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:الممخص
 ىؿ تالميذ المرحمة االبتدائية الذيف التحقكا بالمدرسة قبؿ سف:تيدؼ ىذه الدراسة إلى اإلجابة عف التساؤؿ التالي
 كفي الحساب)؟ كما إذا كانت ىناؾ فركقا، كفي الكتابة،التمدرس يعانكف مف صعكبات التعمـ األكاديمية(في القراءة
 تمميذا كتمميذة181 كلمكصكؿ إلى ذلؾ قاـ الباحثاف باختيار عينة مقصكدة قكاميا،في صعكبات التعمـ تعزل لمتغير الجنس
 طبقت عمييـ استمارة بعد التحقؽ مف صدقيا كثباتيا كبعد تحميؿ البيانات باستخداـ،ممف أُلحقكا بالمدرسة قبؿ سف التمدرس
:) كشفت الدراسة عف النتائج التاليةspss,version20(برنامج

 إف تالميذ المرحمة االبتدائية الذيف التحقكا بالمدرسة قبؿ سف التمدرس يعانكف مف صعكبات التعمـ األكاديمية(في القراءة.)كالكتابة كفي الحساب
 يكجد فرؽ داؿ إحصائيا بيف تالميذ المرحمة االبتدائية الذيف التحقكا بالمدرسة قبؿ سف التمدرس في صعكبات التعمـ.األكاديمية كلصالح الذككر

 سف قبؿ- صعكبات تعمـ الحساب-  صعكبات تعمـ الكتابة-  صعكبات التعمـ األكاديمية – صعكبات تعمـ القراءة:الكممات المفتاحية

.التمدرس
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Abstract
This study aims to answer the following questions: Do primary preschool pupils, who attended
school suffer from academic learning difficulties(in reading, writing, and in the math)?; And also
whether there are statistically significant differences in learning difficulties due to the variable of
sex.Therefore, the two researchers chose a sample of 181 preschool pupils(male and female) who
attended school, using the purposive sampling method. A questionnaire was implemented after
checking its validity and reliability. After analyzing data using SPSS program(version.20),the study
revealed the following results
- Primary preschool pupils who attended school suffer from academic learning difficulties (reading,
writing, and in math).
-There is a statistically significant differences between primary preschool pupils who attended school
in academic learning difficulties and in favor of males.
Key words: academic learning difficulties -dyslexia-dysgraphia-Dyscalculia -Preschool age.

مقدمة:
تعتمد الدكؿ في سياستيا التنمكية عمى المكرد البشرم لمنيكض باقتصادىا؛ لذلؾ فيي تقكـ بكضع
استراتيجيات كخطط تتماشى مع قدراتو كمؤىالتو إلعداده كتككينو مف خالؿ منظكمة تربكية مالئمة.

كالجزائر كباقي الدكؿ تكلي أىمية بالغة لمتعميـ االبتدائي ،حيث ارتفعت نسبة تمدرس األطفاؿ في سف
السادسة مف  % 43،42سنة  1966إلى  %93،35عاـ  2000ثـ إلى  % 98،16عاـ .2012

كلكف كثي ار ما تتعرض المناىج التربكية إلى صعكبات كمعكقات تضعؼ نسبة نجاحيا ،فبعد أف

كانت تنتظر الدكلة مف الفرد أف يساىـ في تنميتيا ،يصبح عبئا عمييا بعد أف ينضـ إلى فئة ذكم
صعكبات التعمـ رغـ أف قدراتو العقمية كانت ستسمح لو بعكس ذلؾ؛ كفي ىذا السياؽ أشارت مجمكعة

مف الدراسات منيا دراسة عكاد( ،)1998كالسرطاكم( ،)1995كمعمرية( )2005إلى كجكد أطفاؿ لدييـ
مستكل ذكاء كقدرات عقمية عادية أك مرتفعة لكف لدييـ صعكبات في التعمـ كال يستطيعكف مسايرة المناىج

التربكية ،كمف ثـ يتدنى تحصيميـ الدراسي ،كقد ينتمكف إلى فئة الفاشميف دراسيا ،فقد أشار المسح التربكم
الذم أجرم باليمف عاـ  2004إلى أف أحد أىـ أسباب التسرب المدرسي الذم بمغ  %43في المدارس
األساسية ىك كجكد صعكبات لدل المتعمميف في الق ارءة كالكتابة)مجيد كعارؼ(41 ،2005 ،؛ كما

أشار(غني )144 ،2010 ،أف ىناؾ  10إلى %20مف األطفاؿ سبب صعكبة التعمـ لدييـ كجكد
اضطراب منشأه اختالؿ بالجياز العصبي كيطمؽ عميو ''اضطراب التعمـ''؛ كيعني كجكد مشكمة

في التحصيؿ الدراسي في كاحدة مف ىذه المكاد أك أكثر(القراءة/أك الكتابة /أك الحساب) ،كعمى العكس مف

اإلعاقات األخرل مثؿ الشمؿ العصبي أك العمى العصبي فإف إعاقات التعمـ ىي إعاقة خفية ال تترؾ أث ار

يحير األكلياء
كاضحا عمى الطفؿ ما يعرقؿ سرعة التدخؿ كالمساعدة كالمساندة ،كىك ما أصبح ّ
كاألخصائييف كجعؿ الكثير مف الباحثيف كالجمعيات كالمنظمات عبر مختمؼ األقطار تسعى لفيـ مظاىر
صعكبات التعمـ كالكشؼ عنيا لمحد منيا كعالجيا ،كأدل ذلؾ إلى تأسيس مراكز بحث كمنظمات

كالجمعية الكندية لصعكبات التعمـ ،كالمركز الكطني األمريكي لصعكبات التعمـ ،كالمنظمة العالمية

لصعكبات التعمـ ،كالتي غالبا ما تجمع باحثيف في مجاالت مختمفة كالطب كعمـ النفس كعمـ األعصاب،

أك مف خالؿ دراسات لمتخصصيف في التربية الخاصة الذيف يحاكلكف فيـ صعكبات التعمـ كخصائصيا
ككيفية تشخيصيا كالبرامج الناجعة لمعالجتيا كالتخفيؼ منيا.

كعمى الرغـ مف كجكد المادة  85مف القانكف التكجييي التي تنص عمى فتح أقساـ لمتعميـ المكيؼ

بالمدارس االبتدائية لمتكفؿ بالتالميذ الذيف يعانكف تأخ ار مدرسيا أك صعكبات في التعميـ ،إال أنو لـ ترد

مفاىيـ محددة لذكم صعكبات التعمـ مما يجعؿ سكء انتقائيـ كتحديدىـ ككضعيـ في أقساـ خاصة يؤخر
سبؿ التكفؿ بيـ(.القانكف التكجييي لمتربية الكطنية المؤرخ في  23يناير)2008

كمما يزيد مف صعكبة التعامؿ مع التالميذ ذكم صعكبات التعمـ ىك ظيكرىا بعد الدخكؿ المدرسي

في المراحؿ المتقدمة حيث يصعب أف تظير في الصؼ األكؿ أك الثاني االبتدائي ،فعادة ما تظير لدل

األطفاؿ في مراحؿ متقدمة بداية مف الصؼ الثالث كالرابع كالخامس االبتدائي(.السرطاكم1417 ،ى)7،

كفي غياب كسائؿ فرز التالميذ ككضعيـ في صفكؼ دراسية غير متجانسة ،ترل بعض العائالت

أف التحاؽ الطفؿ بالمدرسة في سف مبكرة سيكفر عمييا الكقت كستجني الفائدة باستثمارىا في طفميا ،كىك

ما قد يؤثر سمبا عمى تكيفو كتحصيمو الدراسي ،فقد خمصت نتائج الدراسات التي أجريت عمى تالميذ
التعميـ االبتدائي في فرنسا( )1978إلى كجكد عالقة دالة إحصائيا بيف عدد مرات رسكب األطفاؿ كعدـ
ترددىـ عمى رياض األطفاؿ بسبب تكاجدىـ في مناطؽ نائية أك في مناطؽ حضرية فقيرة جدا ككثيفة

السكاف(.عكاد ،دت)314 ،
اإلكشكالية:
يعتبر الكشؼ المبكر عف ذكم صعكبات التعمـ إحدل الكسائؿ الناجعة عالجيا ككقائيا لمحد

مف مخاطرىا المعرفية كالنفسية عمى التمميذ نفسو كعمى أسرتو كمجتمعو ،كىك ما يجعؿ الفرؽ كاضحا
بيف الدكؿ التي تتكفؿ بذكم صعكبات التعمـ حيث ال تتعدل عندىـ نسبة المصابيف بيا  %11ككندا

كفي إنجمت ار أكردت الجيات المختصة عاـ  2006أف ما نسبتو  % 2,6مف التالميذ شخصكا كصنفكا
بأنيـ بحاجة إلى تربية خاصة تتعمؽ بصعكبات التعمـ( ،)CEDR research report, England, 2008كبيف

الدكؿ األخرل التي قد تصؿ كفؽ ما أشارت إليو بعض الدراسات إلى نسبة  %20ممف يعانكف

مف صعكبات أك مشكالت مدرسية ال تتصؿ بأم مف اإلعاقات السمعية كالبصرية كالعقمية كالحركية

أك االضطرابات االنفعالية أك في التكاصؿ(.السرطاكم)58 ،1995 ،

كمف جية أخرل كرغـ التقارب في السف كمتابعة نفس البرامج في الصؼ الكاحد بيف التالميذ ،فإف

