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   شكر وتقدير: 

 الحمد هللا الذي هدانا لهذا ووّفقنا و يّسر لنا ُخطانا وأنعم علينا من فضله بالعلم، والذي أعاننا
 في دربنا إلنجاز هذا العمل المتواضع، الذي ما هو إّال زرع قد آن حصاده بعد كِد ٍّ واجتهاد، 

   " صيفور سليم "   ثّم نتوجه باسم معاني الشكر والتقدير إلى األستاذ المشرف                      ونقول:

   '' لك مناّ الشُّكر الجزيل و خالص االحترام والتقدير'' .

     كما نتقدّم بالشكر لألساتذة الذين لم يبخلوا علينا بالتوجيهات والنصائح ،
كما ال ننسى شكر المعلّمين الذين احتضنونا باإلبتدائيات بمنطقتي "أوالد يحي خدروش و برج 

علي" و لم يبخلوا علينا وزوّدونا بالمعلومات الالزمة إلتمام هذا العمل، كما ال ننسى كل من 
ساهم من قريب أو من بعيد في إتمام هذا العمل ولو بالكلمة الطيبة أو بالنّية الحسنة.
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 مقدمة

 

   

 مقدمة:

تعد صعوبات التعمم من المشكالت حضت باىتمام الباحثين التربويين وعمماء النفس، وذلك لما 
ليا تأثير عمى مستقبل التالميذ ومسارىم الدراسي والميني، فيي تختمف من حيث شدتيا ونوعيا بين تمميذ 

ا. وانطالقا من وآخر، فرغم الدراسات التي تناولت موضوع صعوبات التعمم إال أن المشكل مازال مطروح
ىذا فقد اشتممت الدراسة في معالجتيا لموضوع صعوبات التعمم األكاديمية وعالقتا بالتحصيل الدراسي 

فصل أساسية، أوليا يتمثل في  خمسة فصوللتالميذ المرحمة اإلبتدائية من وجية نظر المعممين عمى 
داف الدراسة، إضافة إلى منيجي عرضنا من خاللو كل من إشكالية وفرضيات وأىمية وأى تمهيدي

فاشتمل عمى صعوبات التعمم األكاديمية واختص  الفصل الثانيالمفاىيم اإلجرائية والدراسات السابقة. أما 
باألبعاد الثالثة ليا وىي كل من صعوبات القراءة وصعوبات الكتابة وصعوبات الحساب، وتطرقنا إلى 

ضافة إلى تشخيصيا وعالجيا، واختتم ىذا الفصل تعريف كل صعوبة عمى حدة وأسبابيا ومؤشراتيا باإل
بعنوان التحصيل  الفصل الثالث رة لصعوبات التعمم. وفصل آخر وىوبعرض أىم النظريات المفس

الدراسي، والذي تناولنا فيو المفيوم واألىداف وشروط التحصيل الجيد، واختتم ىذا الفصل أيضا بعرض 
وقد شكمت الفصول الثالثة المذكورة آنفا الجانب النظري من أىم النظريات المفسرة لمتحصيل الدراسي. 

عمى فصمين؛ فصل خاص باإلجراءات المنيجية لمدراسة  يميدانالجانب ال، فيما اعتمدنا في الدراسة
بعرض ومناقشة النتائج وفصل خاص (، نيج واألداة واألساليب اإلحصائية)األبعاد، المجتمع والعينة، الم

م عمى صحة الفرضيات والخروج ببعض التوصيات والحمول، ومن أىم النتائج التي المتوصل إلييا والحك
توصمت إلييا ىذه الدراسة وجود عالقة عكسية بين صعوبات التعمم األكاديمية والتحصيل الدراسي، حيث 

د كمما زادت صعوبات القراءة والكتابة والحساب ضعف التحصيل في مواد القراءة واإلمالء والرياضيات. وق
 ، وفي األخير حاولنا تقديم جممة اقتراحات وتوصيات.مرجعا 62إنجاز ىذه الدراسة عمى  اعتمدنا في

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 الجانب النظري



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول: 

 اإلطار النظري للدراسة



النظري لمدراسة اإلطار                            الفصل األول                             
 

   

 اإلشكالية:- 
تعتبر مرحمة التمدرس مرحمة ميمة كون التمميذ يتعمم فييا األبجديات األساسية في القراءة والكتابة 
والحساب خاصة في السنوات الثالث األولى، إال أنو قد يواجو بعض التالميذ مشاكل تحول دون تعمميم ، 

  ألبرز من ىذه الصعوبات وىذا ما يعرف بصعوبات التعمم، وتعد صعوبات التعمم األكاديمية ىي الجانب ا
يا ذو ذكاء متوسط أو فوق إذ يعتبر التمميذ الذي يعاني صعوبة من صعوبات التعمم األكاديمية تمميذا عاد

، كما أنو ال يعاني من أي إعاقة حسية أو حرمان بيئي كان أو أسري أو تربويوال يعاني من أي  المتوسط
ية وىي القراءة في إحدى العمميات األكاديمية األساسعقمية أو حركية إال أنو يظير قصورا أو نقصا 

، والتي تعتبر الوسيمة األساسية أو حجر األساس الذي يبني عميو معارفو ويكتسب والكتابة والحساب
تباين أداءاتو المتوقعة  من خاللالقصور ، ويظير ذلك مف العموم في مساره التعميمي ككلبواسطتيا مخت

، ويتجمى ذلك في نتائجو التحصيمية في المواد الدراسية عامة ديينرنة بزمالئو العاواألداءات الفعمية لو مقا
، إذ أجمعت أغمب الدراسات عمى أن التالميذ الذين ة واإلمالء والرياضيات بصفة خاصةوفي مواد القراء

 لدييم صعوبات أو عسر في القراءة أو الكتابة أو الحساب يمتازون بتحصيل دراسي ضعيف في كل من
بعنوان "التأخر في  9191مواد القراءة واإلمالء والرياضيات مثل الدراسة التي قام بيا عمي تعوينات سنة 

، وقد استنتج من خالل تحميمو الختبار القراءة واختبار التحصيل في مادة المغة القراءة والتأخر الدراسي"
لسنوات التي تم أخذ العينات متباينة في ا العربية أن صعوبات تعمم القراءة التي يعاني منيا التالميذ تكون

، ودراسة أخرى قام بيا  يفيمون المقروء إال فيما سطحيا، أما الفيم القرائي فكان أغمب التالميذ المنيا
من جامعة ورقمة بعنوان "صعوبات التعمم  6192األستاذين الحاج كادي ومنصور بن زاىي سنة 

، ومن أىم النتائج التي درسة اإلبتدائية بمدينة ورقمة"بتدائي بالماألكاديمية لدى تالميذ السنة الثالثة إ
فروق ، وأنو ال توجد رنة مع المتوسط لدى أفراد العينةتوصال إلييا أن مستوى صعوبات التعمم أعمى بالمقا

 في صعوبات التعمم لمعينة بين الجنسين عمى عكس ذلك فيناك فروق من حيث إعادة السنة أو عدميا.
ىمية الموضوع وكون المعممين في المرحمة اإلبتدائية ليم الدور األىم في العممية ونظرا أل

التعميمية والتربوية ارتأينا إلى معرفة آرائيم ووجية نظرىم حول عالقة صعوبات التعمم األكاديمية 
 بالتحصيل الدراسي لتالميذ ىذه المرحمة التعميمية طارحين التساؤل الرئيسي التالي: 

القة بين صعوبات التعمم األكاديمية لتالميذ المرحمة اإلبتدائية والتحصيل الدراسي ليم من ىل توجد ع
 وجية نظر المعممين؟.



النظري لمدراسة اإلطار                            الفصل األول                             
 

   

 واألسئمة الفرعية التالية:
  ىل توجد عالقة بين صعوبات تعمم القراءة والتحصيل في مادة القراءة لتالميذ المرحمة اإلبتدائية

 .من وجية نظر المعممين؟
  عالقة بين صعوبات تعمم الكتابة والتحصيل في مادة اإلمالء لتالميذ المرحمة اإلبتدائية ىل توجد

 من وجية نظر المعممين؟.
  ىل توجد عالقة بين صعوبات تعمم الحساب والتحصيل في مادة الرياضيات لتالميذ المرحمة

 اإلبتدائية من وجية نظر المعممين؟.
 لفرضيات:ا-2

قة ذات داللة إحصائية بين صعوبات التعمم األكاديمية والتحصيل الدراسي عال دجتو  الفرضية الرئيسية:
 لتالميذ المرحمة اإلبتدائية من وجية نظر المعممين.

 الفرضيات الفرعية:
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين عسر القراءة والتحصيل في مادة القراءة لتالميذ المرحمة اإلبتدائية  .9

 من وجية نظر المعممين.
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين عسر الكتابة والتحصيل في مادة اإلمالء لتالميذ المرحمة اإلبتدائية  .6

 من وجية نظر المعممين.
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين عسر الحساب والتحصيل في مادة الرياضيات لتالميذ المرحمة  .3

 اإلبتدائية من وجية نظر المعممين.
 أىداف الدراسة:-3

نيدف من خالل دراستنا ىذه إلى معرفة وجية نظر معممي المرحمة اإلبتدائية حول عالقة صعوبات 
 التعمم األكاديمية لتالميذ ىذه المرحمة بالتحصيل الدراسي ليم وذلك من خالل:

 .معرفة العالقة بين صعوبات القراءة وتحصيل مادة القراءة 
 ة اإلمالء.معرفة العالقة بين صعوبات الكتابة وتحصيل ماد 
 .معرفة العالقة بين صعوبات الحساب وتحصيل مادة الرياضيات 
 
 



النظري لمدراسة اإلطار                            الفصل األول                             
 

   

 أىمية الدراسة:-4
غيرات شأنيا شأن الدراسات إن أىمية دراستنا ىذه تكمن في إبراز المشكمة المطروحة وضبط المت

وء عمى ، حيث تتناول مشكمة تربوية أسالت الكثير من الحبر والتي نحاول من خالليا تسميط الضاألخرى
ومدى ارتباطيا  الصعوبات األكاديمية التي تواجو تعمم تالميذ المرحمة اإلبتدائية من وجية نظر المعممين

، وكذا ما تقدمو لآلباء األقرب لمتالميذ في ىذه المرحمة ، وكذا ما يقدمو المعممون كونيمبالتحصيل الدراسي
 والمربين وحتى الباحثين في ىذا المجال.

 الدراسة: تحديد مفاىيم-5
ونعني بو في دراستنا ىذه النقص أو القصور في إحدى الميارات األكاديمية  صعوبات التعمم األكاديمية:

عاديا ، بحيث يعد الطفل أو التمميذ ذو صعوبات التعمم األكاديمية ية )القراءة ، الكتابة ، الحساب(األساس
فوق ذلك وال يعاني من أي إعاقة حسية  ال يعاني من أي حرمان بيئي أو تربوي و ذو ذكاء متوسط أو

 كانت أو عقمية أو حركية.
ونعني بو في ىذه الدراسة القصور أو عدم القدرة عمى تحويل الرموز المكتوبة إلى رموز صعوبة القراءة: 

 منطوقة.
الخطي الذي يظير من خالل عجز  ونقصد بو في دراستنا الحالية ذلك اإلضطرابصعوبة الكتابة: 

من  ، ويتضح ىذا اإلضطرابالرموز المقروءة إلى رموز مكتوبةالتمميذ عمى النقل واإلمالء أو تحويل 
 خالل طريقة الجموس ومسك القمم والخط.

نقصد بو من خالل ىذه الدراسة العسر أو العجز في إجراء العمميات الرياضية  صعوبة الحساب:
 ، وكذلك فيم وحل المسائل والمشكالت الرياضية.طرح، ضرب، قسمة(ساسية )جمع، األ

  ، الرياضيات( ييا في المواد األساسية )القراءة، اإلمالءونعني بو النتائج المحصل عمالتحصيل الدراسي: 
 وىذا من خالل اإلختبارات الفصمية.

التي تبدأ بالسنة األولى لمتمميذ  ىي الخمس سنوات األولى من بداية المسار التعميميالمرحمة اإلبتدائية: 
 إبتدائي وتنتيي بامتحان شيادة التعميم اإلبتدائي )السنة الخامسة إبتدائي(.

