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 ممخص الدراسة  :
ىدفت الدراسة الي تصنيف الخطورة بشكل مبكر وبالتالي يصبح الطالب وأولياء األمور 
شركاء في برنامج الوقاية قبل بداية ظيور الخمل والعجز والتي يصعب عالجو فيما بعد 

عدم االستجابة إلى أشكال وتصنيف الطالب الذين يعانون من صعوبة في التعمم والذين يثبتون 
التعمم الفّعال وبالتالي يقدم ليم برنامج في التعمم الفردي أو األقران الذي يمبي احتياجاتيم وعدم 
تعريض الطالب والطالبات ألزمة نفسية أثناء تحويميم لوحدة التشخيص ومساعدة المعممين في 

كسابيا ميارات جديدة في تشخيص الطالب واتخاذ المسار الصحيح لمحالة وطريقة معالجتي ا وا 
التعامل مع مشاكل الطالب ، واوصت الدراسة الي : االىتمام بالتوسع في تطبيق المبادرات 
الخاصة بالتدخل المبكر الطالب والطالبات المتعثرين دراسيًا وضرورة الكشف المبكر عن 

ت الطالب الطالب والطالبات المعرضين لمتعثر الدراسي وتوعية وتثقيف معممي ومعمما
والطالبات المتعثرين دراسيًا بكيفية التعامل معيم وتوعية أولياء األمور بأسباب التعثر الدراسي 
وكيفية اكتشافو وكيفية التعامل معو وضرورة التعاون بين األسرة والمدرسة في كيفية التعامل مع 

 الطالب والطالبات المتعثرين.
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The study aimed to classify the risk early, and thus students and 
parents become partners in the prevention program before the onset of 
the defect and disability which is difficult to treat later, and to classify 
students who suffer from learning difficulty and who prove lack of 
response to effective forms of learning and thus offer them a program in 
individual learning or Peers who meet their needs and not expose male 
and female students to a psychological crisis during their referral to the 
diagnostic unit, assist teachers in diagnosing students, take the correct 
course of the case, how to treat it, and give it new skills in dealing with 
students' problems. And the necessity of early detection of male and 
female students who are at risk of academic failure and educating and 
educating male and female teachers of students who have struggled to 
study on how to deal with them and educating parents about the causes 
of academic faltering, how to discover it, how to deal with it, and the 
need for cooperation between the family and the school in how to deal 
with struggling students 
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 مقدمة:
ليس الفشل الدراسي مجرد حدث شخصي ييم الطالب وحده، بل إنو مؤشر عمى وجود 
خمل ما، قد يكون في الطالب ذاتو، وقد يكون في المحيط االجتماعي الذي يعيش فيو، ومن ثم 

 الدراسي. تعددت االطروحات والمقاربات التي تطرقت لمشكمة التعثر
وينبغي التمييز بين الفشل والتعثر الدراسي )أو ما يسمى بصعوبات التعمم خاصة النوع 
البسيط منيا(، عمى أساس أن التعثر الدراسي حالة مؤقتة تكاد تكون عادية تصيب معظم 
الطالب، وتعني أنو أثناء التحصيل يجد الطالب صعوبة في فيم واستيعاب مسألة أو فكرة لسبب 

سباب ولكن بمجيود إضافي أو تدخل المعمم في إطار حصص الدعم أو المراجعة يتدارك من األ
 الطالب المسألة، لكن التعثر قد يتحول إلى رسوب إذا لم يتدارك األمر في الوقت المناسب.

فيناك أطفال يتمتعون بذكاء عادي وال يشتكون من أية إعاقات، ومع ىذا يعانون من   
اسي من صعوبات واضحة في اكتساب م يعانون في التحصيل الدر مشكالت تعّممية تجعمي

 استخدام ميارات اإلستماع والكالم أو الكتابة أو التيجئة أو أداء العمميات الحسابية األساسية.و 
وتعتبر مشكمة التعثر الدراسي من أكبر المشكالت تعقيدًا نظرًا لتعدد العوامل المؤثرة 

لفتت أنظار الميمتين بالتربية ومازالت في موقع الصدارة كواحدة والمصاحبة والناتجة عنيا، ولقد 
          من أىم المشكالت التربوية، فال يكاد يخمو منيا فصل أو مدرسة أو بيت، األمر الذي 
        يعكس أثره عمى جميع المحافل العممية والبحثية في مجال التربية وعمم النفس والتربية. 

 (5102)بدران وشريف ومحمد، 
         كما أن الطالب المتعثرين دراسيًا يكون مستوى تحصيميم الدراسي أدنى من
المستوى المتوسط، بحيث يكون ىذا المستوى عند الطالب أقل من قدرتو التحصيمية، وقد يكون 
ذلك في مجال دراسي واحد أو في عدة مجاالت دراسية، وقد يعود ذلك ألسباب اجتماعية أو 

 .الية أو تربوية أو اجتماعية، رغم خموه من المعوقات الخمقية أو العقميةصحية أو انفع
 (5112)عبداليادي، 

وعندما نريد كشف التعثر الدراسي، فإنو من الالزم المجوء إلى عممية التشخيص والتقييم، 
باعتبارىا جممة من اإلجراءات التي نقوم بيا بواسطة أساليب وأدوات تمكن من الكشف عن 

تعثر الدراسي لدى المتعممين، ذلك أنو يصعب أن نضع أنشطة لمدعم والتصحيح، إذا لم موطن ال
 نقم بمجموعة من اإلجراءات تتعمق بعممية التشخيص والتقييم.

ويمكن تقسيم التعثر الدراسي إلى ثالثة مستويات: البسيط، المتوسط، الشديد، تقترح 
 .ه الفئة كل حسب مستوى الصعوبةبخصوص الدعم التربوي أن يتم التعامل مع أفراد ىذ

عادة ما تصنف العوامل المؤدية إلى التعثر الدراسي إلى عوامل ذاتية، وأخرى خارجية و 
 تؤثر في أداء الطالب، وأخرى تعود لممدرسة والنظام التعميمي.
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ومن التدخالت المناسبة مع الطالب ذوي التعثر الدراسي التدخالت القائمة عمى منيجية 
لمتدخل المبكر، فمن أىم المميزات في ىذه التدخالت المواجية المبكرة من أجل الوقاية االستجابة 

أو العالج بداًل من انتظار الفشل. وقد أظير استخدام منيجية االستجابة لمتدخل المبكر نتائج 
إيجابية في تحسين مستوى كثير من المعرضين لخطر صعوبات التعمم والتعثر الدراسي من 

التدريس في مراحل تعميمية مختمفة مثل مرحمة ما قبل المدرسة والروضة، وفي خالل تكثيف 
 (5102الصفوف األولية. )أحمد ومصطفى وأحمد، 

وقد اعتمد البحث الحالي عمى استخدام إحدى المبادرات القائمة عمى منيجية االستجابة 
والطالبات المتعثرين في  لمتدخل المبكر، وىي مبادرة ُمساَندة، التي تيدف إلى ُمساَندة الطالب

( استمارات تعتمد عمى تقييم نقاط القوة 3الصف األول االبتدائي. وتقوم ُمساَندة عمى استخدام )
والضعف لمحالة وتقييميا وترتكز في التقييم عمى الوضع التعميمي لمطالب وقدراتو اإلدراكية 

 وسموكو االجتماعي والنفسي.
 مشكمة البحث:

شرات األساسية لمعرفة ما عند الطالب من قدرات واستعدادات، يعد التحصيل من المؤ 
فالطالب الذي يحقق درجة مرتفعة في أحد اختبارات التحصيل يعتبر من الطالب المتفوقين 
عقميا؛ ألن ىناك عالقة موجبة بين الذكاء والتحصيل الدراسي، كما أثبتت ذلك نتائج البحوث 

يق درجة مناسبة في التحصيل تتمشى مع قدراتو العقمية السابقة، أما الطالب الذي يخفق في تحق
فيعتبر صاحب مشكمة، قد يكون ىذا الطالب من ذوي صعوبات التعمم أو متعثرًا دراسيًا، أو من 

 (5112بطيئي التعمم. )عبداليادي، 
وتواجو المدرسة الحديثة بعض المشكالت التربوية التي تعوق أداء رسالتيا وتحقيق 

التي استأثرت  -مشكمة التعثر الدراسي -وجو األكمل، ومن بين ىذه المشكالتأىدافيا عمى ال
باىتمام المربين واآلباء والطالب عمى حد سواء لما ليا من آثار سمبية خطيرة عمى المجتمع 
تتمثل في إىدار الطاقات المادية والمعنوية وتردي نتائج العممية التعميمية التربوية، وبذلك فإن 

ليست مشكمة الطالب فحسب، بل إنيا مشكمة األسرة أيضا لما تسببو من خيبة ىذه المشكمة 
 (5102األمل والقمق وأعباء مادية لمواجيتيا. )بدران وشريف ومحمد، 

ويمثل التعثر الدراسي مشكمة تربوية واجتماعية ونفسية تؤدي إلى إعاقة ونمو وتقدم 
          لوقت نفسو ىدرًا في الطاقة البشرية.الطالب نفسيًا واجتماعيًا وتربويًا، كما تمثل في ا

         وىذه المشكمة تنتشر بشكل أكبر في مرحمة التعميم االبتدائي عمى وجو الخصوص وذلك 
بحكم استيعاب ىذه المرحمة لمعظم األطفال التي تتراوح أعمارىم ما بين الست إلى ثمان سنوات، 

           الفروق الفردية ونسبة ال بأس بيا من من حيث يوجد بين ىؤالء األطفال نسبة عالية من
 التأخر الدراسي.
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ومكمن خطورة ىذه المشكمة أيضًا يتمثل في تأثيراتيا السمبية العميقة عمى الجوانب 
اإلنفعالية والدافعية من شخصية الطالب والتي تمعب دورًا ىامًا في أدائو المدرسي وتحصيمو، 

شعور الطالب باإلحباط والتوتر والقمق، وعدم الثقة بالنفس نظرًا حيث يتزايد مع إشتداد وطأتيا 
لعجزه عن مسايرة زمالئو ومجاراتيم في الدراسة، وفشمو في تحسين معدل تحصيمو الدراسي، كما 
يتدنى تقديره لذاتو، وربما ينمي مفيومًا سالبًا عن الذات، وبمرور الوقت تفتر ىمتو، وتتزايد 

 (5105د ال يبالي بواجباتو المدرسية. )الغول، إعتماديتو عمى غيره، وق
        وقد الحظت الباحثة ندرة الدراسات التي أجريت عمى المبادرات القائمة عمى       

منيجية االستجابة لمتدخل المبكر في التغمب عمى التعثر الدراسي، مما دفع الباحثة إلى إجراء 
 البحث الحالي.