الفركؽ في نتائج التحصيؿ تبدك جميا ،فماذا لك أف التمميذ التحؽ بالمدرسة في سف مبكرة ؟ فكاف أصغر

عف زمالئو في الصؼ الدراسي؟ إذ تشير بعض الدراسات إلى أف ذلؾ مف أىـ العكائؽ التي تقؼ حاج از

أماـ مساره الدراسي كتؤثر عمى تحصيمو كدراسة(مابيؿ مكرفيت) ك(كارلتكف كشبكف )1931 ،بالكاليات
المتحدة األمريكية التي خمصت إلى أف مجمكعات األطفاؿ الذيف كاف معدؿ عمرىـ العقمي ست سنكات
كنصؼ كحتى سبع سنكات كانكا أكثر نجاحا في دركس القراءة في الصؼ األكؿ االبتدائي مف األطفاؿ

الذيف كاف عمرىـ العقمي أقؿ مف ست سنكات كنصؼ(.ناجي)13 ،2005 ،

كانطالقا مف نتائج الدراسات السابقة كمف أدبيات البحث في صعكبات التعمـ األكاديمية ،حدد

الباحثاف مشكمة الدراسة مف خالؿ طرحيما لمتساؤالت التالية:

 ىؿ تالميذ المرحمة االبتدائية الذيف التحقكا بالمدرسة قبؿ سف التمدرس يعانكف مف صعكباتالتعمـ األكاديمية(في القراءة ،كفي الكتابة ،كفي الحساب)؟

 -ما ىي مظاىر صعكبات التعمـ األكثر انتشا ار لدل عينة البحث ؟

 كىؿ يكجد فرؽ داؿ إحصائيا بيف تالميذ المرحمة االبتدائية الذيف التحقكا بالمدرسة قبؿ سفالتمدرس في صعكبات التعمـ األكاديمية تبعا الختالؼ جنسيـ؟

فروض الدراسة:
بناء عمى التساؤالت المطركحة ،صاغ الباحثاف الفرضيتاف التاليتاف:

 -1الفرضية األكلى :إف تالميذ المرحمة االبتدائية الذيف التحقكا بالمدرسة قبؿ سف التمدرس يعانكف
مف صعكبات التعمـ األكاديمية(في القراءة ،كفي الكتابة ،كفي الحساب).

 -2الفرضية الثانية :يكجد فرؽ داؿ إحصائيا بيف تالميذ المرحمة االبتدائية الذيف التحقكا بالمدرسة قبؿ
سف التمدرس في صعكبات التعمـ األكاديمية باختالؼ جنسيـ كلصالح الذككر.
أهداف الدراسة:
تيدؼ ىذه الدراسة إلى:

 -1تكضيح عالقة صعكبات التعمـ األكاديمية بسف التمدرس المبكرة.

 -2اكتشاؼ أنكاع صعكبات التعمـ األكاديمية التي يعاني منيا األطفاؿ في ىذه السف لمكقكؼ عمييا.
 -3التعرؼ عمى التبايف كاالختالؼ في مستكل صعكبات التعمـ األكاديمية تبعا لمتغير الجنس.
أهمية الدراسة:
تأتي أىمية ىذه الدراسة مف المكضكع نفسو ،الذم يدرس صعكبات التعمـ األكاديمية عند التالميذ
الذيف التحقكا بالمدرسة قبؿ سف التمدرس.

 -1تحسيف الصحة النفسية كالتكيؼ المدرسي لدل التالميذ بالمدارس االبتدائية.
 -2إثراء المكتبات الكطنية بمكضكعات عف صعكبات التعمـ كالتربية الخاصة.

 -3اإلسياـ في إيجاد سبؿ لمحد مف ظاىرة التسرب التي تعتبر مف أكبر التحديات في مجاؿ التربية.
حدود الدراسة:

 -الحدود الموضوعية :اقتصرت ىذه الدراسة عمى تحديد كتكضيح صعكبات التعمـ األكاديمية(القراءة

كالكتابة كالحساب) عند التالميذ الذيف يمتحقكف بالمدرسة قبؿ سف التمدرس.

 -الحدود الزمنية :تـ تطبيؽ ىذه الدراسة خالؿ العاميف الدراسييف( )2014-2012في الفترة الممتدة مف

أكتكبر  2012إلى مارس .2014

 -الحدود المكانية :طبقت ىذه الدراسة عمى مدارس المرحمة االبتدائية بالصفكؼ التالية (الثالثة كالرابعة

كالخامسة) بمدينة مستغانـ بالغرب الجزائرم.
تحديد مصطمحات الدراسة:

 -سن التمدرس :حسب ما كرد في المادة  48مف القانكف التكجييي لمتربية :إف سف الدخكؿ إلى المدرسة

االبتدائية ىي ست( )6سنكات كاممة ،غير أنو يمكف منح رخص استثنائية لاللتحاؽ بالمدرسة كفؽ شركط
يحددىا الكزير المكمؼ بالتربية الكطنية.

 صعوبات التعمم األكاديمية في(القراءة ،الكتابة ،الحساب) :كىي عندما ال يتحصؿ التمميذ عمى نتائجقدرتو المعرفية رغـ أنو سميـ مف أم نكع مف اإلعاقة جسميا كعقميا
تتناسب مع مستكل عمره العقمي ك ا

كيتمقى كافة الخبرات التربكية المالئمة لو ،كيعتبر كؿ مف يتحصؿ عمى درجة أكثر مف  66في المقياس

المطبؽ في ىذه الدراسة تمميذا يعاني مف صعكبات التعمـ األكاديمية.

 -صعوبات تعمم القراءة :ىي صعكبة في القراءة الجيرية لمحركؼ كالكممات نتيجة لعدـ قدرة التمميذ

عمى إدراؾ شكؿ كأصكات الحركؼ المسمكعة كالمكتكبة ،كعدـ فيـ معاني الكممات كالجمؿ المطبكعة

كيعتبر كؿ مف يتحصؿ عمى درجة تفكؽ  22في المقياس الفرعي تمميذا يعاني مف صعكبات تعمـ القراءة.

 -صعوبات تعمم الكتابة :ىي صعكبة رسـ شكؿ الحركؼ كحجميا ،كعدـ التناسؽ بيف شكميا كبيف

الكممات ببعضيا البعض ،كحذؼ أك إضافة بعض الحركؼ لمقاطع الكممات كالجمؿ ،باإلضافة
إلى األخطاء في الجكانب اإلمالئية ،كعدـ نسخ الكممات المطبكعة ،كيعتبر كؿ تمميذ تجاكز  18درجة
عمى المقياس المطبؽ يعاني مف صعكبات تعمـ الكتابة.

 -صعوبات تعمم الحساب :ىي صعكبة في فيـ كادراؾ األرقاـ كترتيبيا ،كفيـ الرمكز الحسابية كفكيا

كتفسيرىا ،كصعكبة في أداء العمميات الحسابية كالجمع كالطرح كالضرب كالقسمة ،كصعكبة في معرفة
األشكاؿ اليندسية كخكاصيا ،بحيث يعتبر كؿ تمميذ تجاكز  25درجة عمى المقياس المطبؽ يعاني

مف صعكبات تعمـ الحساب.

اإلطار النظري والدراسات السابقة
لقد أصبح كجكد تالميذ ال يعانكف مف إعاقات بالمدرسة كلكف تحصيميـ الدراسي دكف قدراتيـ كدكف
ما ىك منتظر منيـ أمر محير لكؿ مف األكلياء كاألخصائييف كالتالميذ أنفسيـ ،ذلؾ أف سكء األداء
المدرسي مف المشاكؿ التي تكاجو بعض األسر ،كىناؾ عدة أسباب لسكء األداء الدراسي ،فالبعض

قد يككف لدييـ مشاكؿ أسرية أك نفسية ،كالبعض اآلخر راجع لممجتمع الذم يعيشكف فيو أك لممدرسة

أك جماعة الرفقة ،كىناؾ فئة أخرل يككف سبب انخفاض األداء الدراسي أساسا ىك انخفاض معدؿ الذكاء

لدييـ ،كلكف ىناؾ مف ىؤالء التالميذ سبب صعكبة التعمـ لدييـ كجكد اضطراب منشأه اختالؿ بالجياز

العصبي كيطمؽ عميو ''اضطراب التعمـ''؛ كيعني كجكد مشكمة في التحصيؿ الدراسي في كاحدة مف ىذه
المكاد أك أكثر(القراءة /أك الكتابة /أك الحساب) ،كعمى العكس مف اإلعاقات األخرل فإف إعاقات التعمـ

ىي إعاقة خفية ال تترؾ أث ار كاضحا عمى الطفؿ ،ما يعرقؿ سرعة التدخؿ كالمساعدة كالمساندة.