 
 
 



النظري لمدراسة اإلطار                            الفصل األول                             
 

   

 الدراسات السابقة:-6
تحتل الدراسات السابقة أىمية كبيرة في اختيارنا لممشكمة وتبنييا، فيي تمكن الباحثين من بمورة 

غنائيا باألفكار وطرق الم عالجة، وىي أيضا سمسمة مترابطة األجزاء، فكل بحث أو دراسة مشكمة البحث وا 
 ماىي إال حمقة متصمة بمحاوالت كثيرة لباحثين آخرين، وفي بحثنا ىذا اعتمدنا عمى الدراسات التالية: 

 الدراسات الخاصة بصعوبات التعمم األكاديمية:-6-1
بصعوبات التعمم لدى تالميذ المرحمة "العوامل المرتبطة  عنوان:ب "1987أنور الشرقاوي"دراسة -أ

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد العوامل المرتبطة بصعوبات التعمم في القراءة لدى ، حيث (1)اإلبتدائية"
مدرس  932تكونت عينة الدراسة من ، و تالميذ المرحمة اإلبتدائية بدولة الكويت من وجية نظر المعممين

عبارة كأداة ليذه الدراسة، وتوصمت الدراسة إلى نتائج كان من  89يتكون من ومدرسة تم استخدام استفتاء 
 بينيا وجود ارتباط بين عسر القراءة والعوامل التالية:

 .اإلحساس بالعجز وعدم تركيز اإلنتباه وعدم الثقة بالنفس 
 .اضطراب الظروف األسرية وما يرتبط بيا من عوامل 
  من عوامل.العالقة بين المدرس والتمميذ وما يرتبط بيا 
 .المنيج الدراسي وما يرتبط بو من عوامل 

تناولت ىذه الدراسة العوامل المرتبطة بصعوبات التعمم لدى تالميذ المرحمة اإلبتدائية، وبالتحديد  التعقيب:
العوامل المتعمقة بعسر القراءة وىذا من وجية نظر المعممين، حيث تشترك ىذه الدراسة مع دراستنا الحالية 

 اسي "عسر القراءة"، كما أنيا اىتمت بتالميذ المرحمة اإلبتدائية كما ىو الحال في دراستنا.في بعد أس
"دراسة صعوبات الحساب واألخطاء المرتكبة لدى تالميذ : بعنوان "2009دراسة آيت يحي نجية " -ب

يذ ىدفت الدراسة إلى الكشف عمى وجود صعوبات في الحساب لتالم، حيث (2)الصف الرابع إبتدائي"
اشتممت عينة الدراسة التي تم اختيارىا ، و الصف الرابع إبتدائي ببعض اإلبتدائيات بالجزائر العاصمة

تمميذ وتمميذة من الصف الرابع إبتدائي من مدارس مختمفة، تم سحب في البداية  39بطريقة عشوائية عمى 

                                 
غير ،)مذكرة ماجستير عسر القراءة النمائي وعالقتو ببعض المتغيرات:(6199فاطمة الزىراء حاج صابري،) ( 9)

 .86منشورة(،جامعة القاىرة، ص
 ،)مذكرةواألخطاء المرتكبة لدى تالميذ الصف الرابع إبتدائيدراسة صعوبات الحساب :(6111آيت يحي نجية،)(6)

 .منشورة(،جامعة الجزائرغير  ماجستير
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تم استخدام تمارين لقياس ، كما اتمميذ عشوائيا دون تحديد الجنس والمدرسة التي يزاولون دراستيم فيي 22
توصمت ىذه الدراسة في األخير ، و مدى اكتساب العمميات الرياضية األساسية وتوظيفيا كأداة ليذه الدراسة

إلى أن أغمب أفراد العينة يواجيون صعوبات في عممية الضرب والقسمة والمسائل مقارنة بالعمميات 
 األخرى )الجمع والطرح والترتيب(.

تتفق ىذه الدراسة مع دراستنا ىذه في كونيا ركزت عمى بعد من أبعاد صعوبات  عمى الدراسة:التعقيب 
متمثمة في تالميذ الصف الرابع إبتدائي والذي لالتعمم األكاديمية وىو عسر الحساب، باإلضافة إلى العينة ا

 ىو جزء من المرحمة اإلبتدائية التي ىي محل دراستنا.
 بالتحصيل الدراسي:الدراسات الخاصة  -1-6-2
 الدراسات األجنبية: -أ

  (1)صعوبات التعمم وتأثيرىا عمى التحصيل الدراسي"." بعنوان: "1985والس "دراسة 
 ىدفت الدراسة إلى استقصاء نوع العالقة بين مستوى التحصيل وعوامل مدرسية أربع وىي:

 .التمثيل اإليجابي مع المعممين 
 .التكيف االجتماعي مع الصف 
 المستقبمية لمنفس. النظرة 
 .التكيف األكاديمي 

تكونت العينة الخاصة بيذه الدراسة من طمبة المدراس الذين تم اختيارىم عشوائيا من مدينة نيويورك، 
توصمت في األخير إلى نتيجة وىي أن ذوي ، و وتم استخدام مقياس تقدير الذات كأداة ليذه الدراسة

يكون أكبر بداللة إحصائية المعممين، كما أن تقديرىم لذواتيم  التحصيل المرتفع أكثر تكيفا وانسجاما مع
 من ذوي التحصيل المنخفض.
اتفقت ىذه الدراسة مع دراستنا الحالية في متغير أساسي وىو التحصيل  التعقيب عمى ىذه الدراسة:

الدراسي، حيث ىدفت إلى معرفة عالقتو ببعض العوامل المدرسية، حيث يتأثر التحصيل بعدة عوامل 
، وىذا ما يمكِّن من دراسة التحصيل من كافة حاولنا من خالل دراستنا ربطو بصعوبات التعمم األكاديمية

 األبعاد.

                                 
 غير منشورة(، )مذكرة ماستر،صعوبات التعمم وتأثيرىا عمى التحصيل الدراسي: (6192)،صبيحة العايب، زىرة ماضي (9)

 .98-93ص جيجل، جامعة
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 الدراسات العربية: -ب
 "قمق اإلمتحان وعالقتو بكل من الذكاء  بعنوان:" 2002دراسة محمد عبد القادر عبد الغفار"

ىدفت الدراسة إلى ، حيث (1)"دراسة مقارنة-إلعدادية والثانويةوالتحصيل الدراسي لدى تالميذ المرحمتين ا
اسي لتالميذ الصف الثالث بالمرحمة كشف العالقة بين قمق اإلمتحان وكل من الذكاء والتحصيل الدر 

ذ المرحمتين تمميذ وتمميذة من تالمي 691تكونت العينة من ، و اإلعدادية وتالميذ الصف األول ثانوي
توصمت الدراسة إلى وجود عالقة دالة سالبة بين متغيرات التحصيل الدراسي والذكاء ، و اإلعدادية والثانوية

وقمق اإلمتحان بشكل خاص، كما توصمت إلى وجود فروقات بين وكل من اإلنفعالية والقمق بشكل عام 
 تالميذ وتمميذات اإلعدادي في اإلنفعالية وقمق اإلمتحان.

اتفقت ىذه الدراسة مع الدراسة الحالية في متغير التحصيل الدراسي، حيث  التعقيب عمى ىذه الدراسة:
إذ تناولت أحد العوامل المؤثرة في أكدت عمى أن التفكك األسري يؤثر سمبا عمى تحصيل التالميذ، 

 التحصيل ونحن بدورنا سنحاول معرفة العالقة بين صعوبات التعمم األكاديمية والتحصيل.
 الدراسات المحمية: -ج

 "الحاجات النفسية واإلجتماعية  بوالية ورقمة بعنوان:" 2002دراسة نادية بوشاللق"
بين متغيرات مختمفة  لدى  لكشف العالقة واإلرتباطىدفت الدراسة ، و (2)وعالقتيما بالتحصيل الدراسي"

اعتمدت الباحثة ، و المتفوقين وغيرىم والتعرف عمى الفروقات فيما بينيم من حيث متغيرات الدراسة
عمى طريقة العينة المنتظمة وقد تقيدت بالسن والجنس والمستوى االجتماعي واإلقتصادي لؤلبوين، 

متفوقة  تمميذة 911غير متفوقين و  911متفوقين و  911منيم  تمميذ وتمميذة 811والتي تكونت من 
في اختتام دراستيا ىذه توصمت إلى أن التمميذ المتفوق دراسيا ىو ، و تمميذة غير متفوقة 911و 

األكثر إشباعا لحاجاتو النفسية واإلجتماعية، وكانت كل اإلرتباطات الموجودة بين المتغيرات 
 المدروسة موجبة.

                                 
)9( حماد حنان،)6192(:التفكك األسري وعالقتو بالتحصيل الدراسي، )مذكرة ماستر غير منشورة(، جامعة البويرة، 

.98ص  
.92ص )مرجع سابق(،:صبيحة العايب ي،زىرة ماض ( 2( 
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تبين ىذه الدراسة أنو كمما ازدادت اإلشباعات النفسية واإلجتماعية كمما زاد  ىذه الدراسة: التعقيب عمى
التحصيل الدراسي لمتالميذ، والعكس صحيح، وقد اىتمت ىذه الدراسة بمتغير أساسي من متغيرات دراستنا 

 الحالية أال وىو التحصيل الدراسي.



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني:
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 :الفصل تمهيد

تعد صعوبات التعمم األكاديمية انعكاسا ونتيجة لصعوبات التعمم النمائية، وىي صعوبة أو نقص 
أو قصور في إحدى الميارات الدراسية األساسية )القراءة، الكتابة، الحساب(، وسنحاول من خالل فصمنا 

مفاىيميا وأسبابيا وأىم مظاىرىا ىذا التعرف عمى كل من صعوبات القراءة، الكتابة، والحساب مبرزين 
 إضافة إلى تقديم التشخيصات المتعمقة بيا والعالجات الخاصة بكل صعوبة منيا.

I- :صعوبات القراءة 
يعرفيا كل من كريمان بدير و إميمي صادق بأنيا نطق الرموز المكتوبة وفيميا  مفهوم القراءة: -1

 وتحميميا والتفاعل معيا.
يا عممية التعرف عمى الرموز المكتوبة أو المطبوعة التي تستدعيمعان كما يعرفيا نبيل حافظ بأن

 (1)تكونت من خالل الخبرة السابقة لمقارئ في صورة مفاىيم أدرك مضامينيا الواقعية.
كما يرى أيضا جمال القاسم أن القراءة ىي نشاط فكري وبصري يصاحبو إخراج صوت أو تحريك الشفاه 
أثناء القراءة الجيرية من أجل الوصول إلى فيم المعاني من األفكار التي تحمميا الرموز المكتوبة والتعامل 

 (2)بيا. واالنتفاعمعيا 

عسر( القراءة كلٌّ يعرفيا حسب وجية نظره، ومن تنوعت تعريفات صعوبة ) تعريف صعوبة القراءة: -2
 بين التعاريف المتوفرة نذكر:

المكتوبة وفيميا  زو يعرفيا عبد المطمب القريطي بأنيا صعوبات تتعمق بالتعرف عمى الرم
واستيعابيا واسترجاعيا، وتعطُّل القدرة عمى القراءة والفيم القرائي الصامت والجيري، وذلك في استقالل تام 

 (3)عيوب الكالم.عن 
ويعرف "دومورنافات" بأن الطفل المعِسر قرائيا ىو الذي يعاني من صعوبات في تعمم المغة 
المكتوبة )القراءة( رغم ذكائو العادي وتمدرسو المنتظم وخموه من اإلضطرابات الحسية )السمعية 

 والبصرية(.
 

                                                                 
 . 91، القاىرة، ص1، مكتبة زىراء الشرق لمنشر، طصعوبات التعمم والتعميم العالجي(: 2000نبيل حافظ عبد الفتاح، ) (1)
 .119، عمان، ص1، دار صفاء لمنشر والتوزيع، طأساسيات صعوبات التعمم(:2000القاسم، ) جمال(2)
 .316، عالم الكتاب لمنشر، دط، مصر، صصعوبات التعمم(:1988عبد المطمب القريطي، ) (3)
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القرائي بأنو تعطل القدرة عمى القراءة يعرف ىذا المعجم العسر  تعريف معجم عمم النفس وعموم التربية:
 (1)جيرا أو صمتا أو فيم ما يقرأ، وليس ليذا التعطل صمة بأي عيب في النطق.

تعددت التفسيرات النظرية ألسباب عسر القراءة، منيم من أرجعيا إلى  أسباب صعوبات القراءة: -3
 ميمية.أسباب وراثية أو عصبية أو نفسية، وىناك من أرجعيا إلى عوامل تع

أكدت الكثير من الدراسات أن سبب عسر القراءة وراثي، ومن بين ىذه الدراسات  األسباب الوراثية: -أ
 نذكر:

توأما غير  33منيم توائم حقيقية و 12توأما،  45و نوري والتي أقيمت عمى  دراسة ىالغون
٪ لدى التوائم غير 33٪ مقابل 100حقيقي، فوجدا بأنو عند التوائم الحقيقية يوجد عسر القراءة بنسبة 

الحقيقية رغم توفر نفس الشروط التربوية والمدرسية، كما بينت اإلحصاءات أن نسبة إصابة الذكور بعسر 
 (2)القراءة أكبر منو عند اإلناث.

لقد تنوعت التفسيرات العصبية الضطراب عسر القراءة، فمنيا ما تم اعتبار  األسباب العصبية: -ب
 (3)المشكمة متعمقة باإلدراك البصري والحركي والذاكرة البصرية، ومنيا ما اعتبره مشكمة لغوية دقيقة.

انخفاض مستويات طرابات العممية النفسية والعقمية و اضويمكن إرجاعيا إلى األسباب النفسية:  -ج
 .(4) القدرات العقمية )الذكاء بالدرجة األولى، نقص الدافعية، انخفاض القدرة المغوية(

ومن بين ىذه األسباب المناىج المطبقة، عدم مراعاة الفروق الفردية، وكذلك الدور  األسباب التعميمية: -د
 (5)السمبي الذي يمعبو المعمم.

