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  :مقدمة

لقد إهتمت النظم التعلیمیة بصعوبات التعلم التي تحول ذوي وصول التلمیذ الذي یعاني منها إلى 

مستوى دراسي یسایر مستوى تحصیل زمالئه العادیین، وقامت بتشخیصها طبیا ونفسیا سعیا إلى تحدیدها 

خدمات تربویة وصحیة إجتماعیة  بابها وكما قدمت لهؤالء التالمیذعلى مظاهرها، وكذلك أسوالتعرف 

للتغلب على هذه الصعوبات وتعتبر صعوبات تعلم الریاضیات من بین المواضیع الهامة التي تشغل رجال 

  .التربیة وعلم النفس والباحثین والمختصین في هذا المجال

وبات التعلم األكادیمیة وتندرج ضمن صعوبات التعلم فصعوبات الریاضیات تندرج ضمن صع

فهمها وكیفیة  الكثیر من األحیانفهناك فئة من التالمیذ لدیهم هذه المشكلة والتي یعجز المدرسون في 

تشخیصها و بالتالي صعوبة إیجاد الحلول العالجیة المناسبة، مما یجعل المشكلة تزداد تفاقما لینعكس 

ته وعلى المدرسة والنظام التعلیمي ككل وتعد الریاضیات من أكثر المواد أهمیة في سلبا على التلمیذ وأسر 

عصرنا الحالي فهي العلم الذي تستند إلیه جمیع العلوم األخرى كما أنها تمثل قمة التفكیر التجریدي الذي 

  .یحول العالم إلى رموز و عالقات رمزیة فهي األساس من تقدیم الفكر اإلنساني

ا في بحثنا هذا إلى صعوبات التعلم إلى مادة الریاضیات وقسمناه إلى أربعة فصول ثالثة ولقد تطرقن

 اإلطارفتناول الجانب المیداني حیث تناول الفصل األول الجانب النظري أما الجانب الرابع تلم  منها كانت

العام للدراسة وكان مضمونه األسباب التي دعتنا إلى تناول هذا الموضوع و أهمیته واألهداف الموجودة 

من إنجازه مع لمحة عن بعض الدراسات أما الفصل الثاني فكان حول صعوبات التعلم مفهومها 

ث تناولنا خصائصها واألسباب والعوامل المساهمة في صعوبات التعلم وطرق عالجها وفي الفصل الثال

ادة الریاضیات وأهمیتها فیه صعوبات تعلم مادة الریاضیات فقد قمنا بإعطاء مفهوما لها ومفهوم لم

األسباب والعوامل المؤدیة لصعوبات تعلم مادة الریاضیات وطرق تشخیص و عالج صعوبات التعلم و 

ول الثالثة األولى وذلك تطرقنا إلیه في الفص مادة الریاضیات وفي الفصل الرابع حاولنا تطبیق كل ما

  .وجل بحثنا المیداني الذي ثم بتوفیق اهللا عز إطاربتوجهنا إلى بعض متوسطات والیة جیجل في 
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اإلطار المنهجي  :الفصل األول  

  .للدراسة

  .إشكالية الدراسة: أوال

  .فرضيات الدراسة: ثانيا

  .الموضوع اختيار بابسأ: ثالثا

  .أهداف البحث: رابعا

  .أهمية البحث: خامسا

  .تحديد المفاهيم اإلجرائية: سادسا

  .الدراسات السابقة: سابعا
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  إشكالیة الدراسة :أوال

یعاني العدید من األطفال في مرحلة التعلیم األساسي من صعوبات تعلم تقف عقبة في سبیل تقدم 

وتحدیها و الطفل في المدرسة وربما تؤدي إلى الفشل أو التسرب المدرسي، إذ لم یتم التعرف علیها 

مواجهتها قبل أن تتفاقم وتزداد حدتها، ویصبح من الصعوبة التغلب علیها، وذلك على الرغم من تمتع 

هؤالء األطفال من إمكانیات عقلیة وجسمیة وانفعالیة مناسبة وربما كان األمر سهال نسبیا لو كان هناك 

صعوبات التعلم األكادیمیة،  نوعا واحدا من صعوبات التعلم، ولكن یوجد نوعان من هذه الصوبات؛

وصعوبات التعلم النمائیة، فالحقیقة أن صعوبات التعلم متباینة وتضم في ثنایاها درجات مختلفة من الحدة 

  .)1(و أسالیب عالجیة متعددة

كما تعتبر صعوبات التعلم من الموضوعات المهمة في مجال التربیة الخاصة التي أخذت اهتماما 

، حیث هناك صعوبات نوعیة تظهر عندما یفشل )2(ن على اختالف تخصصاتهمكبیرا من قبل المهتمی

  .ي مادة دراسیة بعینها كالریاضیاتالتلمیذ في أداء المهارات المرتبطة بالنجاح ف

فلقد حضي تعلیم مادة الریاضیات اهتماما كبیرا على المستوى العالمي، حیث اهتم الكثیر من 

تحلیلیة ، واهتموا بجوانب النجاح والفشل فیها وأقاموا برامج لدراسة حاالت العلماء دراسته دراسة علمیة 

التأخر والضعف فیها، وكانت حصیلة تلك الجهود رصیدا ضخما من المعلومات على قدرات الحساب 

  .ومهاراته وتعلیمه وقیاسه وتشخیص نقاط الضعف فیه وعالجه

بالرغم من الجهود والمسؤولیة الكبیرة التي . لمجالفلقد ساعدت نتائج البحوث التربویة في إثراء هذا ا

تقع على عاتق األساتذة لقیامهم بمحاولة تحسین ظروف تعلم التالمیذ، الذین یعانون من صعوبات تعلم 

مادة الریاضیات من أجل إتمام تلك العملیة بنجاح وتطویر التعلیم لمواكبة عصر التكنولوجیا والمعلومات، 

التي تقف حاجز أمام تعلم التالمیذ واكتساب المهارات الحسابیة الكافیة لمادة  وتدلیل هذه الصعوبات

الریاضیات للتالمیذ في السنة األولى متوسط من وجهة نظر األساتذة، وفي إطار دراستنا لهذا الموضوع 

  :انطلقنا من التساؤل التالي

                                                 
  .11، ص2011، 1دار الصفاء للنشر والتوزیع، عمان ،طضطرابات، صعوبة  تعلم بین المهارات واال: يمحمد التوبي محمد عل) 1(
  .27، ص2012، 1صعوبات التعلم رؤیا تطبیقیة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان ، ط: مصطفى نوري القمش، فؤاد عبد الجوالدة) 2(
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میذ السنة األلى متوسط من ما العوامل المؤثرة في ظهور صعوبات تعلیم مادة الریاضیات لدى تال

  .   وجهة نظر األساتذة؟

  :فرضیات الدراسة: ثانیا

هي تخمینات أو توقعات أو استنتاجات یتبناها الباحث مؤقتا كحلول لمشكلة البحث، فهي حلول 

مؤقتة لشرح بعض  ما یالحظه الباحث من الحقائق و الظواهر، فهي تعمل كدلیل ومرشد له عند قیامه 

  .)1(بالبحث

  :ولقد تناولنا في دراستنا هذه فرضیة رئیسیة تتمثل في

هناك عوامل تؤثر في ظهور صعوبات الریاضیات لذى تالمیذ السنة األولى متوسط من وجهة نظر - 

  .األساتذة

  :أسباب اختیار الموضوع: ثالثا

من المعروف أن كل بحث علمي تقف وراءه جملة من األسباب الموضوعیة والذاتیة التي تجعل 

  :لباحث یهتم ها ویعمل على توضیح مختلف جوانبها، ولقد تم اختیارنا لهذا الموضوع لألسباب التالیةا

  :األسباب الموضوعیة -أ

  :ومن أهم األسباب الموضوعیة التي دفعتنا لدراسة هذا الموضوع ما یلي

  .معایشتنا لهذه الظاهر ومشاهدتنا لعدة مواقف خاصة في المرحلة األساسیة-1

  .عن كیفیة تعامل المعلمین مع هذه الفئة ومدى تأقلمهم معها الكشف-2

في مسار رحلتنا المهنیة من خالل تعرفنا على بعض  نایمكن أن یفیداعتبار موضوع صعوبات التعلم -3

  .الخصائص الممیزة لتالمیذ دوي صعوبات تعلم مادة الریاضیات

                                                 
، 2011، 1نشر، عمان ،األردن، طأسالیب البحث العلمي في العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، دار الثقافة لل :كمال محمد المغربي )1(

  .48ص
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رحات وتوصیات وتطبیقات تربویة التي مساعدة المتخصصین في مجال التعلیم، من خالل تقدیم مقت-4

  .بإمكانها أن تساعدهم في عملیة اكتشاف صعوبات التعلم لمادة الریاضیات

  .اإلمكانیة الموضوعیة لدراسة الظاهرة من الناحیة العلمیة وتطبیق تقنیات البحث العلمي-5

  :اتیةذاألسباب ال - ب

تم اختیارنا لهذا الموضوع من خالل رغبتنا الكبیرة إلنجاز هذا البحث، وكذلك فرصة لتوظیف  لقد-1

  .رصیدنا المعرفي الذي تحصلنا علیه في السنوات الماضیة من الدراسة

  .الرغبة في معرفة العوامل المؤثرة في ظهور صعوبات تعلیم مادة الریاضیات -2

فعنا لالهتمام أكثر بالقضایا التربویة خاصة تلك المتعلقة وجودنا في تخصص علم النفس التربوي د-3

  .باألستاذ والتلمیذ

 . الرغبة في إجراء بحث میداني لضبطنا ومعرفة صعوبات التعلم بصفة مباشرة-4

  :أهداف البحث: رابعاً 

یهدف هذا البحث إلى معرفة األسباب والعوامل المؤدیة لظهور صعوبات التعلم في مادة الریاضیات 

  :ا یراها أساتذة المادة وذلك من خاللكم

  .تقصي العوامل المسببة لظهور صعوبات تعلم الریاضیات لذى تالمیذ السنة األولى متوسط-1

  .الكشف عن العقبات التي تواجه المعلم أثناء تدریس التالمیذ ذوي صعوبات تعلم مادة الریاضیات -2

  .البحث عن سبل تجاوز هذه الفئة من التالمیذ-3

  .معرفة مدى تأثیر مستوى تأهیل المعلم وتدریبه في التعامل مع هذه الفئة من التالمیذ-4

فتح آفاق واسعة من المعرفة الخاصة حول هذه الفئة أمام المعلم لتمكنه من التعامل معهم بصورة -5

  .سلیمة
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  .ممعرفة اتجاهات أساتذة المادة نحو تعلم مادة الریاضیات وترتیبها بناءا على رأیه-6

  .معرفة رأیهم حول أهم العوامل المؤدیة لصعوبات التعلم مادة الریاضیات وترتیبها بناءا على رأیهم-7

  :یكتسب البحث أهمیة تتمثل فیما یلي: أهمیة البحث: خامساً 

  .أهمیة دراسة الریاضیات وأهمیة بناء االتجاهات اإلیجابیة نحو مادة الریاضیات عند التالمیذ-1

  .ن العوامل المسببة لهذه الظاهرة بغیة اتخاد اإلجراءات الوقائیة الممكنةأهمیة الكشف ع-2

  .أهمیة التأسیس الجید للتالمیذ في مادة الریاضیات، والسیما الذین یعانون من صعوبات في هذه المادة-3

  :تحدید المفاهیم اإلجرائیة: سادساً 

ورة دقیقة على محتوى البحث وأول تعریف تحتاج كل دراسة إلى تحدید المفاهیم األساسیة التي تعبر بص 

  :نقدمه لدراستنا هو

والمقصود بصعوبات التعلم في هذه الدراسة أنها عبارة عن اضطراب أو خلل : تعریف صعوبات التعلم- 1

وظیفي أو مخي في واحد أو أكثر من العملیات النفسیة األساسیة أو العقلیة والتي تظهر عبارة عن مشكلة 

  .تابة والحسابفي القراءة والك

هي عدم القدرة على استیعاب المفاهیم والعالقات في مادة : تعریف صعوبات التعلم في الریاضیات- 2

الریاضیات لفئة من الطلبة مما یعیق تحقیق األهداف المعرفیة لمادة الریاضیات المرتبطة بدروسهم بدقة 

  . ومهارة

والجبر والحساب، ویقوم على التسلسل المنطقي هي علم یهتم بدراسة الهندسة : تعریف الریاضیات- 3

المرتبط بالمراحل العمریة للمتعلم فهي تندرج من األسهل إلى األصعب ومن البسیط إلى المعقد ومن 

  .المحسوس إلى المجرد فهي لغة رمزیة تستخدم لتسهیل عملیة التفكیر عن العالقات الكمیة والمكانیة

بأنه " ي دراستنا، كما جاء في المعجم مصطلحات التربیة والتعلیم المقصود بالمعلم ف: تعریف المعلم- 4

  ".شخص مؤهل لتدریس التالمیذ أو الطلبة في أحد المعاهد التعلیمیة
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  .الطفل الذي یلتحق بروضة أطفال أو مدرسة أو مرحلة ابتدائیة والمرحلة الثانویة: التلمیذ- 5

  .الدراسات السابقة: سابعاً 

 david et shepardلصاحبه : لدراسة السابقة األولىا -أ

بعنوان مقدرة األخصائیین والمعلمین في تحدید دوي صعوبات التعلم وبیان مدى معرفة  وشیبردد دیف

األخصائیین للخصائص الفنیة االختبارات كما هدفت إلى معرفة أهم الطرق المستخدمة في تشخیص 

م التالمیذ ذوي الصعوبات التعلم ومعرفة األسباب المؤدیة إلى تشتت عالمات التالمیذ ذوي صعوبات التعل

معلما لدوي صعوبات  452وقد استخدم الباحث من أجل ذلك أداة االستبیان وقد طبقت على عینة بلغت 

معلما للغة واإلدارة وتوصل  179من المتخصصین في علم النفس المدرسي، وكذلك  130التعلم و

  :الباحث إلى النتائج التالیة

  .علم مازالت نتائجها محدودةاالختبارات المستخدمة في تحدید التالمیذ ذوي صعوبات الت- 

  .)1(مبالغة المختصین في تقدیرهم لالختبارات وأنه مازالت تنقصهم الخبرة - 

صعوبات  تعلیم مادة الریاضیات لتلمیذ "إن هذه الدراسة خدمت موضوع : التعلیق على هذه الدراسة-

نظر األساتذة العوامل  بشكل مباشر فقد تناولت من وجهة" السنة األولى متوسط من وجهة نظر األساتذة

  .المؤثرة في ظهور صعوبات تعلم الریاضیات لذى التالمیذ

العالقة بین "بعنوان  1983canat et fleischerدراسة جانیت وفلیشر: الدراسة السابقة الثانیة-ب 

هدفت هذه الدراسة " استخدام اآلالت في استخدام اآلالت في التعلیم والكفاءة في حل المسائل الریاضیة

إلى التعرف على العالقة بین استخدام اآلالت في التعلیم والكفاءة في حل المسائل الریاضیة ومن أجل 

تلمیذ وتلمیذة من األطفال العادیین  120كونة من ذلك قام الباحث بتطبیق أداة االختبارات على عینة م

سنة وتم تقسیم العینة إلى مجموعتین، تجریبیة وضابطة وتوصل )  13-8(وتراوحت أعمارهم ما بین 

  :الباحث إلى النتائج التالیة

                                                 
، 2009، 1صعوبات التعلم بین النظریة والتطبیق ، دار المناهج ، عمان ،األردن، ط:  هناء رجب حسن إیمان عباس علي،)1(

  .100ص
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استخدام اآلالت في التعلیم تساعد على زیادة التحصیل لذى األطفال دوي صعوبات التعلم واألطفال - 

  .یینالعاد

  .)1(إن تحصیل األطفال العادیین كان أفضل من تحصیل األطفال ذوي صعوبات التعلم- 

  :التعلیق على الدراسة

إن هذه الدراسة أفادت موضوع دراستنا في معرفة أن هناك آالت تستخدم في التعلیم مادة 

  .الریاضیات وترفع من كفاءة الطالب في حل المسائل الریاضیة

التناقض بین " م بعنوان1983وآخرون،forness et etalدراسة لفورنس: الثالثةلدراسة السابقة ا -ج

المعادالت الریاضیة في تحدید ذوي صعوبات التعلم هدفت هذه الدراسة إلى البحث في مدى التناقض بین 

المعادالت المتعلقة بالكشف عن دوي صعوبات التعلم في مواقف فعلیة ومن أجل ذلك قام الباحث بتطبیق 

 23تلمیذ من دوي صعوبات التعلم في مدرسة ابتدائیة منهم  29ة االختبارات على عینة تكونت من أدا

سنة وتوصل الباحث في هذه الدراسة إلى ) 12- 7( من الذكور وتراوحت أعمارهم من 69من اإلناث و 

  :النتائج التالیة

  .)2(وجود فروق واضحة في النتائج عند تحدید التالمیذ ذوي صعوبات التعلم- 

صعوبات تعلیم مادة الریاضیات للسنة " أفادت هذه الدراسة موضوعنا بعنوان: التعلیق على هذه الدراسة

  ". األولى متوسط من وجهة نظر األساتذة

أثر تعلم حل المسائل السیاقیة لمهارة " م بعنوانbottge 1999دراسة بوتج: لدراسة السابقة الرابعةا -د

  ".حلة المتوسطةالحساب في تحصیل الطالب المر 

هدفت هذه الدراسة إلى تقصي أثر تعلم حل المسائل السیاقیة لمهارة الحساب في تحصیل الطالب 

 17من طالب المرحلة المتوسطة، ومن أجل ذلك قام الباحث بتصمیم اختبارات المتقنة على عینة بلغت 

                                                 
  .104صالمرجع السابق، :  هناء رجب حسن إیمان عباس علي،)1(
  .100، صالمرجع نفسه)2(
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طالب متوسطي  49طالب من طالب المرحلة المتوسطة مسجلین في فصل عالجي، وعینة من 

التحصیل وقارنت الدراسة بین أثر كل من تعلم المشكالت اللفظیة والسیاقیة على مهارة  الحساب وتوصل 

  :الباحث إلى النتائج التالیة

الطالب الذین تلقوا مسائل سیاقیة في كل من المجموعتین حققوا نتائج إیجابیة، وأن الطالب في - 

تخطیط والتصمیم، وأن تعلم المسائل السیاقیة حسن مهارات حل المجموعة العالجیة تلقوا تعلما في ال

  .)1(المشكالت في كلتا المجموعتین

إن الدراسة أفادت موضوعنا في معرفة إحدى أسالیب تعلم مهارات الحساب وكیفیة  :التعلیق على الدراسة

  .تحصیل الطالب المرحلة المتوسطة

  :التعلیق العام على الدراسات السابقة

ركت هذه الدراسات مع دراساتنا الحالیة في إمكانیة األخصائیین والمعلمین في تحدید لقد اشت 

وتشخیص دوي صعوبات التعلم باإلضافة إلى مجموعة من اآلالت المستخدمة والتي تعمل على زیادة 

الكفاءة في حل بعض المسائل وكذا أثر تعلم حل المسائل السیاقیة لمهارة الحساب في تحصیل طالب 

  .حلة المتوسطة كما مكنتنا أیضًا من اإلحاطة العلمیة والعملیة لمتغیري دراستناالمر 

  

  

  

                                                 
  .121ص، المرجع السابق:  هناء رجب حسن إیمان عباس علي،)1(
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  .صعوبات التعلم :الثانيالفصل   

  :تمهید

  .مفهوم صعوبات التعلم :أوال

  .خصائص صعوبات التعلم :ثانیاً 

  .األسباب والعوامل المساهمة في صعوبات التعلم :ثالثاً 

  .تصنیفات صعوبات التعلم :رابعاً 

  .محاكاة تشخیص التالمیذ ذوي صعوبات التعلم :خامساً 

  .النظریات المفسرة لصعوبات التعلم :سادساً 

  .تحدید وتقویم وتخطیط العالج لصعوبات التعلممراحل  :سابعاً 

  .طرق عالج ذوي صعوبات التعلم :ثامناً 

 .خالصة 
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  :تمهید

أردنا أن نستفتح الجانب النظري في فصله الثاني للتطرق إلى صعوبات التعلم بصورة عامة ثم  

الریاضیات وذلك في الفصل الموالي  التطرق بصورة تدریجیة إلى موضوع الدراسة أال وهو صعوبات تعلم

یة وصعوبات التعلم األكادیمیة وال یمكننا فهم هذه األخیرة إال بعد إلمامنا باألولى، فصعوبات التعلم النمائ

وغیرها قبل التطرق إلى ...لذا كان من الضروري التعرف على صعوبات التعلم أسبابها، خصائصها

  .  صعوبات تعلم مادة الریاضیات
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  :مفهوم صعوبات التعلم: أوال

لماضي وكان أول من م من القرن ا1963لقد ظهر مصطلح صعوبات التعلم ألول مرة في عام 

حیث اقترح كیرك الذي یعد من أشهر المختصین في هذا ،  kirk )صموئیل كیرك(هذا المصطلح استخدم 

لشؤون األطفال الذین  المجال صیغة التعریف وقدمها إلى اجتماع لممثلي عدد من المجتمعات المهتمة

  :هذا التعریف بنصه اآلتيیعانون من تلف دماغي أو صعوبات في اإلدراك، وتمت الموافقة على 

واحدة أو أكثر من عملیات یشیر مفهوم صعوبات التعلم إلى تأخر واضطرابات أول تخلف في "

الكالم، اللغة، القراءة، التهجئة والكتابة، أو العملیات الحسابیة نتیجة لخلل وظیفي في الدماغ واضطراب 

  :ت التعلم ومن بین هذه التعریفات نجدثم بعد ذلك تنوعت تعریفا ))1((."عاطفي أو مشكالت سلوكیة