(غني)144 ،2010 ،

كتعتبر صعكبات التعمـ مف المجاالت الحديثة في حقؿ التربية الخاصة ،حيث كاف أكؿ ظيكر

لمصطمح صعكبات التعمـ عمى يد العالـ التربكم(كيرؾ) سنة (.1963القرني)18 ،2008 ،

كفي عاـ  1968كضعت المجنة االستشارية األمريكية تعريفا لصعكبات التعمـ كالذم يعني '' أكلئؾ

األطفاؿ الذيف يعانكف مف قصكر في كاحدة أك أكثر مف العمميات النفسية األساسية الالزمة لفيـ

أك استخداـ المغة المنطكقة أك المكتكبة ،كيظير ىذا القصكر في نقص القدرة عمى االستماع أك الكالـ
أك القراءة أك الكتابة أك اليجاء أك أداء العمميات الحسابية ،كقد يرجع ىذا القصكر إلى إعاقة في اإلدراؾ

أك إلى إصابة في المخ أك إلى الخمؿ المخي الكظيفي البسيط أك إلى عسر القراءة أك إلى حبسة الكالـ
كال يشتمؿ األطفاؿ الذيف يعانكف مف مشكالت تعميمية ناتجة عف إعاقة بصرية أك سمعية أك حركية

أك تخمؼ عقمي أك اضطراب انفعالي أك حرماف بيئي أك ثقافي أك اقتصادم''(.السرطاكم)59 ،1995 ،

كعف تعريؼ صعكبات التعمـ األكاديمية فقد أجمع بعض الباحثيف مف بينيـ( .معمرية،2005 ،

 )47ك(إبراىيـ )148 ،2004 ،ك(الزيات1409 ،ق )451 ،عمى أنيا مشكالت غالبا ما تظير بعد

الدخكؿ المدرسي ،كتتجمى في الصعكبات التي يكاجييا بعض التالميذ في تعمـ المكاد الدراسية المختمفة،
كتتمثؿ ىذه الصعكبات في القراءة كالكتابة كالحساب ،كىذا عمى الرغـ مف أنيـ يتميزكف بذكاء عادم

أك فكؽ المتكسط ،مما يؤدم إلى انخفاض تحصيميـ الدراسي الفعمي عف التحصيؿ المتكقع ليـ.

كنظ ار لما تكليو معظـ الدكؿ المتقدمة مف األىمية لمعنصر البشرم فإف االىتماـ بدراسات حكؿ

نسب انتشار صعكبات التعمـ األكاديمية سيساعد عمى إيجاد كسائؿ عالجية لمتخفيؼ مف حجـ الضرر

ينجر عف سكء التعامؿ مع األطفاؿ ذكم صعكبات التعمـ ،لذلؾ نجدىا تبدم اىتماما كبي ار لمتكفؿ
الذم ُ
بيؤالء األطفاؿ مف خالؿ برامج كقكانيف تسير عمى تطبيقيا ىيئات كمنظمات تسعى لضماف خدمات
خاصة ليؤالء الفئات ،فقد أشار مكتب التربية األمريكي أف حكالي  %51,1مف مجمكع مستحقي خدمات

التربية الخاصة ىـ مف فئة ذكم صعكبات التعمـ(شمبي)503 ،2006 ،؛ أما في كندا فقد قدرت المجاف

المدرسية في  2001-2000عدد التالميذ المحتاجيف لمدعـ قصد تمكينيـ مف برنامج التدخؿ
ب % 11أغمبيـ مف ذكم صعكبات التعمـ.

)(Ministère de l’éducation, gouvernement de Québec, 2003, 7

أما عمى المستكل العربي نجد دكال تبدم اىتماما لمتكفؿ الحسف بذكم صعكبات التعمـ كما ىك

الحاؿ بالنسبة لممممكة العربية السعكدية التي بدأ االىتماـ بذكم صعكبات التعمـ لدييا عندما صدر التعميـ

الكزارم رقـ  27/251في 1416/4/22ق القاضي ببدء تقديـ الخدمات التربكية كالتعميمية لفئة ذكم
صعكبات التعمـ(القرني)18 ،2008 ،؛ كتضـ الككيت أقدـ كأكبر المراكز العربية المتخصصة في مجاؿ

صعكبات التعمـ ،كىك مركز تقكيـ كتعميـ الطفؿ ،تأسس عاـ (.1984محفكظي كآخركف)7، 2010 ،

كعف نسب انتشار صعكبات التعمـ نجدىا تختمؼ مف دكلة عربية ألخرل ،فقد أظير الزراد

( )1991أنيا تمثؿ  %13.7في دكلة األمارات العربية ،كفي سمطنة عماف أشار تكفيؽ( )1993بأنيا تمثؿ
 ،%10.8كفي األردف ذكر أبك سماحة بأنيا ما بيف  15ك ،%20كفي مصر أشار عاشكر( )2002بأف

صعكبات التعمـ تمثؿ  % 14مف مجمكع تالميذ المرحمة االبتدائية.

أما في الجزائر يمكننا القكؿ أف التكفؿ بحاالت صعكبات التعمـ مازاؿ بعيدا عف اآلماؿ المرجكة

كال تكاد تجد ليا أث ار إال في بعض الدراسات األكاديمية منيا دراسة بشير معمرية( )2005ككادم الحاج

( ،)2005كبشقة( ،)2008كقدم( ،)2010كبف عركـ( )2010كالتي تبقى حبيسة المكتبات الجامعية
أف القانكف الجزائرم في مادتو  85مف القانكف التكجييي لمتربية لسنة  2008ينص عمى فتح
فقط ،رغـ ّ

أقساـ لمتعميـ المكيؼ بالمدارس االبتدائية لمتكفؿ بالتالميذ الذيف يعانكف تأخ ار مدرسيا أك صعكبات

في التعمـ.

كعف أنكاع صعكبات التعمـ ،يعد تصنيؼ(كيرؾ ككالفنت) األكثر اعتمادا كالذم يصنفيا ضمف

مجمكعتيف:

 صعكبات التعمـ النمائية :كيقصد بيا تمؾ الصعكبات التي تتناكؿ العمميات ما قبؿ األكاديمية كالتيتتمثؿ قي العمميات المعرفية المتعمقة باالنتباه كاإلدراؾ كالذاكرة كالتفكير كالمغة.

 -صعكبات التعمـ األكاديمية :كيقصد بيا صعكبات التعمـ في األداء المدرسي كالمعرفي ،كالتي تشمؿ

صعكبات القراءة كالكتابة كالتعبير كالرياضيات ،كتظير فقط في مرحمة المدرسة بشكؿ أساسي ،كتظير
بشكؿ أكثر في المراحؿ الصفية المتقدمة(بداية مف الصؼ الثالث كالرابع كالخامس االبتدائي) حيث

يصعب أف تظير في الصؼ األكؿ أك الثاني االبتدائي(.السرطاكم1417 ،ق)7،
كتصنؼ صعكبات التعمـ األكاديمية كفقا لنسبة انتشارىا إلى ما يأتي:

أ -صعوبات تعمم القراءة :يع ّرفيا(فريرسكف) بأنيا ''عجز جزئي في القدرة عمى القراءة أك فيـ ما يقكـ
بقراءتو الفرد قراءة صامتة أك جيرية ''(جدكع)125 ،2007،؛ كقد أكد كؿ مف  Kird & Elkinsإلى كجكد

ما بيف  60إلى  % 70مف األطفاؿ المسجميف في برامج ذكم صعكبات التعمـ يعانكف مف صعكبات
في الق ارءة(.الفراني)18 ،2011،

كعند تحميؿ مشكالت القراءة لدل التالميذ ذكم صعكبات التعمـُ ،يالحظ أنيا تقع في ثالث فئات
كىي :التعرؼ الخاطئ عمى الكممة ،كالقصكر في القدرة األساسية عمى االستيعاب ،كاألخطاء الممحكظة

أثناء عممية القراءة(.بمطجي)69 ،2010،

ب -صعوبات تعمم الكتابة :تعرؼ بأنيا ''عائؽ أك قصكر يؤثر في الطريقة التي يعالج بيا الفرد كتابة
الكممات مف حيث ترابطيا كخطيا كرسميا بشكؿ صحيح ''(.مجيد كعارؼ)42 ،2005 ،
كمف مظاىر صعكبات الكتابة :عدـ القدرة عمى التعبير عف األفكار كتابيا ،عدـ استقامة مسار

الكتابة ،كجكد فراغات بيف الحركؼ كاليكامش ،رداءة الخط ،الصعكبة في نقؿ ما يراه التمميذ مف الكتاب

أك السبكرة ،األخطاء اإلمالئية ،صغر أك كبر الخط بشكؿ ممفت ،أف يعكس التمميذ كتابة الحركؼ
كاألعداد ،يككف ترتيب أحرؼ الكممات بصكرة غير صحيحة عند الكتابة مثؿ(راد) بدال مف(دار) ،كما

يخمط في الكتابة بيف األحرؼ المتشابية ،مثؿ أف يكتب(تمرة) بدال مف(ثمرة) ،عدـ االلتزاـ بالكتابة
عمى الخط نفسو مف الكرقة(.الفاعكرم)22 ،2010 ،

ﺠ -صعوبات تعمم الحساب :ىي اضطراب المقدرة عمى تعمـ المفاىيـ الرياضية كالعجز عف فيـ كاجراء
العمميات الحسابية األساسية(الجمع كالطرح كالضرب كالقسمة) كتسجيؿ الحمكؿ.

كتتمثؿ مظاىر صعكبات الحساب في :الخمط بيف الرمكز الرياضية مثؿ()÷ ، × ، - ، +

كعدـ القدرة عمى قراءة أك كتابة األعداد الصحيحة كالكسكر ،كعدـ القدرة عمى حؿ مسائؿ الجمع كالطرح

كالضرب كالقسمة ،كعدـ القدرة عمى تسمية األشكاؿ اليندسية ،كعدـ الكعي بقيـ األرقاـ فال يعرؼ التمميذ

ما إذا كاف الرقـ  3أقرب لمرقـ  4أك ، 6كصعكبات إدراؾ التتابع كالترتيب في عممية العد ،كصعكبة الربط
بيف الرقـ كرمزه ،كصعكبة التمييز بيف األرقاـ ذات االتجاىات المعاكسة ،كصعكبة استخداـ رمكز مجردة

مثؿ :أكبر كأقؿ ،كصعكبة التمييز بيف الصكر كاألشكاؿ الرمزية المتشابية ،كصعكبة نطؽ ككتابة
األعداد ،كصعكبة حؿ المسائؿ المفظية كذلؾ لضعؼ القدرة عمى القراءة.