البحث الحالي في محاولة الكشف عن دور ُمساَندة  وبناًء عميو يمكن تمخيص مشكمة
 القائمة عمى منيجية االستجابة لمتدخل المبكر مع الطالب المتعثرين دراسيًا.

 أىداف البحث:
تصنيف الخطورة بشكل مبكر وبالتالي يصبح الطالب وأولياء األمور شركاء في برنامج  .1

 جو فيما بعد.الوقاية قبل بداية ظيور الخمل والعجز والتي يصعب عال
تصنيف الطالب الذين يعانون من صعوبة في التعمم والذين يثبتون عدم االستجابة إلى  .0

أشكال التعمم الفّعال وبالتالي يقدم ليم برنامج في التعمم الفردي أو األقران الذي يمبي 
 احتياجاتيم.

 عدم تعريض الطالب والطالبات ألزمة نفسية أثناء تحويميم لوحدة التشخيص. .3
ساعدة المعممين في تشخيص الطالب واتخاذ المسار الصحيح لمحالة وطريقة معالجتيا م .4

كسابيا ميارات جديدة في التعامل مع مشاكل الطالب.   وا 
 أىمية البحث:

 يمكن توضيح األىمية العممية والعممية لمبحث الحالي في الجوانب التالية:
التعثر الدراسي، والتي أصبحت  يتصدى البحث الحالي لواحدة من المشكالت اليامة وىي -

في زيادة مستمرة، مما يترتب عميو مشكالت مدرسية وأسرية تشكل عبء عمى الطالب 
 والمعمم واألسرة.

            تتضح األىمية العممية لمبحث الحالي في تزويد القائمين عمى العممية التعميمية  -
دراسة ميدانية عن ُمساَندة القائمة )المعممات والمشرفات( في مجال التعثر الدراسي بنتائج 

 عمى التدخل المبكر مع الطالب المتعثرين دراسيًا.
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يفتح البحث الحالي المجال أمام الباحثين الراغبين في إعداد المزيد من الدراسات التي  -
تيدف إلى إيجاد برامج ومبادرات لمعالجة التعثر الدراسي، وذلك من خالل تزويدىم 

 ات التي ثبتت فاعميتيا في التعامل مع الطالب المتعثرين دراسيًا.بمجموعة من االستمار 
تسيم مبادرة ُمساَندة القائمة عمى منيجية االستجابة لمتدخل المبكر مع الطالب المتعثرين  -

دراسيًا في تخفيض أعداد الطالب المتعثرين دراسيًا، مما يخفف من ىدر الجيد والمال، من 
 ل المعممين يقدمون خدماتيم لمطالب بشكل أفضل وأدق.خالل التشخيص الدقيق الذي يجع

تساعد مبادرة ُمساَندة القائمة عمى منيجية االستجابة لمتدخل المبكر في تقميل عدد الطالب  -
 المحالين إلى وحدة التشخيص، واكتشاف الحاالت التي ال تستدعي التشخيص.

 حدود البحث:
تعرف عمى دور ُمساَندة القائمة عمى عمى الاقتصر البحث الحالي  الحدود الموضوعية: .1

 التدخل المبكر مع الطالب المتعثرين دراسيًا.
تم تطبيق البحث الحالي في المدارس االبتدائية التابعة لمكتب تعميم غرب  الحدود المكانية: .0

 الدمام.
اقتصر البحث الحالي الطالب المتعثرين دراسيًا بالصف األول االبتدائي  الحدود البشرية: .3

 لمدارس االبتدائية التابعة لمكتب تعميم غرب الدمام.في ا
ىـ، 0331/0332تم إجراء البحث الحالي في السنوات الدراسية  الحدود الزمنية: .4

 ه.0331/0330ىـ، 0332/0331
 مصطمحات البحث:

 التعثر الدراسي: .1
يعرف التعثر الدراسي بأنو انخفاض المستوى التحصيمى لمطالب نتيجة العجز عن مسايرة 

مالئو في الدراسة لسبب من أسباب العجز العقمية أو الجسمية أو االجتماعية أو االنفعالية أو ز 
االقتصادية، ومن ثم فقد يحدث التعثر الدراسي بسبب انخفاض نسبة الذكاء أو الحرمان الثقافي 

 واالجتماعي أو االضطراب االنفعالي، وبيذا يكون التأخر الدراسي وظيفيًا.
ر الدراسي عامًا في جميع المواد الدراسية أو في مادة دراسية معينة. وقد وقد يكون التعث

يكون تعثرًا دائمًا أو مؤقتًا مرتبطًا بموقف معين، أو تعثرًا حقيقيًا يعود ألسباب عقمية أو غير 
 ظاىري يعود إلى أسباب غير عقمية.

 منيجية االستجابة لمتدخل المبكر: .0
مبكر بأنيا ممارسة يجب استخداميا مع الطالب الذين تعرف منيجية االستجابة لمتدخل ال

يعانون من التعثر الدراسي، أو الطالب المتوقع أن يكون لدييم تعثر دراسي، بيدف منع الفشل 
األكاديمي ليؤالء الطالب. وىي منيجية حديثة تبنى عمى مرحمة التقييم من خالل التحديد 

 قة )صعوبات التعمم(.والتشخيص المبكر لمطالب المعرضين لخطر اإلعا



 عبير بنت سمطان بن عبداهلل القحطاني /أ          منيجية االستجابة بحث قائم عمى 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

   و0202يىنيى    -انسابع  انعدد   -  63  جملهدا 044
 

 

 بحث ُمساَندة: .3
 بحث لُمساَندة الطالب والطالبات المتعثرين في الصف األول االبتدائي. وىو

 األدب النظري:
 أواًل: التعثر الدراسي:

 مفيوم التعثر الدراسي: .1
اختمف التربويون في تحديد مفيوم التعثر الدراسي بسبب تداخل العوامل المسببة لو، 

 ه التعريفات:وفيما يمي بعض ىذ
انخفاض في تحصيل الطالب وتدني نسبة التحصيل، ودون المستوى العادي المتوسط 
لمادة دراسية أو أكثر؛ نتيجة ألسباب بيئية وأسرية واجتماعية ودراسية، ويتكرر رسوبو رغم ما 

 (5112لديو من قدرات تؤىمو لموصول إلى مستوى تحصيل دراسي يناسب سنو. )عبداليادي، 
التدني في مستوى التحصيل عند الطالب، نتيجة النخفاض القدرات العقمية  حالة من

          المدرسية( -الشخصية -االجتماعية -والجسمية، والتي تتأثر بغيرىا من العوامل )االنفعالية
                   ينشأ عنيا انخفاض درجات الطالب في االختبارات التحصيمية ألكثر من مادة. 

 (5102شريف ومحمد، )بدران و 
ومن خالل التعريفات السابقة يمكن استخالص بعض الجوانب التي يجب أخذىا بعين 

 االعتبار عند العمل مع المتعثرين دراسيًا، وىي:
 ليس كل ما يعانيو الطالب من تعثر دراسي يرجع إلى عوامل عقمية. -
ل، وقد يعاني المتعثر قد يكون سبب التعثر الدراسي عامل واحد، وقد يكون عدد من العوام -

 دراسيًا من مشكالت أخرى نفسية أو اجتماعية أو أسرية.
نما ىي موجودة في كل ال تقتصر خطورة التعثر الدراسي عمى  - الوسط المدرسي فحسب، وا 

مظير من مظاىر الحياة، في البيت ومع األصدقاء وفي األنشطة الرياضية أو الفنية أو 
 نشطة أخرى.العممية أو االجتماعية أو أية أ

يجب أن نتبين مواطن القوة لدى الطالب، وأن نتعمم كيف نعززىا وننمييا ونطورىا، كما  -
نما نحاول تخفيف  عمينا أن نتعرف مواطن الضعف عنده، فال نعمل عمى تضخيميا، وا 

 أثرىا عميو واالستعاضة عن خسارتو فييا، بما نمنحو من قوة في مواطن أخرى.
لمتعثر دراسيًا بطريقة سميمة من الناحية النفسية، وأن نبعث يجب التعامل مع الطالب ا -

 األمل في نفسو، وأن بإمكانو إحراز تقدمًا ممموسًا.
كل فرد لديو قدرات متفاوتة في المجاالت المختمفة، فقد تكون متدنية وقد تكون عادية وقد  -

ىذا التباين  تصل إلى حد التفوق في بعض األحيان، وكذلك الطالب المتعثر دراسيًا لديو
 في القدرات.
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 أنواع التعثر الدراسي: .0
 يصنف العديد من الباحثين التعثر الدراسي إلى:

 تعثر دراسي مستمر أو دائم: وىو التأخر المتراكم منذ سنوات دراسية سابقة. -
تعثر دراسي مؤقت أو عرضي: وىو التأخر الذي ال يدوم طوياًل، فقد يتأخر الطالب عن  -

  ا، ألسباب معينة ولكن بزواليا يتحّسن وضع الطالب.زمالئو في امتحان م
تعثر دراسي عام: وىو تأخر يكون في جميع المواد الدراسية أو في معظميا، وفي مثل ىذه  -

 الحاالت غالبًا ما يكون ذكاء الطالب دون المتوسط.
تعثر دراسي خاص: وىو تأخر الطالب في بعض المواد الدراسية مثل الحساب أو الكيمياء  -

 و الفيزياء، وفي ىذه الحالة يكون ذكاء الطالب متوسطًا أو في حدود العادي.أ
تعثر دراسي حقيقي: وىو التأخر الذي يقرره الفحص الدقيق والمتابعة العممية ويجعل الحكم  -

 . عمى الطالب صادقًا وموضوعياً 
، أما تعثر دراسي ظاىري: في ىذا الشكل من التأخر الدراسي تكون قدرات الطالب عالية -

مستوى تحصيمو أو أدائو فيكون أقل من ىذه القدرات وبإمكان الطالب أن يجتيد ويصبح 
 من المتفوقين.