واضحا بین  یشیر تعریفه إلى أن األطفال الذین یظهرون اضطرابا تعلیمیا: 1965:تعریف باتمان - 1

في العملیة التعلیمیة داء العقلي المتوقع وبین المستوى الفعلي المرتبط باالضطرابات األساسیة مستوى األ

  )2( .ون مصحوبة بخلل ي الجهاز العصبي المركزيوأن هذه االضطرابات من الممكن أن تك

   .م1968: ستشاریة الوطنیةتعریف الهیئة اال - 2 

ضطرابا في واحدة أو ن األطفال یظهرون افي التعلم، هم فئة م) نوعیة(إن األطفال ذوي صعوبات خاصة 

  . أكثر من الصعوبات

من هذا المفهوم حاالت اإلعاقة اإلدراكیة، التذكیر، الكالم، القراءة، الكتابة، التهجي أو الحساب، ویتض

وال یتضمن هذا  یفي البسیطفیزیا النمائیة، الخلل المخي الوظاإلصابة الدماغیة، العجز  في القراءة ، األ

المفهوم الحاالت اإلعاقة الخاصة باألطفال ذوي مشكالت التعلم والتي ترجع إلى اإلعاقات الحسیة، 

نفعالي المفهوم حاالت التخلف العقلي واالضطراب االة، كما ال یتضمن هذا البصریة أو السمعیة أو البدنی

   )3( .أو ذوي العیوب البیئیة

                                                 
م، 2012، 1دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ط" رؤیة تطبیقیة" صعوبات التعلم: القمش، فؤاد عید الجوالدهمصطفى النوري )1( 

   .33-32ص
   .المرجع السابق: إیمان عباس علي)2( 
  .  28المرجع السابق، ص: محمد النوبي محمد علي)3( 
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   :وقد تضمن بعدین رئیسیین هما: lernerتعریف لرنز - 3

یركز البعد الطبي في تعریفه لصعوبات التعلم على األسباب الفسیولوجیة حیث یهتم  :البعد الطبي -أ

  .أو التلف في بعض خالیا الدماغ خلل في الجهاز العصبي بالعوامل المسببة ال

یركز البعد األكادیمي في العادة على أسباب العجز األكادیمي، حیث یرى أن : البعد التربوي - ب

صعوبات التعلم تشیر إلى عدم نمو القدرات العقلیة بطریقة منتظمة مما یؤدي إلى صعوبة في القراءة 

یر البعد التربوي إلى تباین واضح بین القدرة العقلیة للشخص والتحصیل ، لذى یش والكتابة والتهجئة

 .)1( األكادیمي

حالة مزمنة ذات منشأ عصبي صعوبات التعلم الخاصة :تعریف الجمعیة األمریكیة لصعوبات التعلم - 4

بة تؤثر في نمو أو تكامل أو استخدام المهارات اللفظیة أو الغیر لفظیة وتظهر هذه الصعوبات كصعو 

واضحة لذى األفراد یتمتعون بدرجات عالیة أو متوسطة من الذكاء، وأجهزة حسیة وحركیة طبیعیة تتوفر 

  )2( .لدیهم فرص التعلم المناسبة

االطفال ذو صعوبات التعلم المحددة هم الذین یفصحون عن : تعریف دائرة التربیة األمریكیة- 5

النفسیة الالزمة لفهم اللغة واستعمالها، محكیة كانت عن العملیات األساسیة  اضطراب في واحدة أو أكثر

صطفاء أو التفكیر أو الكالم أو القراءة أو الكتابة أو التهجئة اضطراب في االأو كتابیة یتجلى على شكل 

  )3( .أو إجراء حسابات ریاضیة

ى یر إلصعوبات التعلم مصطلح عام یش" : لصعوبات التعلمتعریف اللجنة الوطنیة المشتركة -6

ضطرابات التي تبدو من خالل الصعوبات الحادة في اكتساب واستخدام مجموعة غیر متجانسة من اال

  .)4( صطفاء والتحدث والقراءة والكتابة والعملیات الریاضیة االستنتاجیةمهارات اال

                                                 
  . 118- 117م، ص2003، 2للنشر والتوزیع، عمان، طمقدمة في التربیة الخاصة، دار المسیرة : عمر فؤاد عبد العزیز )1( 
  . 163مص2012، 1أساسیات التربیة الخاصة، دار المسیرة للنشر، عمان، ط: زیاد كامل الالال وآخرون )2( 
  . 22، ص2003، 1صعوبات التعلم النظري والتطبیقي، منشورات كلیة األمیر كروة، عمان، ط: الوقفي راضي )3( 
استخدام التفاوت بین القدرات العقلیة والتحصیل األكادیمي في تعرف صعوبات التعلم لدى األطفال، المجلة : محمدالبتال زید بن  )4( 

    184م ، ص2001، 58التربویة، جامعة الكویت، العدد 
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: فقد عرفت صعوبات التعلم تعریف شامل أشمل من التعریفات السابقة حیث عرفته: أما زینب شقیر- 7

نهم التالمیذ الذین یظهرون تباعد بین أدائهم الفعلي في مجال أو أكثر من المجاالت األكادیمیة الذي بأ

المتوقع الذي یقاس باختبارات الذكاء أو القدرات العقلیة وتظهر هذه  وأدائهمباالختبارات التحصیلیة یقاس 

  )1( .الصعوبات في شكل قصور في آدائهم للمهام المرتبطة

صعوبات التعلم مصطلح یصنف مجموعة من الطالب الذین یظهرون انخفاضا : هارونتعریف صالح 

في التحصیل الدراسي عن زمالئهم العادیین في مادة أو أكثر مع أنهم یتمتع بذكاء عادي أو المضطربین 

  .انفعالیا أو المصابین بأمراض وعیوب السمع والبصر وذوي اإلعاقة المتعددة

العقلیة أو النفسیة األساسیة التي تشمل اإلنتباه هي اضطراب في العملیات  بأنها" صعوبات التعلم - 8

واإلدراك وتكوین المفهوم والتذكر وحل المشكلة ویظهر صداه في عدم القدرة على تعلم القراءة والمتابعة 

والحساب وما یترتب علیه سواء في المدرسة االبتدائیة أساسا، وفیها بعد من قصور في تعلم المواد 

  .)2( الدراسیة المختلفة

   :خصائص صعوبات التعلم :ثانیا

  :الخصائص اللغویة- 1

ستقبالیة واللغة التعبیریة كما یمكن أن ات التعلم من صعوبات في اللغة االیعاني ذوي صعوب قد 

وقاصرا على  )3(. یكون كالم الشخص الذي یعاني من صعوبات التعلم مطوال، ویدور حول فكرة واحدة

   )4( .حسیة، باإلضافة أو تكرار بعض أصوات الحروف، وتشمل الخصائص اللغویة ما یلي وصف خبرات

هناك بعض االطفال البالغین یعانون من صعوبة االحتفاظ بالمعلومات في : الترتیب التتابعي للحروف -أ

هجاء ترتیبها الصحیح وهذه مشكلة تتعارض مع القدرة على إتباع التعلیمات والنجاح في القراءة وال

                                                 
تاب الحدیث، صعوبات التعلم وأثر التدخل المبكر والدمج التربوي لدوي االحتیاجات الخاصة، دار الك: عادل محمد العدل  -   )1(

  . 198م، ص2012، 1القاهرة، ط
م، 2013، 1االتجاهات الحدیثة في صعوبات التعلم النوعیة، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان ط: سلیمان عبد الواحد إبراهیم -   )2(

  . 17ص
   .107المرجع السابق، ص: عادل محمد العدل -  )3(

   .226المرجع السابق، ص: عبد القادر شریف - )4( 
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والریاضیات وأیضا تتعارض مع القدرة على آداء واجبات وظیفیة عند البالغین إذ أن الطالب الذي یعاني 

  .)1(مشكالت استقبالیة ومشكالت تعبیریةالتعلم یمكن له أن یعاني من  من صعوبات

لى یعد التفكك من خصائص الطفل الذي یعاني من صعوبات التعلم ویعني عدم القدرة ع: التفكك - ب

إدراك األشیاء بشكل متكامل، وقد یكون التفكك اجتماعیا أو بصریا أو سمعیا والطفل الذي یعاني من 

  )2(التفكك ضعیف القدرة على التقدیر والحكم، وهناك نوعان تفكك بصري وتفكك سمعي

  :جتماعیة والسلوكیةالخصائص اال -2

االجتماعیة والسلوكیة التي تمیزهم یظهر على األطفال ذوي صعوبات التعلم العدید من المشكالت 

  :عن غیرهم من األطفال ومن أهم هذه المشكالت ما یلي

  .الحركة الدائمة والمستمرة - 

  .التغیرات االنفعالیة السریعة - 

  .القهریة وعدم الضبط - 

  .جتماعيالسلوك غیر اال - 

  .التكرار الغیر مناسب لسلوك ما - 

  .نسحاب االجتماعياال - 

  .ثابتالسلوك غیر ال - 

  .)3(یةیسیئ فهم التعلیمات اللفظ - 

                                                 
   .219المرجع السابق، ص: عادل محمد العدل )1(
   .219مرجع سابق، ص : عادل محمد العدل )2(
   .107م، ص2010، 1إرشاد دوي حاجات الخاصة وأسرهم، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، ط: بطرس حافظ بطرس )3(
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یهم صعوبات في التعلم مشكالت في الجانب الحركي في یظهر األطفال ممن لد: الخصائص الحركیة - 3

كل الحركات الكبیرة والحركات الدقیقة وفي مهارات اإلدراك الحرك، حتى إن مثل هذه المشكالت كانت 

  األساس في تشخیص األطفال المصابین بتلف 

  )1(.طفیف في الدماغ

  :ومن أهم المشكالت الحركیة الكبیرة التي یمكن أن تالحظ لذى هؤالء األطفال هي

المشي، ( والتي تشتمل على مشكالت التوازن العام والتي تظم مشكالت : المشكالت الحركیة الكبیرة - 

  ).الرمي اإلمساك والقفز

ف في استخدام الیدین في الرسم والتلوین، والتي تظهر في شكل طفی: المشكالت الحركیة الصغیرة - 

  .الكتابة واستخدام المقص وغیرها

  .انخفاض الدافعیة لإلنجاز - 

  .انخفاض مستوى الطموح - 

  .النشاط الزائد واالضطراب الحركي - 

  .الخمول وعجز اإلدراك السمعي والبصري - 

  .الضعف في تقدیر السلوك - 

   )2().شوكة، والسكینال(صعوبة في استخدام أدوات الطعام مثل  - 

  

  

                                                 

   .227المرجع السابق، ص،: السید عبد القادر شریف )1( 

   .158ص: المرجع نفسه )2( 
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تتمثل في انخفاض التحصیل  الواضح ي واحدة أو أكثر من المهارات  :الخصائص المعرفیة - 4

  :األكادیمیة األساسیة وهي

  : القراءة -أ

  .یكرر الكلمات وال یعرف أین وصل -

  .یكرر الكلمات وال یعرف إلى أین وصل - 

  .یخلط بین الكلمات والحروف المتشابهة - 

  .ال یقرأ عن طیب خاطر م أصابعه لتتبع المادة التي یقرؤهایستخد - 

  .)1(ال یقرأ بطالقة - 

  .یواجه صعوبة في حل المشكالت المتضمنة في القصص :الحساب - ب

  .یصعب علیه المطابقة بین األرقام والرموز - 

  .یصعب علیه إدراك المفاهیم الحسابیة - 

  .ال یتذكر القواعد الحسابیة - 

  .مدة والفراغاتیخلط بین األع - 

  .یستخدم األحرف في الكلمة بطریقة غیر صحیحة - 

  .یصعب علیه ربط األصوات باألحرف المالئمة - 

  .یعكس األحرف والكلمات - 

  .الكلمات في السطر الواحد ال یستطیع تتبع: الكتابة -ج

                                                 
   .108ص ،ال وآخرون، المرجع السابقزیاد كامل الال )1(
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  .یصعب علیه نسخ ما یكتبه على السبورة - 

  .زمنيیستخدم تعبیرا كتابیا ال یتالءم وعمده ال - 

   .)1(بطئ في إتمام األعمال الكتابیة  - 

  :الخصائص العقلیة - 5

إن األطفال دوي صعوبات التعلم یتمیزون بأن لدیهم اضطراب في تذكر المعلومات التي تتطلب االعتماد  

المعاني والمفاهیم والخبرات المسموعة ولدیهم على التفكیر والذاكرة السمعیة التي تتعلق باسترجاع 

ت في تذكر المعلومات التي تعتمد على الذاكرة البصریة كما أنهم یعانون من ضعف التفكیر اضطرابا

  .لومات وتنظیم النتائجوضعف القدرة على حل المشكالت وفهمها وتنسیق المع

  :ومن الخصائص العقلیة التي یهتم بها ذوي صعوبات التعلم ما یلي

  : الدهن واضطرابات االنتباه شرود: أ

عدم التي یتسم بها ذوي صعوبات التعلم، ویعني شرود الدهن، الدهن من أهم الخصائص شرود یعتبر 

القدرة على التركیز واالنتباه وكل من یعني منه ال یستطیع التركیز فیما یقوم به من األعمال المدرسیة أو 

   .غیرها وغالبا ما یفتقد القدرة على التحمل والمثابرة فال یستقر في عمل ما لمدة طویلة

ون المیراث ي تركیز انتباهه على مثیر بعینه دحیث یظل سلوك الطفل مستمرا ف :ثبوت االنتباه: ب

  .قد استأثر بكل انتباهه وكان میراثا واحدا المرتبطة بالموقف التعلیمي نفسه األخرى

  .وهو یتضمن اضطراب في اإلدراك البصري أو السمعي أو الحركي أو اللمس: اضطرابات اإلدراك -ج

وتتضمن اضطرابات الذاكرة بأنواعها المختلفة سواء كانت الذاكرة بصریة أو  :اضطرابات الذاكرة -د

    )2(.سمعیة قصیرة أو طویلة المدى، لفظیة أو ذات معنى

                                                 

  . 109-108المرجع السابق، ص: بطرس حافظ بطرس  )1( 
   .222 - 221المرجع السابق، ص: عادل محمد العدل   )2(
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   :الخصائص الدافعیة - 6

    :المیل إلى العمل تحت ظروف متوفرة وضاغطة -أ

من صعوبات التعلم یمیلون إلى العمل في  األطفال الذین یعانونوآخرون أن هؤالء سیفكمان  وجد

  .اللحظات األخیرة، كما یمیلون إلى تبریر عجزهم وتقصیرهم ویقتنعون بهذه التبریرات

  : الفشل في إدراك العالقة بین الجهد بین الجهد المالئم والنجاح - ب

ة ومعالجتها حیث وتتمثل في أنهم سلبیون انسحابیون ال استراتیجیون، في التعامل مع المهام الدراسی

  .إلى التأجیل التتابعي للمهام والتكلیفات الدراسیة تاركین الموقف للظروفیلجؤون 

 حیث یشیر فتحي الزیات إلى أنهم یمیلون: تصعیب األمور والمهام والتكلیفات واالختبارات الدراسیة - ج

لدراسیة أو االمتحانات أو م في بدل الجهد ورده لآلخرین كالمدرس أو صعوبة المواد اإلى تبریر تقصیره

  .الظروف الخارجیة

  :توقعات أكادیمیة غیر واقعیة -د

  .یرى فیري فرامان توقعاتهم األكادیمیة ال یساندها جهد أو استراتیجیات أو عادات دراسیة فعالة ومنتجة 

   :صعوبة في وضع أهدافهم وتحدیدها والتخطیط لها -ه

ابا نحو المواظبة على الذهاب للمدرسة أو الجامعة أو حضورا یرى فتحي الزیات أنههم أقل دافعیة وانجذ

للمحاضرات والدروس العلمیة وأداء الواجبات وأقل إدراكا لقیمتي الوقت والجهد في عالقة كل منهما 

  .)1(بالنجاح والتفوق

یؤكد میالرد وهادل أن نسبة التسرب بین ذوي صعوبات : أثر میل للتسرب من المدرسة والجامعة - و

ى المجتمع الطالبي العام، نسبة من یعیدون الصفوف دل 50% حوالي مقابل  17%علم تبلغ    تال

- 20من الطالب دوي صعوبات التعلم في حین تبلغ هذه النسبة من   %50-35الدراسیة أي یرسبون 

  .من المجتمع الطالبي العام %  25

                                                 

   .28-27المرجع السابق، ص: سلیمان عبد الواحد إبراهیم)1( 
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  : الخصائص األكادیمیة - 7

 .دیميسوء األداء المدرسي والفشل األكا-أ

 .القابلیة للتشتت، وقصور االنتباه االنتقائي، وعدم االنتباه والتركیز إلى شيء واحد-ب

 .استخدام أسالیب معرفیة غیر مالئمة في معالجة مهام التعلم- ج

 .البطء في إنجاز المهام، والتأخر في تسلیم الواجبات -د

 .مات من الصورة البصریةالمعالجة البطیئة للمعلومات نظرا للبطء في استقبال المعلو - ه

 .األساسیة كاالنتباه واالدراك والتمیز والذاكرةفي العملیات النفسیة  یعانون من اضطرابا ت-و

  .ال یتذكر سوى لفترة قصیرة وأحیانا ال یتذكر إطالقا- ز

أو ال یملكون معلومات أو معرفة سابقة كافیة تمكنهم من استمرار مواصلة التعلم في المجال الدراسي  - ح

 .موضوع االهتمام دراسیةالالمجاالت 

یفشلون في استخالص واستحداث واكتساب المعرفة القائمة على المعنى وتوظیف هذه المعرفة - ط

 .)1(واستخدامها في اشتقاق االستراتیجیات

  : األسباب والعوامل المساهمة في صعوبات التعلم: ثالثا

الدراسات التي أجریة حول األسباب الرئیسة مازالت : العوامل المساهمة في صعوبات التعلم - 1

لصعوبات التعلم لم تتوصل إلى عوامل تطبیقیة تشیر إلى مسببات صعوبات التعلم، ولكن معظم 

تشیر إلى أن العامل الرئیسي هو تعرض الدماغ عند الطفل لإلصابة أثناء الحمل باإلضافة الدراسات 

ومنهم كیرك إلى أن الصعوبة تنشأ عن عجز  وقد أشار بعض العلماءإلى تعرض الجهاز العصبي 

عصبي  سیكولوجي عند الطفل وهذا العجز یؤدي إلى قصور أو ضعف لدى الطفل في استخدام 

اللغة المكتوبة أو المنطوقة، كما یجمع العلماء المختصین إلى أن الصعوبات التعلیمیة تنشأ عن 

                                                 

   .33م، ص2013، 2مل معها، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، طصعوبات التعلم وكیفیة التعا: ماجد السید عبید )1( 
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صابات خفیفة في الدماغ ولذلك یمكن اضطرابات في الخبرة وقد تكون ناتجة وبدرجة كبیرة عن إ

   )1(:تقسیم صعوبات التعلم إلى ما یلي

  :وتنقسم إلى ثالث أقسام :العوامل البیولوجیة -أ

 إن صعوبات التعلم تمیل إلى الظهور عند العدید من العائالت ألسباب وراثیة،  :لعوامل الوراثیةا

إذا كان من نفس البویضة أي في التوائم التعلم فالطفالن التوأم مثال من الممكن أن یعانیان من صعوبات 

المتماثلة وهذا ما یدل على أن العوامل الجینیة تلعب دورا هاما في الصعوبات التعلیمیة، ویرجع هذا 

السبب إلى انتشار صعوبات التعلم بین األطفال في عائالت معینة ویمكن مالحظة المؤثرات الجینیة على 

توجد جینیات تعددة الصعوبة، فتأثیر العوامل الوراثیة لیس عامًا، حیث في مستویات مصعوبات التعلم 

منفرد حیث تؤكد العدید في حدوث صعوبة ما بصفة خاصة تنتج عن تأثیر جیني معینة لها تأثیر مباشر 

وراثیة، ویقول كالفانت أنه من الدراسات أن بعض حاالت صعوبات التعلم یمكن أن تؤدي إلى أسباب 

م الصعوبات التي تواجه الباحثین في هذا المجال هي صعوبة التفریق بین أثر العوامل بالرغم أن أه

هي صعوبة التفریق بین أثر العوامل هذا المجال  الوراثیة وأثر العوامل البیئیة، فإن نتائج الدراسات في

  )2(.من العوامل المسببة لبعض حاالت صعوبات التعلم الوراثیة

  الت الربط بین الممیزات التي تظهر على بعض األفراد الدین یعانون من جرت محاو : العامل العصبي

صعوبات محددة في التعلم وبین التلف الدماغي الناتج عن اإلصابات أو االلتهابات، وقد بدت هذه 

  .العالقة للبعض واضحة نسبیا، وبخاصة إذا أمكن تشخیص مرض محدد

 قد تؤدي إلى سلسلة من اآلثار تتراوح بین اإلجهاض االلتهابات قبل الوالدة : االلتهابات واألمراض

  أو التلف والعمى 

الدماغي الحاد إلى صعوبات التعلم ویبدو أن التلف یتناسب مع اآلثار المباشرة لمسببات االلتهاب على 

النسیج الدماغي للجنین وغیره من األعضاء، كما أن بعض األطفال الذین یصابون ما قبل الوالدة 

ولكنهم یطورون صعوبات تعلیمیة أو اضطرابات لغویة لمانیة قد یظهرون أسویاء عند الوالدة بالحصبة األ

  .وسلوكیة أكثر من التخلف العقلي أو النقص العضوي

                                                 

   .131-130المرجع السابق، ص: تسیر مفلح كوافحة، عمر فؤاد عبد العزیز )1( 
   .217م، ص2014، 1مدخل إلى التربیة الخاصة، دار الجواهر للنشر والتوزیع، مصر، ط: السید عبد القادر شریف  )2(
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  :العضویة الكیمائیةالعوامل  - ب 