 ويمكن إيجازىا فيما يمي: مظاهر ومؤشرات صعوبات القراءة: -4
 من حيث العادات القرائية: -أ

 .حركات اضرابية عند القراءة 
 .الشعور بعدم األمان 

                                                                 
 .13، القاىرة، ص2، مكتبة النيضة المصرية، طالعسر القرائي(:1998نصيرة محمد عبد المجيد جمجل، ) (1)
 .45ص (،نفسومرجع ال):نصيرة محمد عبد المجيد جمجل (2)
 .65(، صنفسومرجع ال) :نصيرة محمد عبد المجيد جمجل (3)
ديوان المطبوعات الجامعية، ، التأخر في القراءة في مرحمة التعميم المتوسط)دراسة ميدانية((،1983عمي تعوينات، )(4)

 .105ص104الجزائر، ص
 .121، مكتبة الدار المصرية، دط، القاىرة، صمهارات القراءة(: 1999فييم مصطفى محمد، ) (5)
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 .فقدان مكان القراءة باستمرار 
 .فقدان المعنى المراد من النص وترابطو 


 (1)ينين.جعل األدوات القرائية قريبة منو أثناء القراءة مما يتعب الع 

 من حيث أخطاء تمييز الكممة أثناء القراءة : -ب
 :أو المقاطع من الكممة. األحرفحيث يميل التمميذ إلى حذف بعض  الحذف 
 :حيث يضيف التمميذ بعض الحروف و الكممات إلى النص. اإلضافة 
 :في الجممة الواحدة حرفا بحرف آخرحيث يبدل التمميذ عند القراءة كممة بكممة أخرى أو  اإلبدال. 
 :إذ يعمل التمميذ عمى إعادة كممة معينة. التكرار 
 :كممة من نيايتيا بدال من بدايتياإذ يقرأ التمميذ ال  األخطاء العكسية. 
  األحرف ضمن الكممة الواحدة والتيجئةتغيير مواقع. 
  مفيومةالقراءة البطيئة أو السريعة والغير. 

 ائي:من حيث أخطاء في االستيعاب القر 
 . عدم القدرة عمى فيم معاني الكممات 
 . عدم القدرة عمى معرفة األفكار الرئيسية 
  عدم القدرة عمى تنظيم عناصر المادة المقروءة 
 .(2)عدم القدرة عمى معرفة األفكار التفصيمية لمقطعة 

 

 تشخيص وعالج صعوبات القراءة: -5
 القراءة منيا: ىناك العديد من الطرق لتشخيص ذوي صعوبات التشخيص: -أ

 :حيث توجد العديد منيا لمتعرف عمى المعسرين في القراءة )عدم القدرة عمى التركيز و  المؤشرات
 اإلسترجاع، صعوبة شديدة في عممية الفيم،...الخ (.

 :وىو من أىم محكات التشخيص في صعوبات التعمم. التباعد 
 
 

                                                                 
 147،عمان، ص1، دار المسيرة، طالنظرية والممارسة-(: صعوبات التعمم2005أسامة محمد البطانية وآخرون، ) (1)

 .148أسامة محمد البطانية وآخرون، )مرجع سابق(، ص (2)
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  :وىي تحسب كالتالي:نسبة القراءة المتوقعة لهارمين 
 100× نسبة القراءة المتوقعة =  العمر القرائي / العمر القرائي المتوقع 

 
  :وىي تحسب بالقانون التالي:نسبة القراءة لهارسين 

     100× نسبة القراءة =  العمر القرائي / العمر الزمني         
 
مج التي تعالج لقد تعددت الدراسات الحديثة في عالج صعوبات القراءة، وصممت البرا العالج: -ب

 الميارات المختمفة، ويمكن تصنيف اتجاىات العالج إلى محورين أساسيين ىما:
  المحور األول: )المداخل الوقائية( ويتمثل في الكشف المبكر عن صعوبات القراءة وعالجيا قبل

 أن تظير وتتفاقم.
 :المحور الثاني: )المداخل العالجية( ويتضمن محورين فرعيين ىما 
  التي تتناول عالج العمميات ما قبل األكاديمية والتي تتمثل في عالج العمميات المعرفية البرامج

 المتعمقة باإلنتباه واإلدراك والذاكرة والتفكير والتي يعتمد عمييا التشخيص األكاديمي.
 صعوبات القراءة األكاديمية: وىي تمك البرامج التي تتناول عالج صعوبات األداء المدرسي  عالج

األكاديمي المتعمقة بميارات القراءة مباشرة، والتي تتمثل في عالج التعرف عمى األصوات 
 (1)والحروف و الكممات وفيم المفردات.

I- :صعوبات الكتابة 
النظام المغوي، إذ تتكامل مع المغة الشفيية والقراءة ىي الميارات األساسية في  تعريف الكتابة: -1

لمتعبير عن الذات في ىذا النظام و تجسد كل من المنقول والمممى، وىي أيضا ميارة اتصالية 
كما تعرف أيضا بأنو وسيمة من وسائل اإلتصال التي عن طريقيا يستطيع ، (2)وميارة تعميمية

 قائع واألحداث ونقميا لآلخرين.اإلنسان أن يسجل ما يودُّ تسجيمو من الو 

 

                                                                 
، القاىرة، 1مكتبة األنجمو المصرية، ط ،المرجع في صعوبات التعمم (:2010يوسف إبراىيم، )سممان عبد الواحد (1) 

 .315ص
 .319(، صنفسومرجع ال):سممان عبد الواحد يوسف إبراىيم(2)
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يعرفيا "ماكل باست" وىو أول من استخدم مصطمح العسر الكتابي  تعريف صعوبات الكتابة: -2
فإن العسر  الحالة)صعوبة الكتابة( بأنيا اإلضطرابات التي تكون في رمزية في طبيعتيا، وفي ىذه 

 (1)الكتابي يحدث نتيجة اضطراب أو خمل بين الصورة العقمية لمكممة والنظام الحركي.

تشترك عوامل وأسباب صعوبة الكتابة مع أسباب صعوبات التعمم عامة إال  أسباب صعوبات الكتابة: -3
 أن ىناك بعض األسباب المميزة لصعوبة الكتابة وىي كالتالي:

 حيث يفتقر ذوي صعوبات الكتابة إلى الذاكرة البصرية والقدرة عمى رفية: العوامل العقمية والمع
 اإلسترجاع من الذاكرة، ويعانون من القصور في النظام المركزي لتجييز ومعالجة المعمومات.

  :عصبية وىي المتعمقة باإلضطرابات أو الخمل -تمعب العوامل النفسالعوامل النيوروسيكولوجية
عصبي المركزي وخاصة المخ دورا كبيرا في التحكم في السموك الفردي بما الوظيفي في الجياز ال

 في ذلك مجال صعوبة الكتابة.
  :ويقصد بيا العوامل التي تتعمق بكل من المدرسة والمنزل كطرق التدريس غير العوامل البيئية

 (2)المالئمة أو استخدام اليد اليسرى في الكتابة ومتابعة األسرة لكتابة المتعمم.

 ىي عديدة جدا ونذكر من بينيا ما يمي:مظاهر ومؤشرات صعوبات الكتابة: -4

 :وتتضمن صعوبة رسم الحروف رسما صحيحا أي  صعوبات خاصة في رسم الحروف والكممات
التكبير أو التصغير أو رسميا متصمة أو منفصمة وبال شكل محدد وعدم اتباع السطور في 

 (3)الكتابة.
 من خالل عدم قدرة الفرد عمى تنظيم الحروف والكممات بصورة استخدام الفراغ عند الكتابة عوبةص :

 (4)متناسقة من حيث الحجم الحقيقي لمحرف والكممة وعدم ترك المسافات بين الحروف والكممات.
 .)صعوبة إنقرائية الكتابة )كتابة غير مقروءة 
 ير منتظمة.صعوبة تنظيم األفكار وترتيبيا فتكون الكتابة غ 

                                                                 
 .323ص320ص)مرجع سابق(، :سممان عبد الواحد يوسف إبراىيم( 1)

، 37، دار النيضة العربية، بيروت، العددالمتخصصةمجمة الثقافة النفسية (: 1998محمد فيصل خير الزراد، )( 2)
 .36، ص10المجمد

 .162)مرجع سابق(، ص :أسامة محمد البطانية وآخرون (3)
 



ةصعوبات التعمم األكاديمي                                     الفصل الثاني               
 

    

 .صعوبة استخدام قواعد المغة عند الكتابة 
 .محدودية الكتابة ونقص في المعاني 

ومن بين المظاىر أيضا أنو يغمب عمى التمميذ ذوي صعوبات الكتابة كتابة جامحة أو غير عادية وال  
ررة، أما فيما تسير وفقا ألي قاعدة، كما أن دفاتره وأوراقو غالبا ما تكون متسخة نتيجة لؤلخطاء المتك

يخص الحروف المتشابية فيو ال يستطيع التفريق بينيا، كما أنو أيضا مرتبك أثناء الكتابة فال يضع 
 النقاط في أماكنيا الصحيحة وتكون وضعية جموسو غير سميمة ومسكو لمقمم يكون بشكل غير صحيح.

 تشخيص وعالج صعوبات الكتابة: -5

عممية تقييم وتشخيص صعوبات الكتابة عندما يالحظون أن التالميذ يبدأ المعممون عادة   التشخيص: -أ
غير قادرين عمى الكتابة بشكل واضح، وتتطمب عممية التشخيص عدة فحوصات وىي: الفحص النفسي، 

 الفحص االجتماعي، الفحص الطبي، و الدراسة التربوية لحالة وأداء التمميذ أو المتعمم.

الكتابة العالج الطبي الجسمي إذا كان الفرد يحتاج إلى أجيزة يتضمن عالج صعوبات و  العالج: -ب
ج بالعقاقير حسب الحالة تعويضية كالنظارات والسماعات واألطراف اإلصطناعية، باإلضافة إلى العال

كما يشمل ىذا العالج عمى اإلرشاد النفسي، ىذا باإلضافة إلى العالج التربوي الذي يتم داخل ، المرضية
 ية وخارجيا بمعرفة المعمم ومن يعاونو في ذلك ، ويشمل عمى:الحجرة المدرس

 .عالج اضطراب الضبط الحركي 
 .تحسين الذاكرة البصرية 
 .عالج صعوبات تشكيل الحروف وكتابتيا 

II- صعوبات الحساب 
ىو عمم عقمي مجرد من المحسوسات ، وىو عمم تراكمي يتطمب فيم  تعريف الحساب )الرياضيات(: -1

 (1)عمى السابق، فيو تسمسمي. الالحق منو بناءً 

                                                                 
 .162أسامة محمد البطانية وآخرون، )مرجع سابق(، ص (1)
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يعرفيا فتحي مصطفى الزيات بأنيا مصطمح يعبر عن عسر أو  تعريف صعوبات الحساب: -2
صعوبات في فيم واستخدام الحقائق الرياضية ، الفيم الحسابي واإلستدالل الرياضي والعددي، إجراء 

 العمميات الحسابية الرياضية األساسية و معالجتيا.

 و يعددىا فتحي الزيات فيما يمي:ت الحساب: أسباب صعوبا -3
 .ضعف أو سوء اإلعداد السابق في الرياضيات 
 .القصور الواضح في إدراك العالقات المكانية 
 .عدم القدرة عمى عد أشياء مصورة عن طريق اإلشارة إلييا 
 .صعوبات في فيم و قراءة المشكالت الرياضية 
 الواضح إلى اختيار واستخدام اإلستراتيجيات المالئمة في حل المشكالت الرياضية. اإلفتقار 
  قمق الرياضيات الذي يمثل عائقا نحو التالميذ والذي قد يؤدي إلى اتجاىات سالبة نحو ىذه المادة

 (1)مستقبال.
ويمكن وتظير من خالل األخطاء المرتكبة، مؤشرات صعوبات الحساب)الرياضيات(: مظاهر و  - 

 تصنيفيا كما يمي:
  أخطاء في التنظيم المكاني: وتتضح في تبديل األعداد التي يحتوييا العمود الواحد مثل تبديل

 عددين محل بعضيما.
  أخطاء إجرائية: وتظير في إجراء وتنفيذ العمميات الرياضية كالجمع والطرح والضرب

 والقسمة...الخ.
 شكالت الرياضية التي تحتوي عمى عالمات أخطاء الوصف البصري: وتظير في قراءة الم

 عشرية مثل ترك العالمة أو عدم معرفة مكانيا.
 .اإلخفاق في تعديل الوضع النفسي 
 .الحركة الكتابية غير الصحيحة: وتظير في األداء الكتابي لممتعممين في مادة الرياضيات 
 لحقائق العددية صعوبات في الذاكرة: حيث يظير ذوو صعوبات الحساب اإلخفاق في تذكر ا

 والقوانين األساسية.