تعثر دراسي وظيفي: حيث تكون قدرات الطالب العقمية والجسمية حسنة وال يعاني من  -
اضطراب عضوي أو عصبي أو عقمي، إنما الخمل يكون في الناحية الوظيفية حيث ال 

 بشكل منسجم بحيث تؤدي إلى التأخر الدراسي. تعمل الوظائف
تعثر دراسي غير وظيفي: ويرجع ىذا النوع من التأخر إلى وجود اضطرابات عضوية  -

 . عصبية لدى الطالب، أما ىو في حالة المرض أو اإلعاقة أو اإلصابة بحادث معّين
 مظاىر التعثر الدراسي: .3

 تتعدد مظاىر التعثر الدراسي، ومن أىميا ما يمي:
التأّخر العام: ويظير في ضعف الطالب في جميع المواد الدراسية وىو مرتبط بنقص في  -

 . 11إلى  01الذكاء العام حيث ال تتعّدى نسبة الذكاء عند طالب ىذه الفئة 
التأّخر النوعي أو الخاص: ويظير في ضعف الطالب في مادة أو بعض المواد فقط وىو  -

الخاصة؛ كالقدرة الرياضية أو القدرة المفظية أو القدرة مرتبط بعدم كفاية القدرات العقمية 
 الفنّية أو القدرة عمى الحفظ والتذكر ... الخ. 

التأّخر الفردي: ويتمّثل في تأّخر طالب أو عدد قميل من الطالب في قسم دراسي معّين،  -
 وىو غالبًا ما يكون مرتبطًا بالظروف الشخصية لكل طالب. 
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ى في الضعف العام في قسم دراسي معّين أو في مجموعة من التأّخر الجماعي: ويتجمّ  -
األقسام أو في مدرسة أو ناحية معّينة، وىو غالبًا ما يكون ناشئًا عن أسباب مدرسية أو 

 عن ظروف المحيط.
 خصائص الطالب المتعثرين دراسيًا: .4

 5111أشارت العديد من األدبيات والدراسات التربوية والنفسية )مثل: المطيري، 
( إلى وجود مجموعة من الخصائص والصفات التي يتسم بيا الطالب 5112عبداليادي، و 

 المتعثرون دراسيًا، ومن أىميا ما يمي:
ومنيا ضعف الذاكرة، وعدم القدرة عمى التفكير المجرد واستخدام  الخصائص العقمية: -

ود تناسب الرموز، وقمة الحصيمة المغوية، وضعف إدراك العالقات بين األشياء، وعدم وج
 بين ما عند الطالب من قدرات عقمية وبين تحصيمو األكاديمي.

قد ال يكون الطالب في صحتو الجسمية الكاممة وقد تكون لديو  الخصائص الجسمية: -
أمراض ناتجة عن سوء التغذية، وقد تكون لديو لديو مشاكل سمعية أو بصرية أو عيوب 

 أو زوائد أنفية. في األسنان أو تضخم في العدد أو في الموزتين
ومنيا فقدان أو ضعف الثقة بالنفس، وشرود الذىن أثناء الدرس،  الخصائص االنفعالية: -

وكثرة الحركة، وعدم القدرة عمى التحمل، وتشتت االنتباه، والشعور بالدونية أو الشعور 
م بالعداء، والنزعة لمكسل والخمول، وسوء التوافق النفسي، وردود الفعل السريعة، والقيا

بطرح سؤال في  موضوع معين ثم االنتقال إلى موضوع آخر قبل معرفة اإلجابة عمى 
 سؤال الموضوع األول.

: ومنيا القدرة المحدودة في توجيو الذات والتكيف مع الخصائص الشخصية االجتماعية -
المواقف الجديدة، واالنسحاب من المواقف االجتماعية واالنطواء تفاديًا لوقوع  المشاكل 

 نبًا لمواجيتيا، والرفض المطمق والعناد.وتج
 أسباب التعثر الدراسي: .5

 تتعدد األسباب والعوامل المؤدية إلى التعثر الدراسي، ومن أىميا ما يمي:
 أسـبـاب ذاتــيــة: -

بما   وىي التي ليا عالقة بالطالب نفسو، كضعف الذكاء أو ضعف الصحة الجسمية،
األمراض المؤقتة أو المزمنة إضافة إلى عالقة  في ذلك قصر في الحواس أو التعرض لبعض

 التعثر الدراسي بالصحة النفسية لمطالب.
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 أسباب ترجع إلى المعمم:  -
يعتبر المعمم وطريقة تدريسو من أىم المحاور الرئيسية في أسباب التعثر الدراسي.  

المتعمم، ولذلك فإنو من واجب المعمم أن يراعي في تدريسو ما يمي: أن يبدأ من حيث يعرف 
ويجعل الدرس ذا أىمية لممتعمم، ويعطي أمثمة ويطرح أسئمة تثير تفكير المتعمم، ويكون شخص 
ودود ويبحث مع المتعمم عن مواطن الصعوبة التي يواجييا، ويشجع اإلجابات الصحيحة وال 
تعتمد عمى العقل بل ناقش اإلجابات الخاطئة، وينوع الواجبات في حدود قدرات الطالب، 

ح الواجبات المنزلية بعناية، ويشعر كل متعمم بإمكانية  نجاحو وتقدمو، ويتعامل مع ويصح
المتعممين برفق وصبر، وينوع طرق التدريس، ويستخدم وسائل تعميمية مناسبة، ويعطي جزءًا من 
وقتو لمعالج الفردي داخل وخارج الحصة، ويكون شخص متفائال وال يستخدم  كممات تيديديو 

بالفشل أو تيدم ثقتو بنفسو، ويكون جماعة نشاط لممواد الدراسية يقدم فييا قصص  تشعر المتعمم
 وأشكال جمالية وألعاب وفوازير وأعمال حسابية وىندسية يشارك المتعممين في عمميا.

 األسباب الجسمية: -
إن الضعف الصحي العام وسوء التغذية وضعف الجسم في مقاومة األمراض يؤدى إلى  

والعجز عن تركيز االنتباه وكثرة التغيب عن المدرسة وىذا يؤثر عمى التحصيل الفتور الذىني 
الدراسي، فقد يتغيب الطالب عن عدة دروس مما يؤثر في تحصيمو البنائي لممادة الدراسية. كما 

 أن بعض الطالب قد يعانون من ضعف في اإلبصار، مما يؤثر سمبيًا عمى مستواىم الدراسي.
 األسباب االنفعالية: -

ىناك عدة عوامل انفعالية تعوق األطفال األصحاء واألذكياء في المدرسة بما يتفق مع  
مستواىم ، فالطفل المنطوي القمق يجد صعوبة في مجابية المواقف والمشكالت الجديدة. وقد 
يرجع قمق األطفال إلى تعرضيم ألنواع من الصراعات األسرية أو صراعات نفسية بداخميم 

فإن مثل ىذا الطفل قد يجد المدرسة بيئة ميددة ، وخاصة إذا اتخذ المعمم  وميما يكن من شئ
موقف المعاقب المتسمط، ولم يقم بدوره كموجو لمطالب وميسر ليم في التغمب عمى الصعوبات 
المدرسية، وقد يجد بعض الطالب فى دروس الضرب والقسمة مثال مصادر قمق، وقد تشتت 

عمييم من توجييات، فيزداد تأخرىم ويزيد قمقيم ويدور الطالب  انتباىيم وتمنعيم من متابعة ما
في دائرة مفرغة. وعالقة الطالب بالمعمم امتداد لعالقتو بوالديو، فإذا كانت ىذه العالقة سيئة فقد 
تنعكس أيضا عمى عالقتو بمعممو، فيجد المعمم صعوبة في اكتساب ثقة الطالب وتعاونو. وقد ال 

ى من النضج االنفعالي يالئم التحاقيم بالمدرسة وما يرتبط من اعتماد يبمغ بعض الطالب مستو 
األطفال الذين يجدون حماية زائدة وضمانا مبالغا فيو يعوق نموىم ويصعب عمييم الحياة 

 المدرسية ألنيا تتطمب بذل الجيد والتوافق. 
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 :أسباب ترجع إلي العوامل النفسية والمعرفية -
ة فان عوامل ومتغيرات نفسية كثيرة تسيم في التعثر العوامل السابق باإلضافة إلى

الدراسي، فالطالب المتعثرون دراسيًا قد يظيرون اضطربًا في الوظائف النفسية األساسية مثل 
والتذكر وصياغة المفاىيم ، ذلك انو يمكن أن نجد بينيم عمى سبيل المثال، من  اإلدراك الحسي

ادة التي تعمموىا حديثًا، أو تنظيم فكرة ميمة، أو كتابة يستطيعون أدراك الجيات، أو تذكر الم ال
 .جممة مناسبة

 :أسباب ترجع إلي العوامل التربوية -
إن نجاح أو إخفاق الطالب المتعثرين دراسيًا في المدرسة، ىو نتيجة لتفاعل بين ذوات 

ية بين الخاصة التي يواجيونيا في غرفة الصف، بما فييا الفروق الفرد الطالب وبين العوامل
واختالف طرق التدريس، ويتضمن ذلك التفاعل المناسب بين احتياجات الطفل  المعممين،

 التعميمية والوسائل المتاحة في غرفة الصف، فاالنسجام المالئم أو التكيف يعني نجاح كل من
 .يتعمموا األطفال والمعممين؛ نجاح المعممين في أن يعمموا ونجاح األطفال في أن

 أسباب أخرى: -
ومنيا ظاىرة االزدحام بمدارس التعميم العام، وقمة الوسائل التعميمية وعدم مالءمة المتوفر 

عدم مواكبة بعض المدارس لمتطور التكنولوجي المستمر لممحيط، وعدم ، و منيا لممناىج الجديدة
و بعد عمميم عن مقر سكناىم مما يؤثر سمبا عمى مردوديتيم، ووجود  استقرار بعض المعممين

جيزة اإللكترونية واليواتف الذكية المتصمة باإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي في اآلونة األ
األخيرة من أىم أسباب التعثر الدراسي لدى الطالب األكبر سنًا ممن ُيسمح ليم بامتالك تمك 
األجيزة وذلك نظرًا لموقت الكبير الذي يستغرقونو في تصفح الشبكة العنكبوتية، ومن أسباب 

لتعثر الدراسي التي ال يد لمطالب  فييا ىي كثرة األعباء اإلضافية وكثرة المقررات الدراسية ا
 وضيق  وقت استذكار كل المواد المقررة األمر الذي يؤدي بال شك لتعثر دراسي مؤكد.