  :صعوبات التعلم ونذكر منها ما یليظهرت بحوث كثیرة تشیر إلى مجموعة من األسباب المؤدیة إلى 

 یة یمكن أن یؤثر تأثیرا مباشرًا وغیر حیث أن سوء التغذ): نقص البروتین والسعرات( داء نقص الغ

من ناحیة كیمائیة حیویة فیمكن أن تشوه المركزي وعلى نضج الدماغ مباشر على نمو الجهاز العصبي 

  :النسبة بین وزن الدماغ ووزن الجسم ویمكن أن تتأثر االستجابات االشتراطیة

  .نقص سكر الدم -

  .اختالل توازن بعض األحماض ونقص بعضها -

  .قصور الغدة الدركیة -

  .اإلصابة بالسكري -

  .فقر الدم الناتج عن نقص الحدید -

   )1(.نقص الفیتامینات -

إن كثیر من الدراسات تؤكد على وجود عالقة بین الحالة االجتماعیة واالقتصادیة : العوامل البیئیة -ج

ئي لبعض األطفال یمكن أن یؤدي م، حیث تشیر الدالئل إلى أن الحرمان البیلألسرة وبین صعوبات التعل

إلى وجود بعض المشكالت التعلیمیة لدیهم، ولكن ال یمكن الجزم بأن أسباب المشكالت التعلیمیة بیئیة، 

بدایة حیاتهم خاصة في السنوات األولى في فقد وجد بأن معظم األطفال الذین یعانون من نقص التغذیة 

النمو العضوي خاصة في نمو الجهاز العصبي المركزي مما یؤدي حیاتهم، إذ یتعرضون لقصور في  من

إلى ظهور صعوبات في التعلم لدیهم، كما أنه من المالحظ أن حاالت صعوبات التعلم تكون أكثر شیوعا 

تغذیة ومحدودیة سوء الفي أوساط األطفال الذین ینتمون إلى الطبقات االجتماعیة األقل حظا، ویعتقد أن 

الفرص للنمو والتعلیم المبكر من أسباب ظهور صعوبات التعلم، كما یؤدي الحرمان البیئي من فرص 

االستثارة العقلیة والنفسیة وخبرات التعلم المبكرة ، ومن بین العوامل البیئیة المساهمة في صعوبة التعلم 

                                                 
   .53-52المرجع السابق، ص: د الجوالدةمصطفى نوري القمش، عبی )1(
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ي المنهج الدراسي وعدم مالئمته للتدریس، تلك العوامل الخاصة بالبیئة المدرسیة ومن بینها صعوبة ف

  )1(.وأسلوب عرض المادة التعلیمیة، وعدم استخدام وسائل تعلیمیة كافیة ومتنوعة في عملیة التدریس

قد  فاألطفالهناك عوامل ومتغیرات نفسیة كثیرة تساهم في صعوبات التعلم : العوامل النفسیة - د 

فعلى  اسیة مثل اإلدراك الحسي، والتذكر وصیاغة المفاهیمیظهرون اضطرابا في الوظائف النفسیة األس

، )ضعف الذاكرة القصیرة(حدیثا  )2(ل المثال ال یستطیع إدراك الجهات، أو تذكر المادة التي تعلمها،سبی

أو تنظیم فكرة مهمة أو كتابة جملة مناسبة، واالضطرابات النفسیة كذلك تؤدي إلى اإلحباط والتعثر في 

  )3(.والقلق والخوف والفزع وضبط السلوك فاق في التعلمالدراسة واإلخ

إن نجاح أو إخفاق األطفال ذوي صعوبات التعلمیة في المدرسة هو نتاج التفاعل : العوامل التربویة - ه

  :بین ذوات الطالب قوة أو ضعفا وبین العوامل الخاصة التي یواجهونها في غرفة الصف بما في ذلك

  )4(.علمینالفروق الفردیة بین الم - 

التفاعل الصفي . عدم درایة المعلم بخصائص نمو الطالب ونقص اإلعداد األكادیمي والتربوي للمعلم- 

   )5(.والتناسب بین حاجات الطفل التعلیمیة والوسائل المتاحة في غرفة الصف

هناك عوامل أخرى قد تؤدي إلى وجود صعوبات التعلم عند األطفال كما تؤدي : عوامل عامة - و

قدرتهم على التركیز واالنتباه، وٕان لم تثبت الدراسات حتى اآلن مدى أثر هذه ا إلى انخفاض أیض

  : العوامل على ذلك ومن هذه العوامل نجد

  .بین الوالدات المتعاقبة مدى توافر وتنظیم وتباعد زمني -

  .كثرة عدد أطفال مع صغر مساحة المنزل وترتیب الطفل في الغرفة -

  .ي مستوى دخل األسرةعدم االستقرار ف -

                                                 
  . 208مرجع سابق، ص: عادل محمد العدل  )1(
   .169مرجع سابق، ص: مصطفى نوري القمش)2(
   .208مرجع سابق، ص: عادل محمد العدل)3(
   .54مرجع سابق، فؤاد عبد الجوالدة، مرجع سابق، ص: مصطفى نوري القمش  )4(
  . 169رجع السابق، صالم: وآخرون الالالزیاد كامل    )5(
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  .صغر عمر األم عند اإلنجاب -

  .تدني المستوى الثقافي والتعلیمي لألم -

  :أسباب صعوبات التعلم حسب حدوثها - 2

هنالك تقسیم آخر ألسباب صعوبات التعلم حسب وقت حدوثها وظهور آثارها على الطفل حیث تقسم 

  :إلى ما یلي

  :أسباب ما قبل الوالدة -أ

  ائيالتمثیل الغذاضطراب عملیة. 

 إصابة األم بالحصبة األلمانیة وخاصة خالل األشر الثالثة األولى. 

 الخلل الكروموسومي. 

  وزن الولید عند الوالدة إذ أن هناك عالقة بین الوزن الغیر طبیعي ومشكالت التطور والتعلم

 .مستقبالً 

 تعرض األم ألشعة إكس. 

  الثالثة األولى الل األشهرختعاطي األم للمضادات الحیویة القویة وخاصة. 

 1(.، الزهري التهاب السحایا، واضطراب الغدد الصماءإصابة األم باألمراض كالسكري( 

 2(.هذه العوامل من الممكن أن تتسبب في الفشل األكادیمي للطالب( 

  : األسباب أثناء الوالدة - ب

 مر األمالوالدة المتأخرة جدًا والوالدة المبكرة جدًا خاصة تلك المتعلقة بع. 

  عسر الوالدة قد ینتج إما عن قلة الماء الذي یسبح فیه الجنین أو الحاالت النفسیة الشدیدة التي

 .)3(تؤدي إلى حاالت التشنج التي ال تساعد على الوالدة الطبیعیة

 االختناق بسبب نقص األكسجین أو انقطاعه. 

                                                 

   .55-54المرجع السابق، ص: مصطفى نوري القمش، فؤاد عبد الجوالدة )1( 

   .21المرجع السابق، ص: سلیمان عبد الواحد إبراهیم  )2( 
  . 55صالسابق، المرجع : مصطفى نوري القمش، فؤاد العید الجوالدة  )3(
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 الوالدة الجافة. 

 طول فترة الوالدة وعسرها. 

 لمبكرة الذي قد یؤدي إلى انسداد عنق الرحم الذي یعرقل الوالدة الطبیعیةنفصال المشیمة اا. 

 التولید الغیر صحي. 

 استخدام أدوات صلبة أو غیر معقمة. 

 1(.طول فترة المخاض قد یؤدي إلى تلف الدماغ( 

  : أسباب ما بعد الوالدة -ج

  .التلف الدماغيالحوادث واألمراض التي تصیب الطفل في سن مبكرة والتي قد تؤدي إلى  - 

ة األمر في إحداث صعوبات تعلیمیة، حیث قارنت التسمم بالرصاص إذ یجري التأكید على خطور  - 

دراسات بین أطفال ذوي صعوبات تعلیمیة حیث قارنت دراسات بین أطفال دوي نسب عالیة من 

جموعتین الرصاص في أسنانهم بآخرین تقل نسبة الرصاص، عن االولى ووجد أن هناك فرقا بین الم

  .ف  الجوانب النفسیة والتربویة واالجتماعیة ولصالح المجموعة التي تقل نسبة الرصاص في أسنانهم

  .نقص فقر الدم قد یؤدي إلى اضطرابات سلوكیة ونفسیة - 

التهابات األذن خاصة الوسطى قد یؤثر في عملیة التعلم ألنها ترتبط ارتباطا وثیقا بمهارات التعلم  - 

  .ؤثر بشكل خاص في مهارة القراءة والتهجئةالسمعي لذلك ت

   )2(.القوي الذي یحدث خلال في الجهاز العصبيحوادث السقوط والدهس والضرب  - 

  .وتؤثر تغدیة الطفل وخاصة في مراحل الطفولة المبكرة على تطور الطفل ونموه - 

  .الحمى الشدیدة، والسكتة الدماغیة - 

   )3(.اإلصابة بالتهابات الدماغ - 

یكاد یكون هناك اتفاق بین المتخصصین والعاملین في المجال : تصنیفات صعوبات التعلم: ارابع

  :صعوبات التعلم على تصنیف هذه الصعوبات تحت تصنیفین رئیسیین هما

 developmental learning disabilities:صعوبات التعلم النمائیة - 1

                                                 

  . 55المرجع السابق، ص: سلیمان عبد الواحد إبراهیم  )1( 
   .56مرجع سابق، ص: مصطفى نوري القمش، فؤاد العید الخوالدة   )2(
   .21ص فسه،نمرجع : سلیمان عبد الواحد إبراهیم )3(
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العقلیة والمعرفیة التي یحتاجها الطفل في  وهي الصعوبات التي تتعلق بالوظائف الدماغیة والعملیات

  : تحصیله األكادیمي وتتضمن ما یلي

 صعوبات االنتباه. 

 صعوبة اإلدراك. 

 صعوبات تكوین المفهوم. 

 صعوبة حل المشكلة. 

 صعوبات التذكر . 

داء األویقصد بها صعوبات ،  akademi clearning disabilities: صعوبات التعلم األكادیمیة -2

المعرفي األكادیمي والتي تتمثل في القراءة، الكتابة، التهجئة والتعبیر الكتابي، والحساب وترتبط المدرسي 

هذه الصعوبات إلى حد كبیر بصعوبات التعلم النمائیة، فمثال تعلم الحساب یتطلب كفایة مهارات التصور 

  )1(.من المهارات األخرى هاالبصري المكاني والمفاهیم الكمیة والمعرفة بمدلوالت األعداد وقیمتها وغیر 

  

  : محاكات تشخیص التالمیذ ذوي صعوبات التعلم: خامسا

تعتبر عملیة تشخیص وتحدید ذوي صعوبات التعلم مرحلة مهمة یتم فیها جمع معلومات التعلم 

إذا  مرحلة مهمة یتم فیها جمع معلومات وبیانات مهمة وكافیة عن المتعلمین والهدف من ذلك تحدید ما

  ضهم یعاني من صعوبات في تعلمه كان بع

  )2(.الحتیاجات الخاصةأم ال وكذلك التمییز بین ذوي صعوبات التعلم والحاالت األخرى من ذوي ا

من وحتى تكون عملیة التشخیص صادقة وموضوعیة یجب الحصول على معلومات مفیدة ودقیقة 

مائي واالجتماعي وأثناء عملیة التقسیم المعلمین واألهل وأصحاب العالقة باإلضافة إلى سجالت التاریخ الن

  )3(.یجب أن یؤخذ بعین االعتبار نوع السلوك وتكراره وشدته ومدته

فالهدف من التشخیص هو التعرف المعمق على الطفل الذي یعاني من صعوبة التعلم وكذلك 

امج التربویة تحدید نقاط القوة والضعف لدیه، حیث یعد المرحلة األولى التي یتبنى علیها تصمیم البر 

                                                 
  . 25المرجع السابق، ص: عبد اهللا غني  )1(
، 1حدیث، طأسالیب تشخیص صعوبات التعلم وأهمیتها في اختیار بروتوكوالت للعالج، دار الكتاب ال: عالء محمود جاد الشعراوي)2(

  .  119م، ص2013القاهرة، 
   .112المرجع السابق، ص، : زیاد كامل الالال)3(
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وحساسة تتطلب محاكاة  المناسبة للتدخل والعالج، وتحدید الصعوبة التي یعاني منها التلمیذ عملیة دقیقة

یعتمد علیها المختص لتشخیص دوي صعوبات التعلم وقد اجتهد العلماء كثیرًا في هذا الموضوع نظرًا 

  :عة من المحاكاة تتمثل فیما یليإلى وضع مجمو  اللغموض الذي ال یزال یحیط بهذا المجال وتوصلو 

من السلوكیات النفسیة كاالنتباه،  یشیر محك التباعد إلى وجود تباین بین العدید: محك التباعد - 1

، وتباعدها والتحصیل )الذكاء(والتمیز والذاكرة وٕادراك العالقات كما یشیر إلى تباین القدرة العقلیة للفرد 

حركیا في سن مبكرة المختلفة كان ینمو ین في جوانب النمو ، وقد یظهر التبا "األكادیمي"الدراسي 

، وینقسم محك االستبعاد )1(الخامسةن ینما یبدأ في نطق اللغة في سن فیمشي في السنة األولى أو أقل ب

  :إلى نوعین رئیسیین

التالمیذ ویشیر إلى ما یبدیه هؤالء األطفال من تفاوت بین القدرات الذاتیة لهؤالء  :التباعد الداخلي -أ

تظهر في تباعد العدید من السلوكیات والعملیات النفسیة داخل الفرد مثل االنتباه، التمییز، الذاكرة، 

    )2(.ستعمال مجموعة من االختباراتباوالقدرات البصریة الحركیة واللغة والتي یمكن قیاسها باستعمال 

توى التحصیل ویظهر هذا التباین في مستوى الذكاء ومسویقصد به التباعد بین : التباعد الخارجي - ب

  :إحدى الحاالت التالیة

  .للطفل ومستوى تحصیله الفعلي في مجال واحد أو أكثر وجود فرق ذي داللة بین القدرة العقلیة -

وجود تباعد بین المستوى التحصیلي للطفل دو الصعوبة والمستوى التحصیلي لزمالئه من نفس سنه  -

  .وفي نفس الصف

  )3(.وجود تباعد بین التحصیل المتوقع أو المنتظر والتحصیل الفعلي -

  :محك العالمات النیورولوجیة - 2

یهتم هذا الحك بالبحث عما یسمى بالعالمات النیورولوجیة التي تظهر على التالمیذ ذوي صعوبات التعلم  

  :یز بالخصائص التالیةوتتم والتي تدل على اإلصابة المخیة أو الخلل الوظیفي في الجهاز المركزي

  ).اإلدراك السمعي، البصري، الحركي:( االضطرابات اإلدراكیة مثل -أ

  .النشاط الزائد، االندفاعیة، عدم االستقرار - ب

                                                 
   .71م، ص2012، 1القیلس والتشخیص لدوي صعوبات التعلم، مركز تقویم وتعلیم الطفل، الكویت، ط: مسعد أبو الدیار  )1(
، 2000، القاهرة، 1، دار الفكر العربي، ط)، عالجهاتاریخها، مفهومها، تشخیصها(صعوبات التعلم : عبد الحلیم سلیمان السید )2(

  . 25ص

 (3)la plante.l. la ssoclation quebecoise des troubles de lapprenssage. 2007. P45.  
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  .داء الحركي الوظیفيصعوبات األ -ج

  :محك المشكالت المرتبطة بالنضج - 2

الخامسة والسادسة یكون  یتمیز هذا المحك بأن التلمیذ المتخلف في النضج عندما یكون في السن 

غیر مستعد أو مهیأ من ناحیة المظاهر اإلدراكیة أو الحركیة للتمیز بین الحروف الهجائیة، فهذا المحك 

  )1(.یرتبط بمشكلة التخلف في النضج أكثر من ارتباطه باضطرابات فعلیة كامنة في الطفل

  :محك التربیة الخاصة - 3

علم ال تصلح لهم طرائق التدریس المتبعة مع المعوقین، یرتبط بمحك االستبعاد أن ذوي صعوبات الت

، یختلف عن .)التعلیم التشخیص، والتصنیف،(وٕانما یتعین توفیر شكل آخر من التربیة الخاصة من حیث 

  )2(.الفئات السابقة

  : النظریات المفسرة لصعوبات التعلم: سادساً 

السلوك االنساني، وتنظیمها وتجمیعها في تعتبر نظریات التعلم محاوالت منظمة لتولید المعرفة حول 

وعلى الرغم من تعدد نظریات التعلم حقائق ومبادئ وقوانین بهدف تفسیر الظاهرة السلوكیة والتنبؤ بها 

واختالف المجاالت ذات العالقة فال توجد لغایة اآلن نظریة شاملة یمكن االعتماد علیها لتفسیر مظاهر 

إلى اتساع عملیة التعلم وتعدد متغیراتها وعواملها والمجاالت التي  السلوك االنساني ولعّل ذلك یرجع

  )3(.تتضمنها

ترى النظریة المعرفیة أن إنتاج اللغة یكون مباشر من خالل النمو المعرفي، إذ : النظریة المعرفیة - 1

یستطیع  فإنهبالربط بین نمو اللغة بالنمو المعرفي، فعندما یكون الطفل مخططا معرفیا  " ...بیاجیهاهتم 

تطبیق المدلول اللغوي علیه، ومن هنا نشأت الدراسات الحالیة والتي یقصد بها الباحث الحالي كیفیة أن 

، كما اهتمت هذه النظریة )4(یكون قصور لمهارات اجتماعیة مؤشر لبعض اضطرابات اللغة الفضیة

قعات أكثر من االهتمام بالمظاهر بالعملیات التي تحدث داخل الفرد كالتخطیط واتخاد القرار والتفكیر والتو 

  )5(.الخارجیة للسلوك

                                                 

  . 27م، ص1982، 2سیكولوجیة األطفال غیر العادیین، دار القلم، الكویت، ط: فتحي السید عبد الرحیم  )1( 

   .71المرجع السابق، ص :مسعد أبو الدیار )2( 
   .121م، ص 2010، 10صعوبات التعلم لذى األطفال، مركز البحوث والدراسات التربویة، نیتان، العدد : مثال عبد اهللا غني  )3(
   .70م، ص2011، عمان، 1صعوبات التعلم بین المهارات واالضطرابات، دار صفاء للنشر والتوزیع، ط: محمد التوبي محمد علي )4(
   .122المرجع السابق، ص : ثال عبد اهللا غنيم )5(
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 : النظریة اللغویة - 2

التي تعتمد على المیل النظري الكتساب اللغة " نشو مسكي" تركز النظریة اللغویة على نظریة 

تشیر إلى أن األطفال یولدون ولدیهم میل فطري الكتساب اللغة والتي تشیر إلى أن األطفال یولدون والتي 

، على d.a. l اللغة  اللغوي، وقد أطلق على المخطط التفصیلي ألداة اكتسابمیل فطري لالرتقاء  ولدیهم

الطفل عمومیات لغویة تتألف من قواعد تنطبق على جمیع اللغات وهي تقوم بإعداد المعلومات وتساعد 

عام ، )lennebeng ( على تحصیل فهم مفردات وقواعد اللغة المنطوقة، ولقد أكدت الدراسة لینبرج

م وأیدت على أدوار القدرة الفطریة على اكتساب اللغة، حیث افترض بأن تطور اللغة یسیر كثیرا مع 1985

حقیقة وهي أن األطفال في جمیع الثقافات یتعلمون التغیرات العصبیة التي تحدث كنتیجة للنضج یشیر إلى 

بلغتهم، كما یشیر إلى حدوث تغیرات في  اللغة تقریبا في نفس العمر، ویرتكبون نفس األخطاء في التعبیر

الثالثة مما یساعد األطفال في قدراتهم على فهم اللغة والتعبیر بها وهذه السرعة التي یتمكن   منظومة السن

أو ثالثة سنوات یصعب تفسیرها دون الرجوع إلى التغیرات التي تطرأ على  اثنینبها األطفال من لغتهم بین 

 .الكتساب اللغةالقدرة العصبیة الكلیة 

 :النظریات المتصلة بمهمات التعلم - 3

تركز هذه النظریة على حقیقة العمل المدرسي غالبا ما یكون غیر مالئم لألنماط الممیزة لألطفال 

إذا كان ما یدرسه في القدرة وفي أسالیب التعلم وأنه یمكن أن تساهم هذه المهام في صعوبات التعلم 

  .ها یضاهي وال یناسب ما یعرفه التلمیذ والكیفیة التي یتعلم بهاالمعلم والكیفیة التي یدرسه ب

  : النظریات المعتمدة على ظروف التعلم - 4

تركز هذه النظریة على أن الكثیر من العوامل البیئیة تساهم في خلق اضطرابات تعلم لذى األطفال 

قد تكون مسؤولة عن التي العادیین أو تضخیم نواحي الضعف الموجودة فعًال ومن العوامل البیئیة 

صعوبات التعلم واالستثارة الغیر الكافیة والفروق االجتماعیة والثقافیة والمناخ االنفعالي غیر المالئم 

والسموم البیئیة والتدریس الغیر فعال ولهذا ذهب بیتمان إلى أن مصطلح صعوبات التعلم ینبغي أن 

بنصب على عدم مالئمة مهارات المعلمین  یستبدل بمصلح صعوبات التدریس مما یشیر إلى أن التركیز

   )1(.وبیئة التدریس ولیس على جانب النقص فعالً 

 

                                                 
   .71المرجع السابق، ص: محمد النوبي، محمد علي  )1(
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  :النظریة السلوكیة - 5

ظهرت النظریة السلوكیة التي تعتمد في تفسیرها لصعوبات التعلم على أعراض التي ترتبط  

التعلم والعجز بصعوبات التعلم في دراستها العتقادها أنه من الصعب تحدید العالقة بین صعوبات 

