يظهر طموحا يتناسب 

ميكن بظالله االجيايب علي رؤئتهم لذوام ، وعلي تعلمهم ، يف حني ان هناك من االباء ال ميتلكون القدر الكايف من الثقافة والتعليم اليت 
  .من خالهلا تنشئة اطفاهلم التنشئة السليمة ، وتلبية حاجام بشكل صحيح

لرئيسية االويل لالبناء فالولد حياكي اباه يف كثري من االمور بشكل قصدي او غري قصدي ، والبنت تقلد امها يف ان االباء ميثلون النماذج ا •
  .لالبناء  اشياء كثرية لذلك يفترض ان يكون االباء مناذج وقدوة حسنة

o مفهوم الذات :  
مل اتساق الشخصية ليكون الفرد متكيفا مع البيئة اليت يعد مفهوم الذات حجر الزاوية يف الشخصية اذ ان وظيفته االساسية هي السعي لتكا

وتتجلي امهية مفهوم .يعيش فيها،وجعله وية متيزه عن االخرين،فهو يسعي ايل وحدة ومتاسك الشخصية والذي مييز الفرد عن االخرين
صه فهو حيدد من جهة اسلوب تعامل الفرد الذات يف كونه حيدد السلوك االنساين،اذ انه يؤثر يف االخرين ليسلكوا سلوكا يتماشي مع خصائ
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مع االخرين،كما يؤثر يف ذات الوقت يف حتديد اسلوب تعامل االخرين معه،فهو يلعب دورا كبريا يف الصحة النفسية والتوافق،وال ميكن اال 
  .يف التعليم والتحصيل  ان يترك ذلك بصماته علي دافعيته يف التعلم

الذات هو مفهوم الذات االكادميي ومفهوم الذات غري االكادميي ، وخيضع التحصيل والتعليم حتت اطار  وان احد التقسيمات البعاد مفهوم •
وتشري الدراسات ايل ان االفراد ذوى التحصيل املنخفض غالبا ما مييلون ايل ان يكونوا مشاعر سلبية اجتاه انفسهم يف حني االفراد .االول 

  .مفاهيم ومشاعر اجيابية ذوى التحصيل العايل مييلون ايل تكوين 
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 احملاضرة الثالثه 
  ) اساليب القياس والتقييم لصعوبات التعلم ومشكالته(  

 
 

وحمتوى   ان القياس والتقييم لالطفال ذوي صعوبات التعلم من احملاور املهمة اليت تتوقف عليها مجيع االنشطة من ختطيط ووضع اهداف، •
وحنن ال نستطيع ان نتحرك بشكل صحيح وفعال ما مل يكن هنال قياس وتقييم كامل للصعوبات اليت .ووسائل واساليب اخريوطرق 

 .يعاين منها ذوو صعوبات التعلم
 ولكن قياس وتقييم صعوبات التعلم ليس امرا سهال ملا يكتنف هذا املصطلح من غموض حيت اطلق عليه االعاقة اخلفية،كما انه يشترك يف •

 .مظاهره مع عدد من االعاقات العقلية،واحلسية واحلركية فضال عن ان مظاهرة متعددة وخمتلفة 
لذلك استخدم . وليس بالضرورة ان تكون مجيعها موجودة يف طفل بعينه ، كما ان اسبابه متعددة قد تكون وراثية او بيئية او كالمها •

واالعاقة  اخلفية، وصعوبة القراءة، االضطرابات العصبية والنفسية  يف االدراك، والعجز عن التعليم، اكثر من مصطلح كقصور
 .ومن هنا يظهر واضحا صعوبة اجياد برنامج تعليمي يليب مجيع الصعوبات الفردية الىت منها ذوو صعوبات التعلم .وغريها

من اي فئة اخري من فئات ذوى  نستشف من ذلك ان مصطلح صعوبات التعلم يتطلب استخدام وسائل متتعددة للقياس والتقييم اكثر •
  .االحتياجات اخلاصة

وختتلف النظرة ايل عملية الكشف والعالج املبكر من فرد الخر، ومن جمتمع الخر نتيجة لدرجة الوعي والتحضر الذي ينم عن ادراك  •
عاد صعوبات التعلم علي مستقبل واع للمسألة وابعادها علي مستقبل الطفل ،لذلك فان الفرد الواعي او البلد املتحضرة تدرك متاما اب

الطفل، وحتاول ان حتدد املشكلة وتسيطر عليها بشكل مبكر الا تعرف متاما امهية املراحل االويل يف رسم املالمح االساسية مل سيكون 
 .عليه الفرد مستقبال

  : تتألف من ثالث خطواتخرية لعملية وتشري لرنر وآخرون يف كريك وكلفانت ان تشخيص االطفال يف سن ماقبل املدرسة هو اخلطوة اال
تتمثل يف حتديد االطفال الذين يعانون من تلك املشكالت ، ويعترب ذلك حبد ذاته مشكلة جمتمعية تتطلب زيادة  يف وعي   : األوىلاخلطوة 

 .العامة من خالل وسائل االعالم 
حديد من يشك بوجود مشكلة لديهم،وممن لديهم قابلية للتعرض تتمثل يف اجراء مسح اويل الطفال ما قبل املدرسة لت:  اخلطوة الثانية

 .ويقوم املسح االويل فحوصا سريعة للقدرات احلسية،واحلركية واالجتماعية واالنفعالية واللغوية واالدراكية . للمشكالت املختلفة
ناك مشكلة حادة تتطلب عالجا مبكرا او هي مرحلة التشخيص الفردى ودف هذه املرحلة حتديد ىف ما اذا كانت ه : اخلطوة الثالثة

  .وقائية  اجراءات
الكشف املبكر عن صعوبات التعلم قبل دخول املدرسة له اثره االجيايب الكبري يف يئته بشكل حقيقي ملتطلبات املرحلة الالحقة وهي  أن •

 .مستقبله االدائيمرحلة الدراسة خبطي سليمة بعيدة عن التعثرات اليت قد تكون هلا اثر كبري يف الطفل و
 فمثال. يتم ذلك من خالل القياس والتقييم املبكر الذي يؤدي ايل وضع برامج تربوية صحيحة لعالج الصعوبات اليت يعاين منها الطفل •

 قد جيد الطفل صعوبات يف التواصل اللغوى املتأيت من االستقبال السمعي والذي اليعزى ايل اعاقة مسعية،اوعدم االفصاح عن نفسه من
 .اآلخرين بأقرانهخالل التعبري اللفظي مقارنة 

ويفترض ان يكون .ان الكشف املبكر يؤدى ايل عالج مبكر بشكل اسهل بكثري مما لو تاخر فضال عن التهيئة احلقيقية ملتطلبات املدرسة •
 .احلركية والعصبية والنفسية واللغوية واالجتماعية النمو املختلفةالتشخيص فرديا ملظاهر 
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  .يف تشخيص صعوبات التعلم اليت تتبعها االساليب النفسية والتربوية  األويلن استخدام املدخل الطيب من االساليب وقد يكو •
  الطبية املستخدمة األساليبومن : 
   EEG  ((Electroencephalogram)(  :رسم الدماغ الكهريب )١(

ملعرفة فيما اذاكان هناك ) بهي واجلداري والصدغي والقذايل اجل( ويتمثل بوضع اقطاب علي فروة الراس لتشمل الفصوص املخية االربعة 
 .خلل يف هذه الفصوص 

 .استخدام هذا االسلوب يف تشخيص فئات اخري،كالصرع،واصابة املخ والصمم
 ( Brain Mapping ) :   رسم خريطة املخ )٢(

  .ويستخدم لتحديد املوجات السائدة يف الفصوص االربعة االنفة الذكر
   (Magnetic Resonance Imaging) :غناطيسياملجهاز الرنني  )٣(

 .ويظهر هذا النوع من الفحص نشاط املخ واالختالفات فيه واليت هلا عالقة بصعوبات التعلم من خالل االشعة اليت يظهرها احلاسب االيل
   مشتركه بينهماقد اليوجد اتفاق بني املهتمني علي خطوات حمددة يف تشخيص صعوبات التعلم بالرغم من ان هناك قواسم.        

 : فمثال يذكر كريك اخلطوات التالية اليت ميكن حتديدها بالشكل التايل
  : الطفل عن طريق أداءتقييم :  أوالً

 : معرفة وضع الطفل من خالل جانبني  -١
قدرات الطفل عن احنراف  للتاكد من انه ال تنحرف كاختبار بينيه او وكسلرالقدرة العقلية من خالل تطبيق اختبارات الذكاء املعروفة  - أ

 .معياري واحد زيادة او نقصانا، وهذا ما مييز معظم االطفال ذوو صعوبات التعلم 
 .التحصيل االكادميي الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالنقطة السابقة والذى يتعلق بالتباين بني االداء االكادميي احلايل واالداء املتوقع -ب
وخاصة يف القراءة والكتابة من خالل كتابة تقرير عن ذلك يتم عن طريق املالحظة النظامية االكادميية معرفة وضع الطفل يف اجلوانب  -٢

  .مستخدما يف ذلك املقاييس املسحية السريعة املقننة
ستقبال او يف ، والتركيز علي املشكالت اليت يعاين منها الطفل،فهل هي تتمثل يف اال املعرفة الدقيقة جلوانب القوة والضعف يف تعلمه -٣

  . الفهم
  : معرفة االسباب الىت ادت اىل صعوبات التعلم:  ثانياً

  :مثلهل هي اسباب عضوية،ام نفسية،ام بيئية وذلك عن طريق استخدام ادوات متعددة 
  .دراسة احلالة •
  .او املالحظة املقننة •
  .او تطبيق اختبارات •

  :ماسبق ميكن وضع الفرضيات التشخيصية  بناء على:  ثالثاً
 ب معني من خالل التشخيص املبدئياالحتماالت املتوقعة الضطرا :ويقصد بالفرضيات التشخيصية هي. 

  : وأنشطةوضع خطة تتضمن اهداف تعليمية وحمتوي وطرق ووسائل تعليمية :  رابعاً
 ويقترح كريك وكلفانت. ئة واحلسابقد يحول الطفل يف مرحلة املدرسة من قبل املعلم الخنفاض حتصيله امللحوظ يف القراءة والكتابة والتهج

 :والنقاط الستة هي خطوات تبدا بتحديد وتعيني االطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم، وتنتهي بوضع برنامج عالجي، 
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 : التعرف)١
من قصور اولياء االمور يف ويكون ذلك تعرفا اوليا من خالل مقارنة االسر اداء اطفاهلم باداء اقرام االخرين، وقد ال يكون ذلك متأتيا     

  .حتقيق حاجات ومتطلبات ابنائهم، فضال عن ام ال يشعرون ان هناك اعاقة عقلية او حسية
 : املالحظة والوصف)٢

وهي املرحلة الثانية وتتمثل يف وصف سلوك الطفل ملا يستطيع عمله، وما ال يستطيع ، ويركز علي معرفة االخطاء اليت تتكرر، فهل هناك 
  فة، ابدال، تكرار، عكس الكلمات، كيف يقرأ؟ وما هي املهارات اليت يستخدمها ؟ وهل سرعته يف القراءة طبيعية؟ وميكن حذف، اضا

   مثلان يستخدم مع االطفال اختبار التشخيص يف القراءة او إختبارات ذات احملكات املرجعية 
.  للقراءة الشفوية  جراراختبار  .   راءةلتشخيص الق مونروواختبار  ....   . لتشخيص القراءة سباشو قياس أ ....

 :اجراء تقييم غري رمسي  )٣
ن تكون عضوية او أفهل هناك اسباب داخلية ك.وهي املرحلة الثالثة ملعرفة هل هناك مؤشرات او عوامل داخلية او خارجية تؤثر يف ادائه

لتعلم اليت يتعرض هلا الطفل ليست بسبب قصور يف قدراته اسباب خارجية تتعلق بالبيئة بكل متغرياا اذ قد يكون احيانا صعوبات ا
يف كيفية التعامل السليم مع الطفل وخاصة اولياء االمور ، او املدرسة ، او حجم  علي سبيل املثالالتعليمية وامنا هناك اسباب بيئية تتعلق 

  .االسرة او التدين االقتصادي او احلرمان الثقايف وغريها
  : عدد التخصصات ت التشخيص املبين على)٤

 وهي اخلطوة الرابعة اليت يقوم ا فريق متعدد التخصصات ، وذلك باجراء تقييم فردي لتحديد طبيعة املشكلة، فقد حيدد فريق التقييم بان
سبة ، كما ان لدي الطفل صعوبه يف التعلم اذا مل يكن حتصيله مبستوى عمره الزمىن ومستوى قدراته عندما تقدم له اخلربات التعليمية املنا

قراءة هناك تباينا كبريا بني التحصيل والقدرة العقلية يف جمال التعبري الشفهي، والفهم املبين علي االستماع والتعبري الكتايب، ومهارات ال
 .االساسية، وفهم املادة املقروءة، والرياضيات، او اجراء العمليات احلسابية او االستدالل الرياضي

العمر الزمين للطفل فمثال االستدالل الرياضي حيتاج ايل عمر يتناسب مع هذه القدرة العقلية ، وميكن ان يطبق مـع   وهذه النقاط ترتبط ب
الطفل االختبارات النمائية اضافة ايل االختبارات االخري املتعلقة بالقدرات العقلية والسمعية والبصرية واحلركية للتاكـد مـن ان هـذه   

 .عاقات الن بعض مظاهر صعوبات التعلم مشتركةالصعوبات ليست نتيجة هلذه اال
 : كتابة نتائج التقييم وهي اخلطوة اخلامسة)٥

اليت تتطلب كتابة حمددة ودقيقة للصعوبات اليت يعاين منها بعيدا عن العشوائية والغموض، اذ يعاين الطفل من صعوبات يف تعلـم القـراءة   
احد، وقد حتتاج احداها ايل جهد اكثر بكثري من االخري اذ قد تكون احدامها واحلساب والكتابة والتهجئة لكنها ليست علي مستوى و

 .خفيفة واخرى شديدة ، وقد يكون مفيدا يف هذا اجلانب ان تذكر االسباب اليت ادت ايل هذا احلال لتعيننا يف وضع العالج الشايف 
  : طيط برنامج عالجيخت)٦

وال ميكن ان حنقق ذلك بال .يت تبين عليها برنامج فردي باهداف بعيدة وقصرية املدي وهي املرحلة االخرية اليت تعد من اهم املراحل ال
  .معرفة حقيقية ودقيقة الداء الطفل العادى 

o  ادوات قياس وتقييم صعوبات التعلم.  
  :وهيهناك ادوات عديدة ميكن ان تستخدم يف قياس وتقييم صعوبات التعلم سوف نتطرق إليها من البسيط 
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 Observationاملالحظة  :  اوالً
اسلوب تقييمي ميكن ان يستخدم من قبل شرائح خمتلفة ابتداًء من االسرة اىل املدرسة بتدريب بسيط فقد يقـوم بـه اوليـاء االمـور   هى 

يل طـرق   ا)  الظاهر (وقد اشار . يتطلب من هذه االداة تسجيل السلوك املستهدف املرتبط بتاريخ معني وظرف بيئي. واملعلمون او غريهم 
  : وهيمتعددة لقياس السلوك 

 Frequency Recording:  تسجيل تكرار السلوك )١(

وهي اكثر الطرق شيوعا لقياس السلوك غري املرغوب فيه واليت تعتمد علي تسجيل عدد املرات اليت حيدث فيها السلوك، الن االطفال ذوى 
، كما يتميز  كالسلوك العدواىن والنشاط الزائد، وعدم التناسق احلركىالصعوبات التعليمية يتصفون ببعض السلوكيات غري املقبولة ، 

  .بعضهم بالسلوك النمطى
   Time Sampling Recording:تسجيل العينة الزمنية  )٢(

وهي مالحظة حدوث اوعدم حدوث السلوك خالل عينات زمنية اذ يقوم املالحظ بتقسيم فترة املالحظة الكلية ايل فواصل زمنية متساوية 
. فمثال عند مالحظة استقرار او عدم استقرار التلميذ املقعد) ٤٠، ٣٥، ٣٠، ٢٥، ٢٠، ١٥، ١٠، ٥(اما كأن تكون كل مخس دقائقمت

ان هذه الطريقة تكون مناسبة للسلوك ذى املعدل العايل الن السلوك ذا . يقاس السلوك يف الدقيقة اخلامسة فالعاشرة مث اخلامسة عشرة وهكذا
   .قد الحيدث اثناء فترة املالحظة ، كذلك اا مناسبة للسلوك الذى يستمر لفترة زمنية طويلةاملعدل املنخفض 

   Recording Duration  : تسجيل مدة حدوث السلوك )٣(
منطي  هى الطريقة اليت تم مبالحظة مدة حدوث السلوك، هل هي طويلة او قصرية مثال الفترة اليت يقضيها الطفل ذو صعوبات التعلم بسلوك

دقيقة فان ) ١٥(دقيقة واستمرت املشكلة خالل ) ٣٠(معني، وميكن استخراج حدوث املشكلة اثناء فترة املالحظة فاذا كانت فترة املالحظة 
 :هي نسبة حدوث املشكلة 

                                                                                     ١٠٠× ١٥                        مدة السلوك           
                      ×٥٠=                               ١٠٠    %  

                                                                                                            ٣٠            مدة املالحظة                      
   Interval Recording : تسجيل الفواصل الزمنية) ٤(

  ثوان من كل دقيقة لتسجيل السلوك) ١٠(الوقت الكلي كان تؤخذ  وهذه الطريقة تعتمد علي تقسيم فترة املالحظة ايل اجزاء متساوية من
  .ردقائق او اكث) ١٠(الوقت الكلي ثانية ال يكون فيها تسجيل فمثال قد يكون) ٥٠(املستهدف اما بقية 

  

  ثوان ١٠  ثوان ١٠  ثوان ١٠  ثوان ١٠  ثوان ١٠  ثوان ١٠  ثوان ١٠  ثوان ١٠  ثوان ١٠  ثوان ١٠
//  /  /  //  /  //  /  /  //  /  
١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

  

  . دقائق) ١٠(من الدقيقة لفترة مالحظة كلية ) ١٠(كل رقم ميثل 
  

ت مهمة عن الطفل ذو الصعوبات التعليمية يف مواقف كثرية الصفية ان املالحظة من االدوات اليت ميكن ان حنصل من خالهلا علي معلوما -
  .ِوالبيئية وخالل االنشطة احلرة يف اجلوانب احلركية واالنفعالية واالجتماعية واملعرفية

 

      : Interviewاملقابلة    :  ثانياً
 .لومات مهمهمن االدوات اليت ميكن استخدامها مع االطفال ذوى صعوبات التعلم للحصول علي مع
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وان كانت مجاعية يفترض ان يكون .دف املقابلة ايل التشخيص او االرشاد او العالج او االستشارة وخاصة عندما تكون املقابلة فردية
 اجيابيا  العدد حمدودا، وتكون املشكالت متشاة اضافة ايل وجود تقارب يف االعمار الزمنية والعقلية ،ويراعي ان جتري املقابلة يف جوا وديا

  .وان حيرص علي جعل الفرد يف وضع نفسي جيد حيت يستطيع التحدث حبرية وامان 
 :مميزات املقابلة 

 .افضل ادوات مجع البيانات حيث حنصل منها علي السمات الشخصية للطفل من خالل املالحظة الفعالة .١
 .ا من خالل التفاعل مع الطفلتتسم املقابلة باملرونة حيث ان القائم باملقابلة يسال اسئلة يتوصل اليه .٢
 .املقابلة مناسبة لالطفال الذين يعانون من صعوبات يف الكتابة وبشكل خاص ذوو صعوبات التعلم .٣

  :عيوب املقابلة 
 .يعتمد جناح املقابلة علي مدي التعاون بني الطفل والشخص القائم باملقابلة  .١
 .املقابلة الفردية اكثرا جناحا من املقابلة اجلماعية  .٢
 .د تاخذ وقتا طويال وخاصة اذا كان العدد كبرياق .٣
 .قد جند صعوبة يف تدوين املقابلة امام الطفل ، مما يؤدى ايل نسيان بعض املعلومات .٤
 .قد حيدث التحيز من قبل الطفل او الشخص القائم باملقابلة  .٥

 : Case Studyدراسة احلالة  :  ثالثاً
وبات التعلم اذ تزود االخصائي مبعلومات يف غاية من االمهية تتعلق مبظاهر النمو املختلفـة   وهي من الطرق الرئيسية للتعرف علي مظاهر صع

املتعلقة باجلوانب اجلسمية والعقلية واالجتماعية واالنفعالية ، واملتغريات االساسية اليت تؤثر يف انطالق الطفـل بشـكل سـليم وصـحي   
فل، واالم واالب وتارخيهم الصحي ووضع الطفل قبل وبعد واثنـاء الـوالدة    كاالوضاع السكنية ، وحجم االسرة ، والوضع الصحي للط

 .واالمراض اليت تعرض هلا وخاصة بعد الوالدة
  :اختبارات التحصيل :  رابعاً

 .هارات وقد تصمم لقياس مهارة واحدة او عدة م وقد تكون هذه االختبارات مدرسية يقوم باعدادها معلم التربية اخلاصة وتطبق داخل الفصل ،
وتعد هذه االختبارات مبثابة الكشف املبدئى ، او نستشف منها بعض املؤشرات التشخيصية عن االطفال ذوى صعوبات التعلم ،  وهنـاك   

 .اختبارات حتصيلية مقننة ميكن ان تستخدم مع االطفال ذوى صعوبات التعلم 
 .احلساب ومن االختبارات املقننة اليت تستخدم يف جمال القراءة والتهجئة و

 اختبار جراي للقراءة الشفهية. 
 اختبار بيبوى للتحصيل الفردى. 
 اختبار مونرو لتشخيص الرياضيات. 
 والذي يستخدم مع شرائح متعددة )القراءة والتهجئة واحلساب (اختبار التحصيل ذو املدى الواسع والذي يتضمن ثالثة اختبارات فرعية

 ).الثانوية  -واالبتدائية  -الروضة (يف مراحل التعليم 
  : اختبارات القدرة العقلية:  خامساً

هناك مظاهر مشتركة بني االعاقة العقلية وصعوبات التعلم لذلك تعد اختبارات القدرات العقلية من األوليات اليت جيب ان تستخدمها مـع   
  .ف معياري واحد زيادة او نقصان األطفال ذوي صعوبات التعلم للتعرف على عدم وجود إعاقة عقلية وان معدل ذكاؤة يكون باحنرا
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  .ويف هذى احلاله يكون القصور يف التحصيل االكادميي ناجتاً عن صعوبات تعلم السباب متعددة منها الوراثية والبيئية 
  : االختبارات حمكية املرجع:  سادساً

فمثال إذا اتقن مهمه بنسبة جناح معينة كـأن   .. املتعلم  واحلكم على اداء، وهي من ادوات التقييم غري النظامية واليت ميكن ان يقوم ا املعلم 
القـراءة   ميكن ان يتبع يف املـواد االساسـية   . كقراءة نص مكتوب من عشرين كلمة على أن ال يتجاوز اخطاؤه عن اثنني % ٩٠تكون 

  .والثقافيه ويتميز بتحررة من التحيز اليت تؤخذ على االختبارات املقننة واملتمثلة بالعرفية ، والرياضيات 
o االختبارات اليت استخدمت مع االطفال ذوى صعوبات التعلم : 
  :اختبار الينوى للقدرات السيكو لغوية  .١

م وعـدل   ١٩٦١يعد من اشهر االختبارات الفردية اليت طبقت مع االطفال ذوى صعوبات التعلم والذى صمم من قبل كريك ومكـارثي   
      سنوات ، ووقت تطبيقة ساعة ونصف سـاعة ، ويسـتغرق تصـحيحة مـابني   )  ١٠ - ٢(ويصلح هذااملقياس العمار مابني  م ،١٩٦٨

  .ويتكون من اثين عشر اختبارا فرعيا .دقيقة )  ٤٠ - ٣٠(
  Auditory Reception Subtestاختبار االستقبال السمعي   -١

فقرة مثل هل يطفو ) ٥٠(ن هذا االختبار من يتكو. الذي يقيس جمال قدرة الطفل على االستقبال السمعي من خالل االجابة بنعم او ال 
  .احلجر على سطح املاء وتعطي درجة واحدة لكل اجابة صحيحه 

   Visual Reception Subtestاختبار االستقبال البصري  -٢
 كرسي،طفل ،ويتعلق يف قدرة  الطفل على مطابقة صورة  مفهوم ما مع صورة اخرى ذات عالقة حيث يعرض على الطفل صور لكتاب 

  فقرة تعطي درجة واحده لكل اجابة صحيحه ) ٤٠(يتكون هذا االختبار من . ويطلب منه مثال ان يشري اىل صورة الطفل ، سيارة
  Association Subtest   Auditory اختبار الترابط السمعي -٣

بوجود عالقة جتانس بينها مثل زيد  أي يكمل ماهو ناقص،يتعلق هذا االختبار بقدرة الطفل على اكمال مجل متجانسة يف تركيبها اللغوي 
  .فقرة ويعطي درجة واحدة لكل اجابة صحيحة ) ٤٢(يتكون هذا املقياس من .. ولد وفاطمة 

 Association Subtest Visualاختبار الترابط البصري  -٤
من الطفل ان يربط الصورة يف مركز  يقيس هذا االختبار قدرة الطفل على الربط بني املثريات البصرية املتجانسة او ذات العالقة ويطلب