 المداخل النظرية لتفسير التعثر الدراسي: .6
 :المنحى الفيسيولوجي -

عطيات والعوامل الفردية الذاتية لمطالب في مقاربتيا اعتمدت الكثير من الدراسات عمى الم
لمتعثر الدراسي، وتشمل ىذه العوامل القدرات والممكات العقمية، والخصائص االنفعالية الوجدانية، 
والمميزات الفيزيولوجية العضوية، وترمي ىذه المقاربة إلى ربط التعثر الدراسي بالحالة العامة 

ية ورعاية طبية ونوم... كما يشير ىذا المنحى إلى االختالالت لمصحة وما يتعمق بيا من تغذ
 .الذىنية التي يمكن وقوعيا، واالضطرابات التي قد تصيب الغدد
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 :المنحى السيكولوجي -
ييتم ىذا المنحى بالعامل النفسي لمطالب المتعثر دراسيا، ذلك أن تعرض الطالب ألي 

جداني، أو اختالل في التركيبة توتر، أو قمق، أو اضطراب نفسي، أو نقص وضمور و 
السيكولوجية، سيؤدي ال محالة إلى تأثير ظاىر عمى القدرات العقمية والفكرية وعدم توظيفيا 
توظيفًا سميمًا من حيث االستيعاب، واإلدراك، والتحميل، والتركيب، والمقارنة، ومن ثم حدوث 

 تعثر دراسي.
 :المنحى االقتصادي -

العوامل االجتماعية والتعثر أو الفشل الدراسي، ذلك أن ربطت الكثير من البحوث بين 
المحيط العائمي المشحون بالمشاكل، الموسوم بالتفكك يؤدي إلى التأثير عمى التحصيل، وبالتالي 
إلى التعثر الدراسي، ناىيك عن عوامل الفقر والحرمان االقتصادي، ودورىا أو تأثيرىا السمبي 

 عمى الطالب.
 تعميم الطالب المتعثرين دراسيًا:المبادئ األساسية ل .7

عداد أي برنامج تربوي  توجد مجموعة من المبادئ التي يجب األخذ بيا عند وضع وا 
لمطالب المتعثرين دراسيًا والتي تساعد عمى تسييل عممية التعمم وتحقيق أفضل قدر من التعمم 

 في الحدود القصوى التي يستطيع الطفل الوصول إلييا وىي كما يمي:
جعل الطالب يفشل: وذلك من خالل تنظيم المعمومات واستخدام الوسائل واألساليب ال ت -

 التي تساعد الطالب عمى الوصول إلى االستجابة الصحيحة.
تزويد الطالب بالتغذية الرجعية مباشرة: وتعني تزويد الطفل الدائم بالمعمومات التي يتعرف  -

 من خالليا عمى أخطائو.
التي يقدميا الطالب: بمعنى أن يكون التعزيز واضًحا  تعزيز االستجابات الصحيحة -

وصريًحا ومرتبًطا ارتباًطا مباشًرا باالستجابات الصحيحة؛ حتى يتمكن الطالب من الربط 
 بين االستجابة والتعزيز.

تحديد المستوى األفضل ألداء الطالب: بمعنى ضرورة تحديد مستوى قدرات الطالب، حتى  -
 صل إليو بدون أن نطمب منو أداء ميمة يواجو فييا الفشل.نحدد أفضل أداء يمكن أن ي

توفير االنتقال اإليجابي لممعرفة من موقف إلى آخر: وتعني التأكد أن الطالب قد استوعب  -
 المعمومة جيًدا قبل االنتقال بو إلى ميمة أخرى.

ي قدرات تكرار الخبرات التعميمية المقدمة لمطالب: فاستخدام مبدأ التكرار في التعمم ينم -
كما يجب توزيع  -الطالب عمى التذكر واستدعاء الخبرات التعميمية والعالقات بين األشياء

 عمميات التكرار عمى فترات زمنية مختمفة.
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تقميل عدد المفاىيم المراد تعميميا لمطالب: توصي الدراسات بضرورة التقميل من كم  -
جديدة لمطالب إال إذا تأكدنا أن المعمومات التي تدرس لمطالب، فال يمكن تقديم معمومة 

 المعمومات السابقة قد أصبحت مألوفة لديو.
ترتيب المواد التعميمية التي تقدم لمطالب: وذلك من خالل وضع وتنفيذ الوسائل بشكل  -

 جذاب يثير انتباه الطالب ويسيل عميو االنتباه إلى المثيرات التي تسيل عممية التعمم.
ذلك ألن تقدير الطالب لذاتو يعتمد عمى مدى نجاحو في توفير فرص النجاح لمطالب: و  -

الميمات التي يطمب منو القيام بيا، لذا يجب تقديم برامج يومية لمطالب تسمح لو بالنجاح 
 في أىداف قصيرة المدى وطويمة المدى أيًضا.

يجب أن تتم عممية التعميم عمى أساس منتظم ومتتابع: وذلك من خالل تقديم الميمات  -
ة قبل الميمات الصعبة ويتم التعميم عمى أساس خطوة بخطوة وخاصًة أننا نتعامل البسيط

 مع طالب محدود القدرة.
تشجيع الطالب عمى بذل مزيد من الجيد: وذلك من خالل التعزيز والشعور بالرضا أثر  -

 النجاح، وكذلك التنوع في تقديم المواد والخبرات التعميمية، وأيًضا جعل الزمن بسيط حتى ال
 يمل الطالب.

 ثانيًا: منيجية االستجابة لمتدخل المبكر لعالج التعثر الدراسي:
 االفتراضات التي تقوم عمييا منيجية االستجابة لمتدخل المبكر: .1

 تقوم منيجية االستجابة لمتدخل المبكر عمى العديد من االفتراضات، ومنيا:
لتحميل الكيفي يمكن أن يعمل أن النظام التعميمي القائم عمى التشخيص الذي يعتمد عمى ا -

 بفاعمية لجميع الطالب باختالف صعوباتيم.
 أن التدخل المبكر يعتبر من األمور الميمة التي تساعد عمى منع ظاىرة انتظار الفشل. -
أن منيجية االستجابة لمتدخل المبكر تقدم خدمات متعددة الجوانب من الناحية األكاديمية  -

فع مستوى الميارات المحددة لمطالب وزيادة دافعيتو نحو والناحية النفسية، فيي تحاول ر 
 التعمم.

أن منيجية االستجابة لمتدخل المبكر يجب استخداميا من أجل اتخاذ قرارات صحيحة شأن  -
 خدمات التربية الخاصة التي تقدم لمطالب ذوي صعوبات التعمم.

 الي الجودة.أن التدخالت العالجية يجب أن تكون مصممة عن طريق منيج أكاديمي ع -
يجب مراقبة تقدم مستوى الطالب عند تطبيق نموذج االستجابة لمتدخل من أجل معرفة  -

 (5102)رشيد،  مدى نجاح التدخالت األكاديمية المقدمة لو.
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 خصائص منيجية االستجابة لمتدخل المبكر: .0
 توجد مجموعة من الخصائص لمنيجية االستجابة لمتدخل المبكر ، ومن أىميا:

امج والبيئات التربوية ويتطمب تعاون جميع العاممين بالمدرسة الذين يشتركون في تشمل البر  -
 تعميم األطفال. 

البيانات الناتجة عن تطبيق منيجية االستجابة لمتدخل المبكر يجب أن تستخدم مع بيانات  -
 التقييم األخرى لتقرير مدى أىمية الطالب لمحصول عمى خدمات التربية الخاصة. 

 االستجابة لمتدخل المبكر نظامًا متعدد المراحل لمتدخالت المكثفة المختارة.  تمثل منيجية -
تعتمد منيجية االستجابة لمتدخل المبكر عمى التدخل الفعال واستخدام المدخالت التربوية  -

 الفعالة. 
تتضمن منيجية االستجابة لمتدخل المبكر تقييمًا لممراحل المختمفة لمنظر في مدى تقدم  -

 الطالب. 
 ؤكد منيجية االستجابة لمتدخل المبكر عمى رفض انتظار الفشل وضرورة التدخل المبكر.ت -

 (5102)أبا حسين والسماري،     
 مستويات منيجية االستجابة لمتدخل المبكر: .3

 يتم تطبيق منيجية االستجابة لمتدخل المبكر وفق مجموعة من المستويات، وىي:
 المستوى األول: -

حمة التدخل المبكر" ويقوم ىذا المستوى عمى فرضية أن ويطمق عمى إجراءاتو "مر 
عدم االستجابة يكون بسبب عدم تقديم تدريس مالئم لمطالب المعرضين لخطر اإلعاقة 
)صعوبات التعمم(، ويتم في ىذه المرحمة الكشف عن نوع وجودة التدريس المقدم لمطالب 

مثل التعبير الشفيي والكتابي،  المعرضين لصعوبات التعمم أو ممن يعانون من صعوبات معينة
وميارات القراءة األساسية، وميارات الطالقة القرائية، وميارات الفيم القرائي، وحل المشكالت 
الرياضية. ويتم فيو تقديم برنامج تعميمي عام لمطالب يدرس عن طريق معمم التعميم العام في 

عرضين لخطر صعوبات التعمم صف التربية العامة، ويقوم مدرسو الصف بتحديد الطالب الم
جراء تقييم ألدائيم في  كما يتم فيو تحديد الطالب الذين ال يستجيبون ليذه الخدمات التدريسية وا 

 الميارات األساسية.
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 المستوى الثاني: -
وفيو يتم توفير تدخل قائم عمى البحوث العممية، ومراقبة استجابات الطالب ليذه 