                                                                 

)2( مصطفى فتحي الزيات، )1998(،عمم الفس المعرفي-مداخل ونماذج ونظريات، دار النشر لمجامعات، ط1، مصر، 

. 719ص  
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ىناك ارتباطا وثيقا ال يمكن فصمو بين العممية التشخيصية  تشخيص و عالج صعوبات الحساب: -5
والعممية العالجية، فاألولى بطبيعة الحال تؤدي إل الثانية وتسيميا، وال يمكن أن يكون ىناك عالج بدون 

 ذكر:تشخيص مسبق، ومن الطرق و اإلستراتيجيات ن
  طريقة التعمم اإليجابي: وىي طريقة تستند إلى فاعمية المتعمم ذي الصعوبة في الحساب وتفاعمو

 مع المعمم ومع الدرس وقيامو باألنشطة التعميمية الالزمة.
 وىي طريقة تستند إلى التكامل بين تصميم المنيج وطريقة التدريس رطريقة التدريس المباش :

 وتسييرىا.
  الرياضية: ويتم من خالليا تنفيذ نشاط ممتع وىادف يقوم بو المعمم لتحفيز طريقة األلعاب

 (1)المتعممين ذوي صعوبات الحساب.

 

III- :النظريات المفسرة لصعوبات التعمم 

النظرية التي حاولت تفسيرىا كلٌّ حسب  يعد موضوع صعوبات التعمم موضوعا خصبا لمنمادج  
وجية نظره، حيث يتيح اإلطالع عمى ىذه النماذج الفرصة أمام المربين واألساتذة والمختصين لمتعرف 
عمى موضوع صعوبات التعمم عموما والصعوبات األكاديمية بصفة خاصة، وتفسيرىا من أجل تقديم 

لى من تمدرس التمميذ، ومن بين ىذه النماذج والنظريات اإلرشاد والعالج المناسب خاصة في المراحل األو 
 المفسرة لصعوبات التعمم نذكر:

تركز ىذه النظريات عمى حقيقة العمل المدرسي والذي غالبا ما النظريات المتصمة بمهمات التعمم:  -أ
عمم نتيجة ىذه يكون مالئما لؤلنماط المميزة لؤلطفال في القدرة وفي أساليب التدريس، إذ تنتج صعوبات الت

 الطرق واألساليب غير المالئمة لممتعمم.
يركز أصحاب ىذا اإلتجاه عمى العوامل البيئية الخارجية التي تؤدي إلى صعوبات  النظريات البيئية: -ب

 (2)التعمم كالحرمان من المثيرات البيئية المناسبة وسوء التغذية.

                                                                 
331ص329)مرجع سابق(، ص:سممان عبد الواحد يوسف إبراىيم( 1( 

، عمان، 1، دار صفاء لمنشر والتوزيع،طصعوبات التعمم بين المهارات واإلضطرابات(، 2011النوبي محمد عمي، )(2)
 .39ص38ص
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س أساليب التحصيل الدراسي الخاطئة و تفسر صعوبات التعمم عمى أساالنظريات السموكية:  -ج
متغيرات السياق االجتماعي، وتاريخ تعمم الطفل يعد من األمور الميمة في نمو واكتساب الميارات 
األكاديمية، فيفترض أن التالميذ ذوي صعوبات التعمم كثيرا ما يأتون من أسر منخفضة الدخل  و 

 المغوية المطموبة لمنجاح األكاديمي. المستوى االجتماعي واإلقتصادي، وتنقصيم الخبرات
يرى أصحاب ىذا اإلتجاه أن الميام التربوية المقدمة لمتالميذ يجب أن تكون من النظريات البنائية:  -د

 (1)الواقع الحياتي الحقيقي ويتم التعمم من خالل التفاعل االجتماعي.

نتيجة دمج الخبرة الجديدة بالخبرات  يرى أصحاب ىذا اإلتجاه بأن المعرفة تنشأالنظريات المعرفية:  -ه
السابقة عن طريق العمميات العقمية كالتذكر واإلنتباه، وأن صعوبات التعمم التي يعاني منيا التالميذ ماىي 

 (2)إال نتيجة لممشكالت التي تطرأ عمى ىذه العمميات العقمية.

 
 
 
 
 

خالصة الفصل:

 

إن صعوبات التعمم األكاديمية تعبر عن القصور والضعف في الميارات المدرسية األساسية 
القراءة و الكتابة و الحساب(، وىي ناتجة عن أسباب تكون وراثية متعمقة بالفرد أو بيئية، ويعبر عنيا  (

وتعتمد عممية التشخيص ، الميارات مقارنة بزمالئو وأقرانوبالتباين في األداء المتوقع لمتمميذ في إحدى ىذه 
أساسا عمى مساىمة عدة أطراف منيا الوالدان و المعمم و المختصون التربويون، حيث ُيمكِّنيم التدخل 

المبكِّر من السيطرة عمى ىذه الصعوبات قبل ظيورىا بشكل واضح.

 

 

                                                                 
 .40النوبي محمد عمي، )مرجع سابق(، ص(1)
 .41نفسو(، ص)المرجع (2)
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 :الفصل تمييد

يعتبر التحصيل الدراسي مؤشرا قويا يدل عمى نجاح العممية التعميمية، فيو يكشف عمى 
جوانب القوة والضعف فييا، ويحدد مستوى التالميذ، ليذا أشغل اىتمام المربين بصفة عامة 

عمم النفس التربوي بصفة خاصة، وىذا االىتمام يظير من خالل ما تضمنو األدب  والمختصين في

وكيفية اإلرتقاء بو إلى المستوى  التربوي من دراسات تناولت كيفيات قياسو والعوامل المؤثرة فيو
 الذي يحقق األىداف التعميمية والتربوية المنشودة.

 مفيوم التحصيل الدراسي: -1

ل الشيء أي جمعو. شيء، ىو الحاصل من كللغة:   حصَّ

ىو اإلنجاز التحصيمي لمطالب في مادة دراسية أو مجموعة مواد مقدَّرا بالدرجات طبقا اصطالحا: 

 (1)لإلمتحانات المحمية التي تجرييا المدرسة آخر العام أو في نياية الفصل الدراسي.

مكتسبة من اإلختبارات أن التحصيل يعبر عن األداء في سمسمة وجاء في موسوعة عمم النفس 
التربوية كما يدل عمى ما أخذه المرء أو تحصل عميو أثناء التعميم أو التدريب أو اإلمتحان أو اإلختبار 

 (2)من ميارات ومعمومات.

ويعرف التحصيل أيضا عمى أنو مجموعة المعطيات والمعمومات الدراسية والميارات والكفايات 
ية التعمم، وما يجمعو من مكتسبات عممية عن طريق التجارب التي يكتسبيا التمميذ من خالل عمم

والخبرات ضمن المنيج التربوي المعمول بو، وتتحدد قيمة ومقدار ىذا الزاد أو المحصول من خالل 
ومن عالمات التقييم المستمر والنيائي اإلمتحانات واإلختبارات الخطية والشفوية التي يخضع ليا، 

 (3)لتمك الخبرات والميارات. والتي تؤكد مستوى امتالكو

                                 
 )1( أحمد إبراىيم أحمد، )0222(: عناصر إدارة الفصل والتحصيل الدراسي، مكتبة المعارف الحديثة، اإلسكندرية، دط، ص7.

)0( منيرة زلوف، )0222(: المعاش النفسي لدى المراىقات المصابات بالسكري وأثره عمى التحصيل، دار ىومة لمنشر والتوزيع، 
.02ص الجزائر،  

 )3( جرجس ميشال جرجس، )0222(: معجم مصطمحات التربية والتعميم، دار النيضة العربية، بيروت، ط2، ص241.
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أشار "مصطفى فييم" إلى أن التحصيل الدراسي من الظواىر التي  أىمية التحصيل الدراسي: -2
شغمت الكثير من التربويين والمختصين بعمم النفس التربوي والتعميمي لما لو من أىمية في مسار 

إلىتمام المتزايد من قبل ذوي الصمة الطالب التعميمي وما يحيط بيم من آباء ومعممين، فيو يحظى با

 (1)بالنظام التعميمي ألنو أحد المعايير الميمة في تقويم تعميم التمميذ والطالب في مختمف المستويات.

وييتم العمماء والمختصين في عمم النفس التربوي بدراسة موضوع التحصيل الدراسي من 
جوانب متعددة، فمنيم من يسعى إلى توضيح العالقة بين التحصيل الدراسي ومكونات الشخصية 
والعوامل المعرفية، ومنيم من يربطو بالعوامل البيئية المدرسية وغير المدرسية المؤثرة فيو، حيث تتجمى 

االجتماعية وبصفة خاصة في مستقبمنا، "فتشكل الدرجات أىمية التحصيل بأوجيو المتعددة في حياتنا 
التحصيمية وما ينبثق عنيا من تقديرات أساسا ميما لمكثير من اإلجراءات والقرارات اليامة التي ترتبط 

 (2)بوضع الفرد وتؤثر فيو".

متداخمة فيما بينيا لتؤدي إلى تحصيل  ىناك عدة عوامل شروط التحصيل الدراسي الجيد: -3
 دراسي جيد، ولعل أبرزىا ما يمي:

من المعروف أن اإلنسان يحتاج إلى األداء المطموب لتعمم خبرة معينة حتى يتمكن من التكرار:  -أ
الكثير يؤدي إلى  التكرار األعمى واآللي كما يعتقدممارستيا بشكل جيد وسمس، فالتكرار الموجو وليس 

الوصول إلى اكتساب الخبرات المطموبة وأدائيا بالشكل المطموب بل وبطريقة بارعة، فالتمميذ ال 
يستطيع أن يحفظ الدرس إال من خالل تكراره عدة مرات، وبالتكرار يصبح اإلنسان يمارس الخبرة 

 المتعممة بطريقة آلية.

الدافع الذي يحرك المتعمم نحو النشاط المؤدي إلى لحدوث عممية التعمم البد من وجود الدافع:  -ب
إشباع الحاجة، وكمما كان الدافع قويا كان توجو وتحرك المتعمم نحو النشاط أكبر، ومنو فإذا كان 
الدافع نحو التحصيل الجيد والتفوق في مادة معينة أو مجموعة مواد كانت النتيجة أفضل والتحصيل 

 أكبر.

                                 
 )1( مصطفى فييم، )2171(: الصحة النفسية، دار سيكولوجيا التطبيق لمنشر و التوزيع، ط2، ص02.

 .01ص دمشق،منشورة(، جامعة غير ، )رسالة دكتوراه عالقة التحصيل التعميمي بالنجاح االجتماعي(: 0222، )إبراىيم نوفل (0)
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يؤديان إلى تحصيل القائم عمى اإلرشاد والتوجيو أفضل من غيره، فيما فالالتوجيو واإلرشاد:  -ج

 (1)حدوث التعمم أو الحصول عمى تحصيل ال بأس بو في مدة زمنية أقصر وأقل.

مبدأ ضروري وعنصر أساسي يجب وضعو في المقام األول، وىو من فالتييئة العقمية والنفسية 
 تمميذ مقبل عمى التعمم عنو.أساسيات التوجيو واإلرشاد الذي ال غنى ألي 

في رة ثؤلمل اموالعد ايداعتنا تحطباستس لي امل المؤثرة في التحصيل الدراسي:العو  -4
ل موالعن ام %72 نمر كثدون أّن أكؤي سينر ادلب افأغم، قة متناىيةدبم لمتعّمدى العممي لل الّتحصيا
 سيدرالا للّتحصيا عمى رثؤت رةكثيو دةيدع لمواع كفينا ،لةومجيب سباأىي  التحصيلفي رة ثؤلما

 صتفح الأوّ  بيج لموالعا هذى عمى وفقولا لقب نلكو،  لمجتمعا ،سةدرلما رة،ألسا واءس ذلمّتممي
 لمكانةا ،تيةذالا لموالعا رزسنب كلذل تواذ ذلتمميا رىباألح أو ملمتعّما وىو عنيا لينفص ال مامي عامال

 كالتالي:سية درلما لموالعا ،الجتماعيةا

 :لىإ متنقسو نفسو ذبالتممي لخاصةا لموالعا ىيو :تيةذالا لموالعا -2
 . نفسو ذلتمميا دراتق في لتتمث لتي: واعقمية لمواع - أ
 . معّينة سيةدرا دةما ىيةراك -سبالنف لّثقةا دمع ق،لقما لمث: نفسية لمواع - ب
 .لسمعأو ا رلبصا فضع -داعص -يةولحيا صنق -رضم: جسمية لمواع   - ج

 ضارلا وح،مطلا وىمست ،فعيةدال: افي ىاّدديح مبالمتعم لخاصةا لموالعا عيمةط دسعي ليفّصو
 ركاذالستا في اليجابيةا داتلعاا ،لتعميميةا سسةؤلما ونح اليجابيةا تالتجاىاا ،سةدرالا نع ملعاا
 (2).لشخصيةا رةلخبا م،لّتعّموا

 دادعٕوا بيةرت في لةؤولمسا لىوألا ألساسيةا دةحولا لتمث رةألسأّن ا في كالش :يةرألسا لموالعا -2
 في لبالغا رألثا لو ريألسا رارفاالستق ،سيدرالا تحصيموو ويبرلتا دادالعا كلذ في بما ل،فطلا

 سةدرالا عمى نالبا تشّجعو رثؤت لتيا لموالعا نم رةلألس ديالقتصاا وىلمستا دّ يعو ذ،لتمميا لتحصي
                                 