عوبات التعلم القراءة الصوتیة ص العصبي ألنه غیر مرئي ویمكن االستدالل عنه فقط، لذلك فهم یرجعون

للدافعیة للتعلم واستعماله ألسالیب معرفیة كافتقاره لدراسة عوامل داخلیة خاصة بالطفل : لعدة عوامل منها

ي المفضل للتلمیذ فإن التلمیذ یتمكن من التعلم ال تتالءم مع متطلبات حجرة الدراسة مع األسلوب المعرف

بشكل جید، وعوامل خارجیة مثل االتجاه الوالدیة السلبیة نحو االنجاز والتحصیل التي تؤثر على الطفل 

یة الصعوبة واستخدام نخفاض تحصیله األكادیمي فتتشكل لدإلى ا الدراسة مما یؤديوتجعله غیر مبالي ب

طرق التدریس غیر مالئمة لمیول التالمیذ كاستخدام لمیول التالمیذ كاستخدام مالئمة طرق التدریس الغیر 

الذي یحتاج إلى الطریقة المرئیة، فذلك قد یؤدي إلى حدوث الصعوبة لدیه، كما أن  طریقة القراءة للطفل

بة ات التلمیذ المرغوبة والتعزیز السلبي للتخلص من تلك غیر المرغو یغیاب التعزیز الموجب لدعم سلوك

  )1(.یمكن أن یشكل لذى الطفل أسالیب تحصیل خاطئة نتج عنها صعوبة في التعلم

بمسألة صعوبات التعلم، لقد اشتمل النموذج السلوكي على عدة نقاط إیجابیة استفاد منها المعنیون 

تبروها إّال أن هذا لم یمنع من انتقاده من طرف بعض الباحثین الذین لم یقتنعوا بالتغیرات التي قدمها واع

  )2(.غیر كافیة

  

  

  

  

  

                                                 
   .65م، ص2000، 1صعوبات التعلم، دار صفاء، عمان، ط: جمال مثقال مصطفى قاسم )1(
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  : مراحل تحدید وتقویم وتخطیط العالج لصعوبات التعلم: سابعا

  . مرحلة الكشف عن قدرات الطفل: المرحلة األولى - 1

وتتم هذه المرحلة عن طریق تشخیص وقیاس أدائه في الصف والمدرسة واكتشاف نواحي القوة 

ات الصفیة في حل المسائل واإلجابة عن األسئلة والضعف لدیه من خالل الواجبات المنزلیة والنشاط

  .وقیاس قدراته األكادیمیة

  :ووصف السلوكهي مرحلة مالحظة : المرحلة الثانیة - 4

یستخدم التربویون وسائل عدیدة ومختلفة في عملیة تشخیص السلوك بهدف التعرف على قدرات  

سي متعدد االحتیاطات یتناسب الطفل في مختلف برامج ونشاط المدرسة لغرض وضع برنامج تربوي نف

مع قدرة الطفل وعمره و مرحلته الدراسیة، ویجب على الباحث أن یتبع أسلوب المالحظة المقصودة عن 

مطابقة أو اختالف السلوك المعني للتفاعل أو التكیف طریق مالحظة ومتابعة السلوك المطلوب ومدى 

  .هارات الجسمیةمع البیئة المحیطة بالطفل إلى البرامج المدرسیة والم

   .التقییم الغیر الرسمي: المرحلة الثالثة – 3

في هذه المرحلة یقوم معلم التربیة مع معلم الصف االعتیادي بحل الصعوبات أو المشكالت 

أو فعالیات بدنیة أو عقلیة ومدى تأثیرها األكادیمیة المدرسیة التي تواجه الطفل سواء كانت مواد مدرسیة 

حصیلیة، وغالبا ما ینتج مثل هذا التعاون المبرمج مع معلم الصف وأولیاء األمور في على قدرة الطفل الت

  .تحسین أداء الطفل وتجاوره لكثیر من المشكالت التي یواجهها في المدرسة أو في البیت

  .م الرسميیالتقی: المرحلة الرابعة - 4

صعوبات تعلیمیة،  ویعني ذلك اشتراك متخصصین في عملیة قیاس وتشخیص الطفل الذي یواجه

الخاصة صعوبة في التوصل إلى إلصدار تقیم نهائي له، وتأتي هذه الخطوة بعد أن یواجه معلم التربیة 

حل مشكلة الطفل في التعلیم األكادیمي أو النهائیة وبعد االنتهاء من كتابة التقریر الخاص بالقدرات 

ء بهدف رسم صورة واضحة عن المستقبل العقلیة للطفل یجتمع فریق بكامل األعضاء وبحضور األولیا

  .وطریقة وشكل العالج التربوي بعد أن ینهي الجانب الطبي وعالجه
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  .كتابة نتائج التشخیص :المرحلة الخامسة – 5

فبعد التوصل إلى قرار نتیجة للقیاس والتشخیص بأن الطفل لدیه حالة صعوبات تعلیمیة أكادیمیة 

ل والمتغیرات المساعدة في اإلبطال من التعلم كعالقة الطفل بأقرانه كالتعلیم والنطق تحدد وتحلل العوام

  .وأصدقائه أو سوء المعاملة لوالدیه

  برنامج العالج: المرحلة السادسة - 6

بعد االنتهاء من جانب التشخیص والقیاس بكتابة التقریر یبدأ تنفید البرنامج العالجي للحالة، فإذا 

للجنة بشكل دقیق وهو أمر مقدور علیه، وفي نهایتها قد یرجع الطفل كانت الحالة طبیة تنفد تعلیمات ا

للحالة من قبل معلم الصف االعتیادي، أما إذا كان النسب تربویًا إلى الصف االعتیادي مع االهتمام 

   )1(.یحتاج إلى تطبیق برنامج مشترك فیه معلم الصف الخاص فیبقى للطفل في صفوف التربیة
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.صعوبات التعلم                                                            الفصل الثاني  

 

 
33 

  .مراحل تحدید وتقویم وتخطیط العالج لصعوبات التعلم: السابعةالمرحلة  - 6

  )1(.م1989لتشخیص صعوبات التعلم لروبرت  الشكل یوضح المراحل الستة

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .صعوبات تعلم القراءة: سمیر ركزة، فایزة صالح األحمدن :رالمصد

  

  :طرق عالج دوي صعوبات التعلم: ثامنا

رًا تعد صعوبات التعلم حالة صعبة ال یمكن التخلص منها تمامًا ولكن یمكن الحد من آثارها، ونظ 

بكلمة عالج، لوجود المنحنى الطبي وكذلك المنحنى النفسي الذي یتعاطى مع مشكلة صعوبات التعلم 

                                                 
   .125صصعوبات تعلم القراءة، : سمیر ركزة، فایزة صالح األحمدن)1(

 دوي األداء المنخفض لالتعرف على األطفا

 قیام فریق التقییم بإجراء تقییم رسمي

 مالحظة ووصف السلوك

 إجراء تقییم غیر رسمي

 كتابة نتائج التشخیص

 تخطیط برنامج عالجي

 : المرحلة األولى

 : المرحلة الثالثة

 : المرحلة الثانیة

 : رحلة الرابعةالم

 : المرحلة الخامسة

 : المرحلة السادسة
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فبرامج الرعایة والتربیة والتعلیم یمكن لها أن تحد من صعوبات التعلم ولكن ال یمكنها أن تقضي علیها 

لة مبكرة من حیاة الطفل ، فمن الضروري االهتمام بموضوع صعوبات التعلم في مرحنهائیًا وبصفة دائمة

انتبهنا إلیها في بدایتها كان تناولها وعالجها أیسر وتصنف أسالیب عالج وعند بدایة ظهورها، ألنه كلما 

    )1(:صعوبات التعلم إلى ما یلي

  :العالج الطبي - 1

تحتاج بعض حاالت صعوبات التعلم إلى تدخل الطبي كما في حاالت ضعف التركیز ونقص  

  : ط الحركة ویتم بأسالیب متعددة أهمهااالنتباه وفر 

یستخدم هذا األسلوب بشكل شائع في عالج حاالت اإلفراط في النشاط إذ أن : العالج بالعقاقیر الطبیة -أ

یحسن من درجة استعداد الطفل للتعلیم، ولقد وجد أن بعض العقاقیر الطبیة التي التقلیل من النشاط الزائد 

ذات أثر مهدئ على أولئك األطفال وتختلف فاعلیة تلك العقاقیر من طفل  تعرف بأنها منشطات للبالغین

  )2(.آلخر، لذلك فإنه من غیر المتمكن التعمیم عقارا ما ینفع في عالج مختلف الحاالت

یعتبر ضبط البرنامج الغذائي أسلوبا آخر من أسالیب العالج الطبیة : العالج بضبط البرنامج الغذائي - ب

وهو صاحب هذا : الذي ظهر في منتصف السبعینیات من هذا القرن ویقول فیتجولدلصعوبات التعلم و 

أن المواد الملونة والحافظة ومواد النكهة الصناعیة التي تدخل في صناعة أغدیة األطفال أو " األسلوب

ج ضبط البرنامحفظ المواد الغذائیة المعلبة، تزید من حدة اإلفراط في النشاط لذى األطفال وعلیه یجب 

  .الغذائي بحیث ال یشتمل على مثل هذه المواد الكیمیائیة

ویقوم هذا األسلوب في العالج على إعطاء جرعات من الفیتامینات : العالج عن طریق الفیتامینات -ج

على شكل أقراص أو شراب أو كبسوالت، وظهر هذا األسلوب في العالج في أوائل السبعینیات حیث كان 

إلى أن جرعات الفیتامینات لألطفال طفولة، ویشیر أنصار هذا األسلوب إلى أن یستخدم في عالج ذهان ال

  .ذوي صعوبات التعلم تظهر تحسنا في فترة انتباههم وخفضت من درجة اإلفراط في النشاط

  

                                                 

   .175المرجع السابق، ص: زیاد كامل الالال وآخرون  )1( 

   .231 -230المرجع السابق، ص: السید عبد القادر شریف )2( 
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التي یمكن توظیفها یشیر السرطاوي إلى بعض االستراتیجیات العالجیة التربویة : العالج التربوي - 2

  :فال الذین یواجهون صعوبات في التعلم وهيبفعالیة مع األط

  .التدریب القائم على تحلیل المهمة وتبسیطها -1

  .النفسیة التدریب القائم على العملیات النمائیة -2

لقائم على تحلیل المهمة وتبسیطها والعملیات النمائیة النفسیة، وتعتبر البیئة الصفیة من أهم التدریب ا-3

فیة الجذابة من لالنتماء وتعتبر البیئة الصا الطلبة اجتماعیا ویشبعون حاجاتهم األماكن التي یتفاعل فیه

بة وتختلف عن الفرق الغیر جذابة ویعتبر عرض  مجالت العوامل المهیأة للتعلم والمؤثرة إیجابیا عند الطل

  )1(.الصف أحد العوامل التي تحمل رفع دافعیة الطالب الحائط وٕاسهامات الطلبة األخرى في غرفة

یهدف إلى زیادة ممارسة سلوك مرغوب فیه، ویعتمد العالج السلوكي على : العالج المعرفي والسلوكي- 3

لف استخدامها السلوكي بسهولة تطبیق البرنامج من قبل اآلباء والمعلمین في فنیات وٕاجراءات خاصة یخت

د تنتج عن استخدام غرفة الصف وفي البیت كما یمتاز عن العالج الطبي بعدم وجود آثار جانبیة ق

   )2(.العقاقیر

  :العالج النفسي- 4

اإلرشاد النفسي للوالدین لمساعدتهما لتقبل الطفل وتعلم تتطلب بعض حاالت صعوبات التعلم توفر برامج 

  )3(.ملیات النفسیة اإلدراكیة المعرفیة المسؤولة عن التعلمكیفیة معاملته وعالج مظاهر الع

حیث صعوبات التعلم عالج أهم أسالیب العالج االجتماعي یعد من  إن أسلوب :العالج االجتماعي- 5

یركز على جمیع المؤثرات البیئیة ذات التأثیر السلبي، وهو یستند إلى دراسة األحوال االجتماعیة وتغیر 

ئة أو تعدیلها بما یحقق العالج البی السلبي وهو یستند إلى دراسة االحوال االجتماعیة وتغیر  التأثیر

ب وقد یتمثل العالج  البیئي في عالج المحیط البیئي وتعدیل الثقافة الذي یعني تعدیل األفكار المطلو 

واالتجاهات وأنماط السلوك وتعدیل سلوك المعاملة في داخل البیت وخارجه، إن مساعدة الطفل دوي 

                                                 

   .175المرجع السابق، ص: زیاد كامل االال وآخرون  )1( 

   .186المرجع السابق،ص: ، فؤاد عبد الجوالدة:مصطفى نوري القمش)2( 
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وع من صعوبات التعلم على التعرف على طاقاتهم وٕامكانیاتهم في التحصیل واالنجاز وفي إحداث ن

التي یعیشون فیها یؤدي إلى تطویر مهاراتهم واتجاهاتهم وقدراتهم التوافق والتكیف والتالؤم مع البیئة 

فیعیشون خبرة النجاح في عملهم المدرسي، وبالتالي ینمو لدیهم االحساس بالثقة بالنفس والشعور باألمان 

  هریا من أجل تقدمي تعد أساسا جو وهما بمثابة األساس في نمو وتكوین الشخصیة الت

التعلیم المدرسي ویستند إلى أسس عامة ویشمل عمل برنامج عالجي في مجال : التعلیم العالجي - 6

  :والتي تتضمنة الخطط التربویة التنظیمی تتمثل في بناء

 داف وأنسب األنشطة، والممارسات واألعمال وتحقیق الشروط الخاصة بالتعلیم وینبغي تحدید األه

  .دریبات العالجیة متالئمة مع سائر األنشطةأن تكون الت

 العنایة الفردیة واالهتمام بالتلمیذ، وزیادة ثقته بنفسه.  

  وتعدیله في عالج الصعوبةالتركیز على السلوك.  

 تقدیم البرنامج العالجي في صورة واضحة ومشوقة للتلمیذ.  

  كیة في نشاك جماعيتدریبات حیة حر العالجي بحیث تتضمن تنویع أنشطة التعلیم.  

  :كما أن هناك بعض األمور التي ینبغي االلتزام بها في عالج صعوبات التعلم وهي

 أن تكون البرامج عالجیة أكثر فردیة.  

 أن تهتم بمالحظة وتدریب الفرد عندما تبدو علیه.  

 أن یكون العالج والتدریب مباشرًا اتجاه مستوى النمو.  

 جیة مع مستویات االستعداد عند األطفالأن تتناسق النشطات العال.  

 أن یشتمل برنامج التدریب المناطق اللفظیة، وغیر اللفظیة.  
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 1(.عدم إعطاء إشارة حسیة أو غیر حسیة للطفل الذي یعاني من الصعوبة(  

ا یعتبر المعلم مفتاح العملیة التربویة وأساسه :دور المعلم في مساعدة التالمیذ ذوي صعوبات التعلم-أ

معلم وعلیه یقع نجاحها وفشلها وبقدر ما یتوفر األساس العلمي والعملي في إعداده بقدر ما نحصل على 

  .جید وبالتالي على تربیة جیدة تؤدي إلى بناء بشري قادر على التقدم واالزدهار

فل بفرص تزوید الط. إیجابیة مع المتعلم فیقربه منه ویتحدث معه فیما یرغبیقوم المعلم ببناء عالقات -

  .كافیة لممارسة ما تعلمه

االعتماد على األشیاء الملموسة في التدریب إلى أقصى حد ممكن تحدید أهداف قابلة للتحقیق وتحدید  -

  .الطرق والوسائل التي ستمكن التلمیذ من النجاح

  .جعل الطفل یشارك في اختیار النشاطات التعلیمیة -

  .استخدام التغذیة االیجابیة -

  .التعلم السابقعلیم الحالي بربط الت -

  .وال تركز على جوانب الضعف لدیهاعتماد تعلیم الطفل على نقاط القوة لدیه  - 

إن العالقة بین المعلم والمتعلم عالقة تفاعلیة یؤثر كل منها باآلخر ویعد المعلم محور أساسیًا ومؤثرا  - 

عانون من صعوبات تعلیمیة من خالل عملیة األطفال الذین ی فعاال� في المتعلم، ویمكنه أن یجدب انتباه

التعلیم وما تتضمنه من طرق وأسالیب فنیة كتوزیع النظر واللغة السهلة الواضحة والوقفات بین الجمل 

لیتسنى للمعلومة أن تستقر في الدهن، كما أن السرعة المعتدلة للصوت مع كثرة التكرار والتدریب إذا 

جابي، بالشكل الذي یراه مناسبًا واختیار المعززات التي یرغبها المتعلم تطلب األمر واستخدام التعزیز االی

كاإلشارة والتلمیح أو الهمس وٕابعاد المتعلم عن أي حالة من حاالت الفشل مستخدما فنیات الحث 

  .والحركة

  .لذلك الحث كاإلشارة والتلمیح أو الهمس والحركة

من صعوبات التعلم تتطلب تحلیل التفاعالت القائمة بین لذلك فإن التربیة الناجحة لألطفال الذین یعانون 

  .المتعلم والوضع التعلیمي والمهمة التعلیمیة

   :دور مرشد الصف في التعامل مع ذوي صعوبات مع ذوي صعوبات التعلم - ب

  :إن مرشد الصف دور مهم في التعامل مع التالمیذ ذوي صعوبات التعلم ویتجلى ذلك في

                                                 
   .233المرجع السابق، ص: عادل محمد العدل )1(
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ر والقوة ومستوى الذكاء والنضج االنفعالي لدى التالمیذ ذوي صعوبات التعلم اكتشاف جوانب القصو  - 

  .وٕاعداد برامج تقویة وٕاثراء وعالج لها

  .خلق جو من التعاون بین التالمیذ والمعلم- 

الجدیدة والقدیمة من أجل تسهیل على اكتشاف العالقات المختلفة بین المواد التعلیمیة تشجیع التالمیذ  - 

  .تقال بحیث تكون قدرة التلمیذ على التحصیل أفضلعملیة االن

  .االهتمام بأن تكون المادة التعلیمیة ذات معنى ومفهومة من قبل التلمیذ لمساعدته على التعلم - 

  .تدریب التلمیذ على استخدام العادات والمهارات الدراسیة السلیمة - 

  .استخدام الوسائل التعلیمیة المختلفة - 

مل أنشطة خاصة به مناسبة لقدراته لبث الثقة في نفسه وتعویده على االعتماد على تكلیف التلمیذ بع - 

   .نفسه

  .دور األسرة في مساعدة التالمیذ ذوي صعوبات التعلم -ج

  إن لألسرة دور مهم في مساعدة الطفل في حل : دور الوالدین تجاه أطفالهم ذوي صعوبات التعلم

  :المشكلة التي یعاني منها من خالل

لقراءة المستمرة عن موضوع صعوبات التعلم والتعرف على أسس التدریب والتعامل المتبعة للوقوف ا-1

  .على أسلوب األمثل لفهم المشكلة

  .إیجاد عالقة قویة بین األسرة ومعلم الطفل أو أي أخصائي له عالقة به-2

  .االتصال الدائم بالمدرسة لمعرفة مستوى الطفل-3

  .األعمال في وقت واحد بل إعطاؤه وقتا كافیا إلنهاء العملمن  عدم إعطاء الطفل العدید-4

تعلیم الطفل من خالل القدوة، أي أن یقوم أحد الوالدین بالعمل أمام الطفل ویكرر الطفل العمل عدة -5

  .مرات قبل أن یطلب منه القیام به

  .تقدیم التعزیز للطفل مباشرة عند انتهائه من القیام بالعمل المطلوب-6

  .باع قوانین معینة في األسرة وتطبیق هذه القوانین على الجمیعات-7
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   )1(.االبتعاد عن مقارنة الطفل بإخوته وأصدقائه-8

لقد تطرقنا في هذا الفصل إلى صعوبات التعلم بصفة عامة وذلك من أجل إعطاء فكرة للقارئ عن 

ضه في الفصول القادمة بكل ماهیة المشكلة وتمكینه من فهمها حتى یتسنى له متابعة ما سوف یتم عر 

حداثة هذا المجال خاصة في مجتمعنا وقلة األبحاث والدراسات فیه جعلت مشكلة صعوبات سهولة، ألن 

مسألة مخوفة وتعمها العدید من التساؤالت سواء من طرف األولیاء أو ) النوعیة(التعلم العامة أو الخاصة 

  .المعلمین أو حتى المختصین

  

  

                                                 
   .165مرجع سابق، ص: إیمان عباس علي هناء رجب حسن )1(
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  تعلم الرياضيات صعوبات: الثالثالفصل 
  تمهید

  .مفهوم صعوبات تعلم الریاضیات :أوالً 

  .مراحل تطور الریاضیات :ثانیاً 

  .أهمیة الریاضیات :ثالثاً 

  .یاتأنواع وتصنیفات تعلم الریاض :بعاً را

  .وأسباب صعوبات تعلم الریاضیات عوامل :خامساً 

  .مظاهر صعوبات تعلم الریاضیات :سادساً 

  .استراتیجیات ونشاطات تعلم الریاضیات :سابعاً 

  .تشخیص وعالج صعوبات تعلم الریاضیات :ثامناً 

  .خالصة
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  : تمهید

من المعلوم أن الریاضیات علم عقلي مجرد فهو ال یبحث بالمحسوسات الحسیة لكنه یبحث في 

األرقام والنسب كما أن الهندسة ال تبحث في األشكال الهندسیة على أنها مواد حسیة مصنوعة من مواد 

إحساسها وٕانما یتم البحث في الریاضیات في األشكال الهندسیة على أنها مواد حسیة مصنوعة من یمكن 

في األعداد على أنها نسب ومساحات ولذلك یتطلب مواد یمكن إحساسها وٕانما یتم البحث في الریاضیات 