كما يجب التنكيو لو أنو ال يجب الفيـ بأف مظاىر صعكبات التعمـ األكاديمية يجب أف تككف كميا

أك معظميا عند التمميذ ،كما أنيا قد تشترؾ أك تجتمع بيف كؿ األفراد حتى نحكـ عميو بأنو يعاني
أك ال مف صعكبات التعمـ ،كما أف تمؾ المظاىر تختمؼ باختالؼ العمر الزمني لمتمميذ.

كعف العالقة بيف صعكبات التعمـ األكاديمية كصعكبات التعمـ النمائية فيما مترابطتاف ببعضيما

كىي عالقة سبب كنتيجة ،حيث تشكؿ األسس النمائية لمتعمـ المحددات الرئيسية لمتعمـ األكاديمي ككافة

األداءات المعرفية التي يفرزىا أك ينتجيا النشاط العقمي المعرفي(.عكض اهلل كالشحات ،كعاشكر،2008 ،

)144

كبالنسبة ألسباب صعكبات التعمـ ،فقد أشار السرطاكم كآخركف(1422ق) ،طيبو(1422ق)

كالقمش كاإلماـ( ،)2006كالقريكتي كالصمادم كالسرطاكم( )1995كغيرىـ إلى أنيا تعكد إلى العكامؿ
التالية:

 -1العوامل الفردية :كىي العكامؿ المتعمقة بالفرد منذ تككينو كنشأتو كنمك خصائصو الجسمية كقدراتو
العقمية كسماتو الشخصية كيمكف إجماليا فيما يمي:

أ -الوراثة :لقد ثبت في بعض الدراسات عمى عائالت األطفاؿ الذيف يعانكف مف صعكبات التعمـ

أنو مثؿ ىذا النكع منتشر بيف تمؾ العائالت.

ب -الخمقة أو الﺠبمة :كىي سمات ترجع إلى عكامؿ كيميائية داخؿ الرحـ أك طفرات كراثية

أك إلى عكامؿ مرضية أك تحكؿ صفات متنحية إلى سائدة أك تنحي صفات سائدة مما قد ينتج

عنو صفات مرضية خاصة في كظائؼ الجياز العصبي المركزم الذم يمعب دك ار ىاما في عممية التعمـ

إذ أف عيكب في نمك مخ الجنيف ،كاصابات الدماغ قبؿ كأثناء أك بعد الكالدة تؤثر سمبا عمى الكظائؼ

الفكرية كالمغكية لمدماغ.

ﺠ -التأخر في النضج :إف التأخر في بعض مجاالت النمك قد ينشأ عنو عند بعض األطفاؿ

صعكبات في التعمـ كىذا مف األسباب التي ترتبط بالتمميذ ذاتو حيث يرجع بعض الباحثيف أسباب
صعكبات التعمـ إلى أسباب نكركلكجية لمدماغ أك بمسببات ليا تأثير سمبي عمى النمك السميـ لمدماغ كعممو
كبالتالي تأثير عمى السمكؾ كالتعمـ ،كالى درجة النضج العقمي كالجسمي(Fiedorowic et al, 2001, 21).

د -الغدد  :إف اضطراب إف ارزات الغدد النخامية كالدرقية كجارات الدرقية يمكف أف يؤثر سمبا في نمك

الجياز العصبي المركزم مما يترتب عميو حدكث صعكبات التعمـ.
 -2العوامل البيئية :كىي العكامؿ الخاصة بالكسط الذم ينشأ فيو الفرد كينمك كأبرز مظاىره:

أ -البيئة البيولوﺠية(الرحم) :كتشمؿ صحة الجنيف كاألـ ،كلمتدخيف كالخمكر كبعض العقاقير أثناء
الحمؿ كسكء التغذية الشديد أثر عمى النمك السميـ لمجنيف.

ب -البيئة االﺠتماعية أو الثقافية :كاألسرة ،كحجميا ،كتركيبيا ،كعدد اإلخكة.

 -3العوامل الفردية البيئية :كىي عكامؿ تتفاعؿ فييا العكامؿ الفردية كالبيئية كتشمؿ :عمر الكالديف ،كنكع
الكالدة ،كتعرض الطفؿ لألمراض كالحكادث كاإلعاقات ،كالتغذية ،كالنضج كالتعمـ(.غني)151،2010 ،
 -4العوامل الوﺠدانية والدافعية :كىي العكامؿ التي ال يرجع السبب فييا إلى أحد العكامؿ السابقة كيعتمد
الخبراء كاألخصائيكف كاألطباء لتمييز صعكبات التعمـ مف حاالت اإلعاقة األخرل عمى محكات يجب
تكافرىا قبؿ تشخيص الطفؿ بذكم صعكبات التعمـ أـ ال ،كىي:

أ -محك التباين :كىك كجكد فارؽ بيف إمكانيات الطفؿ كتحصيمو الحقيقي ،كيعني أيضا كجكد فرؽ

كاضح أك كبير بيف مستكل أداء الطفؿ الحالي كبيف مستكل ما ىك متكقع منو بناء عمى القدرات

الكامنة لديو.

ب -محك االستبعاد :كيعني استبعاد أف يككف التعكيؽ سببا في الصعكبة ،سكاء أكاف تخمفا عقميا

أك إعاقة في السمع أك البصر أك حالة اضطراب انفعالي أك حرماف بيئي أك ثقافي أك اقتصادم
أك اجتماعي.

ﺠ  -محك التربية الخاصة :أم أف الطفؿ ال يتعمـ بالطرؽ العادية كيحتاج إلى طرؽ خاصة لمتعمـ

كىك شرط في كؿ أحكاؿ األطفاؿ غير العادييف ،كىك الحاجة إلى خدمة التربية الخاصة.

(جدكع)27،2007 ،

د -محك المكشكالت المرتبطة بالنضوج :حيث أف معدالت النمك تختمؼ مف طفؿ آلخر مما يؤدم

إلى صعكبة تييئة األطفاؿ لعمميات التعمـ ،كىذا ما يستدعي تقديـ برامج تربكية لتصحيح ذلؾ القصكر
كتمؾ الصعكبة ،كعميو فيذا المحؾ يعكس الفركؽ الفردية في القدرة عمى التحصيؿ(.الفراني)18 ،2011 ،

ه -محك العالمات النفس عصبية :حيث يعتقد الكثير مف العمماء أف اختالؿ األداء العصبي

يعتبر ىك العامؿ الرئيسي في كثير مف حاالت صعكبات التعمـ ،كىذا مف خالؿ االستعانة باألجيزة

الحديثة مثؿ التصكير بالرنيف المغناطيسي ،كأشعة البكزيتركف(.الفاعكرم)16 ،2010 ،

كعند تحديد كتشخيص ذكم صعكبات التعمـ األكاديمية يعتمد إلى حد كبير عمى المعمـ ألنو ىك

الذم يقكـ بعممية التشخيص في برامج صعكبات التعمـ حاليا معتمدا في ذلؾ عمى خبرتو النظرية
كالميدانية كعدد مف المؤشرات التي تساعده عمى التأكد مف كجكد المحكات التي تعطيو الحؽ في إصدار

الحكـ عمى التمميذ بكجكد صعكبات تعمـ لديو مف عدميا ،إذ أف إجراء مقابمة مع معمـ التمميذ مف قبؿ

المختص النفسي أمر جكىرم لمعرفة األمكر التي يكد معرفتيا(.الياسرم)111 ،2006 ،

كيبدك جميا أف عممية التعرؼ عمى أطفاؿ ذكم صعكبات التعمـ كتشخيص حاالتيـ يجب

أف تتضمف حكما إكمينيكيا يعتمد عمى العديد مف البيانات مف مصادر مختمفة ،فميس ىناؾ اختبا ار محددا
جياز معينا لمكشؼ عف ذكم صعكبات التعمـ ،كما أنو يستكجب التمييز بيف حاالت ذكم صعكبات
ا
أك

التعمـ كحاالت أخرل مف األطفاؿ تعاني مف قصكر في انجاز بعض المياـ األكاديمية ،أك انخفاض
كاضح في مستكل التحصيؿ األكاديمي(عكاد)105 ،2002 ،؛ كمف األفضؿ إذف تنكيع األساليب

المستخدمة في التعرؼ عمى ذكم صعكبات التعمـ لضماف الدقة في تحديد نكع الصعكبة كشدتيا ،كمف أىـ
ىذه األساليب :المالحظة ،كالمقابمة ،كدراسة الحالة ،كاختبارات التحصيؿ.