)2( يامنة عبد القادر إسماعيمي، )د.ت(: أنماط التفكير ومستويات التحصيل الدراسي، دار البازوري لمنشر والتوزيع، عمان، 
. 72ص74ص  

)2( عامر عبد اهللا سميم، )د.ت(، العوامل المؤثرة في التحصيل العممي لدى الطالب، مجمة التربية، العدد21، السنة السادسة، 

.12ص  
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 لحالةا صيخ فيما نلشأا ذاكو دي،لماا بلجانا في هرتفكي لتشغ ال كما ملّتعما لسائو رفيوت لخال نم
 ،سيدرالا للّتحصيوا الجتماعيا وىلمستا نبي عالقة كىناأّن  نلباحثيا رىي ثحي رة،لألس الجتماعيةا

 ونيتمكن لب بفحس ذاى سليو سيدرالا داءألا في مىرغي عمى ونمدّ يتق لعمياا تبقاطلأي أّن ذوي ا
أن  لنا يّتضح، ومىرغي نم ركثأ يفيةوظ زكرام عمى وللحصوا لعمياا مستيدرا صمةوامن م كلذك

 في مىادور  لو رة،لألس الجتماعيا وىلمستوا ديالقتصاا وىلمستوا ن،يدلوالا معاممةو رةألسا كتماس
 نم نيدرلمنحا لفاطألأن ا تسادرالا تبّين كما م،لعاا كووسم عمىو ذلتمميا لتحصي عمى رلتأثيا

 يةرألسا للمشاكات قّم كمما ّنوأ كما د،جّي سيدرالا متحصيمي ونيكو مىرغي عمىون مدّ يتق قيةت رابقاط
 (2).سيدرالا ذلتمميا لتحصيزاد 

 ميتيرؤ فيو ل،فاطألا تنشئة في ًراكبي رثأ نيدلوالم لثقافةإّن  :نيدلوالم لتعميميوا لثقافيا وىلمستا-3
 لفطلا تلحاجا رايدتق ركثأ ىما ملتعميوا لثقافةا نم عالية جةدر عمىن ناويك نلذالا ندالوافال م،ألنفسي

 وبلألسم فقاو سميما تعامال بنائيماأ مع يتعامال ما غالبا فيما ،لعقميةوا الجتماعيةوا لجسميةوا لنفسيةا
 بنائيماأ مع تعامميما وبسمأ ميّتس ال دق تعميماو ثقافة لألقا نيدلوالا نّ فإ لبالمقاب ،عيوضولما لعمميا

 ب،لعقاأو ا وةلقسأو ا لالىماا بساليأ بنائيماأ مع تعامميما في بيغم دفق ،عيةوضولما بالعممية
 تعميميو ثقافي وىمستذات  رسأ نم لفاطألا مع فلتكيا وءلس ضةرعر كثأ مبنائيأ ونيك بالتاليو
 ضافةإ ونسيك للعاما ذاىو تعميمية تباوصع في ربآخأو  لبشك رألما ذاى مسُيسِي بعطبال. ولعا

 لثقافيوا لتعميميا وىفالمست، سيدرالا تحصيمو في رثؤي مما لفطلا دىل تعميمية تباوصعق لتعمي
 نم ذاىو دجّي ءألبناا لتحصي نكا دجّي لتعميميا مىوامست نكا فكمما ل،فاطلأل روريض رمأ صبحأ

 .دجّي لتحصي لىإ  ؤديكمو ي ذاى ممعي للتعاما يقةوطر محاجاتي ريدتقو مبنائيأ تييئة لخال

 ليا دنج ثبحي رةألسا دبع لثانيةا يةوبرلتا سسةؤلما سةدرلما رتعتب :يةوبرلتوا سيةدرلما لموالعا-4
 لىإ ؤديت رىالخا نع زةممي صخصائ سةدرم للكو ذ،لمتممي سيدرالا للّتحصيا بعممية رةمباش راتتأثي

 لك رزسنبو ،ىارغيو سيةدرالا لمناىجوا م،لمعما معاممةو س،يدرلتا طرقك ددة،مح تحصيمية نتائج
  :دةح عمى لعام
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 لخال نم كلوذ ذلمتالمي لتحصيميا وىلمستا فضعأو  فعر في لفّعادور  ملممعّم: ملمعّما - أ
 نمو ذ،لتالميا نبي يةردلفا روقلمف عاتورامو سيدرلتا بساليأ في  يعولتنا ثحي نم مكاناتوإ و  تودراق
 :دنج ذلتمميا لتحصي في رةثؤلموا مبالمعّم لمتعّمقةا لموالعا نبي
 ملّتعميا مينة سةرلمما رةلخبوا رةلمياوا ءةلكفاا ملمعّما في رفوت دمع. 
 لعمميوا فيرلمعا مىوامستو ذلمتالمي لشخصيةا طألنماا مع ملّتعميا طرقب لماموإ دمع. 
 عمى دالعتماوا فلّصا لخدا الجتماعيا للتفاعوا لمناقشةوا وارلحا وبسمأ معمملا عّتباا دمع              
 .نلتمقيوا ءاللقاا وبسمأ
 لمناسبةا ميولتقا طرقب لماموإ دمع. 

 فلصا لخدا رىباألخأو  يةوبرلتا دارةالا لخدا ئيسيةرلوا ألساسيةا لموالعا دحإذن أ مفالمعّم 
 ءةلكفاا لخال نم كلوذ ذ،لمتممي لتحصيميا وىلمستا فضعأو  فعر لىإ ؤديي ذيلا وفي سيدرلما
 ّماإ ذلتمميا عمى رثؤي ذاى لك فلّصا رةحج لخدا لمّتبعا وبألسما كلذكو يمتمكيا لتيا رةلخبوا رةلمياوا
 للمتحّصا لنتائجا نّ فإ مياداستخا نيحسو ملمعّما في رةفومت لموالعا ىاتو تكان ذافإ ،سمباأو  يجابياا

 .صحيح سلعكوا يجابيةإ ونتك عمييا

 فيما ونيتفاعم ذتالميو نمعّممي نم ّونمك مجتمع نع رةعبا سةدرلمإّن ا  :سيدرلّتطرق ا - ب
 وارح نم سيدرلتطرق ا تكانإذا  الإ دةجي لنتيجةا ونتك الو ،ودةجولما دافألىا وغلبم مبيني

 أن: لىإ واصموو سةدرالا ولفص واءجأ سةدراب نلباحثيا نم ديدلعا مقا ددلصا ذاى فيو ،مناقشةو

 عمى اليجابيا رألثا لو ذلتمميوا ملمعّما نبي لتكامميا ولجوا ،لتسامحيا ولجوا ،يراطقويمدلا ولجا

 (1).سلعكوا ذلمتممي سيدرالا للتحصيا وىمست

 نبي رلمستما ونلتعاا فمثال سيدرالا للّتحصيا في بالغة ىميةوأ لفعادور  ليا سيدرلتا طرقف
 ىارفيذابح ّبقةطم لمّتبعةا يقةطرلا تكان ذافإ سيدرالا حلّنجاا في رلتأثيا شأنو نم نلمتعّمميوا نلمعّمميا
 .دةجي و لةومقب نتائجو ونستك ذلتمميا نّ فإ دجّي وببأسمو

                                 
)2( عبد الحميد مدحت عبد الّمطيف، )2112(: الّصحة النفسية والتفوق الدراسي، دار النيضة العربية لمنشر والتوزيع ، بيروت، 

202ص  
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 لعقميا هرعمو ذلتمميا دراتلق عيةرام تكان كّمما سيةدرالا لمناىجإّن ا :سيةدرالا لمناىجا -ج
أن  بجو لةوفطلا حمةرم في فمثال م،لمتعّما حنجا في تساىم كمما ،فييا وى لتيا يةرلعما حمةرلموا

 ذاى لمث في كياإدرا ليسي لتيوا تساولمحسا عمى دتعتم لتيا ءألشياا عمى سيدرالا ّررلمقا ديعتم

 (1).لعقميا ولنما لحرام بحسا عمى ىادتعقو تماولمعما بةوصع في للتسمسوا ،معو درجلتوا رلعما

 م،لمعّما ىميةأ نع ىميةأ لتق ال فيي ،لتعميميةا لعمميةا في ساسيأ نكر سيةدرالا لمناىجإّن ا
 راتلخبا جميع لتمّث سيةدرلما فالمناىج ،سيدرالا لمنيجا يوويحت بما طتبرم ملمعّما بو وميق ماّن إ لب

 لنتائجا قتحقي عمى ذلتالميا دةلمساع سةدرلما ىارفوت لتيا ةططلمخا تسارلمماوا تاطلنشاا أو
 .ودةلمنشا

 نم هرغيو ذلتمميا نبي تعالقا نم عميو ليشتم ماو سيدرلما ولجا ليمث :سيدرلما ولجا -د
 نم كلذ نع ينتج ماو ،جتماعيةوا يميةدكاأ مقي نم يشتممو بما يضاوأ ن،ييدارالوا نلمعّمميوا ءمالزلا

 للفاعا ولجوا ،كووسمو شخصيتوو ذلتمميا لتحصي عمى رةثؤلما بنوالجا دحأ ذلمتممي يةزيزتع تكاوسم
" هللا دعب دمحم ناجي" ال  ريشي ثحي ،مختمفة بنواج في كلذ سينعكو دةلجيا دارةالا هرفوتأن  نيمك

 :منيا ضبع لىإ

 

 كلذ لىإ فعةدالا لبيئةا رفيوت لخال نم تشجيعياو لمختمفةا ذلتالميا دراتلق نلمعّمميا متفي. 
 لمناسبةا لتعميميةا لسائولا رفيوت . 
 ذ.لتالميا ورمأ في ءلياوألا مع رلمستموا دلجّيا للتفاعا  

 بعضيا مع ةطبرامت كميا ىارغيو سيةدرمأو  يةرسأو أ تيةذا كانت واءس جميعيا لموالعا هذى
 عمى سةدرلما في لتعميميةوا يةوبرلتا لعمميةا حنجا فقويتو رى،ألخا عمى رثؤت دةحوا لكو ض،لبعا

 بلكتوا لمناىجا دادعإ مع نلمعّمميوا سيةدرلما دارةالا دادكإع ،سةدرلما عمييا ومتق لتيا زكائرلال تفاع
 .يجابيةإ نتائج قتحقي لىإ ؤديي ذاى لك ىارغيو سيةدرلموا تلبيا ونتعا لىإ باإلضافة ،سيةدرلما

                                 
)0( ناصر الدين زيدي، )0227(: سيكولوجية المدارس- دراسة تحميمية وصفية،  ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط2، 

.14ص   
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 مبالتعمي نلمعنييا نم مىرغيو بيةرلتا لجار مييت :سيدرالا للتحصيا سقياطرق  -5
 راراتق نم نتائجو عمى بتريت لما رد،لفا ةحيا في ألىميتو ظران راكبي ىتماماا سيرادلا لبالتحصيو
 كما وللّتحا نفكا لماضيةا واتلسنا لخال رةكبي راتبتغّي رّ م سيدرالا للتحصيا لفمجا، حاسمة يةوبرت

 مع ملتقييا مجد عمى نآلا دلتأكيا داغ حتى م،لتقييا ثقافة لىإ رالختباا ثقافة نم ضلبعا يسميو
 ، معنىذا ىو  ،ملالىتما رامثي صبحأ فعممو دة،يدع فائووظ شكاالأ لو توذا دّ بح مفالتقيي ،سيدرلتا
 للّتحصيا ميوتق لسائو مىأ نم سيدرالا للتحصيا سقيا رادي لتيا لتحصيميةا راتالختباا رتعتبو
 ىيو ،سيةدرالا رراتلمقا نم عةومجم فيأو  نمعي ّررمق في ذ،لمتممي لتحصيميا وىلمستا ديدتحو
أّن  وممعمو ،نتائجو فةربمعو مبالتعمي مادو طتتبار ثحي ،لمختمفةا وملعموا رفلمعاا دمق يمةدق
 فالختالا ظر ن كلوذ ،بنفسو ملمعما ىادّ يع تحصيمية راتباختبا سةدرلما في سيقا سيدرالا للّتحصيا
إذا  ما فةربمع بالطم ألّنو م،معّم لىإ ممعّم نمأو  مقس لىإ مقس نم ملمتعمي رةلمباشا لخاصةا دافألىا

 ،الأم  سةدرالا رةحج في ملي تمدّ ق لتيا راتلمياوا راتلخبوا ملمفاىيا واتقنأ دق هذتالمي نكا
 لعمميةا ،لمقاليةا ،عيةوضولما ،لشفييةا يةريرلتح: اىيو واعنأ دةع لتحصيميةا راتلالختباو
أو  ذلتالميا دىل سيدرالا للّتحصيا سقيا في دمتستخ عياوابأن لتحصيميةا راتالختباا هذى ،يةرلمعياوا
 قيطر نع سيقا سيدرالا للتحصيأّن ا وللقا نيمك ىنا نم، ولمختمفةا لتعميميةا تياولمستا في مبةطلا
 درةق سقيا عمى دكؤت لمقاليةوا لشفييةا راتفاالختبا ،عيةوضولمأو ا لمقاليةأو ا لشفييةا راتالختباا
 دكؤت عيةوضولما راتالختباوا تماومعمو رفمعا نم كتسبوأ ما دامستخا عمىو رلتفكيا عمى ملمتعّما