   ..املربع من اربع صور اخرى يف زوايا املربع مثل 
  فقرة وتعطى كل اجابة)  ٤١( يتكون هذا القياس من 

  صحيحة درجه واحده فقط 
  
  
   Expression subtest    Verbalاختبار التعبري اللفظي   -٥

عن االشياء الىت يطلب منه تفسريها كأن يعرض علية شيئاً ما ويطلب منه التعبري عنه  يقيس هذا االختبار قدرة الطفل على التعبري اللفظي
اللون ، التصنيف،لفظيا مثل يعرض على الطفل برتقالة ويطلب منه ان خيربنا عما يعرفه عن الربتقالة ويقيم الطفل وفق معاير متعددة كالصفة 

  .التركيب ، الشكل 

  صورة كرسي                   صورة قميص          

  صورة قلم

  صورة عربة                    صورة دفتر               
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  Manual Expression subtest) اليدوي(التعبري العملي  -٦
ويقيس قدرة الطفل على التعبري العملي او اليدوي لالشياء الىت تعرض علية كأن يقلد املفحوص استخدام الشيء الذي يعرض عليه على 
سبيل املثال يعرض الفاحص على املفحوص صورة تلفون ويطلب منه كيفية استخدامة وحيصل املفحوص على درجة واحدة لكل اجابة 

  .حة صحي
 Grammatic Glosure Subtestاختبار تكملة اجلمل من حيث القواعد واملعىن   -٧

يقيس قدرة الطفل على اكمال صور ذات قواعد لغوية مترابطة كأن يطلب من املفحوص ان يكمل عبارات تتعلق بقواعد اللغة بعد ان 
اللوحة وصورة اخرى لطفل يكتب يف الكراسة ويسأل  مثل تعرض على الطفل صورة طفل يرسم على. تعرض عليه صورة ممثلة لذلك 

تعطي درجة واحدة لكل اجابة  .فقرة ) ٣٣(يتكون هذا املقياس من ... املفحوص الصورة االوىل الطفل يرسم والصورة الثانية الطفل 
  .صحيحة 

  Visual Closure Subtest     اختبار االكمال البصري  -٨
ييز موضوعات ناقصة من خالل عرض الفاحص موضوعات ناقصة ويطلب من املفحوص االشارة اليها ويقيس قدرة الطفل على ادراك ومت

  .فقرات ) ٤(يتكون هذا املقياس من .
   Auditory Memory subtestاختبار التذكر السمعي  -٩

انية من خالل طلب الفاحص من ارقام مبعدل رقمني يف كل ث)  ٨(ويقيس هذا االختبار قدرة الطفل على تذكر االرقام الىت تصل اىل 
  .فقرة ) ٢٨(يتكون هذا االختبار من . املفحوص ان يعيد االرقام الىت مسعها 

   Memory subtest Visualاختبار التذكر البصري  - ١٠
وص صور ويقيس هذا االختبار قدرة الطفل على تذكر أشياء المعىن هلا او غري معروفة للطفل بطريقة متسلسلة حيث نعرض على املفح

  .فقرة ) ٢٥(يتكون هذا االختبار من ،االشياء ملدة مخس ثوان ويطلب منه تذكرها 
    Auditory Closure Subtest)  هو اختبار احتياطي(اختبار اإلكمال السمعي  - ١١

ه شريط ان يكمل ويقيس هذا االختبار قدرة الطفل على اكمال مفردات ناقصة ومتدرجة يف صعوبتها حيث يطلب من املفحوص بعد مساع
  .فقره ) ٣٠(الكلمات الناقصة ويتكون هذا املقياس من 

    Sound Blending subtest) وهو اختبار احتياطي (اختبار التركيب الصويت  – ١٢
ويقيس هذا االختبار قدرة الطفل على تركيب احلروف معاً كأن يطلب الفاحص من املفحوص ان يكمل مفردات قطعة من قطعتني او اكثر 

يتكون هذا املقياس .وقد تكون هذة املفردات ذات معىن او ليس كذلك وتعرض  احلروف بفاصل زمين وقدرة نصف ثانية بني حرف واخر 
  .فقره ) ٣٢(من 

ه ومن مظاهر القوة يف هذا االستبيان انه غطى جماالت على غاية من االمهية يف التطور النمائي للطفل وخاصة فيما يتعلق بالتذكر واالنتبا
  .والتفكري واللغة بنوعيها االستقبالية والتعبريية 

ميكن للفاحص ان حيول الدرجات اخلام اىل درجات معيارية وعمل خط بياين ليتبني أداء املفحوص على املقياس اما من حيث املأخذ الىت 
وميكن القول انه اليوجد تطابق كامل بني ميكن ذكرها عن املقياس فأوهلا ان تسمية املقياس النفس لغوية اليتسم بالوضوح ويصعب فهمه 

  ..التسمية وفقرات املقياس 
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) ٣(او ) ٢(سنوات منه مع املستويات العمرية الدنيا اذ تكون صعبة مع اعمار ) ١٠(ويف تقديري ان فقرات املقياس اكثر انسجاما مع عمر 
مشاكل االطفال الن عالجها اسهل اال اننا جند صعوبة كبرية سنوات وبالرغم من اننا نؤكد كثرياً على الكشف املبكر لصعوبات و)  ٤(او 

ان لديهم صعوبات تعلم وخاصة ام مل خيربوا القراءة والكتابة واحلساب والتهجئة بالرغم من ) سنتني (يف التعرف متاماً على اطفال بأعمار 
  .كون حذرين يف اصدار النعوت التذكر واالنتباه والتفكري ومع هذا جيب ان ن،اا تابعة للعمليات النمائية 

  .سنوات )١٠-٢(بالنسبة ألعمار دنيا من ) ساعة ونصف(ومن املآخذ الىت ميكن أن تؤخذ على هذا املقياس انه يستغرق وقتاً طويالً 
  : اختبار مايكل بست للتعرف علي الطلبة ذوى صعوبات التعلم .٢

يطبق علي املرحلـة   . ف عن االطفال الذين يعانون من صعوبات التعلمم والذى يهدف ايل الكش١٩٦٩طور هذا املقياس مايكل بست عام 
      والذى يطبـق مـع اعمـار    الينوى النفس لغوىسنة وهي مرحلة اكثر متاشيا لقياس صعوبات التعلم من مقياس ) ١٢ - ٦( العمرية من 

  ..ة موزعة علي مخس اختبارات فرعيفقرة )  ٢٤(ويتكون هذا املقياس من . سنوات)١٠ - ٢(
  ويشمل اربع فقرات تتعلق بـ : االستيعاب السمعي  – ١

  اتباع التعليمات  -د التذكر          -احملادثة         ج -فهم معاين الكلمات     ب - أ
  اختبار اللغة ويتضمن مخس فقرات تتعلق بـ  – ٢

 ار بناء االفك -هـ سرد القصص     -د تذكر املفردات     -القواعد   ج -املفردات   ب - أ
  وتتضمن اربع فقرات تتعلق بـ : املعرفة العامة  – ٣

 ادراك املكان  -دمعرفة االجتاهات     -ج ادراك العالقات     -ادراك الوقت    ب - أ
  وتعد هذة االختبارات الثالثة االوىل لفظية

  .. اما االختبارات غري اللفظية فهي 
  بـويتضمن ثالث فقرات تتعلق : التناسق احلركي العام  – ٤
  الدقة يف استخدام اليدين  –التوازن              ج   -ب          التناسق احلركي العام –أ 
  ويتضمن مثاين فقرات تتعلق بـ:السلوك الشخصي واالجتماعي  – ٥
  قبل االجتماعي الت -التصرفا يف املواقف اجلديدة     ه -دالتنظيم          –التركيز        ج  –ب         التعاون واالجتاه –أ 
  االحساس باآلخرين  -املسؤولية                ز -و

  :يتميز هذا االختبار يف اننا ميكن ان نستخلص اربع درجات وهي 
  الدرجة الكلية .١
  درجة االختبار اللفظي  .٢
  درجة االختبار غري اللفظي  .٣
  درجة أي اختبار لوحدة  .٤

  :مشكالت قياس وتشخيص صعوبات التعلم  
 بات التعلم من املصطلحات احلديثة نسبيا قياسا لالعاقات التقليدية االخرى والذى يعد من اصـعب املصـطلحات يف   ان مصطلح صعو

جمال التربية اخلاصة ملا يكتنفة من غموض حيت اطلق عليها االعاقة اخلفية ، الن االطفال الذين يعانون من صعوبات تعلم هم كـاقرام   
 .لذي جيعل التعامل مع هذه الفئة صعب وليس سهالالعاديني يف منوهم العقلي االمر ا
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  د يف السابق احد درجات االعاقة العقلية وفق التصنيف التربوي الذي وضعهوتظهر اشكالية جديدة وهي اخللط بني بطئ التعلم الذي ع
  .يقعون ضمن املعدل الطبيعي كريك يف الستينيات، وبني االطفال ذوي صعوبات التعلم الذين

 بارات كثرية ميكن ان تطبق مع االطفال ذوي صعوبات التعلم امهها مقياس الينوي للقدرات النفس لغوية، ومقياس مايكل وهناك اخت
 :فيما يليبست لصعوبات التعلم ومها ال خيلوان من اشكاليات متعدده نوردها 

  .ان هذا املصطلح يتسم بالغموض .١
  .صطلح يصعب على الباحث حتديده اجرائيالقد استخدم يف مقياس الينوي مصطلح نفس لغوية وهذا امل .٢
 .جند صعوبة يف تطبيق االختبار واستخراج نتائج تتسم بالصدق اذ حتتاج اىل خربة لتحويل الدرجات اخلام اىل درجات معيارية .٣
 .قد يطغى احيانا عند عملية القياس والتشخيص لصعوبات التعلم املسحة الذاتية .٤
 .سم بالشمول والكفايةقد يعتمد احيانا على اختبارات التت .٥
انه مهم جدا ان نتعرف على نوع الصعوبة التعليمية الىت يعاين منها الطفل، ونتعرف ايضا على العوامل املؤثرة يف صعوبة التعلم ممـا    .٦

 .يفرز بظالله االجيايب على معرفة اداء املستوى احلايل للطفل، وبالتايل ميكن وضع الربنامج التربوي يف مساره الصحيح
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



                                                                                                                                                            ٢٤ 

 احملاضرة الرابعه 
 

 
  

   الصعوبات اخلاصة باالنتباه: اوالً 
  :عناصر احملاضرة 

  : ىف البداية ميكن تناول الصعوبات اخلاصة باالنتباه من خالل االجابة على التساؤالت التالية
  مباذا يعرف االنتباه؟  .١
  ما هى انواع االنتباه؟  .٢
  ى العوامل الىت تؤثر ىف االنتباه؟ما ه  .٣
  كيف ينظر اىل نقص االنتباه؟ وما هو تصنيفه؟ .٤
  ما هى العالقة بني صعوبات التعلم ونقص االنتباه املصحوب بالنشاط الزائد املضطرب؟  .٥
  ما هى اسباب نقص االنتباه املصحوب بالنشاط الزائد املضطرب؟  .٦
  ما هو عالج نقص االنتباه؟ .٧
 : اهماهية وتعريف االنتب )١

وهى الفترة الىت يستطيع الفرد فيها ان يركـز   )   Attention Span(يقصد باالنتباه النظر واالصغاء اىل مثري معني لفترة زمنية تسمى 
 .على موضوع معني

او ) رة خياليـة فكرة داخلية او صـو ( مثل  داخلياوميكن القول ايضا ان االنتباه هو تركيز الفرد حلواسه حول مثري ما سواء كان هذا املثري 
  ).منظر او موقف او شخصا ما ( مثل  خارجيا

  . وتاتى صعوبة هذا املصطلح ىف كونه معقد النه متطلب اساسى لكل شئ وقد اختلف العلماء واملختصون ىف عناصر االنتباه
 . عناصر االنتباه من وجهة نظر موراى ) أ

 
  .نسر عناصر االنتباه من وجهة نظر بو ) ب

                            
 

 صعوبات التعلم النمائية

  االنتباه  ذكرالت  التفكري  اإلدراك

نظره بونسر 

  االختبار  اليقظة  اجلهدواملثابرة

موراى نظره 

  اليقظة  االنتباه االختيارى  البحث  لنشاطاحليوية او ا  اجلهدواملثابرة  التهيؤ  التركيز العقلي
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 : انواع االنتباه )٢
 االنتباه القسري •

 .اجتاه انتباه الفرد اىل املثري رغم ارادته كاالنتباه حنو الصوت العاىل جدا او لدغة حشرة
 االنتباه التلقائي •

 .يبذل الفرد يف سبيله جهدا بل ميضى سهال طبيعياهو انتباه الفرد اىل شئ يهتم به ومييل اليه وهو انتباه ال 
 االنتباه الالإرداي •

 .االنتباه اىل حماضرة  او حديث جاف او اى شئ يدعو اىل الضيق: هو االنتباه الذى يتطلب من الفرد املنتبه بذل جهدا قد يكون كبري مثال 
 : العوامل املؤثرة ىف االنتباه  )٣

         
  

         
 ؟ كيف ينظر اىل نقص االنتباه؟ وما هو تصنيفه )٤
ابتداًء ،البد من القول ان نقص االنتباه ما هو اال نتيجة ملتغريات كثرية اذ مل يتفق املختصون يف هذا اال علي سبب بذاته فهناك  •

لذلك وجدت وجهات نظر متعددة فمثال عندما يكون .ية وتربوية كذلكاسباب فسيولوجية واخري كيميائية عضوية ، واسباب بيئ
 نقص االنتباه هو نتيجة تلف دماغي فان ذلك يؤدي ايل النشاط الزائد املضطرب ، والتشتت ، وعدم التركيز ، وصعوبة ضبط النفس

كان سبب النقص االنتباه ناجتا عن حنو مثري معني لوجود عوامل تشتت داخلية وخارجية وقد يتصف سلوكة  بعدم االتساق ، اذا 
 .اسباب كيميائية عضوية 

  : م٢٠٠٠تصنيف نقص االنتباه جلمعية الطب النفسي سنة :  اوالً
 : كما يليوقد حددت عدة مظاهر لنقص االنتباه  

  : أوالً 
 : In attentionعدم االنتباه     -  أ

 . تستمر على االقل ستة أشهر إىل درجة أا تؤثر سلباً يف مستوى التطويرحيث تظهر ست أو أكثر من األعراض اآلتيه من قصور االنتباه والىت
 .أو يعمل أخطاء نتيجه لعدم االكتراث يف العمل او بقيه االنشطة  ،يالت ضيفشل يف اعطاء االنتباه اىل التف -١
 .غالباً مالديه صعوبات يف استمراية االنتباه للمهمات أو انشطة اللعبة  -٢
 .عدم االستماع عندما جيري احلديث معه بشكل مباشر  غالباً مايبدو عليه -٣
 والتكون نتيجة الفشل يف فهم التعليمات ، غالباً ماال يتبع التعليمات أو يفشل يف أاء املهمات املدرسية أو الواجبات يف أماكن العمل  -٤

العوامل الداخلية 

  مستوى االثارة  احلرمان االجتماعي  احلرمان اجلسمي  االهتمام  التعب

العوامل اخلارجية 

  حركة املثري  التباين  تكرار املثري  تغري املثري  شدة املثري  حداثة املثري  موضع املثري
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 .غالباً ماجيد صعوبة يف تنظيم املهمات واألنشطة  -٥
 ).العمل املدرسي او العمل يف البيت (كارها لالخنراط يف املهمات اليت تتطلب جهد عقلي مستمر  غالباً ما يتجنب أو الجيب أو يكون -٦
 .الكتب أو األدوات ،األقالم ،واجبات  املدرسة ،كاأللعاب ،غالباً مايفقد األشياء الضرورية للمهمات او االنشطة  -٧
 .يشتت انتباهه بسهوله  -٨
 .غالباً ماينسى األنشطة اليومية -٩

 كثر من األعراض املتعلقه بالنشاط الزائد أو االندفاعية والىت تستمر أكثر من ستة اشهر والىت تعرقل التطور الطبيعي ست أو ا  -  ب
 .   النشاط الزائد  •

 .غالباً ماحيرك يده واقدامه ويتلوى يف مقعده  .١
 .غالباً مايترك مقعده  .٢
 .غالباً مايركض أو يقفز بشكل مفرط  .٣
 .اللعب أو االخنراط يف أنشطة الفراغ بشكل هادئ غالباً مايعاين من صعوبة يف  .٤
 .غالباً مايتكلم بشكل مؤذ  .٥
 .غالباً مايكون يف نشاط زائد  .٦

 .    االندفاعية  •
 .غالباً ماجييب قبل أن يكمل السؤال  .١
 .غالباً ماجيد صعوبة يف انتظار ردوده .٢
 .غالباً مايقاطع أو يزعج اآلخرين  .٣
  : ثانياً

  .سن السابعة تظهر بعض هذه األعراض قبل 
  : ثالثاً

  )املدرسة ، العمل، البيت(تظهر هذه األعراض يف أكثر من مكان 
  : رابعاً

  .جيب أن تشكل هذه األعراض قصوراً أكادميياً واجتماعياً ووظيفياً
  : خامساً

  .و حادة التعود هذه األعراض  إىل عوامل أخرى  كفصام الشخصية أو اضطرابات انفعاليه  أو اعاقات عقلية  شديدة أ
  . التصنيف النفسي التربوى:  ثانياً
يرى هذا التصنيف ان االطفال الذين يتصفون باحلركة الزائدة ويظهرون بعضهم عدم القدرة علي ضبط انفسهم ،وفقـدان السـيطرة    •

ميائيـة حيويـة   وتكون اسباا عصـبية كي .السباب داخلية ، بينما ال يظهر اولئك الذين يتصفون باخلمول والكسل تلك السلوكيات 
 .وانفعالية وكال النوعني يؤثر بشكل خاص يف االنتباه االنتقائي الذي يؤثر يف التحصيل االكادميي

 ان النشاط الزائد يتمثل يف احلركة الدائمة يف مجيع االوقات وخاصة العمار مابني امليالد والسنه اخلامسة، وعدم القدرة علي االسـتمرار  •
 .اكماهلا، وهذا يتعلق باجلانب املعريف يف املهارة حبيث يتمكنون من

  .اما املكون الثالث فهو اجلانب االجتماعي الذي يظهر بشكل شديد جداً يف مرحلة املراهقة  •
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اما البسيطة منها .اما اخلمول والكسل فيتمثل يف ضعف االستجابة للمثريات البيئية وقد يصنف هؤالء االطفال ضمن فئات فصام الطفولة •
 .م اليقظة، وكذلك عدم اجناز املهمة املوكله اليه، وقلة املشاركة يف االنشطةفتتمثل يف احال

اما االندفاعية فهو مظهر من مظاهر نقص االنتباه والذي يؤثر بشكل خاص يف االنتباه االنتقائي والـذي يـؤثر بـدورة يف التحصـيل    •
 . غريعقالنية بال تفكري ... عن استجابات متسرعة    االكادميي والعالقات االجتماعية وهي عبارة

  :املصحوب بالنشاط الزائد املضطرب  العالقة بني صعوبات التعلم ونقص االنتباه  )٥
ان العالقة بني صعوبات التعلم ونقص االنتباه املصحوب بالنشاط الزائد املضطرب يبدو من خالهلا انه ال ميكن ان يكون احدمها بديال  •

صعوبات التعلم  يعانون من نقص االنتباه املصحوب بالنشاط الزائد املضطرب وقد يعانون عن االخر، وليس بالضروري ان يكون ذوو 
  .فقط من نقص االنتباه

ولكن هل يتفق املختصون يف هذا اجلانب على درجة بذاا للتداخل بني صعوبات التعلم ونقص االنتباه املصحوب بالنشاط الزائد 
  املضطرب؟

الذين يتصفون بنقص  من االطفال% ٩٠اىل ان  وكتلمان هالربينحيث اشار تضاربت بفارق كبري جدا  اءاآلرالن   ال:  اجلواب بالتأكيد •
 باركليحني اشار يف  %٩٢ان النسبة تصل اىل  سلفروجد االنتباه املصحوب بالنشاط الزائد املضطرب لديهم صعوبات تعلم كذلك 

من االطفال الذين يتصفون بنقص  %٢٦- ١٩ ان النسبة تتراوح منبعد مراجعته لعدد من الدراسات يف هذا اخلصوص اىل ١٩٩١عام
  .االنتباه املصحوب بالنشاط الزائد املضطرب يعانون على االقل من مظهر من مظاهر صعوبات التعلم

  :املضطربنقص االنتباه املصحوب بالنشاط الزائد  أسباب )٦
اط الزائد املضطرب النه ليس سببا واحدا، كما تعددت الفئات اليت مل يتفق الباحثون متاما على اسباب نقص االنتباه املصحوب بالنش •

 .. وتتضمن ولكن ركزت بشكل عام على العوامل البيولوجية والعوامل البيئيةتعاملت معه، 
 . االسباب اجلينية والعلل اجلسدية كالتاخر النمائي..  األوىل  
  .ية وعوامل ما قبل الوالدة وحساسية التغذيةفتشتمل على العوامل االجتماعية والنفس..  اما الثانية  
لصحة الطفل على عينة عشوائية من االطفال الذين يعانون من  اونتاريوومن الدراسات الىت اجريت يف هذا الصدد دراسة قام ا مركز  •

 :إىلوتوصلت نقص االنتباه املصحوب بالنشاط الزائد املضطرب 
صعوبة احلديث، اخلوف، عدم (على اقرام الذين ليس لديهم ذلك وهذه املشكالت هى مرة )١.٨(مشكالت منائية ام يعانون من  .١

  ).االتزان احلركي، البطء يف احلديث
 .مرة اكثر من اقرام االخرين )١.٩(مشكالت صحية مزمنة ام يعانون من  .٢
ام االخرين وخاصة فيما يتعلق بالبنات، اذا كانت ، والذين ميثلون االسر امليسورة اكثر من اقريعيشون يف املدينة اكثر من القريةام  .٣

 .مرة يف االسر امليسورة قياسا باالسر غري امليسورة )٣٠٢( النسبة
  : اسباب تتعلق بالشذوذ العصيب

بالتلف  ان النظرة التقليدية اليت بدات يف مطلع اخلمسينات والستينات تشري اىل ارتباط نقص االنتباه املصحوب بالنشاط الزائد املضطرب •
  .الدماغي او اخللل الدماغي البسيط

من االطفال الذين لديهم نقص انتباه % ٥ومع مرور الوقت اصبح هذا الفرد ال ميتلك احلجة القوية اذ اشار العامل روتر اىل ان اقل من  •
  .مصحوب بنشاط زائد مضطرب يعانون من تلف دماغي
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  : اوقد ركز الباحثون ىف السنوات االخرية على جانبني مه
 .اخلصائص الوظيفية لالجهزة العصبية) ٢             .السمات البنائية للدماغ عند االطفال )١

  :عالج نقص االنتباه  )٧
 : ومنهاهناك اكثر من وسيلة عالجية استخدمت لعالج نقص االنتباه اختلفت يف درجة فاعليتها  •
  . املدخل الطيب .١

تخدمت بشكل كبري لعالج الكثري من احلاالت يف جمال التربية اخلاصة ابتداءا من االعاقـة   يعد املدخل الطيب من العالجات التقليدية اليت اس
العقلية واالنفعالية واحلسية اىل حالة نقص االنتباه، ومازال املدخل الطيب مستخدما حىت يومنا هذا بالرغم من ظهـور عالجـات نفسـية   

  .يهيء ملعاجلات طبيةوسلوكية واليت تكون اكثر تالءما مع دور املعلم النه مل 
 . تعديل السلوك .٢
 لقد استخدم املدخل السوكي يف تذليل الكثري من املشكالت والصعوبات اليت تواجه االطفال سواء ذلك يف اطار الصف او البيت  •

  .مكان حيدث فيهاو اي 
مات غاية من االمهية يف كيفية التعامل مع ان اساليب تعديل السلوك اليت تعتمد الثواب والعقاب بشكل اساسي متد املعلمني واالباء مبعلو •

  .االطفال بشكل علمي بعيدا عن العشوائية والتجريب
ويشري مصطلح تعديل السلوك اىل جمموعة من االجراءات اليت تشكل قوانني السلوك اليت تصف العالقة الوظيفية بـني البيئـة كمـتغري    •

 .والسلوك كمتغري من جانب اخر
  . تعديل السلوك املعريف .٣
قد استخدم تعديل السلوك املعريف مع االطفال الذين يتميزون بنقص االنتباه املصحوب بالنشاط الزائد املضطرب خاصة اولئك الذين ل •

 : فمثال .لديهم قصور يف املهارات االتخطيطية والتنظيم الذايت
  .ديث الذايت عن السلوك املذمع القيام بهاليت هي مظهر السلوك املضطر حيث ان الطفل يتصرف بال تفكري وهو نقيض احل االندفاعية •
 .تدريب والدي الطفل    .٤
ان التواصل بني البيت واملدرسة من االمور اليت نؤكد عليها يف حقل التربية بشكل عام والتربية اخلاصة بشكل خاص البعاده املهمة يف  •

 .حياة الطفل
او االشخاص ( املتواجدين مع الطفل باستمرار هم اولياء االمور   ان التدخل املبكر يكون اكثر فاعلية مبشاركة االسرة الن االشخاص •