الدراسات السابقة:

 -دراسة الككافحة( )1990كمكضكعيا ''صعكبات التعمـ كالعكامؿ المرتبطة بيا في المرحمة االبتدائية

األردنية'' ،تككنت العينة مف  960طالبا كطالبة مف مدينة إربد ،استخدـ الباحث استمارة لمتعرؼ

عمى ذكم صعكبات التعمـ ،كاختبار(مايكمبصت) لتشخيص صعكبات التعمـ ،كاختبار مصفكفات(ريفف)

المتتابعة لمذكاء ،كتكصؿ الباحث إلى النتائج التالية :إف نسبة التالميذ الذيف يعانكف مف صعكبات التعمـ
تمثؿ  % 8.1مف عينة الدراسة ،كبالنسبة لمفركؽ بيف الجنسيف كشفت الدراسة أف نسبة صعكبات التعمـ

لدل الذككر ،% 9.20كىي أعمى منيا لدل اإلناث التي تساكم.% 6.88

 -دراسة الزراد( )1991ىدفت إلى معرفة ''صعكبات التعمـ لدل عينة مف تالميذ المرحمة االبتدائية

في دكلة اإلمارات العربية المتحدة'' ،كتحديد نسبة الصعكبات النمائية كاألكاديمية ،كمعرفة االختالؼ

بيف الجنسيف ،تككنت عينة الدراسة مف 500تمميذا كتمميذة مف تالميذ المرحمة االبتدائية ،كقد تككنت
أدكات الدراسة مف اختبار الذكاء المصكر ألحمد صالح ،كدليؿ المعمـ لتحديد صعكبات التعمـ النمائية

كاألكاديمية ،ككشكؼ درجات التحصيؿ الدراسي في المغة العربية ،كالبطاقة المدرسية كالسجؿ الصحي
ككشفت الدراسة عمى أف نسبة  %13.7مف أفراد العينة الكمية يعانكف مف صعكبات التعمـ ،كجاءت
صعكبات التعمـ في الحساب في الدرجة األكلى مف حيث نسبة االنتشار بيف أفراد العينة ،كبمغت نسبة

انتشار صعكبات التعمـ بيف الذككر  ، %15.64فيما بمغت بيف اإلناث.%11.28

 -دراسة تكفيؽ( )1993التي أراد مف خالليا التعرؼ عمى'' صعكبات التعمـ لدل عينة مف تالميذ المرحمة

االبتدائية في سمطنة عماف'' ،تككنت عينة الدراسة مف  2250تمميذا كتمميذة مف المرحمة االبتدائية
كاستخدـ الباحث اختبار الذكاء المصكر ألحمد زكي صالح ،كدليؿ المعمـ لتحديد التعمـ األكاديمية

كالنمائية ،ككشكؼ درجات التحصيؿ الدراسي ،كالسجؿ الصحي لمطالب ،ككانت أىـ نتائج الدراسة

أف نسبة انتشار صعكبات التعمـ لدل تالميذ المرحمة االبتدائية في مدارس سمطنة عماف  ،%10.8ككانت
الصعكبات النمائية التي يعاني منيا أفراد العينة ىي االنتباه كالتركيز ،كصعكبات الذاكرة ،كصعكبات

التفكير ،كصعكبات اإلدراؾ ،أما صعكبات التعمـ األكاديمية التي يعاني منيا أفراد العينة فيي القراءة
كالكتابة كالحساب.

 -دراسة عبد الكىاب( )1999ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى حاالت'' صعكبات التعمـ في القراء كالكتابة

كالحساب بيف تالميذ الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي'' ،تككنت عينة الدراسة مف تالميذ الصؼ الرابع

مف التعميـ األساسي ببعض مدارس مدينة دمياط كعددىـ  914تمميذا ،تـ تحديد  164تمميذا كحاالت
صعكبات تعمـ ،كقد استخدـ الباحث مجمكعة مف االختبارات ،كأسفرت الدراسة عف كجكد فركؽ دالة

إحصائيا بيف الذككر كاإلناث في نسب شيكع صعكبات القراءة كالكتابة لصالح الذككر ،كعدـ كجكد فركؽ

إحصائيا نسب شيكع صعكبات التعمـ في المجاالت الثالثة)القراءة -الكتابة – الحساب) ،ككجكد فركؽ
دالة
ن
إحصائيا بيف متكسط درجات التالميذ ذكم صعكبات التعمـ ،كمتكسط درجات العادييف في بعض
دالة
ن
األبعاد ،كبعض القدرات كالمجاالت.

 -دراسة معمرية كآخركف( )2005كانت حكؿ ''صعكبات التعمـ األكاديمية لدل تالميذ التعميـ االبتدائي

مف الجنسيف في مدينة باتنة'' ،استعمؿ فييا الباحثكف قائمة تحتكم عمى  39صعكبة تعمـ أكاديمية طبقكىا

عمى عينة قكاميا  165تمميذا ،كأسفرت نتائجيا إلى ما يمي :في الطكر األكؿ جاءت صعكبة التعمـ

األكاديمية في القراءة كالكتابة؛ في الطكر الثاني جاءت صعكبة التعمـ األكاديمية في الحساب؛ ككانت
نسبة ذكم صعكبات التعمـ مف أفراد العينة كما يمي :الذككر % 65كاإلناث .% 35

 دراسة بشقة( )2008سعت الباحثة مف خالؿ ىذه الدراسة إلى تحديد '' المشكالت السمككية لدل ذكمصعكبات التعمـ األكاديمية كحاجاتيـ اإلرشادية '' ،حيث اختارت عينة مف تالميذ التعميـ االبتدائي بكالية

باتنة قكاميا  130فردا( 90ذكك ار ك 40إناثا) مقسمة تبعا لمجنس كلممستكل الدراسي ،كاستخدمت

فييا استبياف صعكبات التعمـ األكاديمية كقائمة المشكالت السمككية ألبك ناىية ،كمما أسفرت عميو نتائج
الدراسة أف صعكبات التعمـ األكاديمية السائدة لدل تالميذ التعميـ االبتدائي مف كال الجنسيف كالطكريف
تتعمؽ ببعدم القراءة كالكتابة؛ كما أسفرت عف كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف الجنسيف مف كال الطكريف

في أبعاد صعكبات التعمـ األكاديمية(القراءة ،كالكتابة ،كالحساب) كلصالح الذككر.

 -دراسة قدم( )2010ىدفت مف خالؿ إلى معرفة ''صعكبات التعمـ األكاديمية (قراءة ،كتابة ،كحساب)

التعرؼ كذلؾ عمى الصعكبة األكثر انتشا ار ؛ ككاف عدد أفراد العينة  150تمميذا
في المرحمة االبتدائية'' ،ك ّ
تـ اختيارىـ مف قبؿ معممييـ ،كاستخدمت الباحثة
كتمميذة ،يدرسكف في خمس مدارس بمدينة مستغانـّ ،
مقياس صعكبات التعمـ األكاديمية ،ككشفت الدراسة عف كجكد اختالؼ في تكزيع صعكبات التعمـ

األكاديمية(صعكبات القراءة ،كالكتابة ،كالحساب) بيف عينة الدراسة؛ كبكجكد تبايف في صعكبات التعمـ

بيف التالميذ باختالؼ مستكياتيـ الدراسية؛ كبعدـ كجكد فركؽ بيف التالميذ في صعكبات التعمـ األكاديمية

باختالؼ جنسيـ ،كما كشفت الدراسة عمى أف صعكبة القراءة ىي الصعكبة األكثر انتشا ار لدل تالميذ

المرحمة االبتدائية.

إف أغمب الدراسات السابقة التي قدميا الباحثاف ىي دراسات مسحية؛ ككميا أجريت عمى تالميذ

المرحمة االبتدائية مما يتكافؽ مع مفيكـ صعكبات التعمـ؛ كأف أغمبيا ىدفت إلى البحث في الفركؽ

بيف الجنسيف كالفركؽ بيف المستكيات الدراسية ،كعف المقاييس المطبقة فأغمب الدراسات طبقت مقياس
الذكاء لتحديد التالميذ ذكم صعكبات التعمـ تجاكبا مع شركط التمييز بينيـ كبيف باقي فئات التالميذ

األخرل ،كاعتمدت كذلؾ عمى سجميـ الدراسي ،أما مف حيث النتائج فقد جاءت الدراسات متقاربة

مف حيث نسب انتشار صعكبات التعمـ األكاديمية بيف أفراد العينة ،إال أنيا جاءت متباينة مف حيث نسبة
انتشارىا بيف الذككر كاإلناث ،كمتباينة كذلؾ مف حيث ترتيب أنكاعيا.

إﺠراءات الدراسة الميدانية
منهج الدراسة:
اعتمد الباحثاف في ىذه الدراسة عمى المنيج الكصفي التحميمي ،كىك المنيج الذم يتناكؿ دراسة
أحداث كظكاىر كممارسات قائمة مكجكدة متاحة لمدراسة كالقياس كما ىي ،دكف تدخؿ الباحث

في مجرياتيا كيستطيع أف يتفاعؿ معيا فيصفيا كيحمميا(.شبير)69 ،2011 ،
عينة الدراسة:

أجرل الباحثاف دراستيما عمى عينة قكاميا 181تمميذا كتمميذة مف  18مدرسة ابتدائية بمدينة
مستغانـ ،اختيرت بطريقة مقصكدة باالعتماد عمى إجراء مقابالت فردية مع المعمميف المعنييف بالدراسة.
ﺠدول( )1توزيع العينة عمى المدارس وفقا لمتغيري الﺠنس والمستوى الدراسي
الذكور()%

المﺠموع()%

اإلناث()%

السنة الثالثة ابتدائي

34

18.79

34

18.79

68

37.57

السنة الرابعة ابتدائي

28

15.47

35

19.34

63

34.81

السنة الخامسة ابتدائي

26

14.37

24

13.26

50

27.63

المﺠموع

88

48.61

93

51.39

181

أدوات القياس:

أ -المقابمة :لمتعرؼ عمى التالميذ الذيف لدييـ صعكبات تعمـ في القراءة كالكتابة كالحساب قاـ الباحثاف
بإجراء مقابمة مع المعمميف ،ككف المعمـ ىك الذم ُيعتمد عميو إلى حد كبير ألنو يممؾ مف الخبرة النظرية
كالميدانية كعدد مف المؤشرات التي تساعده عمى التأكد مف كجكد المحكات التي تعطيو الحؽ في إصدار
الحكـ عمى التمميذ بكجكد صعكبات تعمـ لديو مف عدميا.