 (1).ؤاللسا فييا ميتحك تجاباإ سقيا عمى

 لجتعا لتيا يةظرلنا تالّتجاىاا مىأ لتتمث :سيّدرالا للمّتحصي رةلمفسا تياظرلنا -6
 :في سيّدرالا للّتحصيا

 والتي تتضمن النظريات التالية: :تيةذالا تياظرلنا 

 قمطنا لتيا يةردلفا روقلفا تياظربن الّتجاها ذاى رتأّث: الستحقاقيةا دأمبو رصلفا ؤتكاف يةظرن-أ
 لتعميميةا فالعممية وي،برلتا ولنموا ملّتعما عممية في نميما دّ ج نعامال ملمعّموا ملمتعّمأّن ا نم ىارواد

                                 
 )1( أمل البكيري، )0227(: عمم النفس المدرسي، المعتز لمنشر والتوزيع، ط2، عمان، ص022
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 فةدىا يةوبرت عممية يضاأ ّنياأو  ،سيدرلما ءلفضاوا ملمتعّموا نييوبرلتا نلفاعميا نبي صميةوات عممية
 نلمتعمميوا درسلما نم لك خالليا نم ليتفاعو ملمّتعمي نةولمكا لموالعا كافة ىارعتباا في ذتأخ

 جيةمن  ذلتمميا زاتمميو راتدق لخال نم ددتتح ملتعما عمميةأّن  يعني مما يةوبرلتا دافألىا قلتحقي
 سةدرلما لىإ ونىبذي بالطل" أّن ازنوسربا"  رىي قلّسياا ذاى فيو ،رىخأ جية نم ملمعما موديق ماو

 ذلتالميا فبتصني سةدرلما ومتق سألساا ذاى عمىو بىوالموا دراتلقا في ونمختمف مىو يةدالبا في
 فةرمعو درات،لقا وىمست عمى الجتماعيا درجبالت طتبري ما وىو بيعيةطلا متيداداستعوا متيدراق بحس
 ؤتكاف يةظرن ونتك ذابيو ، ملتعميا بعممية ملمقيا روريض رمأ ذلّتالميا بيا زيتمّي لتيا دراتلقا هذى
 فختالا لىإ جعري ذلتالميا نبي سيدرالا للتحصيا في وارقلفأّن ا ىي ساسيةأ رةفك عمى قائمة رصلفا
 لجميع حةومفت ةويبرلتا تسساؤلمأّن ا كلوذ ،الستحقاقيةا دأمب عمى ومتقو م،بيني يةردلفا دراتلقا
 رةفومت حلنجاا رصف بالتاليو راتلخبوا راتلمياوا رفلمعاوا وملعما سنف متمقيني عمى لتعمذ ولتالميا

ذاتية لا دراتبالق طتبري حلنجاأو ا للفشوا ،يةوبرلتا راتالختباا فمختم زجتياا دبع كلوذ ،لمجميع

 (1).ذتممي لاصة بكخال

 في ركبيدور ليا ثيةورالوا  بيعيةطلا لموالعأّن ا التجاها ذاى بصحاأ ريعتب: جيولولبيا التجاها-ب
 وقلمّتف بالنسبة مكانو ديدتح في ملمياوىو  ءكاذلا لعام صباألخو ذلتالميا نبي تحصيمية وارقف ودجو
 نم ءكاذلا نم ضئيال داًرامقون ثري نيذلا وللعقا ءضعفا" أّن ونغالت" دّكأ ثحي، سيدرالا فلّتخموا
األدنى، بينما تكون الدرجات األعمى ألصحاب الذكاء العالي، ذلك ألنو حسب  تجادرلا ونيحتم مبائيأ

 (2)التحصيل الدراسي يرتبط ارتباطا وثيقا بالقدرات العقمية )الذكاء(. ما أكدتو أغمب الدراسات أن

 من بين ىذه لمتعمم من بيئات مختمفة، و تركز بصفة خاصة عمى ما يحيط با :لبيئيةا تياظرلنا
 النظريات:

تؤكد ىذه النظرية عمى أن اإلنتماء االجتماعي نظرية النقص الثقافي في البيئة االجتماعية: -أ
لألفراد يؤثر بنسبة كبيرة عمى التحصيل الدراسي، فأبناء الطبقات الغنية ليس لدييم صعوبة 

                                 
)0( زينة بن حسان وآخرون، )0224(: استراتيجية المدرسة في معالجة العنف المدرسي، )مذكرة ماستر غير منشورة(، جامعة 

   72ص 11، صقالمة
.72، )مرجع سابق(، صن وآخرونحسان ينة بز (  2( 
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الطبقات الفقيرة، فالفرد يتأثر بثقافة واتجاىات األسرة سواء استيعاب البرامج الدراسية، عكس أبناء 

(1)كانت إيجابية أو سمبية.

بالنظر لما تحدثو المدرسة من تغيير في جميع األبعاد السموكية  :بيةرلتا في الجتماعيا التجاها -ب
اعمة تؤثر في ف اجتماعيةلمفرد فإنيا ال تعتبر فقط مؤسسة تعميمية تمقينية  وٕانما ينظر إلييا كمؤسسة 

(2).االتجاهشخصية المتعمم، وىذا ىو الجوىر الذي يتبناه أصحاب ىذا 

:للفصا خالصة

 لعمميةا في الفعا ادور  سيدرالا لمتحصيلأّن  لىإ ّصمناوت للفصا ذالي ضنارع لخال نم
 ريعتب ذالي ر،آلخ وىمست نم بووسأو ر ذلتمميا حنجا دىم فةرمع نيمك خاللو نمإذ  ،لتعميميةا

 للتحصيا سقياأدوات  عمى دباالعتما ذلمتممي سيةدرالا لنتائجا سقيا نم يمكننا وفي ساسياأ راعنص
ن ُيمّك عامة بصفةو، خاللو نم سيةدرالا دةلماوا ملمتعما ىميةأ عمى رفلتعا نيمك كما ،لمختمفةا
 دافألىا قيتحق لىإ ؤدييو يةرلفكوا لعقميةا متيدراق ريطوتو لعمميةا رفلمعاا بكتساا نم ذلتالميا
ة.طر لمسا لتعميميةوا يةوبرلتا

.72ص (،نفسومرجع ال) ( 1( 

.72)المرجع نفسو(، ص ( 2( 
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الفصل الرابع: 
اإلجراءات التنفیذیة 

للدراسة



اإلجراءات التنفیذیة للدراسةالفصل الرابع   

  

تمهيد:

بعد إعدادنا ألداة البحث وتفريغيا بالتقنيات الخاصة سنحاول من خالل ىذا الفصل تبيين أىم 
أبعاد الدراسة )الموضوعية والزمنية والمكانية(، وكذا تبيين المنيج المتبع وشرح مفصل لألداة 
المستخدمة )االستمارة( من حيث البناء وصياغة األسئمة، ومن تم توضيح كل من مجتمع وعينة ىذه 
الدراسة وطريقة اختيار ىذه األخيرة، باإلضافة إلى توضيح أىم األساليب اإلحصائية المتبعة في 

دراستنا الحالية.

أبعاد الدراسة: .1

وضوع صعوبات التعمم األكاديمية وعالقتيا وقد تناولت الدراسة الحالية م البعد الموضوعي:  -أ
بالتحصيل الدراسي لتالميذ المرحمة اإلبتدائية من وجية نظر المعممين وفق متغيرين أساسيين؛ متغير 
مستقل وىو صعوبات التعمم األكاديمية الذي تمثمت أبعاده في صعوبات القراءة وصعوبات الكتابة 

ل الدراسي الذي درسناه من خالل ثالثة أبعاد وىي وصعوبات الحساب، ومتغير تابع وىو التحصي
 المواد الدراسية التالية7 القراءة والكتابة والحساب.

ب-  البعد المكاني: وشملت هذه الدراسة ثالث إبتدائیات في كل من بلدیتي أوالد یحي خدروش و 

سطارة وهي كاآلتي: 

 إبتدائیة بومزبر صالح بقریة تالفت بلدیة أوالد یحي خدروش.

 إبتدائیة بیوض مسعود ببرج علي غرب بلدیة سطارة. 

 ابتدائیة طعبوش بوزید ببرج علي. 

وأجريت ىذه الدراسة بشقييا النظري والميداني ابتداء من بدايات شير مارس البعد الزمني:  -ج
بالنسبة لمجانب الميداني، حيث قمنا  8105أفريل  16بالنسبة لمجانب النظري، وابتداء من  8105
وجمعيا في نفس المدة  8105أفريل  88و  06استمارة و توزيعيا في المؤسسات المعنية بين بإعداد 
 الزمنية.



اإلجراءات التنفیذیة للدراسةالفصل الرابع   

  

مجتمع وعينة الدراسة: .2

ويتمثل مجتمع وعينة الدراسة في أساتذة التعميم اإلبتدائي، وىذا في كافة السنوات، وقد اخترنا عينة 
أستاذا وأستاذة. 81قصدية تتكون من 

 الدراسة:خصائص عينة  - أ

( يبين توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس.1الجدول )

العينة              
الجنس

النسبة المئوية التكرار

%01 13 ذكر
 %41 01 أنثى

%011 81 المجـمـــوع
SPSSإعداد الطمبة بناء عمى نتائج المصدر: 

التعميم اإلبتدائي أكثر من نسبة ( نالحظ أن نسبة اإلناث العامالت في 0من خالل الجدول )
%، وىذا في العينة 01% في حين كانت نسبة الذكور 41الذكور، حيث وصمت نسبة اإلناث إلى 

المختارة في دراستنا ىذه.

( يبين توزيع أفراد العينة حسب السن.2الجدول )

العينة             
السن

النسبة المئوية التكرار

%02 10 02إلى أقل من  82من 
%22 00 12إلى أقل من  02من 
%01 3 22إلى أقل من  12من 

%011 81 المجموع

SPSSإعداد الطمبة بناء عمى نتائج المصدر: 
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إلى أقل من  02( أن أكبر فئة عمرية في العينة ىي الفئة من 8نالحظ من خالل الجدول )
إلى  82وفي األخير الفئة من %، 01بنسبة  22إلى أقل من  12%، تمييا الفئة من 22بنسبة  12

%.02بنسبة  02أقل من 

( يوضح توزيع أفراد العينة حسب خبرة العمل.3الجدول )

العينة              
الخبرة   

النسبة المئوية التكرار

%82 12 سنوات 2أقل من 
%02 14 سنوات 01إلى  2من 

%11 15 سنوات 01أكثر من 
%011 81 المجموع

SPSSإعداد الطمبة بناء عمى نتائج المصدر:   

( نالحظ أن أكبر نسبة ألفراد العينة حسب الخبرة كانت من 0من خالل نتائج الجدول )
سنوات  01إلى  2%، تمييا الفئة من 11سنوات، حيث وصمت إلى  01نصيب الفئة األكثر من 

منو فإن أفراد العينة بخبر %، و 82سنوات بنسبة  2%، وأخيرا الفئة التي لدييا خبرة أقل من 02بنسبة 
سنوات عمل. 2% من أفرادىا أكثر من 42مينية ال بأس بيا حيث يتجاوز 

3. منهج وأداة الدراسة:

             وقد اتبعنا في دراستنا هذه المنهج الوصفي االرتباطي، وهذا لمعرفة العالقة بین

صعوبات التعلم األكادیمیة والتحصیل الدراسي من وجهة نظر معلمي المرحلة اإلبتدائیة.
          تمثلت األداة المستخدمة في استمارة تم إعدادها وفقا لإلشكالیة العامة وفرضیات الدراسة، 

حیث تكونت هذه االستمارة من ثالثة محاور إضافة إلى المحور التمهیدي الذي یمثل البیانات 

الشخصیة، وكل محور یحتوي على 10 فقرات، وقد تم ترتیب الفقرات ترتیبا سیكومتریا كما 

یلي:

أ- المنهج:

ب- األداة:

المحور األول: "صعوبات القراءة وعالقتها بتحصیل مادة القراءة"، ویتكون من 10 فقرات، 5 

منها متعلقة بصعوبات القراءة، و5 أخرى متعلقة بتحصیل مادة القراءة.
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 2فقرات،  01"صعوبات الكتابة وعالقتيا بتحصيل مادة اإلمالء"، ويتكون أيضا من المحور الثاني: 
 فقرات خاصة بتحصيل مادة اإلمالء. 2اصة بصعوبات الكتابة، وفقرات خ

المحور الثالث: "صعوبات الحساب وعالقتها بتحصیل مادة الریاضیات"، ویتكون هو اآلخر من 

01 فقرات، تم تخصیص 2 منها لصوبات الحساب، و2 للتحصیل في مادة الریاضیات. 
* الخصائص السیكومتریة لألداة: 

 :صدق األداة 
  :جرى التحقق من صدق اإلتساق الداخمي لممقياس بتطبيقو عمى عينة صدق اإلتساق الداخمي

معمما من من معممي المدارس االبتدائية التي أجريت فييا ىذه الدراسة، وذلك عن  02مكونة من 
 حساب معامل اإلرتباط بين درجات أفراد العينة عمى كل بعد من أبعاد المقياس بالدرجة الكمية طريق

.spssلإلستبانة، باستخدام البرنامج اإلحصائي
 مع الدرجة الكمية: االستبانةيوضح معامالت ارتباط كل بعد من أبعاد  (4جدول رقم )

مستوى الداللة معامل االرتباط البعد
1.10دالة عند  1.338 صعوبات القراءة و تحصيل مادة القراءة

1.10دالة عند  1.340 اإلمالءصعوبات الكتابة و تحصيل مادة 
1.10دالة عند  1.5054 لرياضياتاو تحصيل مادة صعوبات الحساب 

 SPSSإعداد الطمبة بناء عمى نتائج المصدر: 
وىذا  1.10يتضح من الجدول أن جميع األبعاد ترتبط بالدرجة الكمية لممقياس عند مستوى الداللة  

 يعني أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من اإلتساق.
  :حساب معامل الثبات بطريقة التجزئة  تم التحقق من ثبات أداة القياس عن طريقثبات المقياس

وتم تصحيح معامل  الثبات عن طريق حساب  1.308النصفية حيث كان معامل اإلرتباط بيرسون 
ومعامل جوتمان لمتجزئة  1.426التباين بين نصفي اإلختبار بمعادلة سبيرمان براون وبمغ المعامل 

، وتم كذلك حساب معامل الثبات بمعادلة ألفا كرونباخ وكان المعامل بدرجة  1.414لنصفية ا
1.503. 