، وأنه علم فهم الریاضیات هم طبیعة الریاضیات والتي تنطق من كونه علم عقلي مجرد من المحسوسات 

من التعلم فهو علم تسلسلي وتتكون الریاضیات من المفاهیم یتطلب فهم االحق من إدراك السابق  تراكمي

الذي سیلحقه بطبیعته علم تراكمي مترابط المجردة لذلك فإن أي خلل في تعلمه سیؤثر حتما على التعلم 

بیعتها على مجموعة واسعة من في طكل مرحلة منه مبنیة على المراحل السابقة وتقوم الریاضیات 

یات الریاضیة كما الحقائق المتكاملة مثل حقیقة األعداد والجمع والطرح والقسمة التي تبنى علیها كل العمل

تتطلب الریاضیات كذلك باإلضافة إلى ما سبق حقیقة التقدیر ویتطلع على الطالب قبل أن یتعلم 

  )1(.الریاضیات أن یتعلم أوال� األرقام

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .116م، ص2013، عمان األردن، 1دار الیاخروري للنشر والتوزیع، ط  ،صعوبات التعلم: عصام جدوى )1( 
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  :هاصعوباتو  الریاضیات مفهوم: أوالً 

  : مفهوم صعوبات تعلم الریاضیات - 1

 العملیاتو  یطلق أحیانا على هذه الصعوبة عسر العملیات الحسابیة، ألنها تحتاج إلى استخدام 

مع واألرقام والقوانین الریاضیة والحسابیة، فإن المفاهیم والعملیات الحسابیة تبدأ بالسهل لتصل إلى التعقید 

  .تطورها لدى فصعوبة التعلم في الریاضیات ال تقف عند المفاهیم الریاضیة المبسطة

الحسابیة والتي لیات كما أن صعوبة تعلم الریاضیات تعني عدم القدرة على استیعاب المفاهیم وٕاجراء العم- 

قد ترجع إلى اضطراب أو خلل في الوظیفة النمائیة والذي قد یحدث قبل الوالدة نتیجة لخلل جیني أو 

  )1(.وراثي وقد یحدث بعد الوالدة

  : مفهوم الریاضیات - 2

بدراسة الكمیات العددیة والعالقات بینها كذا الكمیات الفراغیة بینها وتعمیم هذه  تهتم الریاضیات

  )2(.العالقات

الریاضیات هي الدراسة المنطقیة للشكل والتنظیم والكم حیث إذا تكلمنا عن الریاضیات البحثة فهي ذلك - 

عن الریاضیات التطبیقیة فهي الذي یشتمل على الهندسة والجبر والحساب، أماَّ إذا تحدثنا العلم المجرد 

  )3(.تلك الفروع من الدراسة التي تتكون من تطبیق هذا العلم المجرد على بیانات علمیة

فقد رأى محمد قاسم أن الریاضیات علم یدرس المقادیر القابلة للقیاس ومنها ما یكون مفاهیم كمیة أو - 

  )4(.عالقات سواء كانت متصلة أو منفصلة أو هما معاً 

  :مراحل تطور الریاضیات: نیاً ثا

                                                 
م، 2007، عمان األردن، 2صعوبات التعلم النظریة والممارسة، دار المسیرة للنشر والتوزیع، ط: أسامة محمد البطانیة وآخرون )1(

  .172ص
  .53م، ص2002، )ط.د(فعالیات التدریس في عصر المعلوماتیة، عالم الكتب،: مجدي عزیز )2 (
  .09م، ص1989، )د،ط(استراتیجیات في تعلیم الریاضیات، مكتبة النهضة المصریة،: مجدي عزیز إبراهیم )3(
  .20م، ص1983، )د،ط(الریاضیات واإلهدار التربوي، : قوقام آكلي  )4(



.صعوبات تعلم الریاضیات                               :الفصل الثالث  

 

 
43 

  : ومن أبرز مراحل تطور الریاضیات ما یلي األطوال ممیزة لقد تطورت الریاضیات عبر مراحل

  : مرحلة ما قبل العد - 1

إلنسان قادرًا على تحدید الكمیات، وكان یكتفي باإلشارات والحركات فقط وفي هذه المرحلة لم یكن ا

  .التعبیر عن المقادیرفي في التعبیر علیها وتداولها 

وفي هذه المرحلة كان التعبیر عن األشیاء باستخدام أشیاء مناظرة لها : مرحلة المطابقة بین األشیاء - 2

وتكون مألوفة، فمثال كان استخدام االنسان للحصى والعیدان ورسم العالمات للداللة على العناصر المراد 

  .التعبیر عن عددها

وقد دعت حاجة االنسان وتطورت حیاته إلى ابتكار هذا األسلوب : مرحلة استخدام رموز األعداد -3

، وقد ظهرت في هذه المرحلة حضارات متمیزة بأنظمة عددیة تستخدم بهدف تسهیل التعامل مع األشیاء

  . رموزًا خاصة بها

من خالل تعداد السكان والثروة ات كان القدماء المصریین أول من عمل االحصائی: الحضارة الفرعونیة -أ

الهندسة وخاصة عند بناء األهرامات حیث وٕاحصاء األراضي لتوزیعها على العاملین وكان لهم إسهامات 

استخدموا الهندسة لقیاس األطوال والزوایا والمساحات واألحجام، وكان المصریون قد وضعوا األساس 

  .كرة المنزلةللنظام العشر، ولكن لم یستطیعوا التوصل إلى ف

استخدم البابلیون فكرة المنزلة وذلك ألنهم یستخدمون النظام الستیني في العد، : الحضارة البابلیة - ب

  .60×1+ 12= 72: مثًال على الصورة التالیة) 72(حیث كانوا یمثلون العدد 

بنقل الریاضیات كان اإلغریق أول من أوجد فكرة البرهان الریاضي وقد قاموا : الحضارة اإلغریقیة -ج

الفرعونیة واستطاعوا التوصل إلى نظریات هندسیة التي عرفت باإلقلیدیة والتي مازالت نظریات تبع حتى 

  .الیوم

یستخدم رموزًا محددة للغة وتتمیز هذه المرحلة بوجود نظام ترقیم واحد : مرحلة النظام العددي الحالي - 4

وتعوضه على جمیع األنظمة السابقة وقد كان إلضافة  مالریاضیات، وهذا ما ساهم في انتشار هذا النظا
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على هذا النظام العددي حیث انعكس ذلك على تطور الریاضیات وما یتصل به من  الصفر أكبر األثر

  )1(.ماله إلى تسهیل جمیع أعمال الحساب وتخلیص نظام الترقیم من التعقیدععلوم فقد أدى است

  .أهمیة الریاضیات: ثالثا

كانت الریاضیات وما تزال مناط الثقة والیقین، عند معظم المفكرین، بما تمتاز به من دقة وصرامة 

ال نجد لها مثیًال في أي فرع آخر من فروع المعرفة االنسانیة، فأصبحت الریاضیات بمنهجها االستنباطي 

ا یأتي فیلسوف قدیم الفكر البشري، قد ال یعجب إذن حینممثال یحتذى لكل تفكیره والمتتبع لتاریخ 

یاضیًا وال یعجب أیضًا حین یرى فیلسوفا حدیثا كدیكارت، كفیتاغورت، ویحاول تفسیر الكون تفسیرا ر 

  .یحاول تطبیق المنهج الریاضي على كل مساعي التفكیر الفیزیقي منه والمیثافیزیقي

بل ألنها مجال لبحث إن الریاضیات لم تكن مصدر إغراء للمفكرین والفالسفة، بسبب منهجا فحسب،  - 

ع إلیه حاجات اجتماعیة واقتصادیة، فضًال عن أنها أصبحت الیوم تعد العلم الطبیعي بالتنظیم خالق تدف

الریاضیات تدوي جماًال باردا ال یضحك كجمال البحث، ال یلجأ " یقول راسن: العقلي للظواهر الطبیعیة

رف الزاهیة للتصویر الموسیقي، ومع ذلك فهو طبیعتها الضعیفة وال إلى الزخاإلى أي جانب من جوانب 

  .كل ذلك یكون موجودًا في الریاضیات....." جمال خالص رفیع قادر على االتقان الدقیق

كما تمتاز الریاضیات بلغتها الرمزیة، حیث أن الرموز المستخدمة في اللغة الریاضیة، أساسیة لتوضیح  - 

للغة المألوفة، ومهما اختلفت التغیرات وتعددت وجهات المعاني التي هي غالبًا ما تكون غامضة في ا

النظر في طبیعة الریاضیات وأسسها، فإنها تتفق على ضرورة قضایاها ویقینها على صورة حاول الكثیر 

الریاضیات والضرورة حتى ذهب بوترو إلى أن الریاضیات إنما تختص بعلم من المفكرین أن یربطوا 

  .الضرورة

اضیات مكانة متمیزة بین العلوم ألنها أكثر دقة ویقینًا واكتفاء ذاتیا وٕانصافا بالعقلیة باختصار تحتل الری - 

  .الخالصة، لذا تعد الریاضیات لغة العلم

                                                 
  .14مرجع سابق، ص: محمد خلیل عباس محمد مصطفى العیسى )1(
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تنمیة القدرة على فهم وتحلیل العالقات الكمیة والعالقات في الفضاء لفهم البیئة التي یعیش فیها  - 

  .الطالب

قة المصطلحات والتعابیر المستخدمة والدور الذي تلعب اللغة في تعریف الطالب باللغة الریاضیة ود - 

  .اللغة الریاضیة بدقة ووضوحإیصال 

  .القدرة على إجراء الحساب واكتساب القدرة على حل المسألة - 

إتاحة الفرصة للطالب للتعرف على الطبیعة االستنتاجیة للریاضیات والتعرف على بنى ریاضیة هندسیة  - 

  )1(.وجبریة متنوعة

  .أنواع وتصنیفات صعوبات تعلم الریاضیات: رابعاً 

  :حقائق العددیة الریاضیة األساسیةعوبات التمكن من الص - 1 - 

ببعض العملیات الحسابیة وخاصة فیما یتعلق  على االحتفاظ وتبدو هذه المشكلة في عدم القدرة

ساسیة األربعة في تعلم الریاضیات، فنجد بحقائق الجمع والطرح والقسمة والضرب والعملیات الریاضیة األ

الجمع أو القسمة یلجؤون إلى استعمال األصابعأو بعض االجراءات األطفال مثًال عند إجراء عملیات 

اإلجابة  األخرى للحصول على االجابة مما یستدعي منه الحاجة إلى أوقات طویلة للوصول إلى

حقائق العددیة وتذكرها عند الحاجة إلیها فعندما یطلب الصحیحة فال یستطیع هؤالء األطفال االحتفاد بال

  .4×4= 16منه االجابة عند المسألة 

جواب لكنه غیر قادر على االحتفاظ بهذه یحتاج الطفل إلى خطوات مطولة زمنیا حتى یعطى ال

  .الحقیقة التي تقول أن أربعة ضرب أربعة تساوي ستتا عشر

  

  

                                                 

مناهج تدریس الریاضیات للصفوف األولى، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، : فرید كامل أبو زینة، عبد اهللا یوسف عبابنة )1( 

  .م2007، 1، األردن،   ط1ط
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  :ةصعوبات في المهارات الحسابیة البسیط - 2

تعلم الریاضیات تعود هذه الصعوبة إلى الصعوبات التي  یواجه بعض الطالب صعوبات في

یواجهها الطالب عند القیام بالعملیات الحسابیة البسیطة فهم عادة ما یواجهون مشكالت عند إجراء 

ة على العملیات الحسابیة التي تتطلبمنه مهارات بسیطة وتبدو هذه الصعوبة عند األطفال بصورة متكرر 

  .الرغم من قدراتهم الواضحة في إجراء العملیات الریاضیة المتقدمة

  :مفهوم األعداد - 3

تتطلب عملیة تعلم الریاضیات إدراك مفهوم األعداد وحتى یتمكن الطفل من عملیات العد وهذا 

. 2. 1:(متسلسلة مثلیتطلب منه إدراك مفهوم العد بعبارة واحدة واثنان وثالثة واستخدام األرقام بصورة 

، وٕادراك قیمة كل منها والكمیة التي یمثلها كل رقم فیواجه األطفال صعوبات في إدراك .....)5. 4. 3

  .واستخدامها مما یساهم في صعوبة تعلم الریاضیات وتوظیفها في الحیاة الیومیةهذه المفاهیم 

  : صعوبة الترمیز الریاضي - 4

ویعد هذا النوع من الصعوبات من أكثر أشكال صعوبات التعلم الریاضي انتشارًا بین األطفال والذي 

یعود إلى ضعف التطبیقات الریاضیة التي تقدم للطالب واالكتفاء بإجراء تدریبات فقط حیث تعتمد 

الریاضیة مما یحول  الریاضیات في معامالتها على استخدام الرموز لإلشارة إلى المحتوى والمسائل اللفظیة

صعوبات في تعلم الریاضیات كون هؤالء األطفال  دون فهم هذه المسائل من قبل األطفال الدین یواجهون

یبدون اضطرابات في فهم بعض الحقائق والمفاهیم والمعادالت الریاضیة والتي من بینها الترمیز الریاضي 

والحقائق والمعالجات الریاضیة یساهم في  ویمكن القول أن ضعف التمثیل العقلي المعرفي للمفاهیم

  )1(.صعوبة فهم الترمیز الریاضي عندهم

  :صعوبات تعلم لغة الریاضیات - 5

والمصطلحات الریاضیة وما یرافقها من اخل والتشویش المخطوء في فهم المفاهیم إن الحفظ والتد

شرح الخطوات والعملیات شرح لغوي لفضي وتوظیفها واستخدامها باإلضافة إلى الضعف اللغوي عند 

                                                 
  . 176-174مرجع سابق، ص ص : أسامة محمد البطانیة وآخرون  )1(
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الحسابیة المعقدة یسبب لهؤالء األطفال صعوبات في فهم وتعلم لغة الریاضیات والتي یمكن التغلب علیها 

  .من خالل التدریب المتواصل على صیاغة خطوات الحل لفظیاً 

  :صعوبات العد - 6

تخدام األرقام في یقوم العد في الریاضیات وفق قواعد محددة مثل عد الشيء مرة واحدة فقط واس

العد بدل الحروف مع إدراك الفهم أن العدد األخیر یدل على المجموعة كلها، إضافة إلى إدراك أن عد 

األشیاء ال یتطلب فیها الترتیب حیث یمكن أن یبدأ العد من الیمین أو من الیسار أو العد بصورة عشوائیة 

د بمعنى أن العدد واحد قیمته واحد سواءًا أكان دون تكرار عد الشيء نفسه مع القدرة على تحریر األعدا

إنسانًا، لذلك فإن طالب صعوبات تعلم الریاضیات یواجهون مشكالت في إدراك مفاهیم المعدود كتابیًا أم 

  .قواعد العد مما یسبب لهم صعوبة في تعلم الریاضیات

  :كاني لألشكال الهندسیةمصعوبات اإلدراك البصري ال - 7

األطفال الذین یعانون من صعوبات في التعلم الریاضي صعوبات إدراكیة تتمثل یظهر العدید من  

في التنظیم البصري المكاني والحركي، لألشكال الهندسیة والتي قد تعود إلى ضعف في الترمیز بین 

المفاهیم المتعلقة باألشكال الهندسیة الریاضیة مثل المعین ومتوازي األضالع، أو صعوبة في إدراك معاني 

األرقام أو تعود لصعوبة في التمثیل المعرفي لألشكال أو لصعوبة في كتابة األرقام الریاضیة والتعبیر 

  .عنها والذین غالبًا ما یكون لدیهم اضطرابات إدراكیة تعود إلى خلل وضیفي في النصف األیمن من المخ

  : االرتباك في تحدید االتجاه - 8

أو قد یرتبك نتیجة وجود عملیة ) 9، 6(كتابة العدد مثل حیث یكتب األطفال بصورة معكوسة 

حسابیة مثل الجمع فال یستطیعون تحدید مكان البدء إلجراء العملیة الحسابیة خاصة في حال وجود عدة 

  .منازل، وتظهر المشكلة أكثر في حالة الطرحوالقسمة الطویلة
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  :صعوبات الذاكرة قصیرة المدى - 9

یرها في حال وجود ضعف في الذاكرة طویلة المدى فالطالب دو یزداد تأثتخلق الذاكرة قصیرة  

عقلیًا دون استخدام ) 87+74:(الذاكرة قصیرة المدى الضعیفة ال یستطیع حل العملیة الحسابیة التالیة

الورقة والقلم ألن هذه العملیة تحتاج إلى تشبع مجموعة لتسلسل من الخطوات إذ فقد إحداها كان حله 

الذاكرة الضعیفة في نسیان الطالب بعض أو كل التعلیمات المعطاة من المعلم وقد مخطوء كما تتسبب 

یجد نفسه بدون أي تلمیحات تساعده على كیفیة البدء بالمهمة المطلوبة للمسألة التي یحاول حلها فهو 

یلعب غیر قادر على حل المسألة في الذاكرة البصریة أو السمعیة أثناء بحثه عن حقائق رقمیة مهمة كما 

طویلة المدى عدة صعوبات من خالل تأثیرها القوي في كیفیة معالجة الطالب لألرقام والتي ضعف الذاكرة 

المدى دورًا بارزًا في سرعته نسیان الطالب لما تعلمه، والذي یسبب اإلحباط للوالدین الذین یعمالن على 

ة یجدون أنفسهم قد نسیو ما تعلموه مرة تشجیع الطفل على الممارسة المستمرة لتحقیق النجاح یوما ما وفجأ

  .أخرى وبوقت قریب

  :التطرق والنظر حول الذات -10

إن شعور الطالب بالفشل وعدم القدرة على تعلم العملیات الریاضیة تقلل من تقدیره لذاته مما یشعره 

على قدرته وأدائه باإلحباط والفشل مما یسبب له القلق وكلما ازداد قلقه قلت ثقته بنفسه مما یؤثر سلبًا 

  .وتقدمه

  :النمط المعرفي -11

 بطریقة وكیفیة معالجة الطفل للمشكالت وبشكل كبیر في المسائل الریاضیةیتأثر النمط المعرفي 

فقد یكون أسلوب الطفل المعرفي ال یتطابق مع أسلوب المعلم مما یجعله غیر قادر على االفادة من 

في تقدیم المعلومات األمر الذي یستدعي من وب الذي یستخدمه المعلومات التي یقدمها المعلم، واألسل

  )1(.الطالب الموافقة بین نمطه المعرفي وبین النمط المعرفي للمعلم

  

                                                 
  .176 -173 المرجع السابق، ص ص: أسامة محمد البطانیة وآخرون )1(
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  :عوامل وأسباب صعوبات تعلم الریاضیات :خامساً 

 :یمكن إرجاع عوامل وأسباب صعوبات تعلم الریاضیات إلى عوامل رئیسیة هي

  :العوامل المدرسیة - 1

إن االهتمام الكبیر بالعالمات التي یجب الحصول علیها من قبل الطالب والتي تحدد مستقبل  

الطالب التعلیمي سواء أكان في مراحل التعلیم الثانوي أو في مراحل التعلیم العالي، حیث یتم تحدید 

مر على مستقبل الطالب وفقًا لما یحصل علیه من عالمات في مراحله الدراسیة حتى انعكس ذلك األ

لیصبح منصبًا نحو العالمات بدًال من مقدار المعرفة التي جناها الطالب من المنهاج اهتمامات األسرة 

والطریقة التي یقدم بها والذي فرز لنا ظواهر سلبیة اقتصادیة وتربویة واجتماعیة باإلضافة إلى الظواهر 

ى البعید أو القریب والذي یصبح حمًال ثقیًال النفسیة التي تترك آثارها على الطالب واألسرة سواء على المد

عملیات لقد أفرزت و  على الطالب نفسه مما یدفعه إلى تكوین صورة سلبیة عن نفسه وعن المادة التعلیمیة،

السلبیة كان من بینها انتشار الدروس  االهتمام بالعالمات كمؤشر للتحصیل العدید من الظواهر التربویة

منزل وتراجع فاعلیة عملیة التعلیم داخل الغرفة الصفیة وانتشار الملخصات الخصوصیة والتعلیم في ال

النهائیة والتفوق وتقلص جهد الطالب ودوره في استیعاب المادة العلمیة وظاهرة التركیز على العالمات 

الزائف وغیرها من الظواهر التي تساهم في تأخیر واستخدام الریاضیات كوظیفة حیاتیة وعملیة عقلیة 

  .عرفیة مما یساهم في زیادة صعوبة الریاضیاتوم

  :العوامل األسریة - 2

تعد العوامل األسریة من المتغیرات المهمة التي ترتبط بتحصیل المتعلم بشكل عام والصعوبات التي 

یتعرض لها وخاصة صعوبات تعلم الریاضیات فالظروف األسریة التي یعیشها المتعلم كالظروف 

، كما أن إیجابي أو سلبياالجتماعیة واالقتصادیة وحجم األسرة والمكان والتناسب مع األسرة یخلق جو 

لألسالیب الوالدیة التي یتبعها مع األبناء والتي ترتبط بشكل أساسي بالمستوى الثقافي أثرًا في جعلهم 

متوافقین أو غیر متوافقین مع ذاتهم، فضًال على أن أهم البدیهیات التي تؤكد علیها في الحقل التربوي هو 

ألهداف كما ینبغي ما لم یكن هناك تعاون مد الجسور بین البیت والمدرسة، ألننا ال یمكن أن نحقق ا
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فریق العمل في التربیة الخاصة إیجابي مثمر بین البیت والمدرسة كما أن ولي األمر یعد أحد أعضاء 

  )1(.لذلك فإن الجو األسري األمن أو المفعم بالمشاكل بین اآلباء یكون له األثر في تحصیل أبنائهم