حال تقدم الطالب في ىذه المرحمة يمكنيم الرجوع إلى التدخالت من خالل التقييمات، وفي 
المستوى األول من التدخالت، وفي كمتا ىاتين المرحمتين األولى والثانية ينبغي أن يكون اليدف 
واضحا من التدخل، والسبب في ذلك يكمن في إمكانية تقييم أداء الطالب في المستوى األول 

ن ممارسات كال المستويين، ويتم في ىذه المرحمة تقديم وأدائو في المستوى الثاني والمقارنة بي
دعم إضافي لمطالب الذين ال يحققون تقدما كافيا في التعميم العام، ويتم داخل الفصل العادي 

 3إلى  3بصورة جماعية أو فردية، ويمكن أن يكون التدريس في مجموعات صغيرة متجانسة من 
 م متخصص أو معمم تربية عامة.طالب، ويمكن أن يتم التدريس عن طريق معم

 المستوى الثالث: -
      وفيو يتمقى الطالب تدخال أكثر كثافة، وغالبا يتم تقديمو عن طريق معمم متخصص
ذا لم يظير الطالب تقدما يتم تحويمو لمتقييم الشامل، حيث يتم إجراء تقييمات  ولمدة أطول، وا 

         الطالب المستيدف لخدماتيا. مختصرة لمتربية  الخاصة من أجل لمحكم عمى استحقاق
 (5102)أحمد ومصطفى وأحمد، 

 مميزات منيجية االستجابة لمتدخل المبكر: .4
 تتعدد مميزات منيجية االستجابة لمتدخل المبكر ، ومنيا:

تعدد مستويات التدخالت التدريسية المتزايدة لصالح الطالب يقمل االعتماد عمى التشخيص  -
لممارسات غير المدروسة التي يتم التعامل بيا مع الطالب الذين ال المبدئي لممعمم وكذلك ا

 يستجيبون بشكل كافي لمتدريس القائم.
التركيز عمى الميارات األكاديمية ذات الصعوبة لدى الطالب وليس عمى العمميات المعرفية  -

الذكاء غير المرئية مثل القصور في عمميات التجييز التي يتبناىا نموذج التباعد بين نسبة 
 ومستوى التحصيل.

 التركيز عمى ميارات التعمم وليس مجرد التحصيل اآلني. -
 التركيز عمى مخرجات الطالب. -
تقمل منيجية االستجابة لمتدخل المبكر بإجراءاتيا موقف انتظار الفشل حيث يحصل  -

 الطالب عمى المساعدة مباشرة في بيئة الصف في التربية العامة.
لمتدخل المبكر من عدد الطالب المستحقين لخدمات التربية تقمل منيجية االستجابة  -

الخاصة، وتميز بين الطالب الذين ترجع مشكالت التحصيل لدييم إلى صعوبات في التعمم 
وبين غيرىم من الطالب الذين ترجع مشكالتيم التحصيمية إلى عوامل أخرى مثل نقص 

 قدر ونوع التدريس السابق لمتقييم.
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اء الطالب وتقدمو المستخدمة في منيجية االستجابة لمتدخل المبكر تقدم فرق مراقبة أد -
تغذية راجعة لموالدين فيما يتعمق بالمعمومات ذات الصمة بالتدريس المستخدم وذلك بالمقارنة 

 بالتقييمات التقميدية.
              يتم من خالل منيجية االستجابة لمتدخل المبكر تنفيذ منيج فارق يالئم  -

         ات النوعية لكل طالب، فمكل مستوى منيج خاص وطرق تدريس خاصةاالحتياج
 األمر الذي يضمن أن يتم التعامل مع صعوبات التعمم لدى كل طالب بشكل أفضل.

 (5102)أحمد ومصطفى وأحمد، 
 ثالثأ: بحث ُمساَندة:

 مفيوم ُمساَندة: .1
ن ثم تقييميا وقد وضعت استمارات تعتمد عمى تحديد نقاط القوة والضعف لمحالة وم 3ىي 

وفق معايير التشخيص المبكر وباالستعانة )بمعممة تدريبات سموكية معتمدة كوحدة تشخيص في 
وزارة التعميم( وتيدف إلى االستجابة لمتدخل المبكر تقييم وضع الطالب من وجو نظر المعمم/ة 

مي لمطالب وقدراتو والمرشد/ة الطالبي/ة في المدرسة وترتكز في التقييم عمى الوضع التعمي
اإلدراكية وسموكو االجتماعي والنفسي مع وجود مفتاح لمتصحيح في كل استمارة من استمارات 

 المرشد/ة الطالبي/ة  أو رائد/ة الصف.
 مكونات استمارات ُمساَندة: .0

استمارات ُمساَندة التشخيصية تعتمد عمى تقييم الحالة تختصر تشخيص الحالة، مع 
 لكل استمارة. )يمكن استخداميا من قبل المعمم /ة والمرشد/ة(.وجود مفتاح التصحيح 

 وتكون مقسمة عمى ثالث مراحل، وىي:
تكون بعد شير الى شيرين من استئناف الدراسة تتم تعبئتيا من قبل  االستمارة األولى: -

المعمم/ة )بعد تبميغ المرشد( وتسمم االستمارة لممعمم/ة وتعبأ من قبمو وتعاد مرة أخرى 
 شد/ة. لممر 

االستمارة الثانية: تستخدم عند وجود مؤشر انخفاض في القدرات لدى الطالب أو عند  -
              احتياجو لعمل إرشاد أسري وتعبأ من قبل المرشد/ة مع ولي األمر )األم( يمكن
التواصل ىاتفيًا )البنود مصممة لقسمين أحدىما يدل عمى مؤشر عقمي والقسم اآلخر عمى 

 ي(.المؤشر نفس
االستمارة الثالثة: تستخدم لقياس أثر التعمم من قبل المعمم وىنا مرحمة الفصل اذا كان  -

 يحتاج فقط احتواء ومتابعة أو تحويل لوحدة التشخيص المبكر.
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 آلية استخدام استمارات ُمساَندة: .3
 يوضح الشكل التالي نموذجًا مبسطًا آللية استخدام استمارات ُمساَندة:

 

 استخدام استمارات ُمساَندةآلية  (1شكل )
 ويتم تطبيق استمارات ُمساَندة وفقًا لآلليات التالية:

أواًل: عند مالحظة التعثر لدى الطالب يتم تبميغ المرشد/ة، ويتم تسميم المعمم/ة استمارة  -
وعمل االجراء الموجود  ( لمتعبئة ومن ثم تسميميا لممرشد/ة0دراسة نقاط القوة والضعف )

 حيح.في مفتاح التص
( وىي لولي األمر)لألم (مع المرشد/ة 5ثانيًا: إذا احتاج االمر تطبيق استمارة رقم ) -

ويستخدم مفتاح التصحيح لمتطبيق والمتابعة. وبعد االجتماع مع ولي األمر )االم( يتم 
ذا  تحديد المشكمة ىل ىي نفسية تحتاج دعم نفسي أو تدني ميارات وتحتاج لخطة عمل. وا 

ب/ة خطة عمل فردية وتكثيف ميارات تكون أوراق العمل وتكثيف كان يحتاج الطال
الميارات بما يرى المعمم/ة أنو يتناسب مع احتياجات وقدرات الطالب/ة دون الزامو بخطة 
     عالج معينة، كما يمكن تطبيق الخطط العالجية المقدمة من المشرفين التربويين

 لمصفوف المبكرة.
( وىي قياس أثر التعمم ويتم تقييم 3مل تطبق استمارة رقم )ثالثًا: بعد انتياء خطة الع  -

 ميارات الطالب/ة ومدى تطوره، ويسجل سبب التعثر كمالحظة.
 المخرجات المتوقعة من تطبيق استمارات ُمساَندة: .4
وقاية الطالب/ة من التعثر الدراسي ومنحيم فرص تعميمية كافيو لتطورىم الفكري والمغوي  -

ف الفروق الفردية، والمساىمة في تحسين مستوى الطالب والمعرفي حتى مع اختال
 التحصيمي وتقميل فرص التأخر والتعثر الدراسي.
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تقميل عدد الحاالت المحولة لألخصائيين النفسيين ،ومراكز التشخيص المبكر والتي قد  -
 التستدعي تشخيص نفسي ،واالستفادة من خدمات التربية الخاصة لمن يستحقيا.

 لتقييم الُمنصف لمطالب واتخاذ المسار الصحيح لمحالة وطريقة معالجتيا.المساىمة  في ا -
  اكتشاف الحاالت التي تعاني من مشكمة نفسية أو سموكية بشكل مبكر وحميا دون -

 .الضغط عمييا
 اكساب المعمم /ة ميارات جديدة في التعامل مع مشاكل الطالب. -
 طاع بسبب اإلحباط.ساىمت االستمارات في تقميل حاالت الرسوب أو االنق -
 تحسين االستقرار النفسي والفكري داخل الصف لمطالب مع أنفسيم ومعممييم. -
زيادة الوعي باحتياج مثل ىذه الفئة وتحسين التواصل بين المعممين وأولياء األمور بما  -

 يعود بالنفع عمى الطالب.
 الدراسات السابقة:

البحث الحالي، وقد تم ترتيب فيما يمي بعض الدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع 
 ىذه الدراسات ترتيبًا زمنيًا من األقدم إلى األحدث:

( بعنوان: فاعمية نوعين من التغذية الراجعة في مفيوم الذات 0210دراسة الغول ) .1
 األكاديمى لمتالميذ ذوى الصعوبات التعمم فى الرياضيات:

راجعة الحسية والتغذية ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى أثر كل من التغذية ال
الراجعة التصحيحية في مفيوم الذات األكاديمي لمطالب ذوي صعوبات التعمم في الرياضيات. 