 ).املوجودين يف االسرة 
 . التقليد ولعب األدوار   .٥
 .ان كثريا من التعلم حيدث عن طريق التقليد واحملاكاة وقد تؤدي اىل اكتسابه سلوكيات جديدة او تعديل سلوكيات قائمة •
  .كثريا واثبت فاعليته يف تعليم جوانب سلوكية واكادميية ومهاريةوقد استخدم اسلوب التقليد ولعب االدوار  •
 . املعلم كمعاجل  .٦
 ).املتعلم( حمورا اساسيا فاعال ومؤثرا يف الثاين) املعلم( عالقة تفاعلية يؤثر كل منهما باالخر، ويعد االول املعلم واملتعلمان العالقة بني  •

  ؟ ان مصحوبا بالنشاط الزائد املضطرب او غري مصحوب بذلكفهل ميكن له ان حيسن انتباه املتعلم سواء ك   
  ..من خالل االساليب الفنية اليت ميكن ان يستخدمها مع املتعلم نعم  : اجلواب •
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احملاضرة اخلامسة
  ) صعوبات الذاكرة(  ثانياً

 
  :عناصر احملاضرة 

  .تعريف الذاكرة  •
 .انواع الذاكرة  •
 .العوامل املؤثرة يف القدرة علي التذكر •
 .الذاكرة وصعوبات التعلم  •
 .عالج صعوبات التعلم  •

o تعريف الذاكرة : 
  .تعد الذاكرة من املرتكزات االساسية يف عملية التعلم اذ هي اجلزء الذي يقوم بتصنيف املعلومات وختزينها واالحتفاظ ا •
، وهناك من يعتربمها متطابقتني ،او قد يكونان  لذلك فان التقارب بني التذكر والتعلم قريب حيت استخدامهما ليدل احدامها علي الثاين •

ايل ان الذاكرة باـا القـدرة علـي   " باور وهيلجارد" وقد اختلف الباحثون يف النظر ايل الذاكرة ،فقد اشار.وجهني لعملة واحدة 
 .االحتفاظ واسترجاع اخلربات السابقة او القدرة علي التذكر

  .ربوا جمموعة من االنشطة وهناك من يعدها قدرة واحدة ، واخرون يعت •
 :ويري الكاتب ان هناك تكامل بني الذاكرة والتذكر كما يلي 

  يري ان الذاكرة تقوم بتصنيف وختزين املعلومات واالحتفاظ :  الذاكرة •
  .ا ويتوقف هذا علي قوة الذاكرة

   .هي عملية استرجاع املعلومات اليت مت ختزينها يف الذاكرة:  التذكر •
  ؟ عملية استرجاع املعلومات عملية اوتوماتيكيةهل  :سؤال 
 .بالطبع ال النه قد يصعب استرجاعها السباب عديدة تتعلق بنوع املعلومة والظروف البيئية احمليطة ا والفرد بكل متغرياته : االجابة

o الذاكرة أنواع : 
 : تنقسم الذاكرة ايل االنواع التالية

  :حسب النشاط النفسي  .١
  . وهي مكونة من اعضاء احلس كالذاكرة البصرية والسمعية واللمسية والتذوقية:   العياديةالذاكرة احلسية  •
  .هي عبارة عن كلمة او رمز لتعرب عن معاين معينة، وهي غنية باملفاهيم اردة:  الذاكرة اللفظية املنطقية •
ب التصورات العضلية لتشكل احلركة وسـرعتها   وهي تتعلق باكتساب مناذج حركية وحفظها واسترجاعها واكتسا:  الذاكرة احلسية •

 .ومقدارها وسعتها وتتابعها وترتيبها وايقاعها
هي استرجاع الفرد للماضي مصحوبا بانفعاالت معينة سواء كانت مؤملة او مفرحة، كان يشعر الفرد حبالـة مـن   :  الذاكرة االنفعالية •

 . ارةاخلوف من خالل مثري معني الرتباط هذا املوقف خبربة غري س
 



                                                                                                                                                            ٣٠ 

 :حسب اهداف النشاط  .٢
  : وتنقسم اىل 
  .تقوم على وجود اهداف حمددة توجه املعلومات العقلية املتضمنة يف الذاكرة:  ذاكرة ارادية  •
  .وهنا يقفز اىل الوعي مناذج االحداث او االشخاص بدون قصد:  وذاكرة ال ارادية  •
 :حسب االستمرارية واالحتفاظ مبادة الذاكرة  .٣

   : وتنقسم اىل 
وهي اول مكان الستقبال املثريات من العامل اخلارجي، وغري قادرة على االحتفاظ :  الذاكرة احلسية اليت تكون يف املخزن احلسي  •

  . باملعلومات
ثانية وهي ذاكرة حمدودة تستطيع االحتفـاظ بعـدد مـن    ٣٠وهي حتتفظ باملعلومات فترة قصرية ال تتجاوز :  الذاكرة قصرية املدى •

 . وحدات ٩اىل  ٥و االرقام او الصور او االصوات ما بني الكلمات ا
 : اما انواعها فهيوتعتمد على تنظيم اخلربات املكتسبة من خالل عمليات التنظيم والترميز :  الذاكرة بعيدة املدى •

  .وهي مسؤلة عن حفظ التليفونات واالمساء والشوارع : الذاكرة العرضية - أ
  .ر اللغة واملعلومات واحلقائقوهي ختتص بتذك : الذاكرة الداللية - ب
  . اي التذكر الضمين اي اا اقرب ارتباطا باملهارات الشرطية : الذاكرة الضمنية - ت
o العوامل املؤثرة يف القدرة علي التذكر: 

 :هناك عوامل كثرية تؤثر يف قدرة الفرد على التذكر منها 
اتزانـه    - وخرباتـه السـابقة    -تساب املعلومة وحفظها واسترجاعهاقدرته على اك -عمره الزمين(من حيث :  ما يتعلق بالفرد نفسه .١

  .وهذه النقاط السباب وراثية وبيئية تشكل االنسان). ومدى اقباله على التعلم -االنفعايل
االسـس    هل تتسم بالوضوح والتسلسل املوضوعي املنطقي، هل تراعي ميول ورغبات املتعلمني، هل راعى املدرس:  املادة املراد تعلمها .٢

  .العامة للتعليم اجليد والتسلسل املوضوعي والربط املنطقي، والبدء من البسيط اىل املركب ومن السهل اىل الصعب ومن احملسوس اىل ارد
على  يعترب عاملة من العوامل اليت تؤثر يف القدرة على التذكر فكلما كان املتعلم يتسم بالصحة كلما كان اقدر:  الوضع الصحي للمتعلم .٣

  .التخزين والتنظيم اللذان يساعدان على التذكر
 .تعد من املعوقات اليت تؤثر يف عمل الذاكرة بشكل فعال وسليم:  املشاكل االجتماعية واالنفعالية .٤
o الذاكرة وصعوبات التعلم :  
ؤثر يف التعلم، وخاصـة يف املراحـل   ان الذاكرة ونشاطها تعد من العوامل االساسية للتعلم وبطبيعة احلال فان اي قصور يف الذاكرة ي •

 .واحلفظ االصم، وقد يكون التقييم معتمدا عليه ، الدراسية االويل اليت تعتمد بشكل اساسي علي استقراء الواقع
اليـة مـن   كما ان االحتفاظ باخلربة هلا تأثريها الكبري يف التفاعل مع املواقف التعليمية الالحقة، بتعبري اخر ان الفرد الذى ميتلك قدرة ع •

 .الذاكرة اقدر علي التواصل و التفاعل يف املواقف االجتماعية 
  .كما يؤثر يف ذات الوقت يف االنطباع الذايت او رؤية الفرد لنفسه •
 .املختلفة ر وجند ان كل من الذاكرة السمعية والبصرية هلا دور كبري يف عملييت التعليم والتعلم من خالل اخلربات السمعية والبصرية يف ادراك االمو •
  .وتتاثر الذاكرة اىل حد ما باستراتيجية التخزين، هل قائمة على املعىن او احلفظ االصم؟ فاالوىل ال تكون قوالب جامدة •
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o عالج صعوبات التذكر :  
  ان العمود الفقري الذي يعتمد يف عالج صعوبات التذكر هو كيف جتعل املتعلم يف وضع نفسي جيد خالل مجيع اخلطوات اليت تتبـع  •

 ابتداء من وضع االهداف، وحتديد احملتوى، والطرق والوسائل التعليمية املستخدمة اضافة اىل االسلوب التربوي السليم الذي خيلق حالة من
 .االجيابية للمتعلم

التنبيه الكهريب للفص الصدغي حيث يؤدي اىل نشاط تذكري لـذكريات كانـت    املدخل الطيبويستخدم يف عالج التذكر من خالل  •
  .بدون هذا التنبيه منسية

اذ قد يؤدي هذا العقار اىل اعادة بناء الوصـلة    االسيتيل كولنيمثل عقار ) املنسية(وميكن استخدام عقار السترجاع املعلومات املدفونة  •
  .العصبية سريعة التاثري

  :وميكن ذكر االستراتيجيات املهمة اليت تساعد على التذكر كما يلي •
  .تساعد الفرد على تذكر املعلومة عندما يربطها حبدث معني او تاريخ معني وهي استراتيجية : الربط .١
ان التكرار املستمر يساعد على طبع املعلومة يف الذاكرة وبقائها حية يف الذهن يسترجعها الفرد مىت اراد ذلك وهو اسلوب  :التكرار .٢

  .يتبع ملراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني
  .عن طريق جتميع حروف او ارقام يف وحدات صغرية تسهل عملية التذكر ويكون ذلك اما : التجميع .٣
تعتمد هذه االستراتيجية على اختيار كلمة او كلمات تكون مبثابة مفاتيح لتذكر املعلومة، وخاصة يف مواد اللغات  : الكلمة املفتاحية .٤

  .على هذا املوضوع والشعر فيمكن للمتعلم تذكر موضوع او نص شعري من خالل اختيار كلمة للداللة
تذكر  :مثال لذلك وهي بناء كلمات ذات معىن من احلروف االوىل لكل كلمة او مجلة او بيت من الشعر، : احلرف االول إستراتيجية .٥

   : اىلوهي اختصار ) Aids  (اعراض نقص املناعة املكتسبة من خالل كلمة 
)yndromesSeficiency Dmmunity Icquired A(  

  :وهي اختصار اىل ) Vakt (وكلمة 
)actualT -inestheticK -uditoryA -isualV(  

  .ان القصة اليت متثل جمموعة من االحداث املترابطة زمنيا تساعد الفرد على تذكرها : استراتيجية القصة .٦
ربات املخزونة وهي ترتبط بقدرة الفرد على تكوين صورة ذهنية ختيلية للمثريات اليت يواجهها من خالل اخل : استراتيجية التأمل .٧

  .وجعلها خربات حياتية قابلة للتذكر
ان كتابة املالحظات يساعد على استرجاع املعلومات مبعدل يفوق عدم التسجيل، وقد ثبت من خالل التجارب ان  : كتابة املالحظات .٨

  .استرجاع املعلومة من خالل ذلك يفوق مبعدل سبع مرات الذين ال يستخدمون هذه الطريقة
  ؟ وامل تؤثر يف عملية االسترجاعهل هناك ع  

  : وهيبالطبع نعم ، : االجابة
  .حاجات الفرد وميوله وقت حدوث عملية االسترجاع •
  .حدث مصريي) النجاح يف الثانوية العامة(نوع احلادث وما تركه من اثار انفعالية يف نفس الفرد •
  .).اجتماعيا -مزاجيا -صحيا(حالة الفرد وقت حدوث عملية االسترجاع  •
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 احملاضرة السادسة
  ) صعوبات االدراك (ثالثاً  

 
  :عناصر احملاضرة 

  ماهية وتعريف االدراك.  
 مظاهر صعوبات االدراك. 
  العوامل املؤثرة يف االدراك. 
 عالج صعوبات االدراك. 
 ماهية وتعريف االدراك 
o  تعريف االدراك:  
كثري من االطفال ذوي صعوبات التعلم واملتمثلة يف اعطاء معىن للمـثريات    اليت يعاين منها) العقلية واملعرفية( االدراك هو العملية النمائية •

  .احلسية ايا كانت هذه املثريات سواء بصرية او مسعية او ملسية او غريها
 ذه املثريات بدرجة واحدة وبطريقة واحدة ؟ هل يشعر اجلميع   

ثري سيؤدي بالتاكيد اىل اختالف يف عملية االدراك ويف ذات الوقت لذلك ميكن القول انه اذا اختلف االحساس بامل. سيكون بالنفي اجلواب
اذا كانت املثريات واحدة ودرجة االحساس ا واحدة فاا ال تدرك بشكل واحد للجميع الن هناك عوامل تتعلق باملثري نفسه تكمـن يف   

  .الفرد ذاته وخرباته السابقة
واليت ترى ان االدراك هو جمموعة من اجلزيئيات البسـيطة الـيت    املدرسة االرتباطيةظر وينقسم العلماء اىل فريقني احداهم يتبىن وجهة ن •

 .ترتبط بعضها ببعض لتكون املدرك
  . تنظر اىل االدراك انه يف بداية االمر يكون كليا مث حيلل اىل جزيئات املدرسة اجلشطلتيةاما وجهة نظر  •
 ن مدرك؟هل كل ادراك حمسوس؟ وهل كل مثري حمسوس البد ان يكو  
  .ان االدراك يشتمل على االحساس وليس بالضرورة ان يكون االحساس ادراكا: االجابة هى •

   عملية سيكولوجية=  اما االدراك.....   عملية فسيولوجية =  فاالحساس     
  .كذلك ميكن القول ان عملية االدراك ال تكون مستقلة عن العمليات املعرفية االخرى -
  .مبرحلة يكون فيها مبهما يف بداية االمر مث يصبح مدركا يف جمايل احلس والبصر حىت يصل اىل باقي احلواس وياخذ معىنوقد مير االدراك  -
o  مظاهر صعوبات االدراك:  

  :وهيهناك مظاهر عديدة لصعوبات االدراك عند االطفال ذوي صعوبات التعلم، 
  : صعوبات االدراك البصري -١
 املثريات البصرية من حيث شكلها وحجمها وعالقاا، واعطائها معىن ولكن كيفية تعامل الطفل معال يقصد هنا قصورا يف حدة البصر  •

 الصائبة للمثريات البصرية مما يـؤثر بشـكل اساسـي يف اجلانـب    حقيقيا ميثلها اذ قد يفتقر الفرد ذو صعوبات التعلم اىل التفسريات
  ..االكادميي

)  ع(اوالكلمات او االشكال لذلك جندهم يبدلون احلروف واالرقام،كان يكتب احلـرف  وجيد الطفل صعوبة يف التمييز بني احلروف •
  .او قد ال يفرق بني كتابة احلرف ىف االول او الوسط او االخر. معكوس االجتاه
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  .الشكل واالرضيةكذلك لديهم صعوبة يف التمييز بني  •
ال يستطيع التعرف على مربع ناقص ضلع او : مثال، املثريات الناقصة صعوبة غلق او استكمالكما ال يستطيع التمييز البصري املتمثل يف  •

  .كلمة ناقصة حرف
  : صعوبات االدراك السمعي  -٢
 املسموع الذي يؤثر يف تشكيل املعىن الكامل اذ قد ميتلك الطفل حدة وهي االخرى ال يقصد ا القصور يف السمع، وامنا صعوبة ادراك •

  .اليستطيع التمييز بني صوت جرس الباب والتليفون  :فمثال بني االصوات من حيث التشابه، مسع عادية لكنه اليستطيع ان مييز
     كلميت اسنان وسـنان ، وصـبح   : ومن املظاهر االخرى لصعوبة االدراك السمعي عدم التمييز بني الكلمات اواالصوات املتشاة مثل •

  )ظ/ ز  –ط / ت  –ص / س (وسبح، واخللط بني االصوات
  : ات االدراك اللمسيصعوب  -٣
وبالرغم . تشترك احلواس بشكل اساسي يف تعلم الكثري من البيئة اليت نعيش فيها، واي قصور يف اي حاسة من احلواس سيؤثر يف تعلمه •

اللمس  من ان حاسة اللمس ال ترقى اىل مستوى حاسيت السمع والبصر اال ان هلا تاثري يف تعلم الكثري من املهارات اليت حتتاج اىل حاسة
يف الكتابة وكذلك التعرف على  طريقة برايلكما اا احلاسة االوىل اليت يعتمد عليها من قبل االفراد املكفوفني من خالل التدريب على 

  .كاالسطح امللساء واالسطح املتعرجة او اخلشنةاالشياء ومعرفة خصائصها 
  :صعوبات االدراك احلس حركي -٤
   املشـي  -الزحـف  ( كبري على املهارات النمائية للطفل وخاصة تلك املتعلقة باملهـارات االتيـة   لصعوبات االدراك احلسحركي تاثري  •

اذ قد تؤدي اىل وجود فوارق بني االطفال وقد جتسد االسرة هذه الفوارق من خالل اساليب خاطئة  ) مهارات العناية الذاتية الوقوف
 اليسـار /الـيمني  (رام االخرين،وقد يفشل االطفال يف معرفة االجتاهـات مع هؤالء االطفال واللذين ال يظهرون سلوكا طبيعيا كاق

  ) اخللف/االمام اجلنوب/الشمال
وتظهر ايضا يف املهارات اليت تتطلب دقة كالكتابة والرسم والتطريز واحلياكة واليت تتطلب تآزر بصري حركي،كذلك اخللـط بـني    •

  ). f / tوحريف  - ب/ ن (احلروف مثل 
o اإلدراكرة يف العوامل املؤث :  

ان العامل الذي نعيش فيهما هو اال جمموعة متناقضات كثرية جدا واي فرد الميكن ان يدرك هذا العامل بكل متغرياته وامنا ميكن ان يدرك 
  : واهم هذه العوامل  لعوامل ذاتية وخارجيةبعضها مما اتيح له وذلك 

  : العوامل الذاتية: اوالً
  : الدافعية

اليت هي حصيلة قوى داخلية وقوى خارجية، وتكون وراء كل ما يفعله االنسان، لذلك ميكن القول بشكل عام ان االكثر  هي القوة النشطة
  .فالفرد ذو الدافعية العالية يكون اكثر استعدادا وتأهبا . دافعية افضل ادراكا

  : اخلربة السابقة
  .اليت يكتسبها الفرد تساعده على ادراك املزيدان للخربة السابقة اثرا يف عملية االدراك فاخلربات احلياتية  •
 .اي ميكن القول انه كلم ازدادت ذخرية الفرد من املعارف واملهارات يساعده على ادراك افضل للمتغريات الالحقة •
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  : العوامل الوراثية
: فمثالسية تساعد على االدراك كما ينبغي، يتاثر النمو االدراكي اىل حد كبري بالعوامل الوراثية من مادية ومعنوية فالسالمة اجلسدية واحل •

فالقصور يف الغدة الدرقية يؤثر يف هذه العمليات اذ قد يؤدي احيانا نقص هذا اهلرمـون   . هناك عالقة بني عمل الغدد والعمليات املعرفية
  .اىل االعاقة العقلية

م مجيعا ان هناك فروقا فردية بني البشر،فاالكثر قـدرة   لونع.ةكما ان قدرات الفرد العقلية تؤثر يف عملية االدراك وبقية القدرات النمائي •
  .بشكل عام اكثر استعدادا لالدراك االفضل

  : العواطف وامليول
  .نامازال االدراك انتقائيا، فهو يتاثر اىل حد ما بعواطفنا  وميولنا فنحن ندرك االشياء اليت تستهوينا بشكل اسرع من تلك اليت ال تستهوي •
ية فاننا نؤكد على ضرورة استمالة ميول وعواطف املتعلمني من خالل االساليب التربوية السليمة، الن املتعلم اذا احـب   ويف حقل الترب •

  .املدرس فانه ينتبه اليه، ويعتقد فيه اكثر من احلالة النقيضة االمر الذي ينعكس كذلك حىت على مدى جتاوب وفهم املادة التدريسية
  : ةاحلالة املزاجية واالنفعالي

لنفسي وحالة ان احلالة املزاجية واالنفعالية تؤثر يف تفسري الفرد وتأويله للمثريات احلسية فال يكون االدراك واحدا يف حالة االستقرار واهلدوء ا
وانـب   الغضب واهليجان، ففي حالة الغضب واهليجان الفرد ال يرى اال اجلوانب السلبية بينما يف حالة اهلدوء يدرك االمور من خـالل ج 

  .متعددة
  : اجتاهات وقيم الفرد

فهـي   ) اقواله وافعاله وتفاعله(هي اليت تنظم العمليات الدافعية واالنفعالية واالدراكية واملعرفية وتنعكس يف سلوك الفرد  ان االجتاهات •
  .حتمل االنسان على االحساس واالدراك والتفكري

فالفرد الذي يتسم بالقيم الدينية افضل من غريه ادراكا للكلمات الدينية، كذلك  فهي احدى احملددات اهلامة للسلوك االنساين، اما القيم •
  .االفراد الذين تسود عندهم القيم االقتصادية هم اكثر ادراكا للمفاهيم االقتصادية

  : احلالة الصحية
  .نتيجة الدراكات خاطئةتؤثر احلالة الصحية للفرد يف ادراك االشياء فكثريا من االمراض وخاصة النفسية منها قد تكون  •
 فاالنسان القلق او املكتئب قد ال يرك املثريات احمليطة بشكل سليم، فاالمراض العصابية والذهانية تؤثر يف ادراك الفرد وكذلك االمراض •

 .اجلسدية
  : املؤثرات اخلارجية:  ثانياً

  : عامل التقارب
      دة كاملة مستقلة وخاصة اذا كانت منظمة ومتناسقة كما يف الشكل ان العناصر البصرية املتقاربة يف املكان والزمان تدرك كوح •

  .حيث ان هذه الدوائر ال تدرك على اا دوائر مستقلة وامنا تدرك على اا ثالث دوائر ١٦١ص 
  : عامل التشابه

دة متكاملة، اي امناط ادراكية متميـزة   ان املنبهات احلسية اليت حتمل نفس اللون او الشكل او التركيب او اجتاه احلركة تبدو وكأا وح •
  . ١٦٢كما يف الشكل ص 

 .فالفرد مييل اىل ان يدرك املثلثات معا واملربعات معا لتشاها •
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  : عامل االستمرار
  . ١٦٢ان الفرد مييل ادراك املثريات املستمرة واملنتظمة اكثر من ادراك  املثريات غري املستمرة وغيلر املنتظمة كما يف الشكل ص  •
  (+). ان هذا الشكل يدرك على انه وحدة كاملة وليست عالمات منفصلة الشارة زائد •

  : عامل االغالق
ان الفرد مييل ان يدراك املثريات بشكل كلي بالرغم من نقصها الفيزيقي، فنحن نرى املربع او املثلث الذي نقص منه شىء على انه مربع  •

  .١٦٣يف املوقف التنبيهي كما يف الشكل ص  فالفرد مييل اىل سد النقص. كامل او مثلث كامل
o عالج صعوبات االدراك :  
وبشكل خاص حاسيت السمع واالبصار ملا .يرتبط االدراك بشكل اساسي باحلواس اخلمسة وهي البصر، السمع، اللمس، الشم ، التذوق •

  .هلما من تاثري كبري يف التعلم والتحصيل الدراسي
  : يعالج صعوبات االدراك البصر : اوالً

  :اىلميكن تقسيم االنشطة اليت من شاا عالج صعوبات االدراك البصري 
  .حتسني التركيز البصري. ٣.  حتسني الذاكرة البصرية.٢      .االنشطة املتعلقة بالتمييز البصري .١
  : عالج صعوبات االدراك السمعي : ثانياً

  :اىل ميكن تقسيم االنشطة اليت من شاا عالج صعوبات االدراك السمعي
  .الفهم السمعي. ٤.    حتسني التركيز السمعي. ٣.   حتسني الذاكرة السمعية. ٢   .االنشطة املتعلقة بالتمييز السمعي .١
  : عالج صعوبات االدراك احلركي : ثالثاً

الدقيقة اليت حتتاج اىل تازر  ميكن للمعلم او املعاجل ان يقوم بانشطة متنوعة تساعد على االدراك احلركي وخاصة فيما يتعلق باالنشطة احلركية
  :مثلبصري وحركي 

التتبع حلروف او خطوط متنوعة او اشكال هندسية مع مراعاة العمر العقلي والزمين ويراعى التدرج من السهل اىل الصعب ومـن    .١
  .البسيط اىل املركب

  .القص والقطع باستخدام املقص على الورق او القماش لعمل مناذج خمتلفة على غرار اشكال جاهزة .٢
  .وضع خطوط ويطلب من الطفل السري عليها دون اخلروج عنها .٣
  .املشي باوضاع خمتلفة بان يضع الزراعني جنبا او اىل اعلى او االمام .٤
ركل باعتبارها حركات كبرية وكذلك تدريبه على مسـك االشـياء   حتسني النشاط احلركي عن طريق املشي واملسك والرمي وال .٥

  .الصغرية بشرط ان تتناسب مع قدراته اجلسمية
  : عالج صعوبات االدراك املسي : رابعاً

  :وهي ميكن ملعلم  التربية اخلاصة حتسني االدراك اللمسي للطفل من خالل انشطة متعددة 
  .الفرق بينهما عرض اشياء ملساء وخشنة وباشكال خمتلفة وطلب .١
  .عرض اشياء حارة وباردة ودافئة ويطلب من الطفل ملسها والتفريق .٢
عرض اسطر من النقط البارزة وباحجام خمتلفة ويكون كل سطر على مستوى خمتلف عن االخر ويطلب من الطفل ان يغمض عينيه  .٣