ب -الدفاتر المدرسية :لجأ الباحثاف إلى الدفاتر المدرسية لكؿ تمميذ الختيار التالميذ الذيف تتطابؽ
معيـ متطمبات الدراسة منيـ الممتحقكف بالمدرسة االبتدائية في سف مبكرة ،كالذيف ليس لدييـ إعاقات.

ﺠ -مقياس صعوبات التعمم األكاديمية :كىك مقياس لقياس صعكبات التعمـ األكاديمية (قراءة ،ككتابة
 ،كحساب) مف إعداد معمرية ،كقد استعممو باحثكف آخركف منيـ بشقة( )2008في دراستيا حكؿ

''المشكالت السمككية لدل ذكم صعكبات التعمـ األكاديمية كحاجاتيـ اإلرشادية'' ،كقدم()2010
في دراستيا عف'' صعكبات التعمـ األكاديمية عند تالميذ المرحمة االبتدائية'' ،يتككف المقياس مف  44فقرة

مكزعة عمى ثالثة أبعاد كىي :صعكبات تعمـ القراءة كتضـ  15فقرة ،كصعكبات تعمـ الكتابة كتضـ 12

فقرة ،كصعكبات تعمـ الحساب كتضـ  17فقرة.

كبالنسبة لتكزيع الدرجات ،تصنؼ درجات صعكبة التعمـ كفؽ الجدكؿ التالي:

ﺠدول( )2توزيع درﺠات صعوبات التعمم ومستوياتها
متدنية

متوسطة

عالية

صعوبات تعمم القراءة

15 - 0

30 - 16

45 - 31

صعوبات تعمم الكتابة

12 - 0

24 - 13

36 - 25

صعوبات تعمم الحساب

17 - 0

34 - 18

51 - 35

صعوبات التعمم األكاديمية

44 - 0

88 - 45

132 - 89

صدق المقياس:
قاـ الباحثاف بحساب الصدؽ بطريقتيف:

أكال -حساب صدؽ المقياس بطريقة االتساؽ الداخمي:
ﺠدول( )3االرتباط بين فقرات صعوبات التعمم بالبعد
معامل

رقم الفقرة

معامل

رقم

معامل

االرتباط

الفقرة

االرتباط

**0,694

07

**0,853
**

**0,898

رقم الفقرة

معامل االرتباط

رقم الفقرة

**0,789

12

**0,823

08

22

**

0,830

13

**

0,891

09

**

0,856

08

23

**0,603

14

**0,874

10

**0,869

09

24

**

0,754

15

**

11

**

0,739

10

25

**

0,889

**

26

**0,782

02

27

**

0,767

03

28

**

صعوبة تعمم القراءة

االرتباط
01

صعكبة تعمـ الكتابة

01

**

0,782

0 ,819

**0.766

12
صعكبة تعمـ الحساب

01

**

0,733

0,797

11

**

0,827

**0,783

12

**0,677

**

0,526

13

**

**

0,834

0,632

04

**

0,833

03

29

**0,768

05

**0,784

04

12

**

0,781

06

**

0,920

05

**

0,910

16

11

**0,786

07

**0,793

06

**0,835

17

02

0,944

**

0,880

0,809

14

**

0,823

**0,901

15

**0,920
**

**0,856

0,779

** االرتباط داؿ عند مستكل الداللة ...0 α

ثانيا -حساب الصدؽ عف طريؽ إيجاد االرتباط بيف كؿ بعد مف أبعاد المقياس كالدرجة الكمية لممقياس:
ﺠدول( )4معامل االرتباط بين أبعاد الثالثة لممقياس والدرﺠة الكمية
األبعاد

صعوبات القراءة

صعوبات القراءة

1,00

صعوبات الكتابة

**0,870

صعوبات الحساب

0,808

الدرﺠة الكمية

**

**0,928

صعوبات الكتابة
**

0,870

1,00

**

0,885

**0,961

صعوبات الحساب
**

الدرﺠة الكمية
**

0,808

0,928

**0,885

**0,961

1,00

**0,959

**

0,959

1,00

** االرتباط داؿ عند مستكل الداللة ...0 α

مف خالؿ حساب معامؿ صدؽ مقياس صعكبات التعمـ األكاديمية يتبيف لنا أف المقياس يتمتع بقدر
كبير مف الصدؽ كيقيس فعال ما كضع لقياسو.

ثبات المقياس:

لجأ الباحثاف إلى حساب ثبات المقياس باستعماؿ طريقة االتساؽ الداخمي ،كقد طبقا معادلة
(كركنباخ) لحساب الثبات ،فكانت النتائج كالتالي:
ﺠدول( )5نتائج معامالت الثبات لمقياس صعوبات التعمم األكاديمية واألبعاد الفرعية
معامل االرتباط
األبعاد الفرعية

قيمة ألفا كرونباخ
0,950
0,951
0,971
0,983

صعوبات تعمم القراءة
صعوبات تعمم الكتابة
صعوبات تعمم الحساب
المقياس الكمي

**
**
**
**

** االرتباط داؿ عند مستكل الداللة 0.01 α

مف الجدكؿ السابؽ يتبيف لنا أف قيمة معامؿ الثبات ذات درجة مرتفعة في األبعاد الثالثة لممقياس

(القراءة ،كالكتابة ،كالحساب) ،كفي المقياس الكمي.
عرض نتائج الدراسة:

عرض ومناقكشة نتائج الفرضية األولى :التي تنص عمى أف تالميذ المرحمة االبتدائية الذيف التحقكا
بالمدرسة قبؿ سف التمدرس يعانكف مف صعكبات التعمـ(في القراءة ،كفي الكتابة ،كفي الحساب).
كقد قاـ الباحثاف بفرز حاالت ذكم صعكبات التعمـ مف العينة الكمية -كؿ صعكبة عمى حدا-

فخمصا إلى النتائج التالية المبينة في الجدكؿ التالي:

ﺠدول( )6نسب توزيع ذوي صعوبات التعمم األكاديمية
صعوبات التعمم

التك اررات

النسبة المئوية

صعوبات التعمم في القراءة

26

14,35

صعوبات التعمم في الكتابة

34

18,78

صعوبات التعمم في الحساب

41

22,65

مف خالؿ االستدالؿ بنتائج الجدكؿ( )6كبالنظر لنسبة صعكبات التعمـ لدل أفراد العينة كالتي تمثؿ

 ،%17,67يتبيف أنيا نسبة مرتفعة  -نسبيا -مقارنة بالنسب المكجكدة في الدكؿ العربية األخرل ،حيث
كانت  %8,1في الدراسة التي أجراىا الككافحة( )1990باألردف؛ بينما بمغت نسبة مجمكع التالميذ الذيف

يعانكف مف صعكبات التعمـ في دراسة الزراد( )1991بدكلة اإلمارات العربية المتحدة  ،%13,7كىي نسبة

تفكؽ ما تكصؿ إليو تكفيؽ( )1993لدل تالميذ المرحمة االبتدائية في مدارس سمطنة عماف ،حيث كانت

نسبة انتشار صعكبات التعمـ لدييـ (.%10,8القرني)37 ،2008 ،

كأظيرت نتائج الدراسة أف تمؾ الصعكبات تتفاكت فيما بينيا ،فقد جاءت مرتبة تصاعديا عمى النحك

التالي :صعكبات تعمـ القراءة ب  ،% 14,35تمييا صعكبات تعمـ الكتابة ب  ،% 18,78ثـ صعكبات تعمـ

الحساب ب .% 22,65

كبالرجكع إلى ىذا الترتيب نجد أنو يتكافؽ مع الكثير مف الدراسات منيا دراسة الزراد()1991

باإلمارات العربية المتحدة ،كدراسة زكريا في السعكدية( ،)1993كدراسة معمرية كآخركف()2005

بالجزائر ،كالتي ّبينت أف صعكبات التعمـ في الحساب تأتي في الدرجة األكلى مف حيث نسبة انتشار
صعكبات التعمـ األكاديمية بيف تالميذ المرحمة االبتدائية.
كفي نفس السياؽ أشارت دراسة كامؿ( )1988في مصر أف نسبة انتشار صعكبة التعمـ في القراءة

كاف  %26كفي الكتابة  ،%28,4بينما في دراسة عبد الناصر( )1993كانت نسبة انتشارىما كالتالي:

القراءة ب  %16,5كالكتابة ب (.%18,8النجار)169 ،2010 ،

إف اختالؼ نسب انتشار صعكبات التعمـ األكاديمية كاختالؼ ترتيبيا يعكد في نظر الباحثيف

إلى طبيعة مجتمع كعينة الدراسة ،كالى أدكات القياس المستعممة.