تم استخدام معامل اإلرتباط "بيرسون"، وىذا لمعرفة طبيعة وقوة  . األساليب اإلحصائية المستخدمة:3
 رارات.واتجاه العالقة بين متغيرات الدراسة، كما تم أيضا استخدام النسب المئوية والتك
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الفصل الخامس:

    عرض ومناقشة

النتائج



الفصل الخامس  عرض ومناقشة النتائج  

  

I. :عرض ومناقشة النتائج 
)توجد عالقة بين صعوبات القراءة وتحصيل مادة عرض ومناقشة نتائج الفرضية الجزئية األولى   -1

:القراءة لتالميذ المرحمة اإلبتداية من وجية نظر المعممين(

:( يوضح معامل االرتباط بين صعوبات القراءة وتحصيل مادة القراءة5الجدول رقم)

Corrélations

صعوبات 
القراءة

تحصيل مادة 
القراءة

صعوبات القراءة
Corrélation de Pearson   -    ** 

Sig. (bilatérale)     
N     

تحصيل مادة القراءة Corrélation de Pearson -    **  
Sig. (bilatérale)     

N     
بين صعوبات القراءة والتحصيل في مادة القراءة. 0....االرتباط دال عند **

.SPSSالمصدر: من إعداد الطالبين عن طريق برنامج 

 صعوبات القراءة( نالحظ وجود عالقة عكسية قوية بين كل من 5)من خالل نتائج الجدول
أي أن ىناك ارتباط عكسي قوي بين صعوبات ،     -معامل اإلرتباط، إذ بمغ تحصيل مادة القراءةو

القراءة والتحصيل في مادة القراءة، حيث أنو كمما ازدادت صعوبات القراءة يضعف التحصيل في مادة 
بداال لمحروف والكممات  القراءة، حيث كمما أظير التالميذ بطئا في القراءة، وأخطاًء وقمبا لمحروف وا 

، وأداؤىم بالمقارنة مع يضعف أداؤىم في القراءات اليوميةالقراءة وتكريرا لألحرف والكممات وتوقفا أثناء 
وض واإلختبارات زمالئيم، كما تتراجع نتائجيم في اإلختبارات التقويمية والفجائية، إضافة إلى الفر 

، وبيذا قد تحققت لنا الفرضية الفرعية األولى.الفصمية والسنوية
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)توجد عالقة بين صعوبات الكتابة وتحصيل مادة تائج الفرضية الجزئية الثانية عرض ومناقشة ن -2
 :(لتالميذ المرحمة اإلبتدائية اإلمالء

 :( يوضح معامل اإلرتباط بين صعوبات الكتابة وتحصيل مادة اإلمالء6الجدول رقم)

Corrélations
صعوبات 
الكتابة

تحصيل مادة 
اإلمالء

صعوبات الكتابة
Corrélation de Pearson   -     

Sig. (bilatérale)     
N     

تحصيل مادة اإلمالء
Corrélation de Pearson -      

Sig. (bilatérale)     
N     
.SPSSالمصدر: من إعداد الطالبين عن طريق برنامج 

صعوبات ( نالحظ وجود عالقة عكسية ضعيفة بين كل من  من خالل نتائج الجدول رقم)
، أي أن ىناك ارتباط عكسي ضعيف     -، إذ بمغ معامل اإلرتباطتحصيل مادة اإلمالءوالكتابة 

بين صعوبات الكتابة والتحصيل في مادة اإلمالء، إذ كمما أظير التالميذ وضعية جموس غير سميمة، 
الكتابة، باإلضافة إلى أخطاء أثناء النقل واإلمالء، وميل في  ومسكا لمقمم بطريقة غير عادية أثناء

األسطر أثناء الكتابة، إلى جانب الخمط بين األحرف والكممات أثناء الكتابة ضعف أداؤىم في 
الحصص اليومية في مادة اإلمالء، وكذا تراجع نتائجيم مقارنة بأقرانيم، باإلضافة إلى ضعف النتائج 

قق لنا الفرضية مية الفجائية والفروض واإلختبارات الثالثية والسنوية، وبيذا تتحفي اإلختبارات التقوي
الفرعية الثانية.
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)توجد عالقة بين صعوبات الحساب وتحصيل عرض ومناقشة نتائج الفرضية الجزئية الثالثة   -3
 :مادة الرياضيات لتالميذ المرحمة اإلبتدائية(

صعوبات الحساب والتحصيل في مادة الرياضيات ( يوضح معامل االرتباط بين7الجدول رقم)

Corrélations
صعوبات 
الحساب

تحصيل مادة 
الرياضيات

صعوبات الحساب
Corrélation de Pearson   -    * 

Sig. (bilatérale)     
N     

تحصيل مادة الرياضيات
Corrélation de Pearson -    *  

Sig. (bilatérale)     
N     

بين صعوبات الحساب وتحصيل مادة الرياضيات 5...اإلرتباط دال عند الدرجة *
.SPSSالمصدر: من إعداد الطالبين عن طريق برنامج 

و صعوبات الحساب ( نالحظ وجود عالقة عكسية ضعيفة بين كل من 7من خالل الجدول )
، أي أن ىناك ارتباط عكسي ضعيف بين     -إذ بمغ معامل اإلرتباط، تحصيل مادة الرياضيات

صعوبات الحساب والتحصيل في مادة الرياضيات، حيث أنو كمما ازدادت صعوبات الحساب قلَّ 
التحصيل في مادة الرياضيات، إذ كمما أظير التالميذ أخطاًء في إجراء العمميات الحسابية األساسية، 

دالل عمى العمميات الحسابية، وفيم محدود وعدم ومشكل تذكر القوانين الرياضية، ومشكل الحكم واإلست
القدرة عمى التعامل مع المشكالت، وعدم القدرة عمى ترييض المسائل الرياضية واستخراج معطياتيا 
يظيرون ضعفا في كل من األداء في التمارين والمسائل اليومية الموجية داخل الصف، وضعف 

ونتائجيم في اإلختبارات التقويمية الفجائية تكون ضعيفة،  مستواىم في مادة الرياضيات مقارنة بأقرانيم،
باإلضافة إلى ضعف في نتائج الفروض واإلختبارات الفصمية والسنوية، ومن خالل ىذا تكون قد 

تحققت لنا الفرضية الفرعية الثالثة.



الفصل الخامس  عرض ومناقشة النتائج  

  

 )توجد عالقة بين صعوبات التعمم األكاديمية والتحصيل الدراسي مناقشة الفرضية الرئيسية  -4
 :لتالميذ المرحمة اإلبتدائية من وجية نظر المعممين(

( يوضع معامل اإلرتباط بين صعوبات التعمم األكاديمية والتحصيل الدراسي8الجدول رقم)

Corrélations
صعوبات 
التعمم 
األكاديمية

التحصيل 
الدراسي

صعوبات التعمم األكاديمية
Corrélation de Pearson   -    ** 

Sig. (bilatérale)     
N     

التحصيل الدراسي
Corrélation de Pearson -    **  

Sig. (bilatérale)     
N     

بين صعوبات التعمم األكاديمية والتحصيل الدراسي 0...اإلرتباط دال عند الدرجة **
.SPSSالمصدر: من إعداد الطالبين عن طريق برنامج 

صعوبات ( أعاله نالحظ وجود عالقة عكسية قوية بين8نتائج الجدول رقم)نالحظ من خالل 
، وبالتالي كمما ازدادت    -إذ بمغ معامل اإلرتباط الكمي  ،التحصيل الدراسيوالتعمم األكاديمية 

نسبة صعوبات التعمم األكاديمية لدى التالميذ ينقص تحصيميم الدراسي، حيث كمما تزداد صعوبات 
لكتابة والحساب يضعف تحصيميم في مواد القراءة واإلمالء والرياضيات، وبالتالي فإن القراءة وكذا ا

الفرضية الرئيسية محققة.



الفصل الخامس  عرض ومناقشة النتائج  

  

II.  :نتائج الدراسة 
  توجد عالقة عكسية بين صعوبات التعمم األكاديمية والتحصيل الدراسي لتالميذ المرحمة

 اإلبتدائية من وجية نظر المعممين.
  صعوبات القراءة وتحصيل مادة القراءة لدى تالميذ المرحمة اإلبتدائية توجد عالقة عكسية بين

 من وجية نظر المعممين.
  توجد عالقة عكسية بين صعوبات الكتابة وتحصيل مادة اإلمالء لدى تالميذ المرحمة اإلبتدائية

 من وجية نظر المعممين.
  تالميذ المرحمة توجد عالقة عكسية بين صعوبات الحساب وتحصيل مادة الرياضيات لدى

 اإلبتدائية من وجية نظر المعممين.
III.  بناء عمى نتائج ىذه الدراسة يمكن تقديم مجموعة توصيات واقتراحات  :قتراحاتتوصيات وا

منيا:
 .ضرورة التدخل المبكر لحل مشكمة صعوبات التعمم
 .التعاون بين أفراد األسرة والمدرسين لمحد من مشكمة صعوبات التعمم 
  بات النمائية حتى ال تنعكس مستقبال بشكل صعوبات تعمم أكاديمية عمى معالجة الصعو

التالميذ.
 .تشجيع التالميذ عمى القراءة والكتابة والحساب وتحفيزىم ماديا ومعنويا 
  تدريب األطفال عمى كيفية مسك القمم ووضعية الجموس السميمة أثناء الكتابة، وىذا قبل

التمدرس.
 لذكاء والتركيب حتى يزداد تركيزىم.تشجيع األطفال عمى ألعاب ا
 .قراءة القصص لألطفال لكي تزداد ثروتيم المغوية ويتعودوا عمى القراءة والمطالعة 
  تكوين المعممين في مجال صعوبات التعمم حتى يمكنيم ذلك من الكشف والتعامل مع الحاالت

المختفة.
 عل النماذج النظرية المفسرة لصعوبات التعمم وفيميا جيدا. ضرورةاإلطالع 
  عداد صياغات مختمفة لإلختبارات التقويمية تماشيا مع الحاالت المختمفة لألطفال ذوي تنويع وا 

صعوبات التعمم.

توصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالیة:
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 ةــــاتمــخال



 الخاتمة
 

  5 

 خاتمة:ال

وفي األخير وبعد معالجتنا لموضوع صعوبات التعمم األكاديمية وعالقتها بالتحصيل الدراسي 
 االفتراضاتمع  لمعممين توصمنا إلى نتائج تتوافقمن وجهة نظر ا االبتدائيةلتالميذ المرحمة 

الموضوعة مسبقا، فكل من صعوبات القراءة والكتابة والحساب تؤدي ظهور واحدة منها إلى تراجع في 
التحصيل في مواد القراءة والكتابة والرياضيات مما يؤكد وجود عالقة عكسية بين صعوبات التعمم 

لمتخفيف من  بالموضوع ومحاولة إيجاد حمول لالهتماماألكاديمية والتحصيل الدراسي، وهذا ما يدعو 
ر، ومن هنا يمكن معالجة أساسا عل الكشف والتدخل المبك باالعتمادهذه المشكمة وهذا قبل تفاقمها 

هذا الموضوع من أبعاد عديدة، وتخصيص الدراسة في بعد معين حتى تكون أكثر تعمقا ودقة، وتقدم 
 وكذا لممربين والمعممين.مباحثين فيها، مزيدا من المعرفة والفائدة ل
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 قائمـة المـراجع

 



 قائمة المراجع

  

 قائمة المراجع:

 القواميس والمعاجم: -1
، 1، دار النهضة العربية، طمعجم مصطمحات التربية والتعميم(: 2005جرجس ميشال جرجس، ) -1

بيروت.