 .وعليه ان يفرق بني النقط البارزة الكبرية والصغرية
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 احملاضرة السابعه
  )صعوبات التفكري( رابعاً

 
  :عناصر احملاضرة 

  .ماهية التفكري  •
 .انواع التفكري •
 .اللغة والتفكري •
 .انشطة التفكري •
 .التفكري وتشكيل املفهوم  •
 .التفكري وحل املشكالت •

  ) -  أنا أفكر إذن أنا موجود - ) ( رينيه ديكارت(أبدأ كالمي بعبارة الفيلسوف الفرنسي 
  :ماهية التفكري  •
 نستخدمها بشكل كبري جدا للتعرف والتحليل  والتركيب واالستنتاج واالستدالل، ويف مجيع امور احليـاة سـهلها   من االنشطة اليت •

  .وصعبها، بسيطها ومركبها
  .لذلك عد التفكري هو داللة وجودنا وبدونه ال نكون كذلك •
  .خر عده فعالية تصورية، وهناك من يراه لغة صامتةفهناك من عده معاجلة رمزية، وآ: مل يتفق املختصون ذا اال على ماهية التفكري •
يتطلب التفكري ادراكا وتذكرا، اي ان التفكري هو مزيج بني املاضي واحلاضر، واالدراك ميثل احلاضر بينما ميثل التذكر املاضي، وكلمـا    •

ذكرا صافيا كلما ساعد على الـتفكري   نقى وصفى املاضي واحلاضر كلما كان التفكري ناصعا، مبعىن انه كلما استخدم ادراكا ناصعا وت
  .السليم

وقد ال يكون هناك توافق كمي بني الـتفكري   . وتلعب اللغة دورا كبريا جدا يف نقل التفكري الصامت. ان التفكري يكون صامتا وشفويا •
  الصامت والتفكري الشفوي

o أنواع التفكري :  
  :وهيهناك انواع متعددة من التفكري ختتلف يف مستواها 

  : والتفكري ارد) احملسوس( امللموسالتفكري
. ، فما تراه العني من مثريات يعد حمسوسا، وما نلمسه من مثريات يعـد حمسوسـا   التفكري احملسوس هو الذي يتعلق باملثريات احملسوسة •

  .كيالذي يعتمد على احلس احلر وهو ابسط انواع التفكرييكون هذا التفكري مشتركا للجميع مازال مرتبطا باحلواس، 
، وهو ليس عاما جلميع االفراد اذ يتطلب هذا الـتفكري   اما اذا كان التفكري متعلقا باملعاين واالفكار غري امللموسة فيسمى بالتفكري ارد •

  .قدرا عقليا اعلى من من التفكري امللموس
  : التفكري الواقعي والتفكري الذايت

املوجودة يف عاملنا الذي نعيش فيه بالرغم من اا قد ختتلف مـن حيـث    وضوعيةالتفكري الواقعي هو الذي يتعلق باالشياء واحلقائق امل •
  .الشمول ملتغريات كثرية بالفرد، وما يرتبط ا من متغريات بيئية
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يرتبط بالفرد ذاته، وقد ال يكون له وجود موضوعي، فقد ينغمس الفرد يف خياالت بعيدة عن الواقع كـاحالم    اما التفكري الذايت فهو •
  .قظةالي

  : التفكري النقدي والتفكري االبتكاري
  هو الذي خيضع االشياء اىل التمحيص والتثبت و الوزن خالل كمبيوتر العقل ،هل يقبل او ال يقبل؟ التفكري النقدي •

  .صاحب التفكري النقدي ال يقبل االمور على عالا او على كواهنها
  .طي والذي يتصف باالصالة واملرونة والطالقةفهو التفكري االصيل غري النم التفكري االبتكارياما  •

  .ان التفكري االبتكاري ليس على درجة واحدة، وامنا يتفاوت من فرد اىل اخر، فاالبتكار ال خيلق من العدم
  : التفكري احملدد والتفكري املتشعب

  .دالل والقياس والسهولة العدديةيتضمن استنباط املتعلقات واالست. هو التفكري الذي يتطلب استجابة واحدة التفكري احملدد •
  .الذكاء :ميثل هذا التفكري

  .فهو الذي يتميز بتعدد االستجابات  التفكري املتشعباما  •
  .التفكري االبتكاري:وميثل هذا النوع

  : التفكري السوي والتفكري غري السوي
  .ل، وغالبا ما يكون مقبوال من االخرين، ويتماشى مع واقع احلابالعقالنية واملنطقهو التفكري الذي يتسم  التفكري السوي •
والذي قد يتسم بالتعظيم والتهويل واخللط والقصور، والبعد عـن الواقـع    الالعقالين والالمنطقيفهو التفكري  غري السوياما التفكري  •

  .والذي قد يؤدي اىل كثري من املشكالت النفسية واالجتماعية
  : التفكري االستداليل والتفكري احلدسي

 :هو قدرة الفرد على االستنتاج من املقدمات والوقائع وهو نوعان ري االستداليلالتفك •
  .وهو استنباط اجلزء من الكل او االمثلة من القاعدة: تفكري استنباطي 
  .وهو التفكري الذي يستنتج القاعدة العامة من اجلزئيات: تفكري استقرائي 

خطوات شعورية وامنا يطلق االحكام من خالل الرؤية الذاتية اليت قد تشوا  وهو التفكري الذي ال يستد اىل التفكري احلدسياما  •
  .الالموضوعية 

o اللغة والتفكري:  
 لقد أثار املهتمون يف هذا اجلانب نقاشا طويال حول العالقة بني اللغة والفكر؟ وأيهما يكون أساسا له؟ هل الفكر يسبق اللغة أو اللغة  •

  ؟ بذاته، ويعمل مبعزل عن األخر أم أم ينبعان من منهلني خمتلفنيمنهما مستقال واى  تسبق الفكر؟
  .أما ينبعان من جذرين خمتلفني لكنهما يتوحدان لدى منو الطفل •
  .وهناك من يرى أن العالقة بينهما عضوية ديناميكية ال ميكن الفصل بينهما فال يكون هناك تفكري وال لغة بال تفكري •
، كذلك ميكن ان يكون هناك قليل من اللغة اخلالية من الفكر اللغة دوث قدر حمدود من الفكر مبعزل عنويرى اخر ان هناك امكانية ح •

  .تذكر االلوان ال يعتمد على اللغة، كما حنن نفكر احيانا بالصور الذهنية اكثر من الكلمات:  فمثال
ظاهري  ، والكالم هو تفكري داخل الفرد او حديث باطينغري ظاهر يف ، فالتفكري هو كالم وقد تكون اللغة والتفكري كلمتني مترادفتني •

  .مسموع
  :وهناك راي يقول 



                                                                                                                                                             ٣٨ 

  .ان اللغة هي املتنفس للتعبري عن االفكار، وان الطفل يولد وهو يفكر وبالتايل يكون التفكري اسبق من اللغة من الناحية الزمنية •
الزمن لتكون نظاما متسقا من الرموز واالشارات واالصوات اليت  وتتطور مبرور، هناك من يعتقد ان اللغة موروث فطري تولد مع الطفل •

  .متكن الفرد من التواصل مع االخرين
واخريا ميكن القول يف هذا اال ان الفكر هو الذي يقود اىل اكتساب اللغة، وبعد ذلك يصبحان يف حال من التفاعل حيث يتاثر كـال    •

  . الثاين اجيابا، كذلك احلال بالنسبة للثاينوعندما يزدهر احدهم فهو يؤثر يف. منهما باالخر
التفكري هو نشاط عقلي يشمل كثري من العمليات العقلية كالتصور والتذكر والتخيل واالسـتنتاج واالسـتدالل والتعليـل والتحليـل    •

كلما ساعد ذلك على جعل  لذلك فهو يؤثر يف صياغة تشكيل الصيغ والتعابري اللفظية، وكلما ازدادت القدرة اللغوية للفرد: والتخطيط
  .الفكرة واضحة فاعلة تلقى القبول واالستحسان من االخر

o انشطة التفكري:  
 : هذه االنشطةالتفكري كعملية عقلية ميثل انشطة متعددة، وليس نشاطا واحدا بالرغم من اا تلتقي بكوا عمليات عقلية ومن 

شبه واالختالف بني االشياء سواء كانت مادية او معنوية وحتتاج هذه العملية اىل قدرة حيث يقوم الفرد باجياد اوجه ال : املوازنة واملقارنة .١
  .متييزية ودقة للحكم على االشياء من حيث عالقاا وتطابقها واقتراا واختالفها

  .وهي عملية جيري فيها تصنيف االشياء ذات السمات والصفات املشتركة:  التصنيف .٢
جيرد فكرة او مفهوم من خالل ت العقلية للتفكري واليت جيرى فيها الفرد جانبا ليشكل شكال الرضيته، فقد وهي احدى العمليا:  التجريد .٣

  .ماواقع 
  .وهي احدى العمليات العقلية للتفكري، وهو استنتاج القاعدة، وميكن تعميم التعليم اىل مواقف اخرى:  التعميم .٤
وهذا يدلل على مدى فهم واستيعاب الفرد، اذ ال ميكن ان يكون هناك . ملكونة لهوهي القدرة على حتليل الشيء اىل عناصر ا:  التحليل .٥

  .حتليل بدون فهم او استيعاب للشيء املتعلم او موضوع البحث
  .وهي عملية البناء التكاملي من اجلزئيات او العناصر املتفرقة، او ان يركب فكرة جديدة من خالل نقاط متفرقة:  التركيب .٦
  : وهو نوعاناحدى العمليات العقلية العليا النشطة التفكري  وهي:  االستدالل .٧
وهو استنتاج االمثلة والشواهد من القاعدة العامة او الكلية،كما جيرى يف القانون عندما تطرح املادة القانونيـة،    )استنباطي( استنتاجي -

  .العامةباالعتماد على القاعدة  وحتلل اىل جزئياا، او تفسري استداليل المور جزئية
 .هو استنتاج القاعدة من خالل اجلزئيات االستدالل االستقرائي  -
o التفكري وتشكيل املفهوم :  
فالتفكري يكون جيدا اذا كانت الذاكرة . سبق وان نوهنا بان التفكري يشمل املاضي الذي يتمثل بالتذكر، واحلاضر الذي يتمثل باالدراك •

 .نقية صافية واالدراك سليما
  .يت يكتسبها الفرد هلا تاثري ىف عملية االدراك، والتنظيم لالشياء احمليطة بهان املفاهيم ال •
  :وهياىل املراحل الستة اليت تشكل املفهوم ) كريك و كلفانت(وقد اشار  •
  : الوعي خبصائص االشياء السابقة -١

وقد يعـاين االطفـال ذوو   . نه او يتذوقونهيرتبط الوعي بشكل اساسي باالنتباه االرادي لالشياء ملعرفة ما يرونه وما يسمعونه او يلمسو
  .صعوبات التعلم من قصور يف االنتباه االرادي مما يؤثر يف تكوين املفاهيم
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  : معرفة اوجه الشبه واالختالف -٢
  .وهي املرحلة الثانية لتعلم املفاهيم، وهي مقارنة املثريات من حيث اوجه الشبه واالختالف من اجل حتديدها

  : ركة ضمن جمموعة من االشياءحتديد العوامل املشت -٣
  .وهذه املرحلة هي اليت تشكل مفتاح تشكيل املفاهيم واملتمثلة يف تصنيف االشياء وجتميعها على اساس العناصر املشتركة

  :حتديد احملكات او القواعد اليت تستخدم يف التعرف على ما يتضمنه املفهوم او يستبعد منه   -٤
كأن يسـتخدم   . م حمكا او قانونا ليس صحيحا االمر الذي يؤثر يف تشكيل املفاهيم بشكل صحيحفقد يستخدم الطفل ذو صعوبات التعل

  .قانون الكهربائية بشكل معمم حىت يف متشيط الشعر عندما يولد طاقة كهربائية بسيطة
  : التحقق من مصداقية املفهوم واملعيار او القوانني  -٥

  .ى اشياء ومواقف واحداث او افكار للتحقق من صدق ذلك احملك او املعيارتقتضي هذه املرحلة تطبيق القواعد او احملكات عل
  :االحتفاظ باملفهوم وتكامله  -٦

ري وهو استغالل املفاهيم املكتسبة السابقة،وتطوير اوسع ملفاهيم جديدة، او ميكن استخدام املفاهيم السابقة يف عملية االستدالل او الـتفك 
  .الناقد او االستنتاج

o  املشكالت التفكري وحل: 
 .ان املتعلم يف حل املشكالت هو احملور، وما املعلم اال موجه ومرشد حيث يقوم بدفعهم اىل التفكري حلل املشكلة

  : اهم املراحل حلل املشكالت هي
  : الشعور باملشكلة -١

بوجود مشكلة حقيقية اذا مل يدركها  ان شعور املتعلم حبل املشكلة امر ضروري لدفعه على البحث والتفكري حللها، وال ميكن ان يقر املتعلم
  .حبيث تثري يف نفسه احلرية وتدعو اىل التساؤل

  : صياغتهاحتديد املشكلة و -٢
 وهي اخلطوة اليت تلي الشعور باملشكلة، وهي حتديد املشكلة بشكل واضح ودقيق جلوانبها املختلفة، وما مل حيدد املتعلم املشـكلة فانـه ال   

  . ا، وامنا قد يتيه الطريقيستطيع ان يصل اىل حل دقيق هل
  :وقد اشار كريك وكلفانت اىل اربع استراتيجيات ميكن ان يوظفها املعلم ملساعدة املتعلمني ذوي صعوبات التعلم وهي

  : خلق الشعور باحلاجة - أ
  .عندما يتردد املتعلم يف حل املشكلة فقد يكون بسبب عدم الشعور باحلاجة او الدافعية حلل املشكلة

  .انب القوة لدى املتعلم عند التعامل مع املشكلةكز على جور - ب
  .علم املتعلم ان يتعامل مع الفشل على انه حالة طبيعية ميكن ان  يتعرض هلا - ت
  .عزز حماوالت حل املشكلة - ث

  : متثيل املشكلة -٣
مل املؤثرة فيها، وتنظيم هذه املعلومات وهي املرحلة اليت حتلل املشكلة من خالل املالحظة الدقيقة ومجع املعلومات املتعلقة ا واسباا، والعوا

  .واخلروج بتفسري منطقي
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  : احلل او احللول -٤
  .وهي االستجابة الطبيعية للخطوة السابقة، ويفترض ان يتروى املتعلم يف اختيار احللول املناسبة، وعدم التسرع يف اختيار اقرب احللول

  :عة من ارشادات العالج ملساعدة املتعلمني ذوي صعوبات التعلم وهيمستعينا بباحثني اخرين اىل جممو) كريك وكلفانت(وقد اشار 
  .اعط املتعلم كثريا من اخلربات - أ

  .علم املتعلم عالقة السبب واالثر - ب
  .امنح املتعلم الوقت والفرصة - ت
  .وفر مترينا وتدريبا لتدريس االطفال ذوي صعوبات التعلم ملا وراء املعلومات املعطاه هلم - ث
  نظما لتطبيق اخلربات واملفاهيم واملبادىءوفر لالطفال اسلوبا م -  ج
  .درب االطفال على استخدام شحذ الذهن من اجل تشكيل االفكار التخيلية والفجائية -  ح
  .وضع قائمة تساعد يف اثارة االفكار او استخالصها -  خ

  : التحقق من احللول -٥
  .اف واالساليب املستخدمةبعد االنتهاء من احلل، يتحقق املتعلم من صحة او عدم صحة فرضياته، يف ضوء االهد

  : التعميم -٦
وهي املرحلة اليت يستخدم فيها املتعلم احللول الصحيحة حلل مشاكل اخرى مشاة يف مواقف اخرى جديدة، وهو ما يسمى انتقال اثر 

  .التعلم، اي استخدام ما اكتسبه من خربة ومعرفة يف حل املشاكل اىل مواقف جديدة
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 احملاضرة الثامنه 
 

 
  

  : القرائية الصعوبات: اوالً 
  :عناصر احملاضرة 

  ماهية القراءة.  
 مستويات القراءة. 

  مفهوم عسر او صعوبة القراءة. 

  مظاهر صعوبات القراءة. 

o ماهية القراءة : 

ا قارنا بني الرياضيات والقراءة لقلنا مما الشك فيه ان مهـارة   تعد القراءة من املهارات االكادميية االساسية اليت تؤثر يف بقية اجلوانب، فإذ •
وال تقتصر امهيتها يف اطار املؤسسات التعليمية فحسب بل خـارج   .القراءة اساسية الا املرتكز الرئيسي جلميع املواد االكادميية االخرى

 .هذه املؤسسات
طق ا بشكل صحيح فحسب، امنا هي نشاط عقلي يتضـمن الفهـم   ال تقتصر القراءة على فك الرموز،او التعرف على الكلمات والن •

وهي ليست عملية سهلة بل حتتاج اىل جمموعة من العمليات العقلية من ادراك وتذكر وربط واسـتنباط   . والتحليل والنقد واملتعة النفسية
  . فهي مهارة لغوية وثيقة وعملية صوتية

إقرأ بأسم ربك الذي خلق، خلق اإلنسان من علق، إقرأ وربك األكرم الـذي   ” )ص(مدلذلك كان النداء االول للخالق الكرمي لنبينا حم •
 )٥-١أية (سورة العلق  “.علم بالقلم، علم اإلنسان ما مل يعلم

  :والتقان عملية القراءة يتطلب. فالقراءة الواعية تعد بابا رئيسيا لنهل انواعا كثرية من املعارف والعلوم بكل اطيافها واشكاهلا •
  . ا عقليا وبراعة ادراكية ونضجا عقليا مناسبا مع العمر الزمين لتعلم القراءةمنو .١
  .نضجا جسميا يتمثل بسالمة الصحة العامة وقدراته احلسية، واجهزة نطقية عضلية وعصبية سليمة .٢
  .النضج الشخصي املتمثل يف التوازن االنفعايل، ووضوح امليول واالجتاهات .٣

لذلك فان الصعوبات القرائية من اكثر . الوظائف اليت تقوم ا العقلية واالجتماعية واالنسانية والنفسيةوتايت امهية القراءة من خالل  •
 . املشكالت اليت تؤرق االباء واملعلمني ملا هلا من امهية

الهلا بني الصعوبة الفشل القرائي املظهر الرئيسي من مظاهر صعوبات التعلم، وأحد املتغريات االساسية اليت ميكن ان نفرق من خيعد  •
 .لوجود مظاهر مشتركة بني صعوبات التعلم واالعاقات االخرى) العقلية واحلسية واالنفعالية واللغوية(التعلمية وبقية االعاقات 

o مستويات تعليم القراءة : 
 :ميكن تصنيف مستويات تعليم القراءة اىل ثالثة مستويات هي

 صعوبات التعلم األكادميية

  الصعوبات القرائية  صعوبات الرياضيات  صعوبات الكتابة
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  :  املستوى االول او القاعدي .١
  ). حمو االمية(، او الذي يستخدم لتعليم الراشدين الذين مل يتعلموا القراءة  املدارس العاديةنظم الذي جيري يف هو التعليم امل •
  .ميثل هذا النوع القاعدة العريضة اليت ينخرط فيها معظم االطفال والراشدين الكبار الذين مل يتعلموا القراءة بعد •
 .ويشكل هذا املستوى نسبة عالية •
 :  )املستوى التصحيحي(ين املستوى الثا .٢
اذ يصار العطاء دروس اضافية تصحيحية . وخاصة املدارس اخلاصةوهي متثل شكال من اشكال التعليم الفردي الذي يتبع يف املدارس  •

جلملة او لالخطاء القرائية او الصعوبات البسيطة اليت يعاين منها بعض االطفال مثل بطء سرعة القراءة، صعوبة التعرف على الكلمة او ا
  .الفقرة وحتتاج نشاط اضاىف لغرض تصحيح هذه االخطاء

  %.١٠وتشكل نسبة تتراوح حبدود.وتكون يف املدارس اخلاصة او غرفة املصادر ضمن املدارس العادية ويقوم ا معلم خمتص •
 . وميكن ان يكون التصحيح من قبل املعلم العادي يف الفصول العادية •
 :  )العالجي(املستوى الثالث  .٣

مل نستطع تصحيحه باضافات، وامنا حيتاج اىل قراءة عالجية،وهم االطفال الذين يعانون صعوبة او عسر قرائي اليت  ىهو اعلى املستويات الذ
  . هي احدى املظاهر االساسية لالطفال ذوي صعوبات التعلم،وتشكل نسبة قليلة حتتاج اىل عالج خاص قد يتم يف عيادة او فصل خاص

o  صعوبة القراءةمفهوم عسر او : 
ديسلكسيا اليونانية االصل والىت تعىن صعوبة حتليل الكلمة املكتوبة وصعوبات يف املعاجلات  Dyslexiaاستخدمت لفظة  •

بينما صعوبات القراءة تكون امشل وال تقتصر على الكلمة الواحدة و تتضمن متغريات اخرى كقراءة العبارات واجلمل .الفونولوجية
 . استخدمت الديسلكسيا وصعوبات القراءة يف االدب بشكل متبادل وقد.والفهم وغريها

على اا نتيجة لقصور عصيب وظيفي،ومل يتفق الباحثون على تعريف حمدد هلا، فكان  اول من استخدم الديسلكسيا هو املدخل الطيب •
اواا صعوبة تعلمية ذات جذور بنيوية .ما يقرأهينظر هلا يف السابق على اا صعوبات قرائية، عجز جزئي يف القدرة على القراءة،او فهم 

 .او اا خلل عصيب، والبعض يضيف اىل ذلك اساليب التربية غري السليمة
  ويشري سيلفوكل اىل بعض املؤشرات لعسر القراءة) Dyslexia ( : 

  .وصعوبة فهم ما يسمع. صعوبة ربط احلروف بصوته  •
  .من سام اىل ماسقلب احلروف او الكلمات من باب اىل تاب او   •
  .صعوبة قراءة او جئة الكلمات املفردة  •
  .صعوبة استنساخ احلروف او الكلمات من السبورة او الكتاب   •
  .مشاكل سلوكية او كرهه للقراءة  •
  .صعوبة تنظيم عمله، املواد والوقت  •
  ).صعوبة مسك اداة الكتابة بشكل صحيح(مهارات حركية دقيقة خرقاء   •
 .الكتابيةصعوبات يف املهمات  •
    تتمثل صعوبة القراءة يف تباين ملحوظ يف قدرة الطفل على القراءة وعمره الزمين ختتلف يف درجتها باختالف السـبب الـذي ادى اىل

وبالتايل قد يكون العسر القرائي يف بعد واحد او يف ابعاد متعددة يف وقت واحد لذلك فان العالج اليكون بدرجة واحدة مـن   . ذلك
 .الصعوبة
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 ر عبد الرحيم اىل درجات صعوبات القراءةاشا : 
يظهر فيها عيب يف التكامل بني  : بالعيوب الصوتيةهؤالء يعانون من صعوبة قراءة الكلمات وجئتها، وتتمثل الصعوبة :  النوع االول .١

  .اصوات احلروف
يعانون صعوبات يف نطق وجئة الكلمات .تالقدرة على ادراك الكلمات ككليايتمثل يف معاناة االطفال من عيوب يف :  النوع الثاين .٢

  .املألوفة وغري املألوفة
وجيد هؤالء صعوبة يف القراءة  بصعوبة صوتية وصعوبة االدراك الكلي للكلماتهو مزيج بني النوعني السابقني املتمثلني :  النوع الثالث .٣

 وصعوبة
  العجز القرائي ايل وسنو  تنكرو  بوندصنف كال من : 

تطلق على القراء العاجزين الذين ينقصهم النضج العام يف القراءة اي متاخرون يف القراءة قياسـا بـاقرام   :  لبسيطةحاالت التخلف ا .١
  .االخرين

متثل االفراد الذين اكتسبوا القدرات واملهارات العامة الرئيسية يف القراءة لكن مل يتعلموا ان يطوعوها مجيعـا   :  حاالت خاصة للتخلف .٢
  .اءةالغراضها يف القر

هم القراء الذين يعانون من عيوب خطرية يف قدرم ومهارام االساسية حتد منوهم الكلي يف القراءة وحيتاجون :  حاالت العجز املقيد .٣
  . اىل اعادة تعليمهم

ـ :  حاالت العجز املقيدة .٤ ة ملواجهـة   هم االطفال الذين يواجهون عيوبا يف امناط قراءم، و حيتاجون اىل برنامج عالجي مصمم بعناي
 التعقيدات اخلاصة مبشكلته 

o مظاهر صعوبات القراءة : 
 :تتعدد مظاهر صعوبات التعلم منها 

  : صعوبة يف االدراك البصري •
تلك احلاسة هي العضو املسؤول عن نقـل   . تقريبا% ٨٣حلاسة البصر اثرا كبريا يف التعلم النه حيدث عن طريق احلاسة البصرية بنسبة  -

  .عصاب املوردة اىل اجلهاز العصيب املركزي حيث تتم عملية االدراك املتمثلة بترمجة الصور وتفسريهاالصور عن طريق اال
لذلك فإن احدى مظاهر صعوبات التعلم هي صعوبة ادراك الطفل للرموز املكتوبة وربطها، فقد جيد صعوبة يف تكوين الكلمات مـن    -

زئي للكلمة وامنا ينعكس بشكل سليب يف تنسيق العني وحركة اليد،وصـعوبة متييـز   خالل احلروف وال يتعلق االمر باالدراك الكلي او اجل
  . االغالق البصريالشكل واالرضية او تنظيم وادراك العالقات املكانية او 