كيمكف تفسير احتالؿ صعكبات تعمـ الحساب المرتبة األكلى بالمقارنة مع صعكبات التعمـ

األكاديمية األخرل(القراءة ،كالكتابة) ىك ككف الحساب مادة تعتمد عمى التفكير المجرد كثي ار ،كماداـ العمر

الزمني لعينة الدراسة خمس سنكات كلـ يكتمؿ عندىا النمك العقمي كالحسي كالحركي ،فيي غير مستعدة

لمتفكير المجرد؛ كىك ما أشار إليو عدس( )1998بأف صعكبات التعمـ قد ترجع إلى التأخير في النضج
مما يجعؿ الطفؿ غير قادر عمى السيطرة عمى تكازنو(.الفراني)39 ،2011 ،

إضافة إلى ما سبؽ ،أف الحساب مادة تحتاج إلى تناسؽ في استعماؿ عمميات كثيرة كمعقدة

كاالنتباه كالذاكرة كتحميؿ الرمكز مما يتطمب تدريبا كتحضي ار لممتعمـ ،كيمكف عرض صعكبات الحساب

األكثر انتشا ار في الجدكؿ التالي:

ﺠدول( )7مظاهر الصعوبات األكثر انتكشا ار في الحساب
رقم

 %لذوي

مظاهر الصعوبات األ كثر انتكشا ار في الحساب

التك اررات

32

ال يستطيع كشؼ العالقات المكجكدة بيف عدديف مثؿ :المضاعفات كالقكاسـ

59

6,32

35

يصعب عميو حؿ المسائؿ الحسابية لعمميات الضرب

56

9,30

36

يصعب عميو حؿ المسائؿ الحسابية لعمميات القسمة

77

5,42

37

يصعب عميو حؿ المسائؿ الرياضية التي يطمبيا منو المعمـ

62

3,34

42

ال يستطيع التفريؽ بيف األحجاـ كالسعات كاألكزاف

51

2,28

42

يجد صعكبة في تطبيؽ قكاعد الحساب مثؿ تطبيؽ قاعدة حساب مساحة المثمث أك مساحة المستطيؿ

56

9,30

الفقرة

صعوبات التعمم

يتبيف مف الجدكؿ أف مظاىر صعكبات الحساب لدل أفراد العينة ىي صعكبات تتطمب تكظيؼ
ّ
مجمكعة مف العمميات العقمية كالذاكرة كالتركيز كالمقارنة كالتحكيؿ لمرمكز كالتجريد ،كىي صعكبات

قد يشترؾ فييا معظـ التالميذ في مادة الحساب ،إال أف لعامؿ النمك دك ار في ظيكرىا ،كىك ما ذىب

إليو(جاف كفكرىاكس )1951 ،مف أف عدـ القدرة عمى التعمـ قد ترجع إلى عدـ الكصكؿ إلى حالة النمك
الكامؿ مف الناحية الكظيفية؛ كىك الرأم الذم دعمو كؿ مف (إيستس )1947 ،ك(ىاريس )1957 ،أف
عدـ القدرة عمى التعمـ ترجع إلى اإليقاع المتباطئ لمنضج العصبي العضمي(.الف ار)15 ،2005 ،

كعف ارتفاع نسب انتشار الصعكبات األخرل ،يتضح أف مادة القراءة تحتاج إلى عمميات ذىنية

تشارؾ فييا مناطؽ مختمفة مف الدماغ تتطمب النضج العقمي كالعصبي كىذا ال يزاؿ غير مكتمؿ
لدل عينة الدراسة ،كىك كما خمص إليو  Golinkoffمف أف األطفاؿ األصغر سنا كالضعفاء في القراءة

كالكتابة يركزكف عمى الكممات المفردة في القطعة النثرية التي ترد فييا تمؾ الكممات ،كليس فييا معنى
الكممات في القطعة ككؿ ،كما أنيـ ال يقكمكف بتصحيح أخطائيـ ،كيرل أف القراءة بالنسبة ليـ ال تعدك

أف تككف تعرفا آليا عمى الكممات ،فيـ ال يقكمكف بالربط بيف المعنى كبيف الكممة المكتكبة.

(الناصر)179 ،2001 ،

كبالمكازاة قد يرجع السبب إلى مكاد المنياج كعالقتيا بقدرات المتعمـ لتحضيره لمسنكات المقبمة

مما يتطمب كجكد كتككيف أساتذة كمعمميف ممميف بخصكصية كقدرات تالميذىـ كىذا ما أشارت
إليو دراسات عديدة كدراسة الناصر( )2001التي كشفت أف المعمـ يستطيع زيادة كفاءة التالميذ المغكية

عند تعامميـ مع النصكص بطريقة استبصارية تراعى فييا عناصر متعددة منيا :نكع النصكص المقركءة

كمستكل النص مقارنة بقدرات التالميذ االستيعابية ،ككيفية استنباط الفكر كالمفاىيـ المستيدفة ،كالتمعف
في نكعية الميارات المناسبة(.الناصر)174 ،2001 ،

كبالرجكع إلى طبيعة الصعكبات التي يجدىا أفراد العينة في القراءة فإنيا تتعمؽ كما ىك كاضح

مف نسب انتشارىا في الجدكؿ المكالي بقصكر كضعؼ يبدك جميا أنو يرتبط بالنمك ،لذا فإنيا صعكبات
يمكف عالجيا بالتدريب كالممارسة.

ﺠدول( )8مظاهر الصعوبات األكثر انتكشا ار في القراءة
رقم الفقرة

مظاهر الصعوبات األكثر انتكشا ار في القراءة

التك اررات

 %لذوي صعوبات التعمم

1

ال يستطيع قراءة الكممات كاممة

39

21,5

2

يتعب عندما يق أر فقرة كاممة مف النص

39

21,5

3

يبطئ في قراءتو الصامتة

47

26

5

ال يستطيع تتبع الكممات في السطكر عندما يق أر زمالؤه

38

21

مف خالؿ ىذا الجدكؿ يتضح أف نسبة ذكم صعكبات التعمـ تبدك جميا لدل أفراد العينة خاصة

في الفقرات  5 ،2،3 ،1كبالتمعف في منطكؽ تمؾ الفقرات يتضح أنيا تتعمؽ بقصكر كنقص في الميارات
القرائية التي يمتمكيا الفرد مع مركر الزمف كالتدريب بمساعدة المعمـ.

ﺠدول( )9مظاهر الصعوبات األكاديمية األكثر انتكشا ار في الكتابة
رقم الفقرة

مظاهر الصعوبات األكاديمية األكثر انتكشا ار في الكتابة

التك اررات

 %لذوي صعوبات التعمم

22

يبطئ في الكتابة

55

4,30

23

يتعب عندما يكتب فقرة طكيمة

56

9,30

24

يكتب بخط ردمء

55

30.4

27

يرتكب أخطاء إمالئية عندما ينسخ كممات مف السبكرة أك مف الكتاب

52

28.7

يتبيف أف صعكبات تعمـ الكتابة تبدك كاضحة أيضا في الفقرات
مف خالؿ الجدكؿ أعاله ّ
 27 ،24 ،23 ،22كبالنظر إلى ىذه الفقرات نجد أف األعراض التي يعاني منيا أفراد العينة ترتبط
بضعؼ النمك الحسي كالحركي ،كاضطراب التآزر بيف العينيف كاليديف ،كالى عامؿ التركيز ،كما ترتبط

التعكد عمى الكتابة ،كتخص التركيز كحسف تكظيؼ
كذلؾ بميارات تتحسف عمكما مع التدريب المتكاصؿ ك ّ
الذاكرة  ،لذا يتكجب حسف إعداد التالميذ ببرامج مناسبة كتقنيات مالئمة لسف المتمدرس ،كفي ىذا السياؽ
يمكف االستدالؿ بما قدمو الباطينة كعبد الفتاح( )2000المذاف أكضحا أف العجز في ضبط كضع الجسـ

كالتحكـ في كضع الرأس ،كالذراعيف كاليديف ،كاألصابع يؤثر سمبا في تعمـ أداء األنشطة الحركية الالزمة
لنسخ الحركؼ كالكممات ككتابتيا كتتبعيا ،كؿ ذلؾ ناتج عف تمؼ في كظائؼ المخ المسؤكلة عف الحركة

كالخاصة بحاسة الممس لدرجة أف الطفؿ قد يستطيع التعرؼ عمى الكممة أك الحرؼ كقراءتو ،إال أنو ال
يستطيع كتابتو(.حافظ)111 ،2000 ،

كأما دراسة فكزم( )2000فقد خمصت التي نتيجة مفادىا أف البدء في تعميـ الطالب ميارات كتابة

األحرؼ الساكنة مف شأنو أف يساعد في تنمية ميارة تعمـ الكتابة لديو(جبايب ،)16 ،2011 ،لذا فإف فيـ
خصكصيات المتعمـ سيساعد في حسف الكشؼ عف الصعكبات التي يجدىا كبالتالي إيجاد سبؿ ككسائؿ

عالجية لمساعدتو عمى تجاكز بعض الصعكبات.

كعميو كبناء عمى النتائج أعاله فإف التالميذ الذيف التحقكا بالمدرسة قبؿ سف التمدرس لدييـ

صعكبات التعمـ األكاديمية مما يجعمنا نقبؿ الفرضية الرئيسية األكلى.

عرض ومناقكشة نتائج الفرضية الثانية :التي تنص عمى كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف التالميذ الذيف
التحقكا بالمدرسة قبؿ سف التمدرس في صعكبات التعمـ باختالؼ جنسيـ كلصالح الذككر.
ﺠدول( )12داللة الفروق بين الذكور واإلناث في أبعاد صعوبات التعمم األكاديمية
صعوبات التعمم األكاديمية

إناث()93

ذكور()88

قيمة "ت"

المتوسط

االنحراف المعياري

المتوسط

االنحراف المعياري

صعوبات تعمم القراءة

11,49

12,213

7,61

10,583

*2,285

صعوبات تعمم الكتابة

12,09

9,721

8,05

8,436

**2,989

صعوبات تعمم الحساب

15,75

14,476

13,78

13,007

0,962

** االرتباط داؿ عند مستكل 0.01 α

* االرتباط داؿ عند مستكل 0.05 α

يتبيف لنا أف الذككر أكثر معاناة مف صعكبات التعمـ
مف خالؿ النظر إلى النتائج في الجدكؿ(ّ )10
األكاديمية مف اإلناث ،فقد كانت قيمة ''ت'' دالة بيف الذككر كاإلناث في صعكبات تعمـ القراءة

عند مستكل الداللة( )0,05كلصالح الذككر؛ ككذلؾ كاف الفرؽ داال بيف الجنسيف عند مستكل

 0.01في صعكبات تعمـ الكتابة كلصالح الذككر؛ في حيف لـ تكشؼ الدراسة عف كجكد فركؽ دالة
إحصائيا بيف الجنسيف في صعكبات تعمـ الحساب.