( طالبًا من طالب الصف األول اإلعدادي بمدرستي السادات 31وتكونت عينة الدراسة من )
قياس تقدير لمبنين وأبي بكر الصديق لمبنين ذوي صعوبات التعمم في الرياضيات. وتم تطبيق م

(، واختبار الذكاء لجون 0223الخصائص السموكية من إعداد محمود عوض اهلل وأحمد عواد )
رافن ترجمة مصطفى فيمي وآخرون، واختبار مرجعي المحك في الرياضيات من إعداد الباحث، 
ومقياس مفيوم الذات األكاديمي من إعداد الباحث. توصمت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات 

اللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية التي تتمقى تغذية راجعة حسية د
والمجموعة التجريبية التي تتمقى تغذية راجعة تصحيحية في القياس البعدي لإلختبار التحصيمي 
مرجعي المحك في الرياضيات لصالح المجموعة التى تتمقى تغذية راجعة حسية. ووجود فروق 

ائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية التي تتمقى تغذية راجعة حسية ذات داللة إحص
والمجموعة التجريبية التي تتمقى تغذية راجعة تصحيحية في القياس البعدي لمقياس مفيوم الذات 

 األكاديمي لصالح المجموعة التي تتمقى تغذية راجعة حسية.
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بة لمتدخل في عالج صعوبات تعمم ( بعنوان: فعالية نموذج االستجا0214دراسة مفضل ) .0
 الكتابة لدى تالميذ المرحمة االبتدائية:

ىدفت ىذه الدراسة إلى التحقق من فعالية نموذج االستجابة لمتدخل في عالج 
صعوبات تعمم الكتابة لدى طالب المرحمة االبتدائية عينة الدراسة. األدوات: استخدمت الدراسة 

وبات التعمم في الكتابة )إعداد/ الباحث(، اختبار سمسون األدوات اآلتية: اختبار تشخيص صع
(، اختبار 5100المعدل لذكاء األطفال والكبار )إعداد/ عبد الرقيب أحمد ومصطفى أبو المجد، 

(. العينة: تكونت عينة الدراسة 5110المسح النيورولوجي السريع )إعداد/ عبد الوىاب محمد، 
والثاني من المرحمة االبتدائية من ذوي صعوبات  ( طالبا من طالب الصفين األول01من )

التعمم في الكتابة ببعض مدارس محافظة قنا. النتائج: توصمت الدراسة إلى: وجود فروق ذات 
داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات طالب المجموعة التجريبية عمى اختبار تشخيص 

عدي لصالح القياس البعدي، وجود فروق صعوبات تعمم الكتابة وأبعاده في القياسين القبمي والب
ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات طالب المجموعة الضابطة والمجموعة 
التجريبية عمى اختبار تشخيص صعوبات تعمم الكتابة وأبعاده في القياس البعدي لصالح 

ات طالب المجموعة التجريبية، عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درج
المجموعة التجريبية عمى اختبار تشخيص صعوبات تعمم الكتابة وأبعاده في القياسين البعدي 

 والتتبعي.
( بعنوان: برنامج صعوبات التعمم في سمطنة عمان: دراسة 0216دراسة البحراني ) .3

 تقويمية:

ىدفت ىذه الدراسة إلى تقويم برنامج معالجة صعوبات التعمم من خالل وجية نظر 
( في مدارس سمطنة 3-0تربويين العاممين في ىذا البرنامج المطبق في الحمقة األولى )ال

عمان.وقد تم جمع البيانات باستخدام المنيج الكمي، حيث وزعت ثالث استبانات عمى عينة 
( مديرة في المدارس المطبق فييا البرنامج. 520( مشرفة، )02( معممة، و)513مكونة من )

ىناك اتجاىات ايجابية من جميع المشاركين في الدراسة نحو البرنامج وذلك وأظيرت النتائج أن 
لكونو يوفر بديل تربوي لمطالب الذين يعانون من صعوبات تعمم مختمفة لمحصول عمى المساعدة 
الفردية من خالل برنامج السحب الخارجي إلى غرف مصادر التعمم، كما أظيرت النتائج وجود 

المصادر المالية ووضوح الميام ونقص في ميارات تقييم المعممات بعض العقبات المتعمقة ب
 والمتابعة الفنية لمبرنامج.
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( بعنوان: مستوى المعرفة والتوجو نحو استخدام 0216دراسة أبا حسين والسمارى ) .4
 نموذج االستجابة لمتدخل لدى معممات صعوبات التعمم فى مدينة الرياض:

ستوى المعرفة والتوجو لدى معممات صعوبات ىدفت ىذه الدراسة إلى التحقق من م
التعمم، وكذلك توضيح العالقة بين مستوى المعرفة ومستوى التوجو نحو استخدام نموذج 
االستجابة لمتدخل في مدينة الرياض، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي وتكونت العينة من 

لرياض، ولتحقيق أىداف ىذه ( معممة في مدينة ا052معممات صعوبات التعمم والبالغ عددىن )
الدراسة قامت الباحثة بتطوير أداة لقياس المعرفة والتوجو نحو استخدام نموذج االستجابة لمتدخل 

( عبارة، وتم استخدام 02لدى معممات صعوبات التعمم، وىي عبارة عن استبانة مكونة من )
اط بيرسون. أشارت نتائج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والتكرار ومعامل ارتب

الدراسة إلى أن مستوى المعرفة نحو استخدام نموذج االستجابة لدى معممات صعوبات التعمم 
ي نحو تطبيق وتفعيل نموذج االستجابة لمتدخل، كان عالي جدًا، ولديين توجو إيجابي عال

وأظيرت النتائج أن ىناك عالقة طردية قوية بين مستوى المعرفة والتوجو لدى معممات ذوات 
 صعوبات التعمم نحو استخدام نموذج االستجابة لمتدخل.

( بعنوان: فاعمية برنامج مقترح لمعالجة الضعف القرائي لدى 0217دراسة الرمحي ) .5
 الصف الرابع والخامس بمحافظة الظاىرة بسمطنة عمان:تالميذ 

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمي فاعمية برنامج مقترح لعالج الضعف القرائي 
التي يواجييا طالب الصفين الرابع والخامس وذلك لتحسين الميارات القرائية لدييم ولموصول 

يق ما وضع آلجمو. تم إعداد أدام لميدف ومعرفة فاعمية البرنامج العالجي المقترح في تحق
الدراسة وتمثمت في قائمة بأىم الميارات القرائية الالزمة لطالب الصفين الرابع والخامس. إلى 
جانب اختبار يقيس بدقة مدى إتقان الطالب لمميارة موضع البحث. وأسفرت نتائج الدراسة عن 

صائية في القياس البعدي مقارنة تحسن الطالب أدائيًا في ميارة القراءة تحسنا ذا داللة إح
بالقياس القبمي. األمر الذي يدعم ويؤكد فاعمية البرنامج المطبق عمييم. كما ذيمت الدراسة بعدد 
من التوصيات مستقاة من النتائج التي توصمت إلييا. باإلضافة ألي بعض المقترحات لبحوث 

 أخرى يمكن إجراؤىا في ىذا المجال.
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ن: برنامج قائم عمى نظرية الذكاءات المتعددة وأثره فى ( بعنوا0217دراسة حسن ) .6
 األداء النفسى العصبى المعرفى لمطالب المتأخرين دراسيًا:

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى أثر برنامج قائم عمى نظرية الذكاءات المتعددة وأثره 
ختبار عينة في األداء النفسي العصبي المعرفي لمطالب المتأخرين دراسيا وتطمب ذلك ا

( 31استطالعية من المتأخرين دراسيا من بعض مدارس الثانوية العامة بمدينة سوىاج تقدر ب )
متعمما من طالب الصف األول الثانوي. كما تم اختبار عينة أساسية من المتأخرين دراسيا من 

يق ( متعمما وتم تطب31نفس مدارس العينة االستطالعية ولكن ليسوا من أفرادىا تقدر ب )
استمارة بيانات شخصية واختبار وكسمر لمذكاء الصور الرابعة قبل تطبيق برنامج الذكاءات 
المتعددة إعداد الباحث تال ذلك تطبيق اختبار وكسمر الصورة الرابعة بعد تطبيق البرنامج 
وأسفرت النتائج عن أنو توجد مؤشرات كمية وكيفية لألداء النفسي العصبي المعرفي لممتأخرين 

سيا قبل تطبيق البرنامج وتحسن ىذا األداء بعد تطبيق البرنامج. كما تبين من النتائج تحسن درا
التحصيل الدراسي بدرجة دالة لممتأخرين دراسيا بعد تطبيق البرنامج. وكشفت النتائج عن أنو 

لذاكرة ارتفعت اآلثار المباشرة واآلثار غير المباشرة لكل من الفيم المفظي واالستدالل اإلدراكي وا
 العاممة في التحصيل الدراسي بعد تطبيق البرنامج.

( بعنوان: فاعمية برنامج التحميل البنائي في تعديل التصورات 0217دراسة خميل ) .7
البديمة بمادة العموم وتنمية االتجاه نحوىا لدى التالميذ المتأخرين دراسيًا بالمرحمة 

 االبتدائية:
ية نموذج التحميل البنائي في تعديل التصورات ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشف عن فاعم

البديمة بمادة العموم وتنمية االتجاه ونحوىا لدى الطالب المتأخرين دراسيًا بالمرحمة االبتدائية. 
( 532استخدم البحث المنيج شبو التجريبي ذو المجموعتين. وتكونت مجموعة البحث من )

( طالب من مدرسة اإلمام محمد عبده 512و) طالب من مدرسة عمر بن عبد العزيز االبتدائية،
االبتدائية. كما تمثمت أدوات البحث في إعداد اختبار التصورات البديمة لمتعرف عمى فاعمية 
التدريس باستخدام نموذج التحميل البنائي في تعديل التصورات البديمة المرتبطة بوحدتي " الطاقة" 

بالصف الخامس االبتدائي، كذلك مقياس االتجاه و" المخاليط" لدى الطالب المتأخرين دراسيا 
نحو مادة العموم. وطبقت أدوات البحث قبميا وبعديا عمى مجموعة البحث. وأثبتت نتائج البحث 
أن ىناك فروقا ذات داللة إحصائية في جميع أبعاده لصالح المجموعة التجريبية لصالح التطبيق 

ات داللة إحصائياً فى جميع أبعاده لصالح البعدي. كما أشارت النتائج أن ىناك فروقاً ذ
 المجموعة التجريبية والتطبيق البعدي.
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( بعنوان: فاعمية استخدام نموذج التعمم التوليدي في تنمية 0218دراسة الشمري ) .8
بعض العمميات الرياضية ودافعية االنجاز لدى تالميذ المرحمة االبتدائية منخفضي 

 التحصيل:

صي فاعمية نموذج التعمم التوليدي في تنمية بعض ىدفت ىذه الدراسة إلي تق
العمميات الرياضية ودافعية اإلنجاز لدى طالب المرحمة االبتدائية منخفضي التحصيل، تم 

( طالبًا بطريقة قصدية وتم توزيعيم عمى مجموعتين 21اختيار عينة الدراسة البالغ عددىا )
( 31( طالبًا واألخرى المجموعة الضابطة )31عشوائيًا حيث مثمت إحداىا المجموعة التجريبية )

طالبا. تم تطوير اختبار لمعمميات الرياضية واختبار لدافعية اإلنجاز. واستخدام اختبار )ت( 
        لفحص فرضيات الدراسة واإلجابة عن أسئمتيا. كشفت النتائج فاعمية نموذج التعمم التوليدي

 يات )التذكر، الفيم، التطبيق، الدرجة الكمية(، في تنمية بعض العمميات الرياضية عند المستو 
       كما أظيرت النتائج فاعمية نموذج التعمم التوليدي في تنمية دافعية اإلنجاز لدى طالب

 المرحمة االبتدائية.