 :صعوبة يف االدراك السمعي •
وما يثار من نقاش، كما يكون قادرا االدراك البصري مهم للمتعلم لكي حيقق تعلما سليما اذ يستطيع من خالهلا ان يستوعب ما يقال  - 

  .على اتباع التعليمات والقدرة على التذكر اللفظي والقدرة على الفهم الكلي
بطريقة ال  فقد تتاخر او حتدثالذين يعانون من صعوبات ادراكية مسعية يتاثر مستوى الفهم واالستيعاب لديهم كما تتاثر استجابام،  -

 كما ال يستطيع، حسان وحسام او سنان واسنان: مثلتؤدي اىل خلط بني الكلمات املتشاة يف الصوت  تتناسب مع املوضوع املطروح او
كما يف الذاكرة السمعية قصرية املدى وبعيدة املدى  وجيد صعوبة .فهم الكلمة من خالل ذكر جزئها النه جيد صعوبة يف االغالق السمعي

  .طوقاىل صعوبة نقل املسموع اىل مكتوب او من يتعرض
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فعندما يسأل املعلـم املـتعلم ذو   . تلك املشكلة يف غاية اخلطورة وخاصة اذا مل يدرك املعلم يف املراحل االوىل ذلك القصور عند الطفل -
القصور السمعي وال جييب فهذا يؤدي اىل العقوبة، وال يكون ذلك بسبب نقص يف قدراته العقلية امنا يف القصور االدراكي السمعي الذي 

 .تم ادراكهمل ي
البيت الذى ال يسمح له بترك املدرسة،واملعلم ذو االسلوب  : ويبقى بني كماشتنيهذا الطفل سيعاىن وسيكره املعلم والصف واملدرسة،  -

  : مما يؤدي اىل  . غري التربوي
    الشوارع حىت وقت العودة، وقد هروب الطفل من املدرسة، خروجه يف الوقت املعتاد للذهاب اىل املدرسة وعدم ذهابه اليها ويتسكع يف( 
   يأخذ لعبة طفال آخر اصغر منه غري مدركا احلالل واحلرام يف سنه هذا وقد يصل هذا ملا هو اكرب من ذلك ويتكرر ويعمم حىت يصل اىل  
  .)االخذ من حمالت الذي قد يؤدي به اىل اجلنوح 

o صعوبة يف الكتابة : 
لذلك جنداالطفال الذين يعانون مـن العسـر   .فأي قصور يف جانب قد يؤثر يف االخر بشكل عامهناك ارتباط قوي بني القراءة والكتابة 

غري مرتبة وغري منظمة تفتقد اىل التسلسل على خط واحد، اضافة اىل الكلمـات غـري   (القرائي يعانون من صعوبات يف الكتابة اذ تكون
ن خط الكتابة، كما تفتقر اىل قواعد اللغة وتبديل حرف باخر وتفتقر اىل الواضحة اليت يشوا عدم التناسق، فضال عن الصعود والرتول ع

الترقيم والفواصل، وقد يفصل حروف الكلمة حيث جيعل كل حرف مستقل بذاته،وقد يعرف االخطاء لكن ال يستطيع تصويبها، كمـا   
احلرف بوزن واحد اما كبريا احيانا او صـغريا   يترك فراغات غري منتظمة بني الكلمات، وال ميتلك السيطرة على مسك القلم، وال يكتب 

  ).احيانا اخرى، كما انه يستغرق وقتا طويال عن اقرانه
o الذاكرة : 

  .يظهر االطفال الذين يعانون من صعوبات قرائية ضعفا قي الذاكرة البصرية والسمعية وخاصة تلك املتعلقة بتذكر الرموز اللغوية
o  سوء التقدير املكاين والزماين :  
بط الصعوبات القرائية بسوء التقدير املكاين والزماين، مماجيعل الطفل يواجه صعوبات يف املسموع ويف ترمجة هذا املسموع كتابيا لينتج ترت

عن ذلك قصور قرائي وكتايب، وقصور يف تطبيق القواعد االمالئية، مما يفرز شكال من اشكال التلعثم واللجلجة، وتقطيع املقروء وعـدم   
كما يفتقر اىل القدرة على القياس والتمييز ،فهو يقلب احلروف  -االسراع بال اتقان، او التاخر دون اكمال املهام املطلوبة-ليمالتريث الس

  . ٢٤بدال من  ٤٢واالرقام كأن يكتب الكلمة بشكل عن تسلسلها احلقيقي ، او يكتب الرقم 
o عدم االتزان االنفعايل : 
عوبات قرائية او عسر قرائي عدم االتزان االنفعايل فهو متقلب املزاج، او قد يكون حساسا اكثـر   يظهر علي الطفل الذي يعاين من ص - 

  .من احلد الطبيعي وهذا قد يؤدي به ايل ان يكون سريع التشتت 
ي تبادلية يـؤثر   ان هذا االضطراب االنفعايل قد يكون نتيجة ايل القصور القرائي اذ ان القالقة بني القصور القرائي واالضطراب السلوك -

  :وقد وضع ديفي ذلك من خالل الشكل االيت . كل منهما يف االخر 
  
  
  
  
  

  باخليبة شعور
  مشاكل السلوك          القلق الوالدي او الرفضالتخلف القرائي           

  التعويض املفرط
  والعكس صحيح كما قلنا الا عالقة تبادلية
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o آلية القراءة والتهجئة : 
حرف من كلمة ، او كلمـة مـن مجلـة        او حذف) د،ذ او ر،ز او ت،ث( احلروف وخاصة النتشاة منها  كابدالوهلا اعراض كثرية 

قد جيد صعوبة يف قراءة وجئـة   . لمة خالل اجلملة اة زيادا عدم التسلسل يف حروف يف الكلمة ك او تكرارحرف مع الكلمة  اوزيادة
يف القراءة ، اخلطأ واالصابة يف ذات احلروف او الكلمات ، وقد يصبه العي وعدم الفهم ، وعدم مراعاة قواعد  التلكؤالكلمات الطويلة ، 

  .اللغة من رفع ونصب وجر
  :وكيات املرافقة لضعف القراءة وهي ويشري فرنون ايل السل •

  .ضعف التمييز البصري او التفريق بني االحرف والكلمات .١
  .عدم القدرة علي حتليل الكلمات ايل اجزاءها  .٢
  .ضعف الذاكرة البصرية وبشكل خاص للكلمات .٣
  .ضعف التمييز البصري .٤
  .صعوبة تشكيل الربط بني الصوت والرمز .٥
  جز املدخالت البصريةضعف الربط بني الصوت واحلرف بسبب ع .٦
  .صعوبة يف معرفة تسلسل االحرف والكلمات .٧
 .عدم كفاية التفكري .٨
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  احملاصرة التاسعه
  ) الصعوبات القرائية(  تابع 

  
  :عناصر احملاضرة 

 .اسباب صعوبات القراءة •
   .العوامل املؤثرة يف االستعداد القرائي •
o اسباب صعوبات القراءة :  
رائية ليست نتاج سبب بذاته وامنا هناك اسباب عديدة تؤدي اليها منها ماهو وراثي واخرى بيئية، وقد يشترك كـال   ان الصعوبات الق •

من البيئة والوراثة يف ذلك، فمثال البيئة الفقرية املعدمة تساعد على وجود الكثري من املشاكل والعكس صحيح بالنسـبة للبيئـة الغنيـة   
 .اكلالصحية حيث متنع الكثري من املش

  : وعلى اي حال سنتعرض السباب الصعوبات القرائية على الوجه التايل •
 : االسباب الفسيولوجية:  اوالً

  : اجلانب الوراثي
وهناك دراسـات   ) ١٥-٦( هناك من يعد صعوبات القراءة الديسلكسيا حالة يرثها الطفل عن االسرة،وترجع اىل جينات يف الكروموسوم

  ).١٥( واخرى تشرياىل مسؤلية الكروموسوم رقم) ٦( رقم تشري اىل مسؤلية الكروموسوم
  : اخللل الدماغي

هناك اشارات حول بنية الدماغ،او اختالف وظيفي بني الشق االيسر والشق االمين، وخاصة يف تزايد االهتمام بالصعوبات القرائية، وقد 
النشطة الكهربائية بني االطفال الذين يعانون من عسر قرائي توصلت الدراسات يف هذا اجلانب اىل ان هناك اختالفا يف الرسم الدماغي ل

  . والذين ال يعانون
كما اجريت دراسات حول شقي الدماغ الذي قد يؤدي اىل الالتآزر العضلي العصيب والذي هو نتيجة لعدم اتساق شقي املخ االيسر  •

 .واالمين اذ قد يكون احدامها اكثر سيطر من الثاين 
الطفل عند بداية تعلمة للقراءة يف تنمية وتغليب احدي اجلهتني علي االخري فانه يواجه عدة مشكالت ناشئة عن واذا مل يتمكن هذا  •

الصراع بني نصفي املخ،وينتج عن هذا الصراع عدم وجود نظام واحد لتتبع حروف الكلمة،فهي احيانا يف اجتاه اليمني واحيانا اخري يف 
  .خراجتاه اليسار وفقا لتغلب نصف علي اال

 وغريها او بعدها من خالل السقوط والدهس وقد ترتبط الصعوبات القرائية بتلف القشرة املخية سواء اليت حتدث قبل الوالدة او اثناءها •
  .حيث ان القشرة املخية هي املسؤولة عن االدراك والذكاء والتعلم،ومناطق املعلومات الرئيسية يف القشرة املخية

  : القصور احلسي:  ثانياً
ان القصور البصري والسمعي له أثره الكبري يف عملية القراءة الا عملية حسية من خالهلا يتعرف الطفل علي الرموز املكتوبة ، ومييز  •

فالقراءة تبدأ بعملية ميكانيكية فسيولوجية من خالل حاسيت البصر والسمع مث . ويربط ليتعرف علي املقروء والشبه واالختالف فيه
 .ن شأا ان يدرك املتعلم املعين وتفسريةالعملية اليت م
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ان القصور احلسي يف اي سنه عمرية يف مرحلة الطفولة سوف يكون صعب تعويضة يف سنوات الحقة الا تشكل االساس الذي يعتمد  •
النمو احلسي والنمو النمو العقلي و( عليه يف البناء املستقبلي، واالستعداد الذي حيدث قبل القراءة هو التفاعل بني ثالث متغريات 

  ).  الشخصي
فالطفل الذي يعاين من قصور بصري او اختالل يف عضالت العني او اعتماده علي عني واحدة دون غريها هلا أثرها يف عمليت تعلم  •

ة بالكلمة وتعليم القراءة، كما ان القصور السمعي له اثره كذلك الن السمع يساعد علي ادراك الكلمة ومتييزها وربط الكلمة امللفوظ
 .املكتوبة

 ان العلل املتعلقة بالقصور احلسي ليست درجة واحدة، وكلما زاد القصور كلما اثر اكثر يف تعلم القراءة فمثال طول النظر اكثر تأثريا يف •
  .الفرد من قصر النظر

لغة والكالم والذى يؤثر بدوره يف وقد تكون هناك أعرض تتعلق بالقدرة السمعية اذا مل تعاجل مبكرا تؤثر بشكل سليب علي اكتسابة ال •
 .استعداداته وقدراته للقراءة

  . ان التهجئة القرائية تتطلب تنسيقا بني حاسيت البصر والسمع ، واي خلل يف ذلك او يف احدى احلاستني ال يؤدي ايل ذلك التنسيق •
 : يف العمليات النفسية املتمثلة يف االنتباه والتذكر والتفكري قصور:  ثالثاً
 .. ون القراءة من عمليتني متصلتنيتتك •

  فسيولوجية متمثلة لصحة العني والسمع  االوىل -
مثل االنتباه او التذكر او (عقلية انفعالية ورمبا اليكون هناك قصور يف اجلانب الفسيولوجي، ولكن قد يكون يف العمليات النمائية الثانية -

  .ثر يف التعلم بشكل عام والقراءة بشكل خاصحيث ان اي قصور يف العمليات النمائية سيؤ) التفكري
خاصة االنتقائي مهم جدا لتعلم احلروف والكلمات شكال ونطقا، وال ميكن ان حيدث استقباال وفهما حقيقيا بال انتباه فهو  : االنتباه •

  . متطلب لفهم واستيعاب اي مادة تعليمية ايا كان نوع االنتباه بصريا اومسعيا
الطفل على معرفة الرموز واصواا وتشكيل الكلمات والتمييز بينها مسعيا وبصريا واي قصور فيها سيؤدي اىل  عملية تساعد : التذكر •

 % .٤٧حدوث صعوبات قرائية، مع مالحظة ان هناك عالقة بني التذكر كقدرة عقلية والذكاء، اذ ان معدل االرتباط بينهما يصل اىل 
ة وناقشنا ذلك يف موضوع العالقة بني اللغة والتفكري، وايهما اسبق من االخر، وسبق ان اشرنا ان عملية هلا ارتباط بتعلم القراء : التفكري •

  . العالقة بني اللغة والقراءة عالقة طبيعية وثيقة واي قصور يف احدامها سوف يؤثر سلبا على اجلانب االخر
 : الظروف االسرية : رابعاً

ختلف االطفال عن اقرام بشكل عام والقراءة بشكل خاص وخاصة تلك املتعلقة لقد اشرنا سابقا عن دور الظروف االسرية يف  •
 باالساليب التربوية غري السليمة، املستوى االجتماعي، املستوى الثقايف واالقتصادي، حجم االسرة، الترتيب امليالدي، اخلالف االبوي

 . املرض االبوي كل هذه املتغريات تؤثر سلبا يف عملية القراءة
 يف حالة وجود خلل دماغي طفيف فان املتغريات السابقة ستسهم بشكل كبري يف تعميق اخللل، فالطفل الذي يعاين من حرمان فمثال •

احلب واحلنان ال ميكن ان يكون كقرينه الذي حيصل على كفاية من احلب واحلنان واالتصال الصحي الذي يسوده التعزيز االجيايب الذي 
 . بية عملية التعلميساعد التحدث والنطق واجيا
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   : الظروف املدرسية : خامساً
عندما نتحدث عن العوامل املرتبطة بصعوبات القراءة والظروف املدرسية،جندها تتجسد يف موضوع القراءة كان املدرسة هلا الدور الكبري  •

 .يف تعلم االطفال القراءة
ته العقلية وامنا ملتغريات مدرسية امهها املعلم، واالساليب والطرق اليت وقد جيد بعض االطفال صعوبة يف تعلم القراءة ليس كقصور يف قدرا •

يتبعها مع املتعلمني، اذ ان املعلم هو القطب الفاعل الذي جيعل املتعلم حمبا او كارها للمدرسة من خالل االساليب والطرق اليت 
اساليبهم يف التربية، فهناك من يتبع اساليب غري تربوية كاالسلوب يستخدمها مع املتعلمني فكما لالباء اساليبهم يف التربية، فان للمعلمني 

 .القسري واالستبدادي او االسلوب املتذبذب وغريها من االساليب غري الصحيحة اليت تؤثر بشكل اوبأخر يف دافعية املتعلمني للمشاركة 
ها سياسة املدرسة، حجم املدرسة، وصفوفها، صحية او غري كما ان هناك متغريات قد يكون هلا اثر يف تكيف الطفل يف البيئة املدرسية من •

صحية اي هل تتوفر فيها الشروط الصحية من وية وتدفئة وتتناسب  بني عدد املتعلمني وحجم الصف وهل هي حكومية او غري 
 .حكومية

  . عيته ان هذه املتغريات املدرسية مهمة يف جعل املتعلم متكيفا او غري ذلك االمر الذي يؤثر يف داف •
o   العوامل املؤثرة يف االستعداد القرائي:  
القراءة ليست عملية سهلة اذ هي مهارة لغوية دقيقة وعقلية معقدة، وهي عملية صوتية تتأثر جبملة من العوامـل العقليـة والعصـبية    •

 . والنفسية واجلسمية
  :ما يليومن العوامل اليت تؤثر يف االستعداد القرائي  •

  :سميةالعوامل اجل:  اوالً
  :مما يأيتوقد تكون واحدة او اكثر 

  : العلل البصرية .١
يف حتتاج القراءة اىل حاسة بصرية قادرة على القيام مبهامها الن القراءة عملية حاسية تكون اوال فسيولوجية عن طريق العني واي خلل يؤثر 

سيؤثر يف استعدادات ) قصر او بعد او استجماتزم(لبصر مثلتعلم الطفل القراءة والكتابة وهي االساس يف عملية التعلم فاي قصور يف حاسة ا
 . املصاب للقراءة

 : العلل السمعية .٢
وحاسة السمع هي االخرى تؤثر يف استعدادات املتعلم لتعلم القراءة وهي مهمة جدا بالرغم من اا ال ترقى ان تكون مبسـتوى حاسـة    -

عمليتان مترابطتان مكملتان احدامها االخرى، فاي خلل يف اجلانب السمعي سيؤثر يف البصر فيما يتعلق بالتعلم العام، ولكن السمع والبصر 
  .تعلم اللغة والقراءة

  .لذلك كلما كان التشخيص مبكرا كلما كان العالج فاعال  -
 : اضطراب النطق والكالم .٣

نطقي كالمي نتيجة ملشكالي التناسق  وهي عدم ممارسة الطفل لنطق الكالم مبا يتناسب مع عمره الزمين مما يؤثر يف وجود اضطراب
العضلي، او عيب يف خمارج احلروف وقد يكون سببها بنية االسنان الغري الطبيعية او سقف احللق او فقر يف الكفاءة الصوتية او خلل عضوي 

  .او شق الشفاه
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  : مشكالت الصحة العامة ومنها .٤
 .قصور اجلهاز العصيب  -ه.       اضطراب الغدد  -د.     العام  االجتهاد -ج      .سوء التغذية -ب.      االمراض املزمنة -أ 
  : القدرات العقلية:  ثانياً
  . تعد القدرات العقلية من املؤشرات القوية اليت تنبأ بالتحصيل واالجناز االكادميي، وهناك فروق فردية بني االطفال •
سيترك انطباعا سلبيا من احمليطني بالطفل سواء االسرة او االفـراد    وعندما نتكلم بشكل واقعي نقول ان اي قصور يف القدرات العقلية •

القريبني من خالل النظرة او التعامل والعكس صحيح للطفل الذي ميتلك قدرات عقلية عالية سيلقى التعزيز االجيايب من كـل الـذين   
  .يتعاملون معه سواء االسرة او املدرسة

 : اجلانب االنفعايل:  ثالثاً
الذين ال يتسمون بالثبات العاطفي واالنفعايل ال يتقدمون كاقرام العاديني او ميتلكون االستعداد القرائي كاقرام االخرين، الن ان االطفال 

عدم االستقرار االنفعايل يؤدي اىل تشتت الذهن واخنفاض احلماس واهلمة وكذلك قد يشعر بعدم االمن واالمان اللذان يزيدان مـن حالـة   
  . رالقلق والتوت

   : العوامل البيئية:  رابعاً
  عدمةللعوامل البيئية اليت يعيشها الطفل اثرا يف استنهاض استعداداته وقدراته سواء تعلقت باجلانب املادي او املعنوي، فالبيئة الفقرية امل

ي، واحلالة االجتماعية واالقتصادية كل واالساليب التربوية غري السليمة، وحجم االسرة، واخلالف االبوي، واملرض االبوي، والترتيب امليالد
  .هذه العوامل من شاا التاثري يف القدرة القرائية للطفل

  : العوامل التربوية:  خامساً
نـد   فاملعلم واالساليب والطرق والوسائل اليت يتبعها يف غاية من االمهية يف جعل املتعلم حمبا او كارها فهو الذي يشعل شرارة االسـتعداد ع 

  .او خيمدها وذلك من خالل االساليب التربوية اليت يستخدمها املتعلم
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  احملاضرة العاشره
  ) الصعوبات القرائيه(  تابع 

  
  :رة ضعناصر احملا

  .تشخيص صعوبات القراءة •
   .عالج صعوبات القراءة  •
o تشخيص صعوبات القراءة :  

لتشخيص القرائي، وهي عملية مهمة اذ ان العالج يستند اليها، وال ميكن ان ان مظاهر الصعوبات القرائية تعد مبثابة شكال من اشكال ا •
 .يكون هناك عالج ناجح بال تشخيص ناجح، وقد يسهل التشخيص الناجح عملية العالج 

  .ان عملية القراءة ليست عملية سهلة بل معقدة، والضعف القرائي يعتمد بشكل اساسي على ما يريده املقيم •
  ؟ لى قدرة الطفل على اللفظ الصحيح للكلماتهل يريد التعرف ع -
  هل يريد التعرف على قدرة الطفل على القراءة الصحيحة من حيث اللفظ الشفهي للكلمات؟ -
  . وقد يهدف التشخيص تقصي االسباب اليت ادت اىل العجز القرائي -

 :  مستويات التشخيص
  :  هناك ثالثة مستويات للتشخيص هي

  : مستوى التشخيص العام - أ
لب هذا املستوى معرفة دقيقة للفروق الفردية بني املتعلمني واعطاء امهية خاصة للضعف وقد حيتاج اىل عملية حتليلية ملعرفة نواحي يتط

ويقارن ايضا املتعلم من خالل مستوى نشاطه القرائي، ومستوى آدائه يف جماالت اخرى، وهل هو مبستوى التوقع لنحكم على . القصور
  . رائي ام ال، كما نقارن املتعلم باداء اقرانه من خالل تطبيق اختبارات يف قياس القدرة القرائيةانه يعاين من عجز ق

   : مستوى التحليلي للقراءة - ب
  املتعلمويف هذا املستوى يتم حتليل عملية القراءة اىل املهارات والقدرات النوعية وبالتايل ميكن التعرف على نوعية الصعوبة اليت يعاين منها 

هل هي السرعة، او املفردات، ام االستيعاب، او معرفة (ك ميكن ان نستثمر الوقت واجلهد من خالل التركيز على هذه الصعوبةوبذل
  . تفاصيل، او اتباع التعليمات، او الداللة العامة

 : مستوى اسلوب دراسة احلالة - ت
ستخدام االختبارات الفردية املقننة وغري املقننة، ويتعرض وهو مستوى اكثر مشولية واكثر دقة فهو يغطي املستويني السابقني فضال عن ا -

  لتعليميـة كذلك اىل معرفة النواحي املختلفة اليت تؤثر يف قدرته القرائية، اجلسمية، واالجتماعية، واالنفعالية، والبيئية، والعقلية، والبيئة ا
  .والطرق املستخدمة

 .عددة االجتاهات السلبيةويستخدم هذا االسلوب عندما تكون املشكلة معقدة ومت -
اما اختبارات التشخيص العام فهي اليت تتعلق بالتحصيل الدراسي العام الذي يقيس املتعلم بشكل عام جلميع املقررات املتعلقة باملنهج  •

 .ومن خالهلا نتعرف على نواحي القوة والضعف
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  : ومن االمثلة على ذلك
 .اختبار كاليفورنيا للتحصيل الدراسي •

 )املفردات والفهم (القراءة  -
 )احلساب واملفاهيم واملسائل (الرياضيات  -
 ).آليات اللغة واالستخدام والبنية (اللغة  -
 .اهلجاء او التحدث  -
 .اختبار ايوا للمهارات االساسية •

 .والتركيب واالستخدام ) اهلجاء والتنقيط ( -املهارات اللغوية  -الفهم  -املفردات  -
 )واستخدام املرجع ،واجلداول ،وقراءة الرسوم البيانية ،رائط قراءة اخل(مهارات حتليل الكلمة  -
 )املفاهيم  يف الرياضيات وحل املسائل (املهارات يف العلوم الرياضية  -
 . اختبار متروبوليفان للتحصيل الدراسي •

 )معرفة الكلمة والقراءة (القراءة  -
 )التحدث (اهلجاء  -
 )احلساب واملفاهيم وحل املسائل (الرياضيات  -
 علوم العامه ال -
 .العلوم االجتماعية  -
 . اختبار ستانفورد للتحصيل الدراسي •

 .القدرة على الفهم ومهارات التعرف على الكلمة  -
 )املفاهيم واحلساب والتطبيق (الرياضيات  -
 ).التحدث واللغة والعلوم االجتماعية واالستماع واملفردات والفهم (اهلجاء  -
 لتشخيصي التحليلي والذي يركز فيه على القراءة فقط إذ يسعى املقيم ان يتعرف على اى جانـب او   اما االختبارات الىت متثل املستوى ا

  .ومن االمثلة على االختبارات اجلمعية  كما يشري اليها املصدر السابق . اكثر من جوانب القراءة الىت يعاين منها املتعلم 
 . اختبار جيتس للقراءة االساسية •

  .معرفة التفاصيل ،فهم التعليمات  ،لتنبؤ بالنتائج ا ،ادراك املفهوم العام  -
 استخدام الفهـارس   ، استخدام املراجع ،وتشمل قراءة اخلرائط  ٥-٣مهارات الدرس االساسية  اموعة االوىل من ) ب(اختبار ايوا  •

 .التسلسل االجبدي ، استخدام القاموس 
استخدام املراجع اسـتخدام الفهـارس    ،وتشمل قراءة اخلرائط  ٩ -٥مة من مهارات الدرس االساسية اموعة املتقد) ب(اختبار ايوا  •