  :العوامل االجتماعیة - 3

تلعب الثقافة االجتماعیة دورًا هاما� وبارزًا في التأثیر على تطلعات وطموح الطالب وتوجیهه في 

وما یختاره فالتنافس القائم في هذا المجال یلقي بثقله على كامل الطالب الذي أصبح ینظر إلى الحیاة 

ن السلبي للریاضیات في الریاضیات نظرة سلبیة والذي ازدادت هذه النظرة وضوحًا عندما تم تقلیص الوز 

المدارس التربویة في المرحلة الثانویة وطرح مواد أخرى لتأخذ نفس الوزن بالنسبة للریاضیات مما دفع 

الوزن النسبي في توزیع  للعدید من الطلبة إلى التحول عن اختیار الریاضیات الختیار مواد أخرى لها نفس

ت قیاسًا مع المواد األخرى، إن كل الممارسات االجتماعیة العالمات، والطلبة الذین یتجهون تجاه الریاضیا

  .التربویة أسهمت في زیادة إمكانیة صعوبة تعلم الریاضیات

  :العوامل الوراثیة - 4

تسعى المنظومة التعلیمیة إلى إعداد الطالب إعدادًا كامًال من حیث المستوى التعلیمي والمحتوى 

ة، لكن اتجاهات الطالب ومیوله هي التي توجه الطالب نحو نوعیة ونواتج عملیات التعلیم المعرفی التعلیمي

اإلعداد األكادیمي في اختیار الطالب في تخصص ما إنما هو نتیجة منطقیة الهتماماته، لذلك فإننا 

نالحظ عزوف بعض الطالب عن دراسة الریاضیات على الرغم من أهمیة هذا النمط األكادیمي في إعداد 

یتناسب ومیوله والتي قد تعود إلى ضعف اكتساب تعلیمي لیتجه نحو تخصص آخر الطالب للمستقبل ال

الطالب للمفاهیم والعالقات والقواعد والقوانین الریاضیة أو عدم اهتمام الطالب المبكر في توظیف الخبرات 

قده الفهم واألنشطة الریاضیة في الحیاة الیومیة مما یجعلها تمثل عبئًا ثقیًال علیه في المستقبل مما یف

التراكمي للریاضیات وتوظیف ذلك في الحیاة الیومیة باإلضافة إلى عدم قدرة الطالب على فهم المشكالت 

 انخفاضالریاضیة والتي قد تعود إلى ضعف في الذاكرة، إن كل هذه الظواهر تساهم بصورة واضحة في 

                                                 
  . 123-121مرجع سابق، ص: سمیرة زكیة ، فائزة صالح األحمدي )1(
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یفها في الحیاة الیومیة مما یزید من امكانیة صعوبة الطالب في العملیات الریاضیة وتوظاهتمام 

  )1(.الریاضیات

  : العوامل الكیمیائیة الحیویة - 5

تظم العوامل التي یمكن أن تؤدي إلى حدوث نمو غیر اعتیادي أو شاد للجنین وحدوث تشوهات و 

عوامل تؤدي إلى  مختلفة في تكوینه، وفي هذا اإلطار تم تحدید العدید من المواد الكیمیائیة على أنها

الكحولیات وهي األكثر شیوعًا بینها والتي من شأنها أن تؤدي تشوهات التكوین ومن بین هذه العوامل 

تشوهات التكوین، بحیث تؤثر سلبًا على النمو العقلي والمعرفي للطفل وخاصة في أثناء فترة الحمل كما 

ات وصعوبات التعلم وتوصي بالمعالجة تسیر بعض الدراسات إلى وجود ترافق بین نقص بعض الفیتامین

  .ات علمیة لهذه الطریقةص ولكن إلى حد اآلن ال یوجد أیة إثباتالفیتامینیة الضخمة لمعالجة هذا النق

  :العوامل العصبیة - 6

إن للدراسات النفس العصبیة أهمیة كبرى فهي تهتم بدراسة أنماط األداء المعرفي في األدمغة  

سواء السلیمة أو المتضررة في (المتضررة لدى األشخاص المرضى، وتساعد دراسة تلك األنماط المعرفیة 

یات في الحالة ، على تقدیم فائدة مزدوجة فمن ناحیة أولى تساعد طبیعة ودور هذه اآلل)أدمغة المرضى

الطبیعیة ومدى تأثیرها على اآلداء معرفي الطبیعي لإلنسان بشكل عام ومن ناحیة ثانیة فإن معرفة الدور 

  .لول والبرامج لمعالجة نقاط الضعفالدي تطلع به هذه اآللیات یساعد على تقدم الح

ظیفة أو الوظائف مناطق أو أجزاء تعمل معًا في نظام متناسق وذلك على الرغم من اختالف الو لا

  .الخاصة لكل منها

ظهور صعوبات حیث كشفت دراسة النفس عصبیة الحدیث عن دور كبیر للنشاط الدماغي في 

، عن فروق جوهریة في )2000( وآخرونكوزون  التعلم في الریاضیات حیث كشفت دراسة لستانشكو

نشاط بعض أجزاء الدماغ وخاصة الحسابیة المعقدة والبسیطة من العادیین ودوي صعوبات التعلم، وأن 

                                                 
  .275المرجع السابق، ص: قحطان أحمد الظاهر )1(
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هذه األجزاء من الدماغ ال یالحظ نشاطها بصورة قویة عند دوي صعوبات التعلم، وأن هذه األجزاء من 

  )1(.اتتعلم الریاضی الدماغ ال یالحظ نشاطها بصورة قویة عند دوي صعوبات

  .ضعف أو سوء األعداد السابق لتعلم الریاضیات - 

  .اضطراب االدراك العالقات المكانیة - 

  .اضراب اللغة وصعوبة قراءة المشكالت الریاضیة - 

  .االفتقار إلى إدراك مفهوم الزمن - 

  .اضطرابات ومشكالت الذاكرة - 

  .اضطرابات أو قصور تعلم استراتیجیات الریاضیات - 

  )2(.قلق الریاضیات - 

  .والتمیز البصري بین الشكل واألرضیة االدراكالسمعي و قصور االنتباه البصري و  - 

  ).العدد والوقت والشكل والحجم(قصور التفكیر التجریدي، وتكوین المفاهیم  - 

  .الشعور باإلحباط والتوتر والقلق، وانخفاض تقدیر الذات، وتوقع الفشل - 

  .ضعف القدرة على التركیز واالنتباه، واالندفاعیة والشرع وفرط النشاط الحركي الغیر الهادف - 

  .البیئة المنزلیة الغیر كافیة لالستثارة الكافیة، والتدریب والمتابعة - 

البیئة المدرسیة وأسالیب التدریس غیر المالئمة وغیاب التدریس الفردي والعالجي، والمساندة  - 

  )3(.االنفعالیة

                                                 
  123مرجع سابق، ص: سمیرة زكیة ، فائزة صالح األحمدي )1(
  .341مرجع سابق، ص: سامي محمد ملحم )2(
  .153م، ص2008التعلم وكیفیة التعامل معها، دار صنعاء، عمان،  صعوبات: ماجدة السید عبید )3(
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  .مظاهر صعوبات التعلم في الریاضیات: سادساً 

إن أفضل االشارات للتعرف على المتعلمین ذوي صعوبات التعلم في الریاضیات من خالل 

  :یمكن تصنیفها إلىوالتي  ،األخطاء األكثر شیوعًا بینهم

وتتضح في تبدیل األعداد التي یحتویها العمود الواحد مثل تبدیل عددین  :كانيمأخطاء في التنظیم ال - 1

في عملیة الطرح وتعني عدم معرفة العدد  وعدم معرفة االتجاه الصحیح للعملیة وبخاصةمحل بعضهما 

  .المطروح منه

إلخ ....وتظهر في إجراء وتنفید العملیات االجرائیة كالجمع والطرح والضرب والقسمة: أخطاء إجرائیة - 2

  .من العملیات األخرى

وتظهر في قراءة المشكالت الریاضیة التي تحتوي على عالمات عشریة : أخطاء الوصف البصري - 3

  .مثل ترك العالمة وعدم معرفة مكانها

وتظهر عندما تحتوي المسألة الریاضیة على عملیتین : اإلخفاق في تعدیل الوضع النفسي التربوي - 4

  .ریاضیتین أو أكثر

  .تعلمین الكتابي في الریاضیاتمي أداء الفوتظهر  :الحركة الكتابیة - 5

من اإلخفاق في تذكر الحقائق العددیة حیث تظهر معظم الصعوبات في الریاضیات : الذاكرة - 6

  .األساسیة في الذاكرة

كما أن المتعلمین ذوي صعوبات تعلم الریاضیات لدیهم قصور في القدرة : الحكم واالستدالل - 7

حیث یعتبرون أقل كفاءته في أقرانهم وذلك في الحسابیة، فمعدل تعلمهم یكون منخفض في الریاضیات 

  :أغلب األحوال یرجع ذلك االخفاق إلى عاملین رئیسیین

یتسم المتعلمین ذوي صعوبات التعلم بقدرات معرفیة محدودة فهم على درجة من  :العامل المعرفي -أ

العالقات السیما حینما یتم التعبیر عنها على نحو رمزي أكثر من كونه محددًا، فضًال البطء في إدراك 
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 على ذلك فلذیهم صعوبة إضافیة في عملیة إحداث انتقال المعرفة إلى حدود المواقف العلمیة، وعلى هذه

  .طویلة الصعوبة فإن لدیهم میًال الستخدام األنامل والحواجز كدعامات لفترات

ال تشیر بعض المؤشرات إلى أن غالبیة المتعلمین دوي صعوبات التعلم من بیئات : بیئة المنزل - ب

 تتوافر لهم فیها استیعاب األفكار األساسیة ویرجع ذلك إلى خلو بیئتهم من المثیر أو الحافز، كما أنهم

یتعلمون في ظل عدم وجود امتیازات كثیرة فالخبرات المدرسیةالتي یمرون بها في الریاضیات لیست على 

درجة كبیرة من التشویق واالثارة إذا لم تقوم المدرسة بتوفیر العالج المناسب لهم في بدایة التعلم الطبیعي 

ئة المنزل الفقیر والذي یزید من سوء مبكرة للغایة وتأتي درجة تأخر المتعلمین ذوي صعوبات التعلم من بی

األمر تلك القدرة الفكریة المحدودة التي سرعان ما تأخذ الطابع التراكمي وتستمر في حین عدم التصدي 

  )1(.لها

  :استراتیجیات ونشاطات لتدریس الریاضیات: سابعاً 

سوف نتكلم تحت هذا العنوان عن استراتیجیتین مهمتین في تدریس األطفال ذوي صعوبات التعلم 

  :ونبذؤهافي مادة الریاضیات 

 :األسلوب القائم على تحلیل المهمات والعملیات النفسیة - 1

یعتبر هذا األسلوب عالج فردي یقوم المعلم فیه بوضع خطة للطالب بعد أن قام بتشخیص وتحدید 

  :الضعف لدیه، ویشتمل هذا األسلوب على مجموعته خطوات هينقاط 

  .تحدید نقاط الضعف في الریاضیات التي یعاني منها الطفل -أ

أن تكون واضحة ومحددة اختبار األهداف التعلیمیة المناسبة لمستوى مهارات الطفل والتي یجب  -ب

الطالب أن یؤدیه وأن تتضمن معیارًا وقابلة للقیاس بشكل بسیط وتعبر فعلیًا عن السلوك المطلوب من 

  .یحدد درجة االتقان المطلوبة من الطفل

                                                 
  .335 -333مرجع سابق،ص: سلیمان عبد الواحد، یوسف إبراهیم  )1 (
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تجزئة األهداف إلى مهارات فرعیة على تشكل تسلسل هرمي یبدأ من أبسط مهارة منتهیًا بتحقیق  - ج

 ، وتقوم هذه التجزئة لألهداف إلى قدرات التعلم النمائیة الخاصة بأداء المهمة)المهارة الرئیسة( الهدف 

والذاكرة واللغة والمفاهیم وغیرها والتي یحتاجها الطفل عند العد المنطقي، أو مقارنة مثل االنتباه والتمیز 

  .المجموعات أو قراءة األعداد وغیرها من العملیات الحسابیة

ل استخدام التعزیز عند تنفیذ البرامج، حیث أنه یجب التأكد من اتقان المهارة الحالیة حتى یتم االنتقا -د

  .إلى المهارة الالحقة وذلك بإشعار المتعلم بأنه أتقنها عند القیام بتعزیزه

  .مراعاة الصعوبات الخاصة بالجوانب النمائیة عند تنظیم التعلیم - ه

 :األسلوب الذاتي التأملي في التعلیم -2

المسائل یركز هذا األسلوب على تطویر الجانب التأملي والضبط الذاتي لدى الطفل عند القیام بحل 

في الریاضیات، وعلى تزوید الطفل بالتغذیة الراجعة بشكل مستمر، فالطفل الذي یعاني من صعوبات تعلم 

ولكنه یندفع لیجیب فیبدأ بالخلط بین االشارات واألرقام ال یقف للتأمل في متطلبات المهمة المعطاة له، 

 نه وفي هذا األسلوب یتم توجیه، فإ29+32وغیرها فمثًال عندما یطلب من طالب أن یجمع العددین 

  .الطالب التباع الخطوات التالیة

ب هما خطوتان للتأمل +إن أ(+)(ما نوع المسألة؟ فیجیب أنها مسألة جمع لوجود الرمز : یسأل نفسه -2

  ).الذاتي لذى الطالب

هناك رقمان والبد من حمل الرقم من خانة اآلحاد إلى خانة : بعد ذلك؟ فیجیب ماذا أعمل: یسأل نفسه -3

  .1=29- 32العشرات 

  .بالرقم العلوي ي خانته اآلحادیسأل نفسه ما الذي یجب جمعه؟ فیجیب أبدأ -4

  .61=29+32وبعد ذلك ماذا أجمع؟ فیجیب األعداد في خانته العشرات  -5

  .یمات والتوجیهات لكیفیة حل المسألةتعتبر عن التعل) 4+3+2+1الخطوات ( 
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، ویسأل نفسه هل هذا الجواب صحیح؟، یجب أن أتأكد من اإلجابة )61(فیتوصل إلى الجواب  -6

  ).التغذیة الراجعة(

الجواب صحیح وقد حللت المسألة، وتعتبر هذه الخطوة : وبعد التأكد من اإلجابة یقول الطالب لنفسه -7

  .خطوة التعزیز الذاتي للطالب

حدیث نسبیًا یركز إن األسلوبین السابقین هما من أكثر األكثر األسالیب المتبعة، وهناك أسلوب 

ق وكیف یفكرون تفكیرًا مستقًال وفعاًال بمعنى التركیز على الطر على تعلیم الطلبة كیف یعالجون المعلومات

 )1(.المعرفیة في تدریس األطفال ذوي صعوبات التعلم في مادة الریاضیات

 : مقاییس تشخیص صعوبات الریاضیات - 2

أول ما نالحظ من خالل األداء المدرسي الیومي، مشكلة التعلم في الریاضیات دون شك أن بوادر 

األولي یمكننا تسمیته التشخیص الغیر مقنن  وتشكل العینات المتراكمة على وجود المشكلة وهذا التشخیص

قار التشخیص الغیر مقنن للعالمات المحددة والواضحة ویعتقد الكثیر من المدرسین أنه بالرغم من افت

والتي یعطینا إیاها التشخیص المقنن، إالَّ أن المعلومات المتخلصة منه ربما تكون حالها قیمة كبیرة 

  .لمساندة نتائج التشخیص المقنن

وتستعمل في التشخیص المقنن صعوبات التعلم في الریاضیات مجموعة من األدوات واالختبارات وذلك  - 

لهذه لتحدید مستوى التباعد بین القدرة العقلیة واإلنجاز الدراسي للطالب ومدى تواتر الخصائص السلوكیة 

ین القدرة العقلیة واإلنجاز هذه االختبارات لتحدید مستوى التباعد بالصعوبة لذى الطالب وكذلك تستخدم 

وكذلك تستخدم هذه  الدراسي للطالب ومدى تواتر الخصائص السلوكیة لهذه الصعوبة لذى الطالب

الخبراء في وة التي یعاني منها هؤالء الطالب، األمر الذي یساعد االختبارات لتحدید نواحي الضعف والق

ات تطبیقیة وتصحیحیة وتفسیر درجات بصورة ضوء األهداف واالغراض المتفق علیها ویتم تحدید إجراء

صلة، والنتائج تكون قابلة للمقارنة ومعاییر ومتوسطات المستویات العمریة أو الصفیة دقیقة وواضحة ومنف

  :یتم تحدیدها مسبقًا ومن خالل ما سبق یمكننا تقسیم اختبارات التشخیص إلى ثالث أنواع

                                                 
  .183ص مرجع سابق،: قحطان محمد الظاهر )1(
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بأن االختبارات التي تستخدم في مجال قیاس القدرة ) م2009أویرتون "یورد : اختبارات القدرة العقلیة - 1

  :العقلیة في مجال صعوبات التعلم وهذه االختبارات بحسب أهمیتها

  :عائلة مقاییس وكسلر -أ

الفرعیة ویعطى كل منها درجة وهي من إعداد دافید وكسلر تتألف كل منها على مجموعة من االختبارات 

، كما یعطي درجة كلیة كاالختبار ككل أماَّ القدرات )اللفظي ودرجة الذكاء األدائي درجة الذكاء( خاصة به

  .التي یقیسها المقیاس فهي الفهم اللفظي الذاكرة العاملة والتنظیم الحسي وسرعة معالجة المعلومات

 طویلةتستهدف قیاس قدرات الذاكرة القصیرة وال: بطاریة التشخیص كوفمان لألطفال الطبعة الثانیة - ب

، وتصلح لألعمار من ثالث )والتفكیر السائل والتفكیر المتبلور، اإلدراك البصري، القدرة على التعلم

  .سنة 17إلى سنوات 

، وهو عبارة عن )2003( غایل روید من إعداد: مقیاس الذكاء ستانفورد بینیه، الطبعة الخامسة -ج

  .األطفال حتى البالغینبطاریة معرفیة تقیس 

 johnson iii nutests of: الطبعة الثالثة) ت،م(جونسون للقدرات المعرفیة . كوك وردبطاریة  - د

cognitive abélites Woolcock 

على  )woodcok.mcgreu scranks mather) :2007ومادز تشرینك كوك ماك غربو در من إعداد و 

للقدرات الواسعة والضیقة وهو یصلح من مستویات ما قبل ریاض  cattel- hom carroll (chc)أساس 

  .األطفال حتى البالغین

مجموعة من أهم  hallaham et al) 2005(یستعرض هاالمان وزمالءه  :االختبارات التحصیلیة - 2

االختبارات التحصیلیة والتي تسمح بمقارنة أداء الطالب بأقرانه العادیین في ذات السلوك وفي نفس 

سلوك وفي نفس الصف، والتي من الممكن االعتماد علیها في تشخیص صعوبات التعلم في الریاضیات ال

  :وهي
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) 1978(، إعداد هیرونیموس وآخرونlowa tests basic akillsأیو للمهارات األساسیة  إختبارات-أ

hieronymus et al .)1(  

) 1992(بولیتان التحصیل والذي أعده بریكوت وآخرون  النسخة السابعة من اختیار میترو - ب

prescotal.  