جراءات البحث:  الطريقة وا 
 منيج البحث:  .1

بيدف  تم استخدام المنيج الوصفي ألنو يتناسب مع طبيعة البحث الحالي وأىدافو،
 التعرف عمى دور ُمساَندة القائمة عمى التدخل المبكر مع الطالب المتعثرين دراسيًا.

 مجتمع وعينة البحث:  .0
تضمن مجتمع البحث الحالي جميع الطالب المتعثرين دراسيًا في المدارس االبتدائية 

( 50التابعة لمكتب تعميم غرب الدمام، وتضمنت عينة البحث عدد كبير من المدارس بمغ )
مدرسة، أما عينة الطالبات التي أجري عميين البحث فقد تكونت من الطالبات المتعثرات دراسيًا 

( مدارس تابعة لمكتب تعميم غرب الدمام، ويوضح الجدول التالي توزيع ىؤالء الطالبات 2في )
 عمى ىذه المدارس:
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 (1جدول )
 التابعة لمكتب تعميم غرب الدمامتوزيع الطالبات أفراد عينة البحث عمى المدارس االبتدائية 

عدد الطالبات الكمي في الصف  نوع المدرسة اسم المدرسة
 األول اإلبتدائي

عدد الطالبات 
 المتعثرات

النسبة المئوية من عينة 
 البحث

 % 00.32 00 035 تعميم عام االبتدائية الثالثو واألربعون
 % 3.12 3 20 تعميم عام االبتدائية الثامنة والخمسون
 % 35.22 35 020 تعميم عام االبتدائية السابعة عشر

 % 53.30 53 012 دمج االبتدائية الثامنة والعشرون
 % 51.30 51 021 تعميم عام االبتدائية السادسة عشرة
 % 3.12 3 021 تعميم عام االبتدائية الحادية عشر
 % 011 21 233 اإلجمالي

لعدد الطالبات الكمي في الصف األول  ويوضح الشكالن التاليين تمثياًل بيانياً 
 اإلبتدائي، وعدد الطالبات المتعثرات في المدارس التي أجري فييا البحث:

 
 (0شكل )

 تمثيل بياني لعدد الطالبات الكمي في الصف األول اإلبتدائي في المدارس 
 التي أجري فييا البحث
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 (3شكل )

 ف األول اإلبتدائي في المدارس التي أجري فييا البحثتمثيل بياني لعدد الطالبات المتعثرات في الص

( طالبة 21( أن عينة البحث تضمنت )3( و)5( ومن الشكمين )0يتضح من الجدول )
من المتعثرات في الصف األول اإلبتدائي، وقد بمغ عدد الطالبات في عينة البحث من االبتدائية 

%( من إجمالي عينة البحث، وبمغ  00.32) ( طالبة بنسبة مئوية مقدارىا00الثالثو واألربعون )
( طالبات بنسبة مئوية مقدارىا 3عدد الطالبات في عينة البحث من االبتدائية الثامنة والخمسون )

%( من إجمالي عينة البحث، وبمغ عدد الطالبات في عينة البحث من االبتدائية السابعة  3.12)
من إجمالي عينة البحث، وبمغ عدد  %( 35.22( طالبة بنسبة مئوية مقدارىا )35عشر )

( طالبة بنسبة مئوية مقدارىا 53الطالبات في عينة البحث من االبتدائية الثامنة والعشرون )
%( من إجمالي عينة البحث، وبمغ عدد الطالبات في عينة البحث من االبتدائية  53.30)

لي عينة البحث، وبمغ %( من إجما 51.30( طالبة بنسبة مئوية مقدارىا )51السادسة عشرة )
( طالبات بنسبة مئوية مقدارىا 3عدد الطالبات في عينة البحث من االبتدائية الحادية عشر )

 %( من إجمالي عينة البحث. 3.12)
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 أدوات البحث: .3
( 3( استمارات تشخيصية لمطالبة، و)3( استمارات، منيا )2تمثمت أدوات البحث في )
من مناسبة ىذه األدوات وصالحيتيا لالستخدام في البحث  موازية ليا لممرشدة، وقد تم التحقق

من خالل تم عرض ىذه االستمارات عمى مجموعة من المحكمين الذين أفادوا بصالحية ىذه 
االستمارات لالستخدام من أجل تحقيق أىداف ُمساَندة، وتوضح مالحق البحث كاًل من 

ة بالمرشد/ة، كما توضح قائمة بأسماء االستمارات الخاصبالطالب/ة وكذلك االستمارات الخاصة 
كما توضح اإلجراءات المنيجية المتبعة في البحث آليات استخدام ىذه  محكمي ىذه االستمارات.

 االستمارات في البحث الحالي.
 وقد تم التحقق من صدق أدوات البحث كما يمي:

 صدق أدوات البحث: -
موعة من المحكمين تم التحقق من صدق أدوات البحث من خالل عرضيا عمى مج

قائمة بأسماء المحكمين(، وطمبت الباحثة  5المتخصصين في التربية الخاصة )ويوضح ممحق 
منيم االطالع عمى أدوات البحث واإلفادة بآرائيم بشأن مناسبة األدوات لموضوع البحث، 

اؤالتو. ومناسبتيا لمعينة المستيدف من البحث، ومناسبتيا لتحقيق أىداف البحث واإلجابة عن تس
كما طمبت الباحثة منيم إضافة أي تعديالت يرونيا ضرورية من أجل إثراء أدوات البحث. وقد 
أفاد المحكمون بمناسبة أدوات البحث وصالحيتيا لمتطبيق، كما تم عمل التعديالت التي أشار 

 إلييا المحكمون من أجل إثراء أدوات البحث.
 ثبات أدوات البحث: -

( 02ت البحث من خالل تطبيقيا عمى عينة استطالعية قواميا )تم التحقق من ثبات أدوا
طالبة من الطالبات المتعثرات دراسيًا، وتم استخدام طريقة ألفا كرونباخ لمتحقق من ثبات 
األدوات، وتم الحصول عمى نتائج مقبولة تشير إلى اتصاف أدوات البحث بمعامالت مناسبة من 

 الثبات، وصالحيتيا لمتطبيق.
 ت المنيجية المتبعة في البحث:اإلجراءا .4

تم في ىذا البحث التعريف بمنيجية االستجابة لمتدخل المبكر وبكيفية استخداميا في        
التعميم في مجال التربية الخاصة ومستويات التدخل الخاصة بو، وعمى أي حال فإن منيجية 

          بيقيا عمى نطاق واسع االستجابة لمتدخل المبكر تعتبر منيجية حديثة نسبيًا ونحن بصدد تط
 في مدارسنا.                                                        
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بحيث ُتبنى مرحمة التقييم من خالل التحديد والتقييم المبكر لألطفال المعرضين لخطر 
 اإلعاقة، وىو ما يمثل توجيًا حديثًا في التربية الخاصة يقوم عمى مبدأ العدالة.

 ا البحث يخدم فئتين يجب مساندتيم في خطواتيم األولى في التحصيل العممي:وىذ

من لم يتمكنوا من االلتحاق بمرحمة رياض األطفال وىم )أكثر ُعرضة لمتدني في الميارات  -
 والمستوى التحصيمي غالبًا(.

ة من يعانوا من مشكمة نفسية أو سموكية بحيث يتم اكتشافيا وتداركيا وحميا بطريقة صحيح -
 دون تعريضيم ألي ضغط.

كما أن االستجابة لمتدخل يقدم خدمات متعددة الجوانب من الناحية األكاديمية والناحية       
النفسية ، فيو يحاول رفع مستوى الميارات المحددة لمطالب والطالبات وزيادة دافعيتيم نحو 

 التعمم وتقديم الدعم واالحتواء.

ب والطالبات عند تطبيق منيجية االستجابة لمتدخل وفيو يتم مراقبة تقدم مستوى الطال
 المبكر من أجل معرفة مدى نجاح التدخالت األكاديمية المقدمة ليم.

 ويتم عمى النحو التالي:

المرحمة األولى / العدالة والتساوي في التدخل العام وتقديم كل االستراتيجيات واألنشطة  -
 التعميمية والخدمات لمجميع.

            ة / التدخل الموجو، يصمم عمى أنو مساعد لمتعميم العام وليسالمرحمة الثاني -
           تعويضًا أو إحالاًل لو، بمعنى أن الطالبة تستمر في التعميم العام مع تقديم 
التدخالت المكثفة الموجو ليا، ويفضل تقديم التدخالت في مجموعات صغيرة أو بشكل 

            داء الطالبة لمتأكد من مدى تحقيقيا لألىدافومن ثم يتم متابعة تطور أ فردي،
                    من خالل المتابعة المستمرة تحت إشراف فريق متعدد التخصصات مثل التربوية

 )الصفوف المبكرة والتربية الخاصة والتوجيو واإلرشاد(.
لتربوية في المراحل المرحمة الثالثة / لمطالب والطالبات الذين لم يستجيبوا لمتدخالت ا -

السابقة ومازالوا يعانون من مشكالت في التعمم، يقدم ليم مزيد من التدخالت المكثفة 
ومحاولة تحسين أدائيم األكاديمي، ومن لم يستجيبوا يطمق عمييم مسمى صعوبات التعمم، 
بمعنى أنو في ىذه المرحمة يكون الطالب والطالبات قد شخصوا عمى أن التأخر الذي 

 م ناتج عن صعوبة خاصة في التعمم.لديي
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ويقوم البحث عمى استخدام استمارات تقييم خاصة المتعثرين دراسيًا تيدف الى اكتشاف 
سبب التعثر الدراسي، لمساندة الطالبات المتعثرات دراسيا في الصفوف األولية وخاصة الصف 

رياض األطفال وتأثير المنزل األول االبتدائي لما لمخبرات المعرفية السابقة عند التحاق الطفل ب
 من أثر كبير في تعثره من عدمو في أولى خطواتو الدراسية.