2-الكتب العربیة:

، مكتبة المعارف الحديثة، الدراسيعناصر إدارة الفصل والتحصيل (: 2000أحمد إبراهيم أحمد،) -1
 اإلسكندرية. دط،

، دار المسيرة، النظرية والممارسة-(: صعوبات التعمم2005أسامة محمد البطانية وآخرون، ) -2
 ،عمان.1ط

، دار صفاء لمنشر صعوبات التعمم بين الميارات واإلضطرابات(، 2011النوبي محمد عمي، ) -3
، عمان.1والتوزيع ، ط

ن.عما، 1، طيعوزلتر والمنشز لمعت، اسيدرلمس النفم اعم(: 2007ري، )لبكيل امأ -4
 ، عمان.1، دار صفاء لمنشر والتوزيع، طأساسيات صعوبات التعمم(: 2000جمال القاسم، ) -5
،مكتبة األنجمو المرجع في صعوبات التعمم (: 2010سممان عبد الواحد يوسف إبراهيم، ) -6

 ، القاهرة.1المصرية، ط
لنهضة ، دار اسيدرالوق التفوالنفسية الّصحة ا(: 1990ف، )يطلّماد عبت حدمد لحميد اعب -7

روت.بي، دط، يعوزلتلمنشر وابية رلعا
 ، عالم الكتاب لمنشر، دط، مصر.صعوبات التعمم(: 1988عبد المطمب القريطي، ) -8
ديوان ، التأخر في القراءة في مرحمة التعميم المتوسط)دراسة ميدانية((، 1983عمي تعوينات، ) -9

 المطبوعات الجامعية، الجزائر.
، دار النشر مداخل ونماذج ونظريات -عمم الفس المعرفي(، 1998مصطفى فتحي الزيات، ) -10

 ، مصر.1لمجامعات، ط
، دار سيكولوجيا التطبيق لمنشر و التوزيع، الصحة النفسية(: 1976مصطفى فهيم محمد، ) -11

، القاهرة.1ط



 قائمة المراجع
 

    

 ، مكتبة الدار المصرية، دط، القاهرة.ميارات القراءة(: 1999مصطفى فهيم محمد، ) -12
المعاش النفسي لدى المراىقات المصابات بالسكري وأثره عمى (: 2011منيرة زلوف، ) -13

 ، دار هومة لمنشر والتوزيع، دط، الجزائر.التحصيل
وان ي، دصفيةوسة تحميمية درا -دارسلماجية ولوسيك(: 2007دي، )ين زيدلر اناص -14

 ر.ئزالج، ا1، طلجامعيةت اعاوبطلما
، مكتبة زهراء الشرق صعوبات التعمم والتعميم العالجي(: 2000نبيل حافظ عبد الفتاح، ) -15

 ، القاهرة.1لمنشر، ط
، 2، مكتبة النهضة المصرية، طالعسر القرائي(: 1998نصيرة محمد عبد المجيد جمجل، ) -16

 القاهرة.
، دار الدراسي أنماط التفكير ومستويات التحصيليامنة عبد القادر إسماعيمي، )د.ت(:  -17

 البازوري لمنشر والتوزيع، دط، عمان.

 والرسائل الجامعية: اتألطروحا -3

، )رسالة دكتوراه غير عالقة التحصيل التعميمي بالنجاح االجتماعي(: 2011نوفل، ) إبراهيم -1
 منشورة(، جامعة دمشق.

لصف الرابع دراسة صعوبات الحساب واألخطاء المرتكبة لدى تالميذ ا(: 2009آيت يحي نجية،) -2
 ،)مذكرة ماجستير غير منشورة(، جامعة الجزائر.إبتدائي

، )مذكرة ماستر غير منشورة(، التفكك األسري وعالقتو بالتحصيل الدراسي(: 2015حماد حنان، ) -3
 جامعة البويرة.

، صعوبات التعمم وتأثيرىا عمى التحصيل الدراسي(: 2017زهرة ماضي و صبيحة العايب، ) -4
 منشورة(، جامعة جيجل. )مذكرة ماستر غير

رة كذ)م، سيدرلمف العناسة في معالجة درلماتيجية راستا(: 2004ن وآخرون، )حسان ينة بز -5
 جامعة قالمة.ماستر غير منشورة(، 

،)مذكرة عسر القراءة النمائي وعالقتو ببعض المتغيرات:(2011فاطمة الزهراء حاج صابري،) -6
 ماجستير غير منشورة(،جامعة القاهرة.



 قائمة المراجع
 

    

 :العمميةالمجالت  -4

، بيةرلتامجمة ، بالطلدى العممي لل التحصيافي رة ثؤلمل اموالعام، )د.ت(، هللا سميد اعبر عام -1
 سة.دلساالسنة ، ا18ددلعا

، دار النهضة العربية، مجمة الثقافة النفسية المتخصصة(: 1998محمد فيصل خير الزراد، ) -2
 .10، المجمد37بيروت، العدد
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 المــــالحـــق



    

 ( يبين أداة البحث:1الممحق رقم )

 جيجل- جامعة محمد الصديق بن يحي

 جتماعيةسنااسنية و الكمية العموم ال 

 قام عمم السنفس وعموم التربية واألرطفوسنيا

 
 :وانــــــــــــــــــــــــااتمارة بعسن

 
 

 

 

 

في إطار إنجاز مذكرة مكممة لنيل شهادة الميسانس في عمم النفس التربوي نرجو منكم مألها بكل 
 في مكان اإلجابة المناسبة.)×( موضوعية وذلك بوضع عالمة 

 هذه المعمومات ال يتم استخدامها إال ألغراض البحث العممي. إن مالحظة:

 

 

 

 

 

صعوبات التعلم األكاديمية وعالقتها بالتحصيل الدراسي لتالميذ المرحلة 

 اإلبتدائية من وجهة نظر المعلمين

 - وسطارة الميلية تيميدانية ببعض اإلبتدائيات بدائر دراسة -

7102/7102السنة الجامعية:   



    

 المحور األول: البياسنات الشخصية

 الجنس:                 ذكر                                أنثى-1

 السن-2

 األقدمية في العمل:-3

 سنوات 11سنوات                 أكثر من 11إلى 5سنوات              من 5من أقل

 هل دّرست في فوجك أطفاال من ذوي صعوبات التعمم؟-4

 نعم                               ال

 المحور الثاسني: توجد عالقة بين صعوبات القراءة وتحصيل مادة القراءة

 ءة؟هل يظهر بعض التالميذ بطئا في القرا-1

 دائما                         أحيانا                                أبدا

 هل يظهر هؤالء أخطاًء أثناء القراءة؟-2

 دائما                         أحيانا                                أبدا

 هل يبدي هؤالء قمبا أو إبداال لمحروف والكممات أثناء القراءة؟-3

 دائما                         أحيانا                                أبدا

 هل يعاني هؤالء من التوقف أثناء القراءة؟-4

 دائما                         أحيانا                                أبدا

 هل يكرر هؤالء الحروف والكممات أثناء القراءة؟-5

 أحيانا                                أبدا                  دائما       

 كيف ترى)ين( أداء هؤالء في القراءات اليومية؟-6

 جيد                         متوسط                                ضعيف



    

 كيف يكون أداء هؤالء في مادة القراءة بالمقارنة مع زمالئهم؟-7

 متوسط                               دون المتوسط                     فوق المتوسط  

 نتائجهم في اإلختبارات التقويمية الفجائية في مادة القراءة تكون:-8

 جيدة                         متوسطة                                ضعيفة

 تكون:نتائجهم في الفروض الثالثية في مادة القراءة -9

 جيدة                         متوسطة                                ضعيفة

 نتائجهم في اإلمتحانات الثالثية والسنوية تكون:-11

 جيدة                         متوسطة                                ضعيفة

 يل مادة المالءالمحور الثالث: توجد عالقة بين صعوبات الكتابة وتحص

 تكون وضعية جموس هؤالء أثناء الكتابة:-11

 عادية                                           غير عادية

 هل يمسك هؤالء القمم بطريق سميمة أثناء الكتابة؟-12

 غالبا                         أحيانا                                أبدا

 أخطاًء في النقل واإلمالء أثناء الكتابة:يظهر هؤالء -13

 دائما                         أحيانا                                أبدا

 يعاني هؤالء من ميل في األسطر والكتابة بشكل عام:-14

 دائما                         أحيانا                                أبدا

 التالميذ األحرف والكممات أثناء الكتابة: يخمط هؤالء-15

 دوما                         في بعض األحيان                                مطمقا

 



    

 أداؤهم في مادة اإلمالء في الحصص العادية يكون:-16

 المتوسطفوق المتوسط                        متوسط                                دون 

 مستواهم في مادة اإلمالء مقارنة بأقرانهم يكون:-17

 جيد                          مقبول                               متدني

 نتائجهم في اإلختبارات التقويمية الفجائية في مادة اإلمالء تكون:-18

 متوسطة                                ضعيفة                         جيدة

 نتائجهم في الفروض الثالثية في اإلمالء تكون:-19

 ممتازة                         متوسطة                               متدنية

 نتائجهم في اإلمتحانات الثالثية والسنوية في اإلمالء تكون:-21

 جيدة                         متوسطة                                ضعيفة

 المحور الرابع: توجد عالقة بين عار الحااب والتحصيل في مادة الرياضيات

 هل يظهر هؤالء أخطاًء أثناء إجراء العمميات الحسابية األساسية؟-21

 أبدا                     دائما                         أحيانا           

 يعاني هؤالء من مشكل تذكر القوانين والحسابات الرياضية:-22

 دائما                         أحيانا                                أبدا

 ال يستطيع هؤالء التالميذ الحكم واإلستدالل عمى العمميات الرياضية-23

 أحيانا                              مطمقا   غالبا                      

 هل يعاني هؤالء من فهم محدود وعدم القدرة عمى التعامل مع المشكالت؟-24

 نعم                            ال                               أحيانا

 



    

 هل يستطيع هؤالء ترييض مسألة رياضية واستخراج معطياتها؟-25

 ال                               أحيانا                       نعم     

 أداؤهم في التمارين والمسائل اليومية الموجهة داخل الصف يكون:-26

 جيد                         متوسط                                ضعيف

 مستواهم في مادة الرياضيات مقارنة بأقرانهم يكون:-27

 مقبول                               متدني                          جيد

 نتائجهم في اإلختبارات التقويمية الفجائية في مادة الرياضيات تكون:-28

 جيدة                         متوسطة                                ضعيفة

 كون:نتائجهم في الفروض الثالثية في الرياضيات ت-29

 ممتازة                         متوسطة                               متدنية

 نتائجهم في اإلمتحانات الثالثية والسنوية في الرياضيات تكون:-31

 جيدة                         متوسطة                                ضعيفة

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 ممخص الدرااة:

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة عالقة صعوبات التعمم األكاديمية بالتحصيل الدراسي لتالميذ المرحمة اإلبتدائية من 
مدارس  3معمما ومعممة في  21بندا وزعت عمى  31وجهة نظر المعممين، ومن ذلك تم بناء استمارة بحث مكونة من 

 صمت هذه الدراسة إلى:بطريقة قصدية، وقد تو ببمديتي أوالد يحي خدروش وسطارة 

توجد عالقة عكسية بين صعوبات التعمم األكاديمية والتحصيل الدراسي لتالميذ المرحمة اإلبتدائية من وجهة  (1
 نظر المعممين.

توجد عالقة عكسية بين صعوبات القراءة والتحصيل في مادة القراءة لتالميذ المرحمة اإلبتدائية من وجهة نظر  (2
 المعممين.

سية بين صعوبات الكتابة والتحصيل في مادة اإلمالء لتالميذ المرحمة اإلبتدائية من وجهة توجد عالقة عك (3
 نظر المعممين.

توجد عالقة عكسية بين صعوبات الحساب والتحصيل في مادة الرياضيات لتالميذ المرحمة اإلبتدائية من  (4
 وجهة نظر المعممين.

Résumé de l'étude: 

Cette étude visait à trouver des difficultés d'apprentissage et de la relation académique 
avec la réussite scolaire pour les élèves de l'école primaire du point de vue des enseignants, et il a 
été construit composé recherche du questionnaire 30 article distribué à 20 enseignants dans 3 
écoles façon dont les garçons d’ouled Yahia Khadroush et s’tarah délibérée, cette étude a révélé : 

1) Il existe une relation inverse entre les difficultés d'apprentissage scolaires et les résultats 
scolaires des élèves du primaire du point de vue des enseignants. 

2) Il existe une relation inverse entre les difficultés de lecture et la compréhension en lecture des 
élèves de l'école primaire du point de vue des enseignants. 

3) Il existe une relation inverse entre les difficultés d'écriture et la réussite de l'orthographe chez 
les élèves du primaire du point de vue des enseignants. 

4) Il existe une relation inverse entre les difficultés mathématiques et mathématiques chez les 
élèves du primaire du point de vue des enseignants. 

 

 