إف النتيجة التي كشفت عنيا الدراسة تتفؽ مع معظـ الدراسات كالبحكث التي أجمعت عمى أف

البنت تتفكؽ عمى الذكر في مراحؿ النمك المغكية كالعصبية كالحسية كالحركية منذ السنة الرابعة ،كمف بيف

تمؾ الدراسات نذكر دراسة ككافحة( )1990الذم يرل أف انتشار ككجكد حاالت ذكم صعكبات التعمـ

تككف لدل الذككر أعمى ،كىي النتيجة نفسيا التي خرج بيا الزراد( )1991حيث كجد أف نسبة انتشار

صعكبات التعمـ لدل الذككر كالتي تمثؿ  %15,64تفكؽ نسبتيا لدل اإلناث التي بمغت  %11,28ككذلؾ
أظيرت دراسة  )1993(Nassأف نسبة إصابة األطفاؿ الذككر بصعكبات التعمـ بكجو عاـ أعمى عمى نحك

داؿ مقارنة بنسب إصابة األطفاؿ اإلناث بيا ،كما كشفت دراسة  )1999(Badianعف كجكد فركؽ عديدة
بيف الذككر كاإلناث فيما يتعمؽ بالعينات الكمية مف األطفاؿ ذكم صعكبات التعمـ (زيادة ،د ت،)20 ،

كىي النتيجة نفسيا التي خرجت بيا بشقة( )2008كالتي خمصت إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية

بيف الجنسيف في كال الطكريف التعميمييف في أبعاد صعكبات التعمـ األكاديمية (قراءة /كتابة/حساب)

كلصالح الذككر.

كعمى العكس مف ذلؾ ،أظيرت دراسة أبك مرؽ( ،)2001كدراسة قدم( )2010عدـ كجكد فركؽ

دالة إحصائيا بيف التالميذ في صعكبات التعمـ األكاديمية تعزل إلى الجنس.

كىنا البد مف اإلشارة إلى أف مسألة المساكاة بيف الجنسيف في صعكبات التعمـ تعتبر كاحدة مف أىـ

نقاط الجدؿ بيف الباحثيف ،فيناؾ بعض الدراسات كشفت أف انتشار صعكبات التعمـ مكزعة بالتساكم

تبيف أف نسبة الذككر ذكم
بيف الذككر كاإلناث كدراسة (1993) Gray & Lyon؛ بينما في دراسات أخرل ّ
صعكبات التعمـ أكثر مف نسبة اإلناث بحكالي 1إلى  % 4منيا دراسة (2006) Hallahan & Kauffman

كدراسة  )4..2(Gargiuloكدراسة Pierangelo & Giuliani, (2008, 8( )4..4( lerner؛ في حيف أشارت

دراسة السعيد( )1997إلى أف شيكع كانتشار صعكبات التعمـ في المرحمة اإلعدادية في مادتي المغة
العربية كالرياضيات ىي أعمى لدل الذككر ،بينما كانت نسبة شيكع صعكبات تعمـ الرياضيات أعمى لدل

اإلناث(.النجار)169 ، 2010 ،

كبتحميؿ نتائج كؿ صعكبة عمى حدة كبدءا بصعكبات تعمـ القراءة ،كحسب دراسات لجمعية

الديسميكسيا العالمية فإف الذككر يعانكف أكثر مف اإلناث بنسبة تتراكح بيف أربعة إلى كاحد حتى سبعة

إلى كاحد ،كيعكد ذلؾ إلى أف مركز المغة في الدماغ يككف أكثر نضجا عند اإلناث

(بمطجي ،)22 ،2010 ،فقد كجدت(بف عركـ )86 ،2010 ،في دراستيا عمى تالميذ السنتيف الثانية
كالثالثة ابتدائي أف ىناؾ فركقا دالة إحصائيا بيف الجنسيف في صعكبة تعرؼ كقراءة الكممات ،كصعكبة

التعرؼ عمى أجزاء الكممة كدمجيا ،كصعكبة الربط بيف الرمز المكتكب كالصكت المنطكؽ ،كصعكبة
التمييز السمعي كلصالح الذككر.

أما بخصكص صعكبات تعمـ الكتابة فقد ظير الفرؽ كاضحا بيف الجنسيف ،كقد يعكد ىذا إلى أف

الكتابة عممية تتـ عف طريؽ تآزر مركب بيف العينيف كاليد كالذاكرة ،فيي تحتاج إلى حاسة الممس كاإلدراؾ

الحركي كالبصرم كالسمعي كاد ارؾ األشكاؿ كاالتجاىات ،كىذه خصائص كما سبؽ كأف أشرنا تتفكؽ
فييا البنت عمى الذكر في أثناء المرحمة العمرية.

كالنتيجة التي خرج بيا الباحثاف تتفؽ مع النتيجة التي خرج بيا الفراني( ،)2010كلكنيا تتعارض

مع ما تكصؿ إليو الزراد( )1991حيث كجد أف صعكبات التعمـ في الكتابة بمغت عند اإلناث
( )%44,6مقابؿ( )%34,6عند الذككر.

يبيف
كقد رأل أبك عكدة( )1986في دراستو أف األخطاء الكتابية تقؿ مع التقدـ في الدراسة ،مما ّ

أف التأخر في الكتابة قد يعزل لعامؿ العمر الزمني لممتعمـ.

كبالنسبة لصعكبات تعمـ الحساب ،فمقد اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسات كثيرة كدراسة

عبد الناصر( )1992كدراسة شاليؼ كآخريف( ،)1998كدراسة كامؿ( ،)1999كدراسة (ليندسام) كآخريف
( ،)2001كدراسة سكداف الزعبي( )2008كالتي أظيرت جميعيا عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف
األطفاؿ الذككر كاإلناث في صعكبات تعمـ الرياضيات.

كعمى العكس مف نتائج دراستنا ،أكضحت دراسة شا ار كآخريف( )1988أف نسبة انتشار صعكبة

تعمـ الحساب عند البنات( )%35كىي أعمى مقارنة بنسب انتشارىا عند األطفاؿ الذككر()%30

(زيادة ،دت ،)18 ،كما خمصت دراسة الفاعكرم( )2010بالقنيطرة إلى كجكد اختالؼ بيف الذككر كاإلناث
في صعكبات تعمـ الحساب ،فقدرىا ب  %63.7لدل الذككر ،ك %5.62لدل اإلناث.

الخالصة العامة والتوصيات:

يتبي ف أف مجاؿ صعكبات التعمـ أصبح تحدم لممدرسة الجزائرية ال يجب
مف خالؿ ىذه الدراسة ّ
إنكاره ،كأف التكفؿ بذكم صعكبات التعمـ كتشخيصيـ أصبح ضركرة لضماف حسف تمدرس أكبر عدد
ممكف مف األطفاؿ كتفادم تيميش كضياع فئات كثيرة مف مختمؼ األعمار ،كمف جية أخرل فإف حسف

إعداد الطفؿ قبؿ التمدرس ببرامج كحسف متابعة مساره الدراسي ككضع مناىج ككسائؿ مناسبة سكؼ يقمؿ

مف نسبة ارتفاع ذكم صعكبات التعمـ ،كسيضمف تمدرس سميـ كبالتالي مردكد جيد لممدرسة ،كىذا
بمساىمة فريؽ عمؿ يضـ أساتذة كأطباء كنفسانييف.

كما أف التحاؽ الطفؿ بالمدرسة في سف مبكرة ىك تكميؼ لمطفؿ بأعماؿ دكف طاقتو كحرمانو

مف التمتع بالمعب ،كلكف ىذا ال يقؼ مانعا أماـ أطفاؿ صغار السف الذيف يتمتعكف بقدرات عقمية عالية
كلكف عندما نتأكد مف كجكد تمؾ القدرات عف طريؽ إخضاعيـ الختبارات الذكاء كالقدرات العقمية ،كىك ما

ال تستطيع المدرسة القياـ بو حاليا.

في ضكء النتائج التي تكصمت إلييا ىذه الدراسة يقدـ الباحثاف مجمكعة مف التكصيات كىي كما
يمي:

 -التكفؿ بفئة ذكم صعكبات التعمـ مف خالؿ إعداد المعمميف كتحسيف تككينيـ في مظاىر الصعكبات

كتشخيصيا ،كاعداد برامج دراسية مبنية عمى أسس تربكية كسيككلكجية.

 -تأخير سف التمدرس حتى سف السادسة لتمكيف الطفؿ مف النضج كالنمك السميـ كالمعب.

 إجراء دراسات مسحية عف ذكم صعكبات التعمـ بالمدارس الجزائرية ،خاصة باالبتدائي ماداـ الكشؼالمبكر يؤدم عمكما إلى الحد مف تفاقـ المخاطر.

 -إعداد أدكات كمقاييس تساعد في الكشؼ عف ذكم صعكبات التعمـ لتمكينيـ مف تمقي برامج تعميمية

تناسبيـ؛ ككذلؾ إعداد برامج إرشادية كعالجية لذكم صعكبات التعمـ.
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