 .استخدام القاموس قراءة الرسوم البيانية واخلرائط واجلداول البيانية 
 .اختبارات النمو يف القراءة احلديثة للمرحلة االبتدائية وتشمل املفردات والفهم العام والفهم اخلاص  •
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القـراءة الجيـاد   ، القراءة جلمع املعلومـات   ، وتشمل املفردات االساسية ) الصفوف املتوسطة ( ديثة اختبارات النمو يف القراءة احل •
 .الفهم العام ، الفهم االبداعي ، الفهم املباشر ، القراءة للتذوق ، العالقات 

  التقسيم اىل مقاطع ، راكيب حتليل بصري لبعض الت،مفردات يف تراكيب ،اختبارات تشخيص القراءة الصامتة وتشمل مفردات منفصلة  •
اخطـاء البدايـة   ،حذف بعض الكلمـات   ،الساكنة واحلروف املتحركة ،الصوتيات االبتدائية والصوتيات النهائية ، توليف املفردات 
  .االخطاء الكتابية ، والوسط والنهاية 

 :اختبار ستانفورد لتشخيص القراءة هلا اربع مستويات  •
  level Redاملستوى االمحر  -١
  .فهم اجلملة وفهم الفقرة ،التعرف على الكلمات ،مهارات االستماع ،يشمل املهارات الصوتية و
 Green levelاملستوى االخضر  -٢

  .الفهم املباشر واالستنتاجي ،التعرف على املفردات باالستماع ،ويشمل التمييز الصويت وحتليل التراكيب والصوتيات 
 Brown levelاملستوى البين  -٣

  .معدل القراءة ، الفهم املباشر واالستنتاجي،الفهم ، التعرف على املفردات باالستماع  ،الصوتيات  ،التراكيب  ويشمل حتليل
   Blue levelاملستوى االزرق  -٤
فح التص،واالستنتاجي بسرعة القراءة ،الفهم املباشر ،قراءة املفردات ،الصوتيات ،مافوق الثانوي ويشمل حتليل التراكيب) كليات اتمع (

 .والفهم السريع 
وهي ختتلف عن سابقتها بكوا وصفة تفصيلية ميكن من خالهلا التعرف بدقة على ، اما االختبارات املتعلقة مبستوى دراسة احلالة  -

ند ومن االمثلة على ذلك كما يشري كما يشري اىل ذلك بو .الصعوبات الىت يعاين منها املتعلم  من خالل تطبيق اختبارات دقيقة فردية 
  : وتنكر ووسن

لصعوبات القراءة وتشمل اختبارات فردية يف القراءة اجلهرية  والقراءه الصامتة والتعرف على املفردات     Durrelحتليل ديرول  -١
وتسجيل بعض االستجابات واشكال ،والتذكر البصري لشكل الكلمات والتحليل السمعي لعناصر الكلمة باالضافة اىل املشاهدة املنظمة 

 .ك السلو
 : ماك كيلوب لتشخيص صعوبات القراءة ويشتمل على اختبارات عدة هي /اختبار جيتس  -٢
 اختبار القراءة اجلهرية  - أ

 ) .السريع(اختبار املفردات العرض الومضي  - ب
  ).دون حتديد الوقت (العرض  :اختبار املفردات  -جـ

  .اختبار العبارات العرض الومضي السريع  - د
  .اء الكلمة الشائعة ودجمها اختبار التعرف على اجز -ه
  .اختبار تسمية احلروف الكبرية واحلروف الصغرية  -و
  .اختبار احلروف االوىل من الكلمة  -ز

  .اختبار احلروف النهائية من الكلمة  –ح 
  .اختبار احلروف املتحركة  -ي
  ).عند االستماع (اختبار املزج الصويت  -ك
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  .اختبار اهلجاء  -ل
  .الشفهية  اختبار املفردات -م
  .اختبار التقسيم اىل مقاطع  - ن
  ).عند االستماع (اختبار متييز الصوتيات  -ش

  :لتشخيص القراءة    Spacheاختبار سباج 
ن وهي اختبارات مقننة مت اعدادها وتطويرها يف مثاين سنوات هلدف اعطاء تقييم مقنن ملهارات القراءة اجلهرية والقراءة الصامته والفهم ع

  .ستماع طريق اال
يف كل من  وجونسون وكريس Bettsوهناك ثالث مستويات للقدرة القرائية  من خالل التقدير غري الرمسي والىت اشار اليها بتس  -

  :وهي كريك وكليفانت وبوند وتنكر ووسن 
لتعرف على الكلمة يف كل مائة ويتمثل يف قراءة الكتاب  دون الوقوع يف خطأ واحد يف جمال ا:  مستوى القراءة الذايت او االستقاليل -١

وان تكون قراءته بصوت عال وبنربة طبيعيه وعبارات موزونة ومضبوطة االيقاع وان التظهر علية % ٩٩تقل عن كلمة اي بنسبة جناح ال
  .أي عالمة من عالمات التوتر العصيب ومعدل قراءته الصامتة أكثر بكثري من القراءة اجلهرية وختلو من حتريك الشفاة 

وممكن ان يتقدم املتعلم كثرياً حتت إشراف املعلم وتوجيهاته وان ، القدرة على القراءة مع بعض املساعدة من املعلم :  املستوى التعليمي -٢
  %.٧٥حيقق نسبة جناح أكثر من 

املستوى االخطاء الكثرية  أي يعجز املتعلم عن القراءة بشكل تلقائي دون أخطاء إذ يكثر يف هذا:  املستوى احملبط أو مستوى االخفاق -٣
  .مما يقرأه % ٥٠والتردد وإشارات التوتر العصيب  واليستطيع املتعلم ان ينجح اكثر من 

  :أحد االشكال اآلتية وقد تأخذ األخطاء  ، وهناك منط آخر يعتمد حتديد األخطاء يف القراءة ، تعد هذه االساليب للتقدير الغري رمسي 
 .او اجزاء  من الكلمة املقروءة ،ت كأن حيذف بعض الكلما:احلذف  - أ

 .حيث يضيف بعض الكلمات او املقاطع أو بعض احلروف : اإلضافة   - ب
 .ابدال بعض احلروف دون ان يكون هناك مايربره : االبدال   - ت
 .يكرر اجلمل وخاصة عندما تصادفه كلمة ال يعرفها : التكرار   - ث
 .قلب ، كأن يقرأ قبل : االخطاء العكسية   -  ج
 .لسريعه غري املفهومة أو البطيئة حبيث تكون غري عادية ومالحظة القراءة ا  -  ح
 .نقص الفهم   -  خ

وامنا يركز على هذه االسباب الىت جتعل املتعلم يقع يف هذه االخطاء ، أن اخصائي التشخيص اليركز على اخطاء معرفة الكلمة بذاا  -
  .كاالبدال واحلذف والتكرار والعكس والقلب 

كما أشارت اىل ذلك ، ب الىت تؤدي اىل هذه االخطاء الن ذكرها يعد ابتعاداً عنها او عالجها لالخطاء القرائية البد من ذكر االسبا
  .هارجروف وبوتيت 

 :االبدال واسبابه  - أ
 .ضعف مهارة قراءة الكلمة  .١
 .ضعف استخدام السياق  .٢
 .االعتماد بشكل كامل على السياق  .٣
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 .عدم االهتمام والالمباالة  .٤
 .عة القراءة السري .٥
 .صعوبة املادة املقروءة  .٦
 .ضعف حدة السمع  .٧
 .القراءة حتت ظروف االجهاد والضغط  .٨
 .ضعف التمييز السمعي  .٩

 .النطق اخلاطئ    .١٠
  اختالف اللهجات  .١١
  .االستجابات املندفعة او السريعة دون تفكري  .١٢
  .اخلربات املختلفة  .١٣

 : احلذف واسبابه  - ب
  ضعف مهارة قراءة الكلمة  .١
 لبنائيضعف مهارة التحليل ا  .٢
 ضعف املهارات الصوتية  .٣
 ضعف استخدام منبهات السياق  .٤
 .ضعف القراءة السريعة للكلمات بصريا وذلك مبجرد رؤيتها  .٥
 عدم املباالة واالهتمام .٦
 القراءة السريعه  .٧
 اختالف اللهجات  .٨
 حذف او شطب الكلمات الىت حتمل معاين كثرية  .٩

 ضعف التدريس  .١٠
 ضعف الفهم  .١١
 ضعف التتابع البصري .١٢
 الت الزمنية الوقفية املشك .١٣

  :التكرار واسبابه  -  جـ
 بطء معرفة الكلمة  .١
 توفري الوقت حملاولة قراءة الكلمة وذلك بسبب ضعف مهارة معرفة الكلمة  .٢
 تصحيح الذات لالخطاء السابقة  .٣
 املساعدة يف زيادة الفهم  .٤
 املادة املقروءة صعبة جدا .٥
 قلق املتعلم .٦
 زيادة تصحيح االخطاء البسيطة  .٧
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  مالحظة الترقيم الفشل يف .٨
 .ضعف القراءة السريعة  للكلمات بصريا وذلك مبجرد رؤيتها  .٩

  :االدخال واسبابه  –د 
 عدم االنتباه  .١
 القراءة السريعه  .٢
 ضعف مهارة معرفة الكلمه  .٣
 ضعف الفهم  .٤
 عدم املباالة واالهتمام .٥
 تصحيح الذات لالخطاء السابقة  .٦
 اكثر من القراءة  ماميتاز به املتعلم من سهولة يف اللغة الشفيه .٧

  :العكس واسبابه  - هـ 
 خطأ يف االجتاه من اليسار اىل اليمني  .١
 ضعف التدريس  .٢
 القراءة السريعة  .٣
 .االضطراب العصيب  .٤

  :التردد واسبابه  -و
 عادة سيئه  .١
 ضعف مهارة معرفة الكلمة  .٢
 ضعف الفهم  .٣
  .نقص املراقبة السمعية  .٤

 
o عالج صعوبات القراءة :  

مسبقا الن التخطيط يساعد على استغالل الوقت واجلهد وبالتايل ميكن ان حيقق االهداف بسهولة ويسر، ولكن جيب يتطلب العالج ختطيطا 
 :ان تتصف اي خطة عالجية بالنقاط التالية

  .ان تكون فردية •
  .ان تتناسب مع املتعلم ومساته •
  .ان تكون حمددة •
  .ب ان متنح املتعلم الدافعية للتجاوب واالجنازجي •
  .ن متنوعةب ان تكوجي •
  .ان ختتار املادة احملببة واملرغوبة للمتعلم وليس املعلم •
 . ان تكون متسلسلة من السهل اىل الصعب •
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 : من الطرق اليت استخدمت يف عالج الصعوبات القرائية
  : الطريقة احلسية حركية .١

ركية، وخاصة االطفال الذين يعانون من تعتمد هذه الطريقة على استخدام اكثر من حاسة اضافة اىل احلركة حيث مسيت الطريقة احل
صعوبات قرائية، وحنن نعلم بشكل عام ان امللموس افضل للتعلم والفهم من غري امللموس وخاصة بالنسبة لالطفال الذين حيتاجون رعاية 

  .خاصة
  .. ليشري كل حرف من هذه احلروف اىل حاسة من احلواس) VAKT  (ويطلق على هذه الطريقة اختصارا 

  . حيث يشاهد الطفل الكلمة املراد تعلمها)  Visual (يعين استخدام احلاسة البصرية   Vرف فاحل 
  .حيث يسمع الطفل الكلمة وينطقها ) Auditor y( ميثل احلاسة السمعية   Aواحلرف 
 .حيث يتبع الطفل الكلمة باحلاسة احلركية)   Kinesthetic(يعين استخدام احلركة   Kواحلرف 
  .حيث يتبع الطفل الكلمة باصابعه)  Tactual (ثل احلاسة اللمسيةمي    Tواحلرف

 : اربع مراحل هي)  اي احلس حركية ( وهلذه الطريقة
حيث يكتب املعلم الكلمة على السبورة او على ورقه ويدعو املتعلم ايل تتبعها بأصبعه ونطقها جزء جزء ويكرر هـذه    . مرحلة التتبع .١

 . مث يكتبها بعد مسحها مستعيناً بالذاكرة البصرية ، طق الكلمة بشكل كامل مث كتابتها العملية وجيرى خالل التكرار ن
وان املادة القرائية كما يشري إىل ذلـك   . وامنا هى ختتفل من طفل إىل اخر ، ال يتعني وفق هذه املرحله وضع سقف زمىن لالنتهاء منها 
  .وال من ناحية املوضوع  بوند وتنكر ووسن الجيرى تبسيطها ال من ناحية املفردات

وهي مرحله متطـورة قياسـاً   ، حيث يتعلم نطق الكلمة من خالل النظر اليها دون حاجة إىل التتبع باصبعه  . مرحلة االعتماد الذايت .٢
  .باملرحلة االوىل إذا بأمكانه كتابة الكلمات من ذاكرته وقرائتها 

ذه املرحله قراءة الكلمه بنفسه مث كتابتها تاركاً الكلمات الىت اعدها املعلـم   حيث يستطيع الطفل ىف ه . مرحلة قراءة الكلمة املطبوعة .٣
  . إعدادا خاصاً له حيث يقدم له ماهومطبوع ويقرأ منه 

  حيث يستطيع الطفل ىف هذه املرحله من قراءة كلمات جديده متشاه للكلمات اليت سبق ان تعلمها كلياً او جزئياً .  مرحلة التعميم .٤
 : تيةالطرق الصو .٢

  : ومنها وهي الطرق اليت تعتمد على الوحدات الصوتية او احلروف كاساليب عالجية لالطفال الذين يعانون من صعوبات قرائية 
  :  طريقة مونرو •

وهي تعد من اشهر الطرق الـيت اسـتخدمت   . اعتمدت هذه الطريقة بشكل اساسي على التركيز الصويت والتدريب املتاين املتكرر واملتنوع
لوب عالجي يف تعليم االطفال الذين يعانون من صعوبات قرائية فقد خيطأ يف نطق احلروف املتحركة او الساكنة، او يف الربط بني الرمز كاس

  .املكتوب والصوت املنطوق ومنهم من يعاين يف تتابع اصوات احلروف واجتاه الرمز املكتوب هلا من اليمني اىل اليسار
 : وتتلخص هذه الطريقة مبا يلي

وتبدأ من . التدريب على التمييز بني االصوات حيث يعمل املعلم بطاقات حتتوي على صور تبدا بنفس احلرف الساكن او املتحرك .١
  .البسيط اىل الصعب حيث تبدا باحلروف غري املتقاربة يف االصوات وبعدها االصوات االكثر تقاربا مثل س،ص

يتدرج الطفل من حرف . احلرف يف البداية ومن مث مجع اصوات احلروف ليكون الكلمةميكن ان يتبع : الربط بني احلرف وصوته الشائع .٢
  .واحد اىل حرفني احدمها ساكن واالخر حرف علة مث ثالثة حروف وبعدها اربعة حروف
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لى معرفة االجتاه الصحيح تساعد عملية التتبع املتعلم ع. واخريا يتتبع الكلمات املكتوبة على ورقة ويتلفظ ببطء وبعدها يسرع يف التلفظ     
  .يف قراءة الكلمات من اليمني اىل اليسار

 :  طريقة جلنجهام •
  .تستخدم هذه الطريقة اكثر من حاسة لتعليم القراءة والكتابة والتهجئة مستخدما الرموز الصوتية حيث مسيت بالطريقة اهلجائية

ية الربط اذ جيري اوال ربط الرمز البصري مع اسم احلرف مث ربط الرمـز   تبدا هذه الطريقة بتعلم احلرف مث الكلمة مث اجلملة عن طريق عمل
فتحاول هـذه   . البصري مع صوت احلرف مث ربط احساس اعضاء كالم الطفل يف تسمية احلروف واصواا كما يسمع نفسه عند قراءا

  .العضلية-الطريقة ربط النماذج البصرية، والسمعية، واحلسية
  .تعلمني ذوي الصعوبات الشديدة يف تعلم القراءةوهي طريقة صاحلة مع امل

 : كريك للقراءة العالجية-كريك- طريقة هيج •
 مجطورت هذه التدريبات لالطفال املعاقني القابلني للتعلم ، والذي يعتمد استخدام الطريقة الصوتية بطريقة منظمة باستخدام التعليم املرب

  .بسيط فيهويقسم كل تدريب اىل اربعة اقسام، وجيري تغيري 
  .زال، قال، حال: مثليتم تغيري احلرف املتحرك االول  : يف القسم االول
  .فار، فاز، فاق: مثليغري احلرف اخلري  : يف القسم الثاين

  .كتب، فتق، ستر: مثليتم تغيري احلرف االول واالخري  : ويف القسمني الثالث والرابع
 :ة وهيوقد اقترح كارلن خطوات الستخدام الطريقة الصوتي

 :                                              اختيار الكلمات .١
  .. املتمثل باختيار كلمات متشاة يف عالقات بني الصوت والرمز  
وهي ، قاس ، قاد ، قال ، قام :  مثالاطلب من املتعلمني ان ينظروإىل الكلمات وانت تقرؤها هلم . اكتب كلمات اموعه على السبوره  

مث قم بوضع قائمه اخرى من . والطلب من املتعلمني ان يضعوا خطاً حتت احلروف املتماثلة يف الكلمات ) قا ( لمات متاشبهه بالصوت  ك
 وكلفهم بأن يضيفوا كلمات اخرى تتجـانس ولكمـات اموعـة   ، الكلمات شريطة ان تكون من املخزون اللغوي الشفوى للمتعلم 

  .اليت تتجانس مع الصوت املستهدف للتعلم واطلب التعرف على الكلمات 
 :                                                                 ابدال الصوت .٢
    .. يطلب من املتعلمني يف هذه اخلطوة تطبيق تعميمام اجلديدة حول العالقة بني الرمز والصوت لتساعدهم يف تعرف الكلمات اجلديدة 

اسئل املتعلمني ماوجه الشبه بـني   . نار ، نام :  مثال. واكتب حتتها كلمه مشاه للصوت املراد تعليمة ، على السبورة  اكتب كلمة بصرية
ارجع االن إىل قائمه الكلمات السابقه املكتوبه على السبوره اليت تبدا باحلرف قاف واسئل املتعلمني عما حيـدث لـو ابـدلنا   . الكلمتني 

ماذا تصري كلمة نام عنـدما نبـدل   " ق"تذكروا كيف نلفظ الكلمات اليت تبدأ باحلرف : باحلرف  ق بقولك  احلرف نون ىف كلمة نام
؟ كرر هذا االجراء بأستخدام اخرى جاعالً املتعلمني كل مره يالحظون اوجه الشبه واالختالف " .........ق " باحلرف " ن" احلرف 

  . ده اليت تكتبها ويبدلون احلروف واالصوات لتعرف الكلمات اجلدي
 :   استخدام السياق .٣
وإذا مل يتذكرو الكلمات .  ل ، ويطلب من املتعلمني قراءاوهو استخدام الكلمات اليت تعلمها املتعلمون يف اخلطوة الثانية ووضعها يف مج 

قراءة مجل اخرى على كلمات جديدة وتنتهي هذه اخلطوه ب" ق" وتبدأ باحلرف ، اجلديده فعليهم ان يفكرو يف كلمة هلا معىن ىف اجلملة 
  . " ق " تبدأ باحلرف 
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   ؟.. كيف حنسن فهم املادة املطلوبه  
الن دالالت ) املاده املكتوبه ( انه مهم ان يستطيع املتعلم من متيز الرموز ولكن األهم من ذلك ان يتجاوز ذلك إىل فهم الكلمات أو اجلمل 

  . ارتباطاً وثيقاً بتكوين االفكار يف خمتلف نواحى احلياة ومضامني املادة املكتوبة هو الذي يرتبط 
  

 : اشارت سلفيا ويسلدك إىل ستة انواع من الفهم هي  •
  .ويسأل اسئلة مركزة على قراءتة ، الفقرة او النص يقرا الطالب . الفهم احلريف  .١
  .يطلب من املتعلم بعد قراءتة للنص أو الفقرة تفسري ماقرأ  .الفهم االستنتاجي  .٢
  .بعد ان يقرأ املمتحن النص أو الفقره يسأل املتعلم أسئلة حول قراءتة  .الفهم االستماعي  .٣
  . يطلب من املتعلم بعد قراءتة الفقرة او النص أن حيلل ويقيم ويعمل احكام على ماقرأه  .الفهم النقدي  .٤
  . حنو النص ) العاطفيه ( ت املتعلم االنفعالية ويقوم املمتحن بتقييم استجابا، يقرأ املتعلم الفقرة أو النص  .الفهم العاطفى  .٥
  . يقرأ املتعلم الفقرة أو النص ويقيم املمتحن معرفة املتعلم للكلمات  .الفهم املعجمى  .٦
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 احملاضرة احلادى عشر
  )صعوبات الكتابة( ثانياً

 
  :عناصر احملاضرة 

 .ماهية الكتابة  •
 .متطلبات تعلم الكتابة •
 .مل املسببة لظهور صعوبات الكتابةالعوا •
 .مؤشرات صعوبات تعلم الكتابة •
 .تشخيص صعوبات تعلم الكتابة  •
 .عالج صعوبات تعلم الكتابة •
o  ماهية الكتابة: 

من املهارات اليت تعطي انتباها كبريا من قبل التربويني المهيتها للتعبري عن الذات اذ هي احد اشكال اللغة اوالتواصل وتسـمى اللغـة    •
 .كتوبةامل

تعد الكتابة احد االبعاد االساسية للبعد املعريف، وهي عملية رسم حروف او كلمات باالعتماد على كل من الشكل والصوت للتعـبري    •
   .من خالهلا عن الذات االنسانية مبا فيها من مفاهيم ومعاين وختيالت

لنمذجة لذا نؤكد على امهية اختيار املعلم ليكون منوذجا يعتمد الطفل يف تعلم رسم احلروف والكلمات بشكل اساسي على التقليد و ا •
يقتدى به وخاصة يف املراحل االوىل ملا هلا من تاثري كبري يف تشكيل رسم احلرةف والكلمات للطفل الصغري علما بان السنوات االوىل 

  .تعترب اللبنات االساسية يف بناء املهارات بشكل عام وخاصة مهارة الكتابة
 .طفال اىل مشاكل يف الكتابة قد تعود اىل ضعف السيطرة على احلركات الدقيقة اي املهارات احلس حركيةوقد يتعرض اال •
    وقد تعود صعوبة الكتابة اىل االضطرابات العصبية او تأخر النضج، ورمبا تكون نتيجة لعدم خربة الطفل يف كيفية كتابة احلروف بشكل    •

 .بشكل صحيح او يف حركة اليد او يف االدراك البصري او قصور يف التغذية الراجعة صحيح او تكون املشكلة يف مسك القلم
   والبد من االشارة اىل ان هناك عالقة بني الكتابة الضعيفة والتهجئة الضعيفة فالكتابة الضعيفة ختفي ورائها جئة ضعيفة، كما ان     •

  .ضعيفة السرعة وعدم االهتمام عند الكتابة قد خيفي ورائه جئة
 وجيدر التذكري بان ذلك ال يعين ان الطفل يف سنوات عمره االوىل لديه صعوبات الكتابة وامنا تقتصر يف املرحلة العمرية اليت تكون    •

  .مناسبة بشكل عام للكتابة املقبولة
 تقسم صعوبات الكتابة اىل ثالث فئات ختتلف يف اعراضها هي: 

  :واعراضها . القرائية صعوبات الكتابة الناجتة عن الصعوبات .١
  .يتعرض الفرد اىل اخطاء كثرية يف التهجئة واخطاء يف الترقيم •
  .حذف مقاطع كاملة •
  .تبديل الكلمات مثل كتابة ولد بدال من بنت •
  .خيلط بني حروف كتابة اليد واحلروف املطبوعة •
 .ال تتسم احلروف واالرقام باالنتظام ويتخللها التشويه •
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 : واعراضها. باحلركة صعوبات الكتابة املرتبطة .٢
  .قصور واضح يف التنظيم الناتج عن القصور يف احلركات الدقيقة •
  .مسك القلم بشكل غري صحيح •
  .وضع الورقة بشكل غري صحيح •
  .تشكيل احلروف واالرقام بشكل سيء •
  .تكون الكتابة جمهدة •
 .قد يعاين من امل بدين عند الكتابة •

 : وعراضها. صعوبات الكتابة املكانية .٣
  .ابة على اهلامش وخارج االماكن املخصصة للكتابةالكت  •
  . فراغات متناقضة  •
  .عدم االتساق بني احلروف  •

o متطلبات تعلم الكتابة :  
 : وملهارة الكتابة متطلبات كثرية هي. تعلم اي مهارة يتأثر بعوامل مرتبطة خبصائص املهمة التعليمية ذاا واخلصائص الشخصية •
  :النضج احلسي االدراكي .١
ب الكتابة نضجا حسيا حركيا كافيا لتشكيل احلروف بشكل صحيح باالضافة اىل التآزر البصري احلركي، فالنضج بشكل عام ميثل تتطل •

فهو يؤدي اىل تعديل النمط العضوي . فاجلميع خيضع له النه يرتبط بالوراثة، بينما يرتبط التعلم بالبيئة. منوا داخليا حيدث بشكل ال ارادي
  .ابة للمثرياتيف كيفية االستج

، اذ يرى البعض ضرورة اال تقل اعمارهم عن سبع سنوات لكي يكـون    لذلك فهناك نقاشات دارت حول قبول االطفال يف املدارس •
 . االطفال مبستوى كاف يف النضج لتعلم املهارات االساسية املطلوبة ومن ضمنها الكتابة