  .النسخة العاشرة من اختیار ستانفورد التحصیلي -ج

النسخة المعدلة من اختیار الریاضیات األساسي، اختبار تشخیصي للریاضیات األساسیة، وهو من  -د

ثم ترتیبها في ثالث مجاالت عامة  ، ویتضمن أربعة عشرة اختبارًا فرعیاً connoly، )1998(إعداد كونلي 

  .المحتوى والعملیات الحسابیة والتطبیقات: وهي

  :الخصائص السلوكیة لصعوبات التعلممقایس تقدیر  - 3

 Mykel) 1971(من إعداد مایكل بست  :مقاییس تقدیر السلوك لفرز حاالت صعوبات التعلم -أ

Bustالفهم السماعي والذاكرة، ( عوبات التعلم وهي، وهو عبارة عن قائمة مالحظة سلوكیة لفرز حاالت ص

اللغة المنطوقة التوجه الزماني والمكاني، التآزر الحركي، السلوك الشخصي واالجتماعي ویمكن أن یقوم 

  .بتطبیقه كل من له عالقته ومعرفته وثیقة بالطفل

  .بطاریة مقاییس التقدیر التشخیصیة لصعوبات التعلم - ب

م ثم إعداد بطاریة مقاییس التقدیر التشخیصیة لصعوبات التعلم للكشف عن 2007من إعداد فتحي الزیاد 

والدین یتواتر لدیهم بعض أو ) بدءأ من الصف الثالث حتى الصف التاسع( الطالب ذوي صعوبات التعلم 

س المدروس على أساس كل الخصائص السلوكیة المتعلقة بصعوبات التعلم، ویقوم باإلجابة عن هذا المقیا

  أنه باإلمكان المدرس تحلیل السلوك الفردي للطلبة

                                                 

م،الجزائر، 2013، 5اللغة والكالم والصوت، دار هرمة للطباعة والنشر والتوزیع، ط األرطفونیا علم إضطرابات: محمد حولة (1) 

  .  118ص
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الدراسي، ویشیر الزیات إلى أن من خالل التفاعل المكرر بین الطالب والمدرسین على مدار العام وذلك 

 البحوث والدراسات التي تناولت القیمة التنبئیة لتقدیرات المدرسین للخصائص السلوكیة، تشیر نتائجها إلى

ارتفاع قیمتها التنبئیة الختبارات الذكاء المقننة، وتشمل البطاریات مجموعة من المقاییس المخصص كل 

  )1(: من الصعوبات وتشملمنها نوع معین 

  ).االنتباه، االدراك االستماعي، االدراك البصري، االدراك الحركي، الذاكرة، القراءة الكتابة الریاضیة( 

والقائم على تحلیل  الجي لمشكالت الریاضیاتعیشتمل ا ألسلوب ال: عالج صعوبات تعلم الریاضیات -ج

  ).م1988كیرك كالفانت، (المهمة والعملیات النفسیة على 

  .اختیار األهداف التعلیمیة - 

  .تجزئة األهداف إلى مهارات فرعیة إجرائیة - 

  .المقدمةتحدید قدرات التعلم النمائیة الخاصة بالمهمة  - 

  .مراعاة الصعوبات النمائیة في تنظیم التعلیم - 

  .إتاحة الفرصة والزمن المالئمین للممارسة المباشرة  - 

  .تعمیم المفاهیم والمهارات المتعلمة - 

  .التعامل القائم على األخذ في االعتبار نقاط القوة والضعف لدى الطالب - 

  .بناء أسس راسخة للمفاهیم والمهارات الریاضیة - 

التي یمكن تطبیقها من قبل المعلمین لألفراد الذین  یاتالزیات عددا من االستراتیجوقد صاغ فتحي  - 

  .یعانون من صعوبات تعلم في الریاضیات
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تدریجیًا من المحسوس  انتقلالتأكد من تعلم طالبك من المتطلبات والمهارات السابقة في الریاضیات  - 

  :إلى المجرد یمكنك أن تخطط لتنفیذ ثالث مراحل تدریسیة متتابعة هي

المرحلة الحسیة أو االعتماد على المحسوس وفي هذه الحالة عالج المحتوى والمهارات من خالل أشیاء  - 

  .حقیقیة أو فعلیة ملموسة كوحدات المكعبات أو األشیاء

  .خدام الصور واألشكال والرسوم الممثلة ألشیاء حقیقیة أو فعلیةالمرحلة التمثیلیة یمكنك است- 

المرحلة التجریدیة أو االعتماد على تجرید استخدام التدریس التجریدي القائم على الرموز والمفاهیم  - 

  .م والمهارات الریاضیةیالریاضیة بهدف تعمیق فهم وبناء المفاه

  :وهناك عدة أسباب لممارسة هذه األنشطة منها: مراجعةقدم الفرص المالئمة للممارسة المباشرة وال - 

  .تنویع طرق وأسالیب التدریس - 

  .تقدیم تغدیة مرتدة فوریة أو مرجأة عن هذه الممارسة - 

  .یجب أن یستهدف التدریس تعلیم الطلبة تقییم التعلم في المواقف الجدیدة - 

استخدم عددًا من المقترحات ( الطالب أجعل تدریسك قائم على الوعي من نواحي القوة والضعف لدى  - 

  ).التالیة في تدریسك

  .حدد إلى أي مدى یفهم الطالب بنیة األعداد والعملیات الحسابیة - 

  .هل یفهم  طالبك المعاني أو مدلوالت األقل منطوقة؟ - 

  .هل یتمكن طالبك قراءة وكتابة هذه األرقام؟ - 

  .المالئمة؟هل یتمكن طالبك من إجراء العملیات الحسابیة  - 

  .إلى أي مدى تؤثر القدرة اللغویة أو تسهم في حل طالبك للمشكالت الریاضیة؟ - 
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  )1(.هل تؤثر قدرة الطالب على فهم اللغة واستخدامه لها في تعلمه الریاضیات؟ - 

  .إلى بطء تعلم الطالب للریاضیاتهل یؤدي ضعف القدرة على القراءة  - 

وهل یستطیع الطالب التعامل مع لغة المشكالت الكالمیة وفهم مضامینها، وتحویل هذه الصیاغات  - 

  .اللغویة إلى صیغ ریاضیة؟

  .ابن أسس راسخة وصلبة للمفاهیم والمهارات الریاضیة - 

  .الطالب للزمنمن مجرد شغل األسئلة أكثر  نأكد في تدریسك على االجابة ع - 

نواتج التعلم من خالل أنماط مختلفة من التطبیقات والممارسات والخبرات التي یتعین تناول  عمم - 

  الذي  المشكالت بالحل في ظلها

یجب أن تكون تناول الریاضیات من خالل منظومة مترابطة منطقیًا وعلمیًا وتطبیقیا وتراكمیًا أكثر من  - 

  .ترابط والتكامل والتنظیممجرد عرض مجموعة من الموضوعات التي تفتقر إلى ال

على ما یعرفه الطالب بالفعل، وأن یتم االنتقال به تدریجیًا من المألوف إلى غیر  التدریسقوم یجب أن ی - 

  .مع الربط الواقعي مما یحدث عمال وواقعًا حول الطالب، أي ربط المادة العلمیة بالواقعالمألوف 

تدریس تنمیة القدرة الریاضیة لدى الطالب من خالل یجب أن تستهدفكل من برامج التعلم وبرامج ال - 

ممارسته كل مشكالت الریاضیة، وبعث الثقة في النفس لذى الطالب من خالل تنمیة قدرة الطالب على 

استخالص أو استقرار حلول للمشكالت الریاضیة التي تعترضه، وبما یتالءم مع مستوى الصف المدرسي 

  .ینتمي إلیهالذي 

الریاضیات الذي تقدمه قائمًا على التوازن، بحیث یشمل نوعًا من التولیف المشترك المالئم لیكن برنامج  - 

  :بین ثالثة عناصر هي
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المفاهیم، المهارات، وحل المشكالت، وهذه العناصر الثالثة ضروریة لتعلم الریاضیات والتعامل معها 

  )1(.واعد والقوانین والنظریات الریاضیةه المفاهیم األساس لتعلم القوالتعبیر عن مضامینها، كما تشكل هذ

بدایة البد من القول بأن هناك ارتباطًا وثیقًا ال یمكن فصله بین :عالج صعوبات التعلم في الریاضیات  - د

العملیة التشخیصیة والعملیة العالجیة فاألولى بطبیعة الحال تؤدي إلى الثانیة وال یمكن بدیهیًا أن یكون 

 .مسبق فضًال أن التشخیص الدقیق یسیر عملیة التدخل العالجي هناك عالج حقیقي دون تشخیص

ولقد استخدمت طرق واستراتیجیات عدیدة للعالج صعوبات التعلم في الریاضیات ولكل طریقة 

  : وأسسها وٕاجراءاتها وسوف نعرض فیها ما یلي منطلقاتها

  :اإلیجابيطریقة التعلم  - 1

الصعوبة في التعلم وتفاعله مع المعلم والدرس وقیامه وهي طریقة تستند إلى فاعلیة المتعلم ذوي 

  .باألنشطة التعلیمیة الالزمة

  :طریقة التدریس المباشر - 2

وهي طریقة تستند إلى التكامل بین تصمیم المنهج وطرق التدریس وتسییر هذه الطریقة وفق أربع 

  :خطوات هي

  .یقهتحقتحدید أهداف إجرائیة من تدریس مادة الریاضیات یستهدف  - 

  .تحدید المهارات الفرعیة التي تحتاج إلیها لتحقیق الهدف - 

  .تحدید أي المهارات السابقة الذكر یعرفها المتعلم ذي الصعوبة في التعلم - 

  .رسم خطوات الوصول إلى تحقیق الهدف - 

صعوبة وهي طریقة یتم فیها تنفید وممتع وهادف یقوم به المتعلم ذي ال: طریقة األلعاب الریاضیاتیة - 3

و مجموعة من المتعلمین ذوي صعوبات التعلم بقصد إنجاز مهمة ریاضیاتیة محدد في قواعد في التعلم أ
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ذلك (johnson )معینة للعبة مع توافر التعزیز لدى المتعلم لالستمرار في النشاط، وقد أوضح جونسون

  : من خالل الخطوات اآلتیة

أن یقوم المعلم كمشخص تحدید المؤشرات الخاصة بمشكالت التعلم في إطار الصف العادي  یجب -1

  )1(.والذي یطلق علیه السلوك الناقص

 :خطوات ومقاییس تشخیص صعوبات تعلم الریاضیات

  :خطوات تشخیص صعوبات تعلم الریاضیات - 1

الریاضیات من أدق وأهم بات التعلم بما فیها صعوبات تعلم تعتبر عملیة تشخیص أطفال دوي صع

ضرورة االعتماد خیص مبكرًا لهذه الفئة ذا أهمیة ونجاحًا باإلضافة إلى المراحل وأصعبها، فكلما مان التش

  :نذكر بعضها كاآلتيعلى فرق العمل في عملیة تشخیص صعوبات التعلم 

 قسم التشخیص إلى ثالث مراحل ،نموذج لیز:  

وتبدأ هذه المرحلة من إحساس أولیاء األمور والمعلمین أو تشخیصهم األولي من  :المرحلة األولى -أ

قدرته على التعلم، أو صعوبة التكیف التي وجود عائق أو صعوبة ما یشكو منها الطفل تؤثر على 

  .یواجهها الطفل أثناء مرحلة ریاض األطفال أو الحضانة أو حتى الصف األول ابتدائي

التي تعتني باألطفال من سن مرحلة اء مسح میداني لكافة المؤسسات التربویة إجر : المرحلة الثانیة  - ب

الحضانة وریاض األطفال وحتى الصف األول ابتدائي وتحدید األطفال الذین یشك أنهم من دوي 

والقدرات العقلیة والتكیف االجتماعي لألطفال صعوبات التعلم، عن طریق مقارنتهم بالمهارات البدنیة 

معرفة الطرائق التي تحدد بها االعاقة النهائیة والتنسیق مع المؤسسات التربویة في طریق العادیین و 

 .خدمتهم

  

  

                                                 
  .336 - 335المرجع نفسه، ص: عبد الواحد یوسف إبراهیم سلیمان -)1(



.صعوبات تعلم الریاضیات                               :الفصل الثالث  

 

 
64 

  :المرحلة الثالثة -ج

یشترك فیها وتعتبر من أهم المراحل في عملیة التشخیص وتتم بواسطة فرق عمل أو لجنة  

مختصون في الطب والعلوم النفسیة والتربویة إضافة إلى رأي المدرس الذي یشرف علیهم والذي یستخدم 

والتعبیر وعمل الحواس، ویقوم فریق العمل یة للطفل الوسائل البسیطة في عملیة التشخیص ومعرفة 

  .بتشخیص الحالة العاطفیة والنفسیة واالنفعالي

  :المرحلة الرابعة-د

التقییم الرسمي؛ ویعني ذلك اشتراك متخصصین في عملیة قیاس وتشخیص الطفل الذي یواجه 

صعوبات تعلیمیة  إلصدار تقییم نهائي له، وتأتي هذه الخطوة بعد أن یواجه معلم التربیة الخاصة صعوبة 

الخاص بالقدرات في حل مشكلة الطفل في التعلیم األكادیمي أو النهائیة ویعد االنتهاء من كتابة التقریر 

العقلیة یجتمع فریقبكامل األعضاء وبحضور األولیاء بهدف رسم صورته واضحة عن المستقبل وطریقة 

  .وشكل العالج التربوي بعد أن ینهي الجانب الطبي وعالجه

  :المرحلة الخامسة-ه

ة كتابة نتائج التشخیص فبعد التوصل إلى قرار نتیجة للتشخیص والقیاس بأن الطفل لدیه حال

كالتعلیم أو النطق تحدد وتحلل العوامل والمتغیرات المساعدة في االبطاء من میة یصعوبات تعلیمیة أكاد

  .التعلم كعالقة الطفل بأقرانه أو أصدقائه أو سوء المعاملة لوالدیه

  : المرحلة السادسة - و

العالج، فبعد أن ینتهي جانب التشخیص والقیاس بكتابة التقریر یبدأ تشخیص البرنامج  برنامج

  .للحالة فإذا كانت الحالة طبیة تنفد تعلیمات اللجنة بشكل دقیق وهو أمر مقدور علیهالعالجي 

وفي نهایتها قد یرجع الطفل إلى الصف االعتیادي، أماَّ إذا كان السبب تربویًا یحتاج إلى تطبیق 

برنامج یشترك فیه معلم الصف الخاص فیبقى الطفل في صفوف التربیة الخاصة على أن یبقى البرنامج 



.صعوبات تعلم الریاضیات                               :الفصل الثالث  

 

 
65 

مفتوحًا تبعًا لحالة التلمیذ، ومالحظة نطق الطفل وتحدید أصوات الحروف التي یواجه صعوبة في نطقها 

  .كما یتم قیاس درجة السمع ومعرفته الصعوبات السمعیة

 م1989(ج روبرت نموذ:( 

والمدرسة واكتشاف نواحي القوة  یرى أن عملیة التشخیص وقیاس أدائه في الصف :المرحلة األولى -أ

والضعف لدیه من خالل الواجبات المنزلیة والنشاطات الصفیة في حل المسائل واالجابة عن األسئلة 

  .وقیاس قدراته األكادیمیة

مالحظة وتشخیص السلوك وهنا یستخدم التربویون وسائل عدیدة ومختلفة في عملیة : المرحلة الثانیة - ب

التشخیص بهدف التعرف على قدرات الطفل في مختلف برامج وأنشطة المدرسة لغرض وضع برنامج 

قدرة الطفل وسنه ومرحلته الدراسیة، ویجب على الباحث أن تربوي نفسي متعدد االحتیاطات لیتناسب مع 

وب المالحظة المقصودة عن طریق مالحظته ومتابعة السلوك المطلوب ومدى مطابقة أو یتبع أسل

اختالف السلوك المعنى للتفاعل أو التكیف مع البیئة بالطفل كالبرامج المدرسیة والمهارات الجسمیة واألداء 

  1.الوظیفي والحركي

عالیات بدنیة أو عقلیة ومدى مواد مدرسیة أو فاألكادیمیة المدرسیة التي تواجه الطفل سواء كانت 

تأثیرها على قدرة الطفل التحصیلیة، وغالبًا ما ینجح مثل هذا التعاون المبرمج مع معلم الصف وأولیاء 

  .األمور في تحسین أداء الطفل وتجاوزه لكثیر من المشكالت التي یواجهها في المدرسة أو في البیت
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  :الفصل خالصة

باعتبارها من المواد التعلیمیة المهمة بالنسبة لقد تطرقنا في هذا الفصل إلى معرفة مادة الریاضیات  

للمقرر الدراسي وكذا باعتبارها مادة أساسیة تساعد الطالب على مسایرة الحیاة الیومیة له، فمادة 

مجردة تعود التالمیذ على الریاضیات هي مادة متمیزة عن باقي المواد األخرى ألنها تعتبر مادة علمیة 

مرهون بالمعلم، حیث على معلمي هذه التفكیر الذي ینمي عقولهم بصفة منطقیة فنجاح مادة الریاضیات 

المادة باإلكثار والتنویع من االستراتیجیات في التعلیم لكي یتمكن التالمیذ من محاولة حل المشكالت 

  .بطریقة عقلیة منطقیة
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  ءات المنهجيةجرااإل: الرابعالفصل 
  :مجاالت الدراسة :أوالً 

  .المجال الجغرافي -1

  .المجال الزمني-2

  .المجال البشري-3

  .المنهج :ثانیاً                      

  .المنهج الوصفي

  .أدوات جمع البیانات :ثالثاً   

  .اإلستمارة-1

 .العینة القصدیة :رابعاً                     
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  :مجاالت الدراسة: الً و أ

  .المجال الجغرافي - 1

  :مؤسسة زیدان صالح -أ

، یحدها من الشمال متوسطة بوحالس مسعود ومن الجنوب موقع المؤسسة في مكان حضري

  :حي سكاني وتتكون هذه المؤسسة من ابتدائیة بوعكاز عیسى ومن الشرق دار الشباب ومن الغرب

  .مقر اإلدارة - 

  .مكتب المدیر  - 

  .قاعة المعلمین - 

  .قسم 19 - 

  .مكتبة - 

  .مطعم - 

  .قاعة واسعة في الوسط - 

  .مكتبة - 

  .ساحة واسعة في الوسط - 

  –قاوس  -مؤسسة عمیروش مبارك  - ب

الجنوب حي سكني موقع المؤسسة في مكان حضري یحدها من الشمال بلهوشات الشریف ومن 

  :ومن الشرق طریق عمومي ومن الغرب مقر الدرك الوطني وتتكون هذه المؤسسة من

  .مقر اإلدارة - 
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  .مكتب المدیر - 

  .قاعة المعلمین - 

  .قسم 20 - 

  .مطعم - 

  .مكتبة - 

  .ساحة واسعة في الوسط - 

  :المجال الزمني - 2

  .2017أفریل  27م إلى غایة 2017أفریل  19تمت هذه الدراسة في مدة زمنیة معتبرة وذلك من  

دراسة میدانیة لبعض متوسطات والیة جیجل، حیث قمنا بمساءلة مجموعة من األساتذة لهذه  -3

  .حول صعوبات التعلم في مادة الریاضیات للسنة األولى متوسطالمتوسطات 

  :المنهج المتبع: ثانیا

هو منهج علمي یقوم أساسًا على وصف الظاهرة أو الموضوع محل البحث أو الدراسة :لمنهج الوصفيا

الموضوع ومحاولة الوقوف على أدق جزئیاته وتفاصیله والتعبیر عنها وعلمیة الوصف تعني تتبع هذا 

  )1(.كیفیًا أو كمیاً 

أكثر المناهج مالئمة لدراسة هذا ولقد فرضت علینا طبیعة الموضوع استخدام هذا المنهج باعتباره 

الموضوع وتفسیر علمي له بشكل موضعي كما أنه المنهج المستعمل فیه أكثر البحوث االجتماعیة 

  .واالنسانیة

  

                                                 

  (1).59م، ص2000، 1مناهج البحث التربوي، رؤیة تطبیقیة للبسطة دار كتاب الحدیث، بیروت، ط: بشیر صالح الرشیدي 
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  .أدوات جمع البیانات: ثالثاً 

والنفسیة والتربویة  تعتبر االستمارة من أكثر الوسائل شیوعًا في الوسط العلوم االجتماعیة: االستمارة - 1

وهي عبارة عن نموذج یظم مجموعة من المحاور تظم هي األخرى مجموعة من األسئلة، بفرضیات 

نموذج " الدراسة هذه األسئلة إماَّ تكون مفتوحة وٕاماَّ مغلقة حسب ما یتطلبه الموقف وتعرف االستمارة أنها 

أو المشكلة أو  یظم مجموعة من األسئلة إلى األفراد من أجل الحصول على المعلومات حول الموضوع

، ویتم تنفید االستمارة إماَّ عن طریق المقابلة الشخصیة أو نرسل إلى المبحوثین عن طریق "الموقف

  )1(.البرید

  :العینة: رابعاً 

یكون االختبار في هذا النوع من العینات على أساس من الباحث وبحسب ): القصدیة(العینة العمدیة  -

أو كلیًا أهداف بحثه، وقد ال تمثل هذه العینة تمثیًال صحیحًا  رطبیعة بحثه بحیث تحقق هذا االختیا

للمجتمع المستهدف في بحثه، كما ترتبط مبررات استخدمها بدرجة كبیرة على تقدیرات خاصة وأهداف 

  .معینة في دهن الباحث الذي یقوم باختیار العینة

المفردات متناسبًا مع العدد الكلي الذي له فهذه العینة تقترب من العینة العشوائیة الطبقیة إذ یكون حجم  - 

 )2(.نفس الصفات في المجتمع الكلي

 

 

 

  

                                                 
مذكرة مكملة لنیل شهادة اللیسانس في علم االجتماع، التنظیم والعمل، الحوافز المادیة واستقرار العامل في المؤسسة، : منصاري دلیلة(1)

  .17م،ص2009م، 2008 جامعة جیجل، السنة الجامعیة

م، 2003، 1منهجیة البحث العلمي، المهارات البحثیة، دار الصفاء للنشر والتوزیع، عمان، ط: حسین محمد جواد الجبوري (2) 

  . 138ص
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  :عرض نتائج الدراسة - 1

  :یوضح أفراد العینة الدراسة حسب الجنس): 01(لجدول رقما

 الجنس التكرار یةئو النسبة الم

 ذكر 6 %22.22

 األنثى 21 %77.77

 الجموع 27 %100

  

  .من إعداد الطلبة :المصدر

بالمئة من حجم 77.77ظم أفراد العینة إناث وذلك بنسبة   أن مع :السابقنالحظ من خالل الجدول  - 

بالمئة وهذا یعني أن أغلبیة 22.22بالمئة من حجم العینة، ونسبة الذكور 77.78العینة إناث وذلك بنسبة 

  .أو أفراد العینة إناثاألساتذة 
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  :یوضح الخبرة الهنیة للمعلمین: 2جدول رقم 

 الخبرة المهنیة التكرار المئویة النسبة

 سنوات06إلى - 03من 11 %40.47

%14.81 04  

  

 

 10إلى سنوات- 06من

44.44% 12  

  

  من عشرة سنوات فما فوق

  

  المجموع 27  100%

 .إعداد الطلبةمن  :رالمصد

سنوات  10نالحظ من خالل الجدول السابق أن معظم أفراد العینة ترتكز خبرتهم المهنیة أكثر من  - 

 44.44% وذلك بنسبة

وأخیرًا أفراد الخبرة   %40.47سنوات وذلك بنسبة  06إلى 03وهي أعلى نسبة ثم تلیها من  

وهي أصغر نسبة، هذا یعني أن معظم أفراد العینة  %14.81سنوات وذلك بنسبة 10 -06المهنیة من 

  .لدیهم خبرة مهنیة كبیرة
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 .غرفة الصفیوضح امكانیة التعرف على دوي صعوبات التعلم في : 03الجدول رقم 

 اإلمكانیة التكرار یةئو النسبة الم

 نعم 20 %74.07

 ال 0 %00

  أحیاناً   07 %25.93

 الجموع 27 %100

  .من إعداد الطلبة :المصدر

نالحظ من خالل الجدول السابق أن أغلبیة المعلمین أجابوا بنعم أي بإمكانهم التعرف على دوي 

معلم ومعلمة، في حین  20أي ما یعادل  %74.07داخل غرفة الصف وذلك بنسبة صعوبات التعلم 