           ( 3( استمارات تقييمة لمطالب والطالبات، و)3وقد كانت ُمساَندة عبارة عن ) 
موازية ليا يوجد بيا مفتاح تصحيح حتى ال يتعرض الطالب والطالبات لمتشخيص غير 

 تالي:الصحيح، وتستخدم كال
االستمارة األولى/ تسمى استمارة دراسة حالة مبدئية توضح نقاط القوة والضعف لدى  -

الطالب والطالبات وىي تطبق بعد شير إلى شيرين من المالحظة )استئناف الدراسة( 
حيث أنيا ُمده كافيو لالستقرار النفسي والعقمي لمطالب والطالبات المستجدين في الصف 

ارة الطالب والطالبات من قبل المرشدة لممعممة ويتم تعبأتيا بناًء األول، حيث تسمم استم
عادتيا لممرشدة لمباشرة الحالة. وفي حال حصول -عمى مالحظة المعممة )نعم ال( وا 

 الطالب/ ة في أغمب الفقرات عمى )ال( فإنو يجب تطبيق استمارة األم مع المرشدة.
وتكون مقسمة عمى جزأين أحدىما يدل عمى االستمارة الثانية/استمارة دراسة حالة متقدمة  -

مؤشر عقمي واآلخر نفسي حتى يتم معرفة جميع جوانب ومتطمبات الحالة وما يميز ىذه 
( دقائق 2االستمارة  أنة يمكن تعبأتيا ىاتفيًا مع ولية األمر وفي وقت قياسي ال يتجاوز )

وأمر التطبيق سيان مع وىذا يمغي الساعات الميدرة في المقاء اإلرشادي مع ولية األمر 
وتتضمن كل استمارة من االستمارات مفتاح البنين لسيولة التواصل مع ولية األمر. 

 التصحيح الخاص بيا.
االستمارة الثالثة / قياس أثر التعمم وىي لقياس األثر من الخطط العالجية، ومفتاح  -

ف أوراق العمل التصحيح ىو في حال حصول الطالبة عمى لم يتقن حتى مع التدريب وتكثي
وبذل الجيود من قبل األم والمعممة )لم يحصل أي تطور يذكر( يفضل عمل ثم تحويميا 
لألخصائية النفسية لقياس نسبة الذكاء والقدرات والمتابعة النفسية لمطالبة. وتذيل االستمارة 

 بسبب التعثر.
 نتائج البحث:

         ن الذي طرأ فيفيما يمي يتم عرض نتائج البحث من خالل توضيح مدى التحس
         حالة الطالبات المتعثرات دراسيًا عينة البحث، ونتائج تحميل االستبانات القبمية والبعدية، 
وكذلك نتائج تحميل استبانة برأيك نرتقي، والتي تم من خالليا استطالع آراء المرشدات 

 الطالبيات ِبشأن ُمساَندة:
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 البات المتعثرات دراسيًا عينة البحث:نتائج التحسن الذي طرأ في حالة الط .1
أسفرت نتائج البحث الحالي عن وجود تحسن واضح في حاالت الطالبات المتعثرات 
دراسيًا عينة البحث، ويوضح الجدول التالي أعداد الطالبات المجتازات لمتعثر، وكذلك أعداد 

لمبكر، في كل مدرسة الطالبات غير المجتازات، وأعداد الطالبات المحوالت لوحدة التشخيص ا
 من المدارس التي أجري فييا البحث:

 (0جدول )
 ممخص نتائج البحث في كل مدرسة من المدارس التي أجري فييا البحث

 
 اسم المدرسة

 
عدد 

الطالبات 
 المتعثرات 

عدد الطالبات المجتازات 
 لمتعثر

عدد الطالبات غير 
 المجتازات لمتعثر

عدد الطالبات المحوالت 
 خيص المبكرلوحدة التش

النسبة المئوية  العدد
من الطالبات 
 المتعثرات

النسبة المئوية  العدد
من الطالبات 
 المتعثرات

النسبة المئوية  العدد
من الطالبات 
 المتعثرات

 % 1 1 % 1 1 % 011 00 00 االبتدائية الثالثو واألربعون
 % 1 1 % 1 1 % 011 3 3 االبتدائية الثامنة والخمسون

 % 01.02  2 % 25.2  51 % 30.2 05 35 ئية السابعة عشراالبتدا
 % 1 1 % 33.01 1 % 22.55 02 53 االبتدائية الثامنة والعشرون
 % 1 1 % 22 00 % 32 2 51 االبتدائية السادسة عشرة
 % 33.33  0 % 33.33  0 % 22.20  5 3 االبتدائية الحادية عشر 
 % 0.03 0 % 31.15 31 % 22.01  21 21 العينة الكمية لمبحث

وتوضح األشكال البيانية التالية تمثياًل بيانيًا ألعداد الطالبات المجتازات لمتعثر وغير 
 المجتازات لمتعثر في كل مدرسة من المدارس التي أجري فييا البحث:

 
 (4شكل )

 مستوى التحسن لدى الطالبات المتعثرات باالبتدائية الثالثو واألربعين
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( أنو بالنسبة لالبتدائية الثالثو واألربعين فقد بمغ 3( ومن الشكل )5ول )يتضح من الجد
( طالبة، وبمغ عدد الطالبات 00إجمالي عدد الطالبات المتعثرات بالصف األول االبتدائي )

%( من إجمالي  011( طالبة بنسبة مئوية مقدارىا )00المجتازات لمتعثر بعد تقديم ُمساَندة لين )
 متعثرات.عدد الطالبات ال

 
 (5شكل )

 مستوى التحسن لدى الطالبات المتعثرات باالبتدائية الثامنة والخمسين
( أنو بالنسبة لالبتدائية الثامنة والخمسين فقد بمغ 2( ومن الشكل )5يتضح من الجدول )

( طالبات، وبمغ عدد الطالبات 3إجمالي عدد الطالبات المتعثرات بالصف األول االبتدائي )
%( من  011( طالبات بنسبة مئوية مقدارىا )3ت لمتعثر بعد تقديم ُمساَندة لين )المجتازا

 إجمالي عدد الطالبات المتعثرات.

 
 (6شكل )

 مستوى التحسن لدى الطالبات المتعثرات باالبتدائية السابعة عشر
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( أنو بالنسبة لالبتدائية السابعة عشر فقد بمغ 2( ومن الشكل )5يتضح من الجدول )
( طالبة، وبمغ عدد الطالبات 35لي عدد الطالبات المتعثرات بالصف األول االبتدائي )إجما

%( من  30.2( طالبة بنسبة مئوية مقدارىا )05المجتازات لمتعثر بعد تقديم ُمساَندة لين )
إجمالي عدد الطالبات المتعثرات، في حين بمغ عدد الطالبات غير المجتازات لمتعثر بعد تقديم 

%( من إجمالي عدد الطالبات المتعثرات،  25.2( طالبة بنسبة مئوية مقدارىا )51لين )ُمساَندة 
( طالبات بنسبة مئوية مقدارىا 2وبمغ عدد الطالبات المحوالت لوحدة التشخيص المبكر )

 %( من إجمالي عدد الطالبات المتعثرات. 01.02)

 
 (7شكل )

 ئية الثامنة والعشرينمستوى التحسن لدى الطالبات المتعثرات باالبتدا

( أنو بالنسبة لالبتدائية الثامنة والعشرين فقد بمغ إجمالي 0ومن الشكل )(5يتضح من الجدول )  
( طالبة، وبمغ عدد الطالبات المجتازات 53عدد الطالبات المتعثرات بالصف األول االبتدائي )

من إجمالي عدد  %( 22.55( طالبة بنسبة مئوية مقدارىا)02) لمتعثر بعد تقديم ُمساَندة لين
 (1ت لمتعثر بعد تقديم ُمساَندة لين)الطالبات المتعثرات، في حين بمغ عدد الطالبات غير المجتازا

 من إجمالي عدد الطالبات المتعثرات. %( 33.01نسبة مئوية مقدارىا)طالبات ب



 عبير بنت سمطان بن عبداهلل القحطاني /أ          منيجية االستجابة بحث قائم عمى 
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 (8شكل )
 مستوى التحسن لدى الطالبات المتعثرات باالبتدائية السادسة عشرة

( أنو بالنسبة لالبتدائية السادسة عشرة فقد بمغ 1( ومن الشكل )5يتضح من الجدول )
( طالبة، وبمغ عدد الطالبات 51إجمالي عدد الطالبات المتعثرات بالصف األول االبتدائي )

%( من إجمالي  32( طالبات بنسبة مئوية مقدارىا )2المجتازات لمتعثر بعد تقديم ُمساَندة لين )
بات المتعثرات، في حين بمغ عدد الطالبات غير المجتازات لمتعثر بعد تقديم ُمساَندة عدد الطال

 %( من إجمالي عدد الطالبات المتعثرات. 22( طالبة بنسبة مئوية مقدارىا )00لين )

 

 (9شكل )
 مستوى التحسن لدى الطالبات المتعثرات باالبتدائية الحادية عشر
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( أنو بالنسبة لالبتدائية الحادية عشر فقد بمغ 2( ومن الشكل )5يتضح من الجدول )
( طالبات، وبمغ عدد الطالبات 3إجمالي عدد الطالبات المتعثرات بالصف األول االبتدائي )

%( من إجمالي  22.20المجتازات لمتعثر بعد تقديم ُمساَندة لين طالبتين بنسبة مئوية مقدارىا )
لطالبات غير المجتازات لمتعثر بعد تقديم