 : القدرة املطلوبة على السمع واالبصار .٢
سمع حاستان ضروريتان الكتساب مهارة الكتابة، فالبصر يساعد الطفل على ادراك احلروف واشكاهلا بشكل سليم، كما ان البصر وال  •

  .يفترض مساعها لربطه الشكل بامسه واي خلل يف جهازي السمع والبصر قد يؤثر سلبا يف اكتساب مهارة الكتابة
   : القدرة العقلية .٣
ما ازدادت قدرات الفرد العقلية كلما ساعد ذلك يف اكتساب املهارات االساسية بشكل عـام   ان اللغة بشكل عام نشاط عقلي لذلك كل •

ومنها مهارة الكتابة،فاالكثر ذكاءا اقدر على االستيعاب والفهم واحملاكاة لذلك تعد مظاهر صعوبات الكتابة واحدة من مظاهر املعـاقني   
  .عقليا او املتخلفني دراسيا

  : القدرة على التمييز .٤
ذلك يرتبط بشكل اساسي بوعي الطفل الدراك اليمني واليسار فهناك من مييل اىل استخدام جانب دون غريه، فالطفل االعسر قد جيد  ان •

صعوبة يف اكتساب مهارة الكتابة باليد اليمىن الن ذلك حيدث شكال من اشكال الال متاثل بني ما يفعله املعلم من استخدام اليد الـيمىن   
 ىل اليسار،بينما يتبع الطفل اجتاه معاكس،ادراك الطفل التمييز بني اليمني واليسار يساعد على اكتساب مهارة الكتابةباجتاه اليمني ا
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   :النضج العصيب  .٥
وقـد   . اجلهاز العصيب جمموعة من اخلاليا اخلاصة اليت تربط بني اعضاء اجلسم واحلركة فهو يؤثر بشكل عام يف احلركات اجلسمية للفرد •

 . لل يف رسم الكلمة هو اخللل يف اجلهاز العصيبيكون اخل
  : التطور اللغوي الشفوي .٦
وية يعد التطور اللغوي مهم جدا للتعبري الكالمي اذ ان هناك عالقة وثيقة بني اللغة واالفكار، يعتمد تفكري الفرد على مقدار احلصيلة اللغ •

ته اللغوية كما ان قدرته اللغوية تساعده على التمييز بني االصوات الـيت   اليت ميتلكها ويف ذات الوقت ال يعرب عن افكاره اال بقدر حصيل
  .تشكل احلروف مما يساعد املتعلم على رمسها

   : القدرة املكانية .٧
ان االدراك املكاين للمتعلم له ارتباط وثيق بقدرته علي الكتابة فمعرفة املساحات واالشكال قد يساعد املتعلم على تشـكيل حـروف    •

 .ك تعد انشطة رياض االطفال كالقطع والرسم الشكال خمتلفة تساعده على ادراك االشكال واملساحات وتزيد قدرته الفراغيةلذل.كتابته
  :التغذية الراجعة  .٨
ء للتغذية الراجعة تاثريا يف التعلم االدائي، وقد تكون داخلية من خالل ادراك املتعلم الداءه او خارجيا من املعلـم او املـدرب او اوليـا    •

ميكن القول ان االم املثقفة الواعية اكثر اسـتخداما للتغذيـة   . متكن التغذية الراجعة املتعلم من التحسني والتعديل والتغيري الدائه. االمور
  .الراجعة من االم الغري مثقفة

   :التدريب  .٩
 حتتاج تدريب كاف من قبل مدرب او معلم والكتابة من املهارات اليت. يتطلب اكتساب اي مهارة تدريبا مستمرا لفترة زمنية الكتساا  •

 .ماهر ويكون منوذجا عمليا
o مراحل الكتابة : 

  .يفترض ان يتعلم الطفل مسك القلم بشكل سليم والسيطرة عليه متاما قبل بدء الكتابة:  مرحلة مسك القلم •
  .ال تتسم باالنتظاموميكن ان نطلق على هذه املرحلة مرحلة اخلربشة اليت تظهر خطوط :  الكتابة بشكل عشوائي •
تكون مستقيمة اوعمودية اومائلة لفترة زمنية حتدد وفقا لقدرات الطفل العقلية،ويتم مساعدة الطفـل يف هـذه   :  كتابة خطوط منتظمة •

  .املرحلة باستخدام النقاط مث يطلب منه ان يرمسها
الجبدية باستخدام التنقيط مع اظهار منوذج للتقليـد   من خالل استخدام اخلطوط السابقة يف تشكيل احلروف ا:  استخدام عملية التشكيل •

  .حىت يصبح قادرا على الكتابة بدون تنقيط
وبعدها نتدرج اىل حرفني واكثر مع اعادة وتكرار وتغذية راجعة مع تغيري موضع احلـرف يف   :  التدرج يف رسم احلروف بشكل منفرد •

 . الكلمة  )اخر  –وسط  -اول( الكلمة 
o هور صعوبات الكتابةالعوامل املسببة لظ : 
 هناك عوامل متعددة قد تسهم يف ظهور صعوبات الكتابة وهي: 

  .القصور البصري والسمعي .١
  ).املنخفضة(الدافعية الواطئة  .٢
  ).كفاءته املهنية والشخصية واملعرفية واالجتماعية(املعلم والتدريس  .٣
  ).باعتبارها كيان مادي واداري وتنظيمي وفيزيقي(املدرسة والصف  .٤
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  ).االعسر(استخدام اليد اليمىن عدم  .٥
  ).نتيجة خللل يف املخ(اضطراب الضبط احلركي  .٦
o مؤشرات صعوبات تعلم الكتابة : 
 .افتقار الكتابة اىل الترتيب والتنسيق والتنظيم  •
  .عدم التحكم والسيطرة يف الكتابة واليت تظهر من خالل مسك القلم بشكل غري سليم •
  .لمات ال مربر هلااضافة او حذف حروف او مقاطع من الك •
  .واخللط بينهم ) ض ، ص /ش  ، س /ز  ر،/ ت  ، ب( عدم التمييز بني احلروف املتشاة مثل  •
 . اعلى بدال من اسفل) ب(عكس الكلمات او احلروف وقلب اماكن احلروف مثل وضع نقطة حرف  •
o تشخيص صعوبات تعلم الكتابة : 

هو احملك االكادميي الذي ميكن ان يقوم به املعلم العادي، معلم التربية اخلاصـة    احملك االساسي يف عملية تشخيص صعوبات التعلم نا •
 .جراء غري رمسي كان يطلب املعلم من الطفل كتابة كلمة او عدة كلمات او مجلة او اكثرإك

  .مشتركة بني االثننيوميكن للمعلم ان يعرف اليد اليت يستخدمها الطفل فهل يعتمد بالكامل على اليد اليمىن او اليسرى او حالة  •
وقد يستعني املعلم بعمليات كالقطع والركل واالكل وغريها او التمييز بني االجتاهات او كتابة خطوط افقية او عمودية والكتابة ذاا  •

  .من حيث التنظيم والتنسيق والترتيب والدقة كاساليب تشخيصية
 ك وكلفانتوميكن للمعلم مالحظة املهارات التالية كما اشار اليها كري: 

  .وضع اجلسم واليد والرأس والذراعيني والورق .١
  .مسك القلم .٢
  ).ميل احلروف  –منحنية  –افقية  –عمودية ( اخلطوط  .٣
  .تشكيل احلروف، الشكل واحلجم .٤
 .استقامة اخلط .٥
 .الفراغات بني احلروف واحلواشي .٦
  ).استقامة اخلط وعدم متوجه  –خفيف  –داكن اللون  –الضغط ( نوعية اخلط  .٧
  .اخلطوط وصل .٨
  .اكمال احلروف .٩

 .التقاطع .١٠
 : وهناك اسباب اخرى لصعوبات تعلم الكتابة وميكن استخدام احملكات التالية •

  احملك النفسي  .١
  ). من خالل تطبيق اختبارات الذكاء ملعرفة القدرات العقلية (    

  احملك الطيب  .٢
  ).قد تكون االسباب عضوية (     

  حمك البحث االجتماعي  .٣
  ).لطفل واسرته بكل متغرياته دراسة ا(     
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o عالج صعوبات تعلم الكتابة : 
صعوبات الكتابة هي نتيجة السباب متعددة ذاتية وموضوعية بيئية ووراثية، ونتيجة لتعدد االسباب املؤدية اىل صعوبات الكتابة، فان  •

 : ج صعوبات تعلم الكتابة وهيالعالج قد يتحدد وفق السبب الذي ادى اىل الصعوبة، لذلك تعددت االساليب املتبعة لعال
  : العالج الطيب .١

  .قد تكون الصعوبة راجعة اىل قصور حسي او عضوي
  : العالج احلركي .٢

  . ان اضطراب الضبط احلركي يعد من االسباب اليت تؤدي اىل صعوبة الكتابة
 : عالج القصور البصري .٣

ز البصري والتناسق احلركي البصري من العوامل املسببة لصعوبات ان اجلانب البصري مبا فيه االدراك البصري والذاكرة البصرية والتميي
  .الكتابة

  : العالج بالتعليم الصحيح .٤
  .حيث يعلم الطفل كيفية تشكيل احلروف من السهل اىل الصعب مستخدمني اسلوب التشكيل والنسخ على النقاط املشكلة للحرف

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                                                                                                                                            ٦٤ 

 احملاضره الثانية عشر
  ) ات الرياضياتصعوب(  ثالثاً

 
  :عناصر احملاضرة 

  مقدمة •
 .ما هي صعوبات التعلم يف الرياضيات •
  ما هي الصعوبات اليت تؤثر يف تعلم احلساب والرياضيات •

  : مقدمة
سبق ان اشرنا ان صعوبات التعلم ليست واحدة لدى االفراد ذوي صعوبات التعلم، فقد تكون بعض مظاهرها عند فرد بينما ال  •

 .و اكثرتوجد عند آخر ا
و من احد التصنيفات للذات االنسانية هو تصنيف الذات اىل اكادميية وغري اكادميية، ويتبني من ذلك ان هناك عالقة بني اجلوانب  •

ومن هنا ميكن . املتعددة اليت متثل الذات االكادميية، فأي قصور يف جانب سيؤثر يف اجلوانب االخرى ولكن ليس بدرجة واحدة
قة بني ضعف القراءة والضعف يف الرياضيات ولكن هذه املسألة ليست حتمية اذ حيدث ان فرد لغته وقراءته القول ان هناك عال

  .جيدة لكنه يعاين من صعوبات يف احلساب والرياضيات
  .تؤثر صعوبات احلساب يف االجناز املدرسي، كما يكون هلا تأثري يف االنشطة احلياتية، وخاصة االستدالل الرياضي •
ياضيات باا لغة رمزية عاملية لكل الثقافات، وهي مهمة جلعل الفرد يفكر، وان يسجل ما يرى، وان يتصل مع االخر تتميز الر •

  .باالفكار املتعلقة بالعالقات الكمية
اذ يعد االول اكثر مشولية  Mathematics)(ومصطلح احلساب  Mathematics)( البد من التفريق بني مصطلح الرياضيات •

  .ث يشمل العد والقياس واحلساب واجلرب واهلندسة والتفاضل والتكامل وغريها، ويكون احلساب احدهاحيمن الثاين 
من االطفال ذوي صعوبات التعلم  %٢٦يعاين كثري من االطفال ذوي صعوبات التعلم من صعوبات الرياضيات اذ يعتقد ان  •

 .يعانون من مشاكل يف الرياضيات ويزودون باملساعدة
o التعلم يف الرياضيات ما هي صعوبات : 
   والذي يعين  Dyscalculia)(القصور يف تعلم املفاهيم الرياضية وما يتعلق ا من عمليات حسابية، أطلق على هذه الصعوبة مصطلح  •

  .Dyslexia)(صعوبة تعلم واستخدام املفاهيم الرياضية، واليت ترادف يف القراءة مصطلح 
ن صعوبات يف القراءة بينما تكون صعوبام اقل بكثري يف الرياضيات، وقد حيدث العكس، او قد وقد جند اطفاال يعانون بشكل شديد م •

ولكن اذا وازنا بني القراءة والرياضيات يف مدى االهتمام الذي اعطي هلما من قبل . تكون الصعوبة متقاربة يف القراءة والرياضيات
  .يات ملا للقراءة من تأثري كبري يف اجلوانب االكادميية االخرى، واحلياة بشكل عاماملتخصصني، جند ان االهتمام بالقراءة اكثر من الرياض

وعلى اية حال، فانه من الضروري معاجلة صعوبات التعلم يف الرياضيات بشكل مبكر من خالل اساليب وطرق مناسبة وبرامج فاعلة،  •
  .اواال قد تستمر هذه الصعوبات مع الفرد حىت وصوله مرحلة الرشد احيان

والبد من القول يف هذا الصدد ان الضعف قد ال يكون واحدا يف فروع الرياضيات، فقد يكون احدهم افضل حاال يف اهلندسة من اجلرب  •
وقد يكون العكس مع آخر، ولكن يف ذات الوقت ميكن القول كذلك ان اي ضعف يف اي موطن ال يستقل بذاته وامنا قد يكون له تاثري 

  .تعلقت يف الرياضيات او يف القراءة او اللغة على مواطن اخرى سواء
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o ما هي الصعوبات اليت تؤثر يف تعلم احلساب والرياضيات : 
كثري من اخلصائص اليت تؤثر بشكل سليب يف تعلم احلساب والرياضيات هي صعوبات قد تكون مشتركة يف اجلوانب االكادميية بشكل عام 

  : هيوخاصة تلك املتعلقة بالقراءة والكتابة 
  ). قريب/ ، بعيد منخفض / ، عالٍ اسفل /اعلى (الصعوبات يف العالقات الفراغية مثل .١
  ). اقل / ، اكثر صغري/كبري (الصعوبات يف ادراك العالقات احلجمية مثل .٢
  .الكف احلركي الذي يظهر يف السلوك واحلركة .٣
  .رىاالستمرار يف العملية اليت يفترض ان يتوقف منها وينتقل اىل اخ:االستمرارية .٤
  .ويظهر ذلك يف تتابع احلروف) اليسار/اليمني(صعوبة التفريق بني االجتاهات  .٥
  ).كالصعوبة يف تكوين مفاهيم او فهم العالقة بني السبب واملسبب(الصعوبة العامة يف التفكري ارد .٦
  .الصعوبة العامة يف الرموز اللغوية وخاصة املتعلق بالنظام اللغوي اخلاص باحلساب .٧

  : على االخطاء الشائعة عند االطفال ذوي صعوبات التعلم ومن االمثلة
  : اخللط بني مرتليت االحاد و العشرات مثال  .١

٢٥٤٣  
 +٣٤١٨  

٥١٠٥١١  
  : اجراء عملييت اجلمع والضرب يف نفس املسالة مثل .٢

٥٤٣  
 +٢٢٣  

١٠٦٦  
  : جيمع من اليسار اىل اليمني مثل .٣

٤٣٢  
 +٥٩٤  

٩١٢٦  
  : كوسة مثلاو يقرا او يكتب االرقام بطريقة مع .٤

٩٨  
 +٣٥  

٣١٣  
  : ويف هذا السياق ميز جونسون مثانية امناط خمتلفة تؤثر بشكل مباشر يف تعلم الرياضيات

  .صعوبات الذاكرة .١
  .صعوبات التمييز السمعي والبصري .٢
  .صعوبات الترابط السمعي والبصري .٣
  .صعوبات االدراك البصري .٤



                                                                                                                                                            ٦٦ 

  .صعوبات االدراك الفراغية واالجتاهية .٥
  .اللفظي صعوبات التعبري .٦
  .صعوبات الغلق والتعميم .٧
  .صعوبات االنتباه .٨

  : وقد وضح صعوبات التعلم واملستوى املنهجي واحملتوى وجمال املهارة يف اجلدول التايل
  

 احملتوى وجمال املهارةاملستوى املنهجي   صعوبات التعلم
الترابط - البصري -التمييز السمعي - الذاكرة

االدراك احلركي -البصري - السمعي
  ستوى االستعدادم

( Readiness Level ) 
 التعبري اللفظي -التصنيف  - العد - معرفة االعداد 

 ).املفردات اللغوية( العالقات –
  االجتاهات الفراغية

  التعبري اللفظي
  الغلق والتعميم
االنتباه 

  املستوى التمهيدي
( Introductory Level ) 

لى مبستوى اع التعبري اللفظي -املفردات اللفظية 
العالقات بني  -حل املشاكل  -من السابق 

التصنيف ) والطرح اجلمع( العمليات -اموعات 
 .مبستوى اعلى من السابق

 
  املستوى ما بعد التمهيدي

( Post Introductory 
 Level )

تطبيق القاعدة  -عمليات الضرب والطرح 
 .حل املشاكل املكتوبة وغري املكتوبة -والقانون 

  
  : ض احلاالت اليت واجهها معظم املدرسني كما اشار اليها العلماء حول االطفال ذوي صعوبات التعلموتلك هي بع

املتعلمون الذين تكون واجبام البيتية ليست باملستوى املقبول بسبب النسخ غري الدقيق واليت تؤدي اىل صعوبة قراءا، او عدم تنسيق  .١
  .االرقام

  .ول باحلقائق االساسية اردة لكن هذه احلقائق ختتل عندما تكون مع الكلمة املقرروءة او احلساباملتعلمون الذين يعملون بشكل مقب .٢
  .املتعلم الذي يبدو انه ال ينتبه، او  اليتجاوب مع التوضيحات املقدمة بشكل شفهي، وال يستطيع االجابة على االسئلة يف الصف .٣
  .قائق االساسيةيرفض كبار املتعلمني يف املرحلة االساسية تعلم احل .٤
املتعلمون الذين ال يتبعون اجراءات صحيحة، فبدال من اتباع عملية الضرب يتبع عملية اجلمع، او يتخطى خطوات ببعض االجراءات  .٥

  .العشوائية
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 احملاضرة الثالثة عشر 
  )صعوبات الرياضيات( تابع 

  :عناصر احملاضرة 
 : رياضياتالصعوبات الشائعة اليت تؤثر سلبا يف تعلم ال

  .الصعوبات االدراكية البصرية والسمعية -١
  ).املكانية ( الصعوبات الفراغية  -٢
  .صعوبات الذاكرة -٣
 .الصعوبات احلركية -٤
  .الصعوبات اللغوية -٥
  .قصور يف استراتيجيات التعلم املعرفية -٦
 . Math anxietyقلق الرياضيات  -٧
  .العوامل االسرية -٨
 .البيئة املدرسية -٩
o ر سلبا يف تعلم الرياضياتالصعوبات الشائعة اليت تؤث 

  : الصعوبات االدراكية البصرية والسمعية  -١
   وهي الصعوبات املتعلقة باجلانبني البصري والسمعي

  : من صعوبات االدراك البصري -
  : مشكالت الشكل واالرضية وتظهر من خالل - أ

  .فقدان املوضع بشكل متكرر •
  .صعوبة قراءة االرقام املضروبة •
  .لطرح خالل مسائل القسمةعدم القدرة على رؤية ا •

  : صعوبة يف التمييز البصري واليت تظهر من خالل - ب
  ).÷ ،   ͯ،   -، ( +  صعوبة التمييز بني رموز العمليات •
  . )٢٤،  ٤٢) / (٤،  ٢) / (٨،  ٧( /   مثلصعوبة التمييز بني االعداد املختلفة  •
  . مخسة قروش وعشرة قروش /  مثلصعوبة التمييز بني النقود  •
  .الصعوبة يف االعداد الكسرية •
 .قلب االرقام :  القلب •

  : صعوبات االدراك السمعي وتظهر من خالل -
  .صعوبة االستماع اىل امثلة من االعداد •
  .صعوبة يف حل املشكالت اللفظية •
  .صعوبة يف فهم املشكالت لفظيا •
  .صعوبة ادراك التراكيب اللغوية شفهيا •
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  : )املكانية ( الصعوبات الفراغية   -٢
 وهي احد مظاهر االطفال ذوي صعوبات التعلم يف الرياضيات واملتمثلة يف قصور االطفال يف ادراك اعلى واسفل ، فوق وحتت ، قريب  

  : ويظهر هؤالء االطفال. وبعيد ، امام وخلف ، وبداية واية وهكذا
  .صعوبة تقدير املسافات بني االرقام •
  .صعوبة تقدير املسافات بني السطور •
  .عوبة الكتابة على خط مستقيمص •
  صعوبة وضع الكسور العشرية يف اماكنها •
  ).ترتييب ( صعوبة وضع االرقام بشكل مرتب  •
  .صعوبة كتابة الكسر •
  .التداخل واخللط اثناء الكتابة •
  ). ٧( او )  ٥( هو اقرب اىل الرقم )  ٤( صعوبة ادراك تسلسل االرقام بشكل صحيح كالرقم  •

  : صعوبات الذاكرة -٣
تتطلب الرياضيات مهارات تذكر مناسبة لتساعد على فهم العمليات احلسابية كاجلمع والطرح والقسمة والضرب حبيث تصبح هذه  •

العمليات روتينية، الن اي ضعف يف هذه العمليات اليت تعد اساسا ملادة الرياضيات سيؤثر يف تعلم فروع الرياضيات االخرى كاجلرب 
  .ماالت واالحصاء وغريهاوالتفاضل والتكامل واالحت

االطفال الذين يعانون من صعوبات التذكر قد يعانون من صعوبات يف الرياضيات، فقد يفهم املتعلم النظام العددي لكنه جيد صعوبة يف  •
خاصة وقد ال يعطى املتعلم الوقت الكمال ما هو مطلوب، و. استرجاع احلقائق العددية بسرعة االمر الذي يتطلب وقتا وجهدا كبريا

  .عندما يكون واحدا ضمن جمموعة كبرية داخل الصف
وقد يالقي احيانا اساليب غري تربوية من قبل املدرس كالتوبيخ والعقاب او السخرية واالستهزاء مما ميثل هذا الوضع حالة من الفشل  •

  .و املادةواالحباط الذي سيؤثر تاثريا سلبيا كبريا يف دافعية املتعلم االمر الذي سيفرز لديه قلقا حن
  : ومن مظاهر صعوبات التذكر

  .عدم القدرة على االحتفاظ بالصور البصرية بشكل كاف حىت يتمكن من كتابتها •
  .عدم القدرة على االحتفاظ باالعداد بشكل كاف العطاء اجابة على االسئلة •
  .صعوبة تعلم مسائل ذات خطوات متعددة •
  .خرين دون اعطاء املتعلم مزيدا من الوقت واجلهد من خالل االعادة والتكرار املفرطصعوبة تعلم او تذكر حقائق جديدة كاقرانه اال •
  : الصعوبات احلركية -٤

  .خاص ان القصور يف اجلانب احلركي وخاصة املهارات احلركية الدقيقة له تاثريه السليب يف اداء املتعلم االكادميي بشكل عام والرياضيات بشكل •
 ميكانيكية الكتابة االمر الذي جيعله ينسى ما يريد ان يفعله، فهو يكتب االعداد بشكل معكوس او تراه فقد يكرس املتعلم انتباهه اىل •

 لذلك . بطيئا غري دقيق
  : فان من مظاهره  

  .عدم الدقة -      .عدم التنظيم -     .عدم االتساق -
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  : الصعوبات اللغوية -٥
. فاللغة تؤدي اىل حالة من التكامل لفهم واستيعاب افضل. يف القراءة والرياضياتان القصور اللغوي ال ميكن اال ان يفرز بظالله السليب 

  :لذلك فان القصور اللغوي يؤدي اىل 
  .صعوبة قراءة االعداد الضرورية  •
  .عدم القدرة على سحب اعداد متشاة من اعداد كبرية  •
  .عدم القدرة على استنتاج خالصات  •
  .اصة السريعةصعوبة يف التدريبات الشفهية وخ  •
  .صعوبة يف توضيح احللول للمسائل اليت حلها  •
  .صعوبة التعبري عن اخلطوات اليت قام ا للمسائل الرياضية  •
  .صعوبة ادراك معاين املفاهيم الرياضية  •
  .صعوبة كتابة الكلمات عند التملية  •
  .صعوبة يف فهم الكلمات ذات املعاين املتعددة  •
  .لصعوبة فهم اجلمع باجلم  •
  .صعوبة فهم االستعادة يف عمليات الطرح  •

  : قصور يف استراتيجيات التعلم املعرفية -٦
قد تكون صعوبات التعلم يف الرياضيات نتيجة لعدم استخدام استراتيجيات مناسبة حلل املسائل الرياضية، فهم حباجة اىل تعلم ختيل  •

  .احللول وخاصة بالنسبة للمتعلمني الكبار
تعلمون مندفعني االمر الذي يوقعهم يف اخطاء، او عدم الدقة نتيجة لعدم التروي واالستجابة السريعة، وقد يفتقر فقد يكون هؤالء امل •

  .املتعلمون اىل استراتيجيات مناسبة للتذكر واالسترجاع
  : Math anxietyقلق الرياضيات  -٧
احلقيقية، وامنا تكون ناجتـة عـن خـربات الفشـل    صعوبات التعلم يف الرياضيات قد ال تكون ايضا نتيجة لقصور يف قدرات املتعلم •

  .يةواالخفاق، واالفتقار اىل تقدير او اعتبار الذات للمتعلم، وخاصة اذا كانت االساليب اليت يتبعها املعلم يف تعليم املتعلمني غري تربو
يصال املادة التعليمية اليهم من خـالل   تاج بعض املتعلمني اىل قدر من االستيعاب واملراعاة عند التعامل معهم، وخلق ارض سهلة الحي •