معلمین وهذا ما یبین  07أي ما یعادل %25.93أجاب بعض أفراد العینة بأحیانًا حیث قدرت نسبتهم ب 

  .أن هناك معلمین ال یمكنهم أحیانًا التعرف عن دوي صعوبات التعلم في غرف صفهم

  :یوضح نوعیة صعوبات التعلم: 04الجدول رقم 

 نوعیة التكرارات النسبة المئویة

 وراقیة 10 %37.03

 مكتسبة 14 %51.86

  أسباب أخرى  03 %11.11

 الجموع 27 %100

  .عداد الطلبةمن إ :درالمص
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نالحظ من خالل الجدول السابق أن معظم المعلمین یرون أن صعوبات التعلم تكون مكتسبة وذلك 

 معلم ومعلمة، في حین یرى البعض اآلخر أن 14وهي أعلى نسبة أي ما یعادل  %51.86بنسبة 

معلمین من مجموع أفراد العینة یرون بأن  03 بینما %37.03صعوبات التعلم تكون وراثیة وذلك بنسبة 

  .%11.11صعوبات التعلم تعود ألسباب أخرى وذلك بنسبة 

  .یوضح صعوبات التعلم األكثر شیوعًا عند التالمیذ:05الجدول رقم 

 اإلجابات التكرارات النسبة المئویة

 التعلم األكادمیةصعوبات  13 %48.14

 صعوبات التعلم المائیة 5 %18.51

  صعوبات التعلم االنفعالیة  9 %33.33

 الجموع 27 %100

  .من إعداد الطلبة :المصدر

نالحظ من خالل الجدول السابق أن معظم أفراد العینة یرون بأن صعوبات التعلم األكثر شیوعًا 

معلم  13یعادل  وهي أعلى نسبة ما 48.14%نسبتهم بهي صعوبات التعلم األكادیمیة حیث قدرت 

أساتذة  09ما یعادل  %33.33ومعلمة، ثم تلیها صعوبات التعلم االجتماعیة واالنفعالیة وذلك بنسبة 

وأخیرًا أفراد العینة الذین یرون بأن صعوبات تعلم األكثر شیوعًا هي صعوبات تعلم نمائیة وذلك بنسبة 

  .أساتذة 05أي ما یعادل  18.51%
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  .انیة التكفل بدوي صعوبات التعلمیوضح إمك:06الجدول رقم 

 المؤسسة التكرارات النسبة المئویة

 المدرسة 13 %51.85

 المراكز الخاصة للعالج 5 %18.51

  األسرة  8 %29.62

 الجموع 27 %100

  .من إعداد الطلبة :المصدر

نالحظ من خالل الجدول السابق أن أغلبیة أفراد العینة یرون بأنه یمكن التكفل بدوي صعوبات 

وهي أكبر نسبة ثم أفراد العینة الذین یرون بأنه یمكن التكفل %51.85وذلك بنسبة التعلم في المدرسة 

، وأخیرًا المعلمین الذین یرون بأنه یمكن التكفل  %29.62بدوي صعوبات التعلم في األسرة وذلك بنسبة 

  .%18.51بدوي صعوبات التعلم في المراكز الخاصة للعالج وذلك بنسبة 

  .المشاكل التي یعاني منها دوي صعوبات التعلم یوضح أهم .07: الجدول رقم

 اإلجابات التكرارات النسبة المئویة

 المشاكل النفسیة 8 %29.62

 المشاكل االجتماعیة 11 %40.74

  أحیاناً   8 %29.62

 الجموع 27 %100

  .من إعداد الطلبة :المصدر
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 نالحظ من خالل الجدول السابق أن معظم أفراد عینة الدراسة یرون بأن أهم المشاكل التي یعاني

، وهي أعلى نسبة في حین %40.74منها دوي صعوبات التعلم هي المشاكل االجتماعیة وذلك بنسبة 

  .%29.62النفسیة والمشاكل التربویة وهي بنفس النسبة المئویة حیث قدرة بتلیها المشاكل 

هل الجلسات العالجیة قادرة على التخفیف من حدة صعوبات التعلم : یوضح التساؤل.08: الجدول رقم

  .لذى التالمیذ؟

 االجابات التكرارات النسبة المئویة

 نعم 16 %59.25

 ال 00 %00

  أحیاناً   8 %40.74

 الجموع 27 %100

  .من إعداد الطلبة :المصدر

 16، من أفراد العینة أجابوا بنعم أي ما یعادل %59.25نالحظ من خالل تحلیلنا لهذا الجدول أن 

، أي ما %40.74أجابوا بأحیانًا وذلك بنسبة معلم ومعلمة وهي أكبر نسبة ثم تلیها عینة األساتذة الذین 

  .%00معلم ومعلمة أما ال فكانت نسبتها  11یعادل 
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  .یوضح أفضل طریقة لعالج صعوبات التعلم:09الجدول رقم 

 الطرق التكرارات النسبة المئویة

 طریقة الحواس 4 %14.81

 طریقة التدریب المعرفي 7 %25.92

  على المهاراتطریقة التدریب   16 %59.25

 الجموع 27 %100

  .من إعداد الطلبة :المصدر

أن معظم األساتذة یرون أفضل طریقة لعالج صعوبات التعلم  09نالحظ من خالل الجدول رقم 

من أفراد العینة وهي أعلى  16، أي ما یعادل %59.25هي طریقة التدریب على المهارات وذلك بنسبة 

أفراد من  07، أي ما یعادل %25.92بنسبة رى، وتلیها طریقة التدریب المعرفي نسبة مقارنة بالطرق األخ

  .معلمین 04، أي ما یعادل %14.81حجم العینة، وأخیرًا طریقة استخدام الحواس وذلك بنسبة 

إذن نستنتج أن أغلبیة األساتذة یون طریقة التدریب على المهارات هي أفضل طریقة لعالج 

  .صعوبات التعلم
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عقبات أثناء تدریس التالمیذ دوي صعوبات التعلم في الصفوف مواجهة المعلم : 10الجدول رقم 

  .العادیة

 االجابات التكرارات النسبة المئویة                 

 نعم 27 %100

 ال 00 %00

  المجموع  27 100%

  

  

  

  

 االجابات التكرارات النس            النسبة المئویة

 نعم 21 %77.77

 ال 1 3.7%

%18.51  

 

  أحیاناً   5

  المجموع  27 100%

  .من إعداد الطلبة :المصدر

  .من إعداد الطلبة :المصدر

عقبات أثناء تدریس التالمیذ ذوي  راد العینة یرون أن المعلم یواجهنالحظ من الجدول السابق أن كل أف

  .أي ما یعادل جمیع أفراد العینة 100%صعوبات التعلم في الصفوف العادیة، أي بنسبة

.إیجاد في غرفة الصف التالمیذ الذین یعانون من صعوبات تعلم مادة الریاضیات: 11الجدول رقم   
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أن أغلبیة أفراد العینة لدیهم في غرفة الصف التالمیذ الذین  11نالحظ من خالل الجدول رقم 

وهي من حجم العینة،  21، أي ما یعادل %77.77یعانون من صعوبات تعلم الریاضیات وذلك بنسبة 

  .%3.70أعلى صعوبات تعلم وذلك بنسبة 

  .یمكن إمكانیة األساتذة من التعرف على ذوي صعوبات التعلم حسب خبرتهم التعلمیة: 12 الجدول رقم

 االجابات التكرارات النسبة المئویة      

 یمكن 26 %96.29

 ال یمك 1 3.70%

%100  

 

  أحیاناً   27

  .ةبطللا دادعإ نم :ردصملا

التعرف على التالمیذ نالحظ من خالل الجدول السابق أن أغلبیة أفراد العینة لدیهم القدرة على 

العینة وهي أعلى من حجم  26، أي ما یعادل %96.29الذین یعانون من صعوبات التعلم وذلك بنسبة 

نسبة والبعض اآلخر ال یمكنهم التعرف على التالمیذ ذوي صعوبات التعلم في مادة الریاضیات أي بنسبة 

  .%1، أي ما یعادل 3.70%

ة لألساتذة تمكنهم من التعرف على ذوي صعوبات التعلم في ومن هذا نستنتج أن الخبرة التعلیمی

  .مادة الریاضیات
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  .یاتضارتباط صعوبات تعلم مادة الریا: 13الجدول رقم 

 االجابات التكرارات ة المئویةالنسب           

 المرحلة االبتدائیة 18 %66.66

المرحلة  9 33.33%

 المتوسطة

  المجموعً   27 %100

  .من إعداد الطلبة :المصدر

خالل الجدول السابق أن معظم المعلمین یرون بأن صعوبات تعلم مادة الریاضیات نالحظ من 

رى البعض اآلخر أن صعوبات التعلم في ، في حین ی%66.66مرتبطة بالمرحلة االبتدائیة وذلك بنسبة 

  .%33.33مادة الریاضیات مرتبطة بالمرحلة المتوسطة وذلك بنسبة 

  .یعانون منها التالمیذأثر الصعوبات التي : رقم14الجدول 

 االجابات التكرارات ة المئویةالنسب              

 الحساب 6 %22.22

 الهندسة 16 59.25%

  الجبر  5 18.51%

  المجموع 27% 100%

  .ةبلطلا دادعإن م :المصدر
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، %59.25نالحظ من خالل الجدول السابق أن أغلبیة المعلمین یرون أن التالمیذ یعانون بنسبة 

  .%18.51ثم یلیها الجبر بنسبة . %22.22مع اإلجابة أماَّ الحساب بنسبة وهي نسبة مرتفعة مقارنة 

األسلوب الممارس من قبل المعلم یمكن أن یرفع درجة استیعاب مادة الریاضیات داخل :15الجدول رقم 

  .القسم

 اإلجابات التكرارات ة المئویةالنسب                 

 نعم 20 %74.07

  

%00 

 ال 00

  أحیاناً   7 25.92%

  

  المجموع 27% 100%

  .من إعداد الطلبة :المصدر

من خالل تحلیلنا للجدول السابق نرى أن أغلبیة أفراد العینة یرون بأن األسلوب الممارس من قبل 

، أي ما یعادل %74.07داخل القسم وذلك بنسبة المعلم یمكن أن یرفع درجة استیعاب مادة الریاضیات 

یرون بأنه أحیانًا یمكن أن یرفع األسلوب الممارس من طرف فرد من أفراد العینة ثم تلیها أفراد الذین  20

  .المعلم من درجة استیعاب مادة الریاضیات داخل القسم
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  .احتیاج ذوي صعوبات التعلم في مادة في مادة الریاضیات إلى مختصین في العالج: 16الجدول رقم 

 االجابات التكرارات ة المئویةالنسب                 

 نعم 5 %18.51

 ال 8 %29.62

  أحیاناً   14 51.85%

  المجموع 27 100%

  .من إعداد الطلبة :المصدر

نالحظ من خالل تحلیلنا للجدول السابق أن أغلبیة أفراد العینة یون بأن ذوي صعوبات التعلم في 

من 14، أي ما یعدل %51.85ا وذلك بنسبة مادة الریاضیات هم بحاجة إلى مختصین في العالج أحیان

أفراد من العینة  8، أي ما یعادل %29.62تلیها أفراد العینة الذین أجابوا بال وذلك بنسبة أفراد العینة ثم 

  . %18.51وأخیرًا الذین أجابوا بنعم بنسبة 
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  .في المرحلة المتوسطة العوامل المؤدیة لصعوبات تعلم مادة الریاضیات لدى التالمیذ:17الجدول رقم 

 االجابات التكرارات ة المئویةالنسب            

 الواجبات المنزلیة إهمال 12 %44.44

 المعلمطریقة تدریس  7 %25.92

  ضعف التعلم في بالدنا  3 11.11%

  من طرف األسرةالتقصیر   5  18.51%

  المجموع 27% 100%

  .عداد الطلبةإمن  :المصدر

نالحظ من خالل الجدول السابق أن معظم أفراد العینة یرون أن إهمال الواجبات المنزلیة عامل من 

 12، أي ما یعادل %44.44الریاضیات لدى التالمیذ أي بنسبة  العوامل المؤدیة لصعوبات تعلم مادة

یرون أن طریقة تدریس المعلم هي المؤدیة لصعوبات تعلم مادة الریاضیات لدى معلم ومعلمة والبعض 

معلمین في حین اآلخر یرون أن ضعف التعلم في بالدنا هي  7، ما یعادل %25.92التالمیذ أي بنسبة

  .دة الریاضیاتالمؤدیة لصعوبات تعلم ما
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التعاون الموجود بین األسرة والمدرسة لتمكین هذه الفئة من حل مشكالتها من وجهة : 18الجدول رقم 

  .نظر أساتذة الریاضیات

  

  .من إعداد الطلبة: المصدر 

معلم  16أجابوا ب أحیانًا أي ما یعادل %59.25نالحظ من خالل تحلیلنا لهذا الجدول بأن  

 %7.40معلمین بنسبة  02أجابوا بال والبقیة  %33.33معلمین ب  9ومعلمة من حجم العینة، بینما 

  .أجابوا بنعم

ة والمدرسة لتمكین هذه بین األسر  أي أنه یكون التعاون موجودإذن نستنتج أن األغلبیة أجابوا بأحیاناً  - 

  .الفئة من حل مشكالتها

  

  

  

  

  

 اإلجابات التكرارات ة المئویةالنسب             

 نعم 02 %7.40

 ال 09 %33.33

  أحیاناً   16 59.25%

  المجموع 27% 100%
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  . تأثیر رغبات ومیول التلمیذ في دراسته لمادة الریاضیات: 19الجدول رقم 

 االجابات التكرارات ة المئویةالنسب           

 نعم 24 %88.88

 ال 3 %11.11

  المجموع 27 100%

  .ةبلطلا دادعإ نم :ردصمال

یرون أن رغبات ومیول التلمیذ تؤثر علیه في نالحظ من خالل الجدول السابق أن معظم أفراد عینة 

معلم ومعلمة في حین یرى اآلخرون أن  24أي ما یعادل  %88.88دراسته لمادة الریاضیات، أي بنسبة 

 03أي ما یعادل  %11.11وذلك بنسبة رغبات ومیول التلمیذ ال تؤثر علیه في دراسته لمادة الریاضیات 

  . ت ومیول التلمیذ تؤثر علیه في دراسته لمادة الریاضیاتمعلمین ومن خالل هذا نستنتج أن رغبا
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  :مناقشة النتائج

  :العامة للدراسةمناقشة النتائج وفق الفرضیة 

هنـــاك عوامـــل تـــؤثر فـــي ظهـــور صـــعوبات تعلـــم الریاضـــیات لـــدى تالمیـــذ الســـنة أولـــى 

  .متوسط من وجهة نظر األساتذة

  :نتائج الدراسة

 .أن معظم المعلمین یرون أن صعوبات التعلم تكون مكتسبةنستنتج  04من الجدول رقم  - 

نستنتج أن معظم أفراد عینة الدراسة یرون بأن أهم المشاكل التي یعـاني منهـا ذوي  07قم من الجدول ر  - 

 .صعوبات التعلم هي المشاكل االجتماعیة

ل مــن العوامــل یوضــح أن معظــم أفــراد العینــة یــرون أن إهمــال الواجبــات المنزلیــة عامــ 17الجــدول رقــم  - 

 .المؤدیة لصعوبات تعّلم مادة الریاضیات لدى تالمیذ السنة أولى متوسط

یوضـح هـذا الجـدول أن معظـم أفـراد عینـة الدراسـة یـرون أن رغبـات ومیـول التلمیـذ  19من الجـدول رقـم  - 

 .تؤثر علیه في دراسته لمادة الریاضیات

  :الدراسات السابقةنتائج مناقشة نتائج الدراسة مع 

التـي نصـت علـى مقـدرة األخصـائیین والمعلمـین ) 1983دفیـز شـیرد (دراستنا مـع دراسـة لقد اتفقت 

  .في تشخیص وتحدید ذوي صعوبات التعلم

كما اتفقت دراستنا مع دراسة بوثج والتي نصت عن معرفة إحدى أسالیب التعلم ومهـارات الحسـاب 

  .وكیفیة التأثیر بها على تحصیل الطالب في مرحلة المتوسطة

في مدى التناقض بین المعدالت الریاضیة فـي  1983دراستنا مع دراسة فورنس وآخرون  واختلفت

  .تحدید ذوي صعوبات التعلم

أما دراسة جانیت وفلیشر فقد اتفقت مع دراستنا في اسـتخدام اآلالت فـي التعلـیم یسـاعد علـى زیـادة 

  .ذوي صعوبات التعلم واألطفال العادیینالتحصیل لدى أطفال 
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ــأن  مــا العوامــل المــؤثرة فــي ظهــور صــعوبات تعلــم «محققــة التــي نصــها عامــة للدراســةالفرضــیة النســتنتج ب

  .»الریاضیات لدى تالمیذ السنة أولى متوسط من وجهة نظر األساتذة
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  :التوصیات والمقترحات

مـــن خـــالل مـــا توصـــل إلیـــه البحـــث مـــن نتـــائج حـــول العوامـــل المـــؤثرة فـــي ظهـــور صـــعوبات تعلـــم 

  :التوصیات والمقترحات على النحو التاليالریاضیات نود أن نضع بعض 

 .بحیث تتناسب مع قدراتهم العقلیةوضع خطط ومناهج خاصة بهذه الفئة  - 

إعادة النظر في نظام تقویم لوضع حد للتالمیذ الضعفاء ومحاولة النهوض بمستویاتهم التعلیمیة، فنظام  - 

ق أهداف الصف السابق وهذا ال وٕان لم یتجاوز ویحقالتقویم یعمل على نقل التلمیذ من صف إلى آخر 

یساعده على تخطي نقاط الضعف السابقة بل تتراكم علیه المفاهیم والعالقات الریاضیة مما یحول ذوي 

 .للمفاهیم الریاضیة الجدیدة، ومن ثم زیادة صعوبة تعلمه للریاضیاتتعلمه 

 .د التعلیمیةتوفیر أكثر من معلم متخصص لصعوبات التعلم في المدرسة الواحدة حسب الموا - 

إیجاد نوع من التعاون بین الوزارة والجهـات المختصـة المختلفـة وذلـك عـن طریـق تـدریب المعلمـین علـى  - 

 .كیفیة مالئمة التعامل مع هذه الفئة من خالل تقدیم دورات تدریبیة

 .توعیة المواطنین بأسالیب التعامل السلیم مع هذه الفئة من خالل وسائل اإلعالم المختلفة - 

ص لكـــل مدرســـة مخـــتص نفســـي فضـــال عـــن المخـــتص االجتمـــاعي لمتابعـــة مشـــاكل التالمیـــذ أن یخصـــ - 

 .وحالتهم النفسیة التي قد تكون سببا في نشوء الصعوبات لدیهم

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الخاتمـــة
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  :ةمتاخ

رغم اإلصالحات التربویة التي عرفتها المنظومة التربویة الجزائریة والتي مست جوانب مختلفة من 

العملیة التعلیمیة كالمناهج والمقررات الدراسة، إال أننا نجد ذوي صعوبات التعلم ال یزالون یعانون من 

مشاكل تتعرض عملیة تعلهم، كما أن المنظومة التربویة الجزائریة ال تزال تعاني من مشكالت كثیرة في 

  .التعلم

لدى األولیاء ومن المعلوم أن العوامل المؤدیة لصعوبات التعلم مازالت من األمور الداعیة للحیرة 

تصل الدراسات واألبحاث على  والمعملیین والباحثین وذلك لعدم القدرة على التیقن من أسبابها، فلم

اختالف أشكالها التربویة منها والطبیة ودراسات علم النفس العصبي وغیرها إلى نتائج قاطعة تحدد أسباب 

صعوبات التعلم لدى بصورة واضحة یسهل معها وضع البرامج والخطط العالجیة المالئمة للتالمیذ ذوي 

  .صعوبات التعلم

إلى الوقوف على بعض العوامل التي تكون وراء ظهور صعوبات  لذلك سعینا من خالل بحثنا هذا

التعلم لدى تالمیذ المرحلة المتوسطة وذلك من وجهة نظر األساتذة، ومن خالل الفرضیة المطروحة 

توصلنا إلى أن عوامل متعلقة بالتلمیذ وعوامل متعلقة بالمناخ البیداغوجي وهذا حسب أراء أساتذة التعلیم 

  .المتوسط
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 .في الخانة المناسبة إلجابتك) ×(ضع عالمة  -

  

 .2016/2017السنة الجامعیة 

  .صعوبات تعلیم مادة الریاضیات للسنة األولى متوسط من وجهة نظر األساتذة

 -إحدى متوسطات جیجلبدراسة میدانیة  -
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  هل تعتقد أن الجلسات العالجیة قادرة على التخفیف من حدة صعوبات التعلم لدى التالمیذ-8

  أحیانا      ال    نعم  
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  أحیانا    ال    نعم  

  هل یحتاج ذوي صعوبات التعلم في مادة الریاضیات إلى مختصین في العالج؟-16

  أحیانا    ال    نعم  

  ات لدى التالمیذ في المرحلة المتوسطة؟ما هي أهم العوامل المؤدیة لصعوبات تعلم مادة الریاضی-17

  طریقة تدریس المعلم      إهمال الواجبات المنزلیة  

  التقصیر من طرف األسرة      ضعف التعلم في بالدنا  

هــل هنــاك تعــاون بــین األســرة والمدرســة لتمكــین هــذه الفئــة مــن حــل مشــكالتها مــن وجهــة نظــر أســاتذة -18

  الریاضیات؟

  أحیانا    ال     نعم  

ــــي دراســــته لمــــادة الریاضــــیات مــــن وجهــــة نظــــر أســــاتذة -19 ــــه ف ــــؤثر علی ــــذ ت ــــول التالمی ــــات ومی هــــل رغب

  الریاضیات؟

      ال    نعم