كما ان هناك عالقة . التبسيط وجتسيد املباديء العامة للتدريس حبيث نبعد املتعلم عن الفشل واالحباط وخاصة يف موضوع الرياضيات
 .او العكس ره مدرسهاكأومتعلم انا احب مادة الرياضيات  ديناميكية بني املدرس واملادة ال ميكن الفصل بينهما، فال ميكن ان يقول

  
  :االرشادات اليت اشار اليها العامل مسيث للتعامل مع قلق الرياضيات هي

  .استخدم املنافسة حبذر ويفضل استخدامها مع املتعلمني انفسهم، وليس مع االخرين، وامنح املتعلمني فرص جيدة للنجاح .١
هم من واجبات من خالل عمل بعض املسائل، وتأكد من فهمهم تأكد من فهم املتعلمني ملا هو مطلوب من: استخدم تعليمات واضحة .٢

لواجبام بشكل سليم من خالل اعطائهم عدد من التدريبات والنماذج واالمثلة عند اي اجراء رياضي جديد ليستوعبوا كيفية احلل 
 . بشكل واضح
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ت الكايف حلل املسائل الرياضية الن الضغط ال تضغط على املتعلم من حيث الوقت اذا مل يكن ضروريا، حيث يفترض ان يمنح الوق .٣
عليه يؤدي اىل خلق حالة من القلق، الن عدم اعطاء الوقت الكايف قد يؤدي اىل عدم اكمال ما هو مطلوب منه االمر الذي يؤدي اىل 

من املدرس الن العالقة  الفشل، والفشل مما يؤدي اىل التذمر واالنكفاء عن املادة، وهي بدورها تنعكس بشكل سليب على موقف املتعلم
 .بني املادة واملدرس عالقة ديناميكية تفاعلية

حاول االبتعاد عن الضغط يف مواقف اداء االختبار حماوال جعل املتعلم يف وضع نفسي جيد من خالل التعامل، وتعليمه استراتيجيات  .٤
ار وان يكون شكل املسألة مألوف لديه فمثال اجلمع االفقي اداء االختبار واعطاءه تدريبات على االختبار، وتأكد من فهم املتعلم لالختب

     :    بينما اجلمع العمودي غري مالوفا له مثل      =٦  + ٨  :مثل  ...         مالوفا له
                                                     ٨ +                                                      ٦  

  : عوامل االسريةال -٨
تعد العوامل االسرية من املتغريات املهمة اليت ترتبط بتحصيل املتعلم بشكل عام، والصعوبات اليت يتعرض هلا وخاصة صعوبات  •

الرياضيات، فالظروف االسرية اليت يعيشها املتعلم كالظرف االجتماعي واالقتصادي، وحجم االسرة، واملكان وتناسبه مع حجم االسرة 
  . خلق جو اجيايب او سليب يؤثر يف

  امولالساليب الوالدية اليت تتبع مع االبناء واليت ترتبط بشكل اساسي باملستوى الثقايف اثرا يف جعلهم متوافقني او غري متوافقني مع ذ •
ما ينبغي ما مل يكن فال ميكن ان حنقق االهداف ك.فضال عن ان اهم البديهيات يف احلقل التربوي هو مد اجلسور بني البيت واملدرسة

لذلك فان اجلو االسري االمن او املفعم باملشاكل بني االباء يكون .هناك تعاون اجيايب مثمر بني البيت واملدرسة وخاصة يف املراحل االوىل
  .له اثر يف حتصيل ابنائهم

  : البيئة املدرسية -٩
الذي يعد القطب الفاعل يف جعل املتعلم اكثر اقباال وحتمسا :  ملعلماكثرها تاثريا هو اللمتغريات املدرسية اثر كبري يف حتصيل املتعلمني،  •

والتصاقا باملادة من خالل االساليب والطرق والفنيات والوسائل املستخدمة اليت جتسد املباديء العامة لطرق التدريس اضافة اىل 
  .خصائص املعلم الشخصية اليت تنسجم مع متطلبات االطفال ذوي االحتياجات اخلاصة

؟  فهل فيه مراعاة لقدرات ونضج املتعلمني وخاصة ذوي االحتياجات اخلاصة، وهل تسلسل وفق قدرام:  املتغري الثاين هو املنهاج •
  ؟ وهل راعى ميوهلم ورغبام

التدفئة -االضاءة السيمة-التهوية- عدد املتعلمني-كحجم الصف(له اثره بشكل عام يف حتصيل املتعلمني واداء املعلمني :  اجلو الصفي •
  )والتربيد يف احلر اوالربد

العدد الكبري ال مينح املعلم الفرص الكافية لتفريد التعليم وايضا وضع املتعلمون يف الصف حسب العمر الزمين جيعل هناك فروقا :  فمثال
النمذجة واحلث والتالشي  كما ان استخدام التعزيز وانواعه والتغذية الراجعة واستخدام فنيات. كبرية تتطلب خطط فردية لكل منهم

  .مجيعها كفيلة خبلق جو غين
تلك اليت تتبع قد تؤدي اىل حالة من االخفاق والفشل عندما ال يكون هناك تناسب بني املادة وكيفية تعليمها ومستوى :  طرق التقييم •

  . التعلم
  .على القراءة السليمة وقدرته على تعلم الرياضيات سيترك اثرا سلبيا اذ ان هناك عالقة بني قدرة املتعلم:  قصور املتعلم يف القراءة •
  .سيؤدي اىل تعرض املتعلم اىل اخطاء يف الرياضيات:  القصور يف الكتابة •
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 احملاضرة الرابعه عشر
   )صعوبات الرياضيات( تابع 

  
  :عناصر احملاضرة 

 .عالج صعوبات التعلم يف الرياضيات •
 .استراتيجيات التهيئة لتعلم الرياضيات •
 .اتيجيات اليت ميكن ان تذلل الصعوبات التعلمية يف الرياضياتاالستر •
o عالج صعوبات التعلم يف الرياضيات :  

والميكن بديهيا ان يكون . هناك ارتباطا وثيقا ال ميكن فصله بني العملية التشخيصية والعملية العالجية، فاالوىل بطبيعة احلال تؤدي اىل الثانية
 .بق فضال عن ان التشخيص الدقيق يسهل عملية العالجهناك عالج حقيقي بال تشخيص مس

  : وقد اوضح جونسون ذلك من خالل اخلطوات االتية
جيب ان يقوم املعلم كمشخص على حتديد املؤشرات اخلاصة مبشكالت املتعلم يف اطار الصف العادي والذي يطلق عليه السلوك الناقص  .١

ويقترح كذلك بعض االمثلة اليت ميكن ان ختترب املؤشرات االولية او . كد او ال تؤكدوهذه اخلطوة تتطلب تطوير فرضية واليت ميكن ان تؤ
  . الفرضية

ان يستخدم مواد مصممة بشكل خاص ملعرفة منط السلوك الذي -بناء على املؤشرات والفرضيات يف النقطة االوىل–جيب على املعلم  .٢
 .يعتقد انه سبب السلوك الناقص

يات كثرية بنفسه لغرض التشخيص الدقيق، وتكون متعلقة بكل منط من امناط صعوبات التعلم او جمال املنهج، املعلم يقوم بفعال :اي ان 
وهذا يعين فحص كل فرضية من الفرضيات اليت ذكرت يف النقطة االوىل بشكل دقيق، وهذا ايضا يعين ابتكار مهمات متشاة لتلك اليت 

  .شكلة الرئيسيةزودت يف النقطة االوىل للتحقق من جمال امل
جيب ان يبحث املعلم على السلوك الناقص غري املتعلق بالرياضيات والذي ميكن ان يعمم اىل مواطن اخرى من االداء، وجيري التاكيد هنا  .٣

 .على احلاالت غري احلسابية واليت تكون متشاة ملا هو مطلوب يف احلساب
يتها كاسس او يئة لتعلم الرياضيات على ان تكون مصممة بشكل يتناسب مع وهذه السلوكيات جتعل املعلم على بينة وتبصر المه     

  .اعمار املتعلمني 
 .بعد انتهاء اخلطوات الثالثة التشخيصية يقرر املعلم يف هذه املرحلة فيما اذا هو حباجة اىل مساعدة اضافية خارجية او ال .٤

خالل ما سبق ان عرفه ان يقدم العالج دون ان يسال عن تقومي اضايف  وهذا االمر ينطبق على معلم الصف العادي الذي حياول من    
  .كثيف وخدمات اختصاصي صعوبات التعلم

اي انه بناء على املعلومات التشخيصية الكافية اليت توصلت اىل التحديد الدقيق للسلوك الناقص، يستطيع املعلم ان يضع اهداف سلوكية      
يتوصل اىل انه اليستطيع ان حيقق االهداف السلوكية العالجية، وامنا حيتاج اىل مساعدة اضافية من  عالجية ويسعى لتحقيقها، ولكن قد

  .اخصائي صعوبات التعلم، فحينئذ يتوقف عن التطبيق
 يف هذه املرحلة عندما يضع املعلم هدف او اهداف عالجية خاصة، فهو يزود بامثلة من االهداف العالجية ملشاكل حمددة لكل منط من .٥

 .امناط صعوبات التعلم ولكل جمال يف املنهج، وهذ مبثابة امثلة ميكن ان تستخدم مع تعديالت بسيطة
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جيب ان يستعد املعلم ويستخدم املواد العالجية على االقل مثال واحد للنشاط العالجي املزود لكل منط من امناط صعوبات التعلم،او جمال  .٦
  .من جماالت املنهج املدرسي

شطة او الفعاليات بسيطة نسبيا ومشجعة للمعلم ان يبحث عن فعاليات او انشطة اخرى مشاة، وتصب يف نفس االطار اي تكون االن    
  .  تتماشى مع االهداف العالجية املذكورة سابقا، وهي اما من صنع املعلم او مواد جتارية

 تسري على ما يرام، وليس هناك اي مشكلة فهي غري مطلوبة وهي النقطة اليت ميكن ان تكون مطلوبة او غري مطلوبة، فاذا كانت االمور .٧
وان كان االمر غري ذلك، اي مل تتحقق االهداف العالجية بشكل فاعل فتكون هذه النقطة مطلوبة للتنقيح والتعديل واعادة العمل 

 . د ترجع اىل البدايةبالعملية التشخيصية، وهي تعتمد على الظروف فاحيانا ترجع اىل النقطة اخلامسة او الثانية، وق
o استراتيجيات التهيئة لتعلم الرياضيات : 
ان التهيئة العلمية الصحيحة من خالل كثري من االنشطة والفعاليات اليت هلا ابعاد اجيابية على النهوض بالطفل باجلانب النمائي  •

و مهم بالنسبة لالطفال الذين يتنبا بام واالكادميي مهمة جدا البعاد الطفل عن صعوبات التعلم يف الرياضيات بشكل عام، كما ه
  .سيتعرضون اىل صعوبات تعلمية مستقبلية من خالل عمليات الفحص والتشخيص وخاصة املبكر

تعد هذه االستراتيجيات شكال من اشكال التدخل املبكر البعاد الطفل عن صعوبة او صعوبات متوقعة، وحنن نؤكد بشكل عام يف  •
املشكلة قبل حدوثها، وهذا ما نوصي به االباء واملعلمني، وكثري من شرائح اتمع، وليس يف هذا اجلانب  احلقل التربوي على ابعاد

 . فحسب، وامنا يف جوانب احلياة املختلفة
وتكون  فيما يلي بعض االنشطة اليت ميكن ان تعلم لالطفال ما قبل املدرسة او قبل تعلمهم الرياضيات، وهي مبثابة العاب يقوم ا الطفل •

  : ومن هذه االنشطة. مرغوبة له وافضل وسيلة للتعلم
ميكن للمريب ان يقوم بانشطة وفعاليات متعددة للمطابقة بني االشياء املتنوعة حسب اللون، الشكل، احلجم ويراعى يف ذلك :  املطابقة .١

ن هذه االشياء جاهزة او من صنع املريب قد تكو.ميول ورغبات االطفال، ويفضل ان تكون هذه االشياء مألوفة لالطفال ومن واقعهم
  .امليكانو، البالونات، والكروت:ومنها

يقوم املريب بأنشطة كثرية ومتنوعة، فيمكن الطلب من الطفل ان يفرز اللون االمحر من جمموعة من االلوان الشياء كثرية كأن :  الفرز .٢
و يفرز دوائر او مربعات او مثلثات، او صناديق حبجم معني تكون بالونات، خرز، او يفرز الفاصولياء ضمن جمموعة من احلبوب، ا

وذلك يتطلب تركيزا اضافة اىل . وميكن ان يضع املريب منوذجا لذلك ليفسح اال امام الطفل الختيار االشياء بنفس حجم النموذج
  .معرفة االشياء

ف اشياء ختتلف يف صفة واحدة من جمموعة من ميكن للمريب ان يستخدم انشطة كثرية كأن يطلب من الطفل ان يصن:  التصنيف .٣
. لون، او حجم، او شكل، فمثال يطلب منه ان يضع الكرات البيضاء على منضدة او يف صندوق: االشياء كأن تكون هذه الصفة

 موعة صغرية من االطفال حيث يطلب من كل واحد ان يصنف شيئا واحدا من(وميكن ان تستخدم هذه االنشطة بشكل مجاعي 
  ).جمموعة من االشياء

ميكن للمريب ان يقوم بانشطة متعددة يف عمل سالسل تتسم بالترتيب والتنظيم وتكون حسب االلوان او احلجم او :  الترتيب والتنظيم .٤
البنية فمثال يطلب عمل سلسلة من اخلرز االمحر واالبيض بشكل متعاقب يف خيط، او واحدة كبرية   واخرى صغرية بشكل متعاقب، 

  .واحدة بيضاء واثنتان محراء بشكل متعاقب، وهكذا ميكن ان يتصرف املريب مبا يراه مناسبا او
كعالقة االصبع باليد، او العني بالوجه : وهي االنشطة اليت تتعلق بعالقة اجلزء بالكل، او عالقة الكل باالجزاء االخرى:  العالقات .٥

  .وهكذا
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ضع الطفل العدد الذي ميثل االشياء، ويبدا بالرقم السهل وال ينتقل اىل عدد اعلى اال ان من خالل مطابقة االشياء املادية حيث ي:  العد .٦
وهكذا حيث يضع كرة واحدة، ويطلب منه ان يضع العدد الذي ) ٢(مث ) ١(فتبدا مثال بالعدد . يتاكد متاما ان الطفل استوعب العدد

  .هكذا يتدرج املريبميثل الكرة، مث كرتان ويطلب منه وضع العدد الذي ميثلهما، و
  )٢(وبعد العدد)٤(يكون قبل)٣(ومعرفة تتابعها اي ان العدد١٠-١من : تسمية االعداد .٧
  .بشكل تسلسلي والعكس، وبشكل مبعثر مراعني عدم االنتقال اال بعد اتقان كل مرحلة من هذه املراحل ١٠-١من :  كتابة االعداد .٨
  
طفال، والتغلب على او احلد من الصعوبات اليت ترتبط بصعوبات التعلم بشكل عام ان االجراءات السابقة هلا امهيتها يف يئة اال •

والرياضيات بشكل خاص، فمن خالل هذه االنشطة والفعاليات ميكن حتسني الذاكرة والتمييز البصري والسمعي، واالدراك احلركي 
  .والبصري، واالنتباه، والتعبري اللفظي

ب التربوي السليم، وهو جعل املتعلم يف وضع نفسي جيد مراعيا رغباته وميوله مبعدا اياه عن اي خاصة اذا كان املعلم يعتمد االسلو •
  .حالة من حاالت الفشل واالحباط مستخدما انواعا متعددة من التعزيز والتبسيط ما استطاع اىل ذلك سبيال فضال عن التغذية الراجعة

o ة يف الرياضياتاالستراتيجيات اليت ميكن ان تذلل الصعوبات التعلمي . 
دقة حتديد الصعوبة التعلمية او اال املنهجي اذ يستطيع املعاجل او معلم التربية اخلاصة او فريق العمل ذلك من خالل عمليات الكشف  •

ن وخاصة والتشخيص، ويشترك يف عملية التقييم االطباء واملعلمون واالخصائي النفسي واالخصائي االجتماعي واولياء االمور واالداريو
 .مدير املدرسة،وحىت املتعلم نفسه

 .وميكن استخدام التقييم النظامي كاختبارات الذكاء واختبارات التحصيل املقننة •
باملرونة وايضا يستطيع املعلم استخدام االساليب غري املقننة املرتبطة بالعملية التعليمية واملنهج مثل اختبارات احملكات املرجعية حيث متتاز  •

 .طبيق، اقتصادية، اخف تاثريا على املتعلم من الناحية النفسيةيف الت
    :من خالل االيتميكن للمعلم ان يفهم جوانب القوة والضعف ومستوى اجنازه يف الرياضيات  •

  تب االعداد؟ هل يستطيع ان يقرا ويك –فهم االعداد احملكية  -  :مثلحتديد ما اذا كان املتعلم يستوعب بناء العدد والعمليات احلسابية 
  هل يستطيع ان مييز بني رقمني خيتلفان يف القيمة مثل ان يتعرف على االكرب واالصغر؟ -هل يستطيع ان ينجز العمليات احلسابية االساسية؟ 

  : حتديد مهارات املتعلم يف االجتاهات الفراغية مثل
جتاهات؟ هل يفهم املتعلم اللغة االستقبالية والتعبريية؟ هل يسار؟ وهل يظهر قصورا يف اال/ هل يستطيع ان يتعرف على اجلهات ميني  -

  يستطيع ان يقرا االعداد والكلمات؟ هل يستطيع ان يفهم اجلمل واملسائل؟
  هل يعاين من مشكالت يف الذاكرة واالنتباه واليت تؤثر يف الرياضيات؟ •

  :جيب مراعاة الشروط االتيةياغة االهداف السلوكية حتديد االهداف بدقة اعتماداً على التقييم النظامي وغري النظامي وعند ص
ان يشري اهلدف السلوكي اىل نوع السلوك املراد حتقيقه بشكل واضح، مراعيا يف ذلك قدرات وميول املتعلم اي ينطلق يف صياغة  •

 .االهداف السلوكية من املتعلم
  لمية او مظاهرها اليت تسبب ذلك، او مواطن الضعفان تكون االهداف قابلة للقياس واملالحظة، وتصب يف عالج الصعوبة التع •

 .متضمنا معيارا مناسبا
  .ان تكون االهداف متدرجة ومتتابعة من السهل اىل الصعب، وتصب يف اهلدف البعيد املدى •
  .قيق االهدافاختيار احملتوى املناسب لالهداف املوضوعة، واختيار الفنيات واالساليب والطرق الكفيلة واخلدمات والوسائل لتح    •



                                                                                                                                                        ٧٤ 

وهذا من شانه وضع املتعلم يف ). ارد(اىل غري احملسوس ) املادي(البدء من السهل اىل الصعب ومن البسيط اىل املركب ومن احملسوس    •
 . وضع نفسي جيد وهو كفيل برفع دافعيته حنو مادة الرياضيات

يا سهال مألوفا حيث ميكن ان يراه وميسكه وحيركه، واضافة اىل الفهم يستطيع املتعلم الفهم االفضل عندما يكون املفهوم الرياضي ماد    •
وبعد التاكد متاما من استيعابه . االفضل فان للمثريات املادية عوامل ربط تساعده على التذكر من خالل اللون والشكل واحلجم و امللمس

مث ينتقل بعد ذلك اىل مرحلة التجريد بعد . ملثلثات او املربعاتللمفاهيم الرياضية ميكن االنتقال اىل شبه املادي كاستخدام الدوائر او ا
  .االستيعاب التام للمفاهيم الرياضية

ملفاهيم منح املتعلم فرص متعددة للتدريب واملراجعة والتمرين لتعلم مكثف للمفاهيم الرياضية باالضافة اىل انه مطالب باستخدام هذه ا  •
تتضمن كروت عمل، بطاقات مضيئة، العاب، التدريب على -كلما امكن-علم اساليب خمتلفةوميكن ان يستخدم امل.بشكل اوتوماتيكي

  . وهذا ما يساعد املتعلمني ذوي صعوبات التعلم على تذكر املفاهيم الرياضية وسرعة ودقة احلل.احلاسب
  .ساب ملسائل خمتلفةعلى املتعلم تعميم املهارة اليت تعلمها اىل عدة حاالت، فمثال ميكن ان يستخدم حقائق احل  •
جيب ان يتعلم مفاهيم ومعاين املفردات الرياضية االساسية، فرمبا يعرف اجراء العملية لكنه ال يعرف املصطلح املطبق بشكل دقيق خالل   •

  .، النسبة ، الناتج ، مضروب ، الفارق ، ناقص ، جمموع مضاف : مثل الفاظالعمليات 
الرياضية وذلك من خالل التدريس الفاعل، الن التدريس الضعيف جيعل الصعوبات الرياضية  بناء اسس متينة للمفاهيم واملهارات  •

  للمتعلم اكثر سوءاً ويكون ذلك من خالل التاكيد على تعميم التعليم اىل عدة انواع من التطبيق والتجريب لطرق اخرى حلل املسائل
  .وكذلك نقل اثر التعليم اىل مواقف جديدة

والتاكيد على اجلوانب االجيابية للمتعلم وابعاده عن الفشل واالخفاق . لم بالتوضيح والتعليمات الكافية والتدريب الوايفايضا تزويد املتع
  .لغرز الثقة بالنفس من خالل التاكيد على التعزيز االجيايب بانواعه واستخدام التغذية الراجعة كلما تطلب االمر

  .يتسم باملوضوعية واملنطق ومتسلسال من البسيط اىل االصعب واملركب اخريا البد من بناء برنامج رياضي متوازن
  : خالل ربط ثالثة عناصر هي ويكون ذلك من 

 املطابقة، الفرز، الترتيب والتنظيمالتصنيف،(لاليت تشمل انشطة كثرية ومتنوعة تتناسب وفقا للظروف البيئية للمتعلم مث:  املفاهيم الكمية
  )العالقات بني االشياء

الكسور -القسمة  –ربالض –الطرح  –اجلمع ( وهي املرحلة الثانية اليت يتعلم فيها الطفل املهارات االساسية وهي:  ملهارات العدديةا
  )العشرية

ويفترض مراعاة التسلسل من السهل اىل الصعب .وهي املرحلة الثالثة اليت تعد تطبيقا للمرحلتني السابقتني:  مهارات حل املشكالت
  .لضغوط النفسية يف مواطن اختبار املتعلم، ومراعاة الفروق الفردية من خالل ترشيد الواجبات البيتيةوختفيف ا

o عوامل تؤثر يف حل املسائل الرياضية :  
  .فهم املسالة بشكل واضح من خالل فهم عناصرها والعالقات بني متغرياا وفهم املطلوب، واملعطيات الرياضية:  فهم املسألة

  .فقد يكون القصور نتيجة لعدم معرفة تلك اخلطط واالستراتيجيات:  املتعلم من خطط واستراتيجيات حلل املسألة مدى ما ميتلك
  .اساسية وكذلك املهارات احلسابية مدى ما ميتلك من مهارات ومعلومات ومفاهيم

فالتعلم بال فهم يؤدي اىل . قائق واملهارات الرياضيةالذي يعتمد على الفهم او ذي املعىن الذي يستطيع ربط املفاهيم واحل:  التعلم االستيعايب
  .قصور يف حل املشكالت



                                                                                                                                                             ٧٥ 

دون االعتماد على مسائل روتينية قد تؤدي اىل اجلمود والثبات يف التفكري بدال من :  مدى استخدام اساليب التشويق والتحدي العقلي
  .املرونة واالبداع
  .لمنيفهناك فروقا فردية بني املتع:  القدرات العقلية
  .والطرق واالستراتيجيات اليت يستخدمها واليت تتعلق باخلصائص الشخصية واملهنية واملعرفية : معلم الرياضيات

  
o اهداف وضعت ملدرسي الرياضيات واليت تعد استراتيجيات فاعلة لتعليم حل املشكالت للمتعلمني ذوي صعوبات التعلم:  
  . وتكون من خربام وكيفية حلهااستخدم حكايات من االحاديث اليت م املتعلمني •
  .اعرض املشاكل شفويا، وهذا مفيد لالطفال الذين يعانون من صعوبات القراءة •
استخدم التدعيم البصري من خالل اشياء مادية كمواد، رسوم، اشكال توضيحية لتوضيح املسائل لتربهن احللول والتحقق منها وهل  •

  .خرج املتعلم عن اطار املسألة
ل لدى املتعلمني بدائل اصغر او اسهل من االرقام الكبرية او املعقدة لكي يفهم املسألة او يكون اكثر استعدادا للتحقق من ه: التبسيط •

  .احللول
  .اعادة املتعلم للمسألة بالفاظه اخلاصة ليتبني من فهمه للمسالة وذلك الن فهم السؤال نصف اجلواب •
هلا معلومات قليلة جدا او كثرية جدا ليحدد املتعلم ما هو مفيد وحيتاج اليه، وما هو زائد عن  اختر املسائل اليت: تقييم املعلومات املعطاة •

  .اللزوم
  .منح املتعلم فرص اضافية من خالل تزويد املتعلم بكتاب مترينات ومسائل تتعلق مبادة الرياضيات املطلوبة منه •
  ، وحاول ان تفهم كيف يفكر املتعلم حول املسألة؟ وكيف يباشر حللها؟منح املتعلمني وقتا كافيا للتفكري، وأسألة عن طرق اخرى للحل •
 
  

  

  

  

  

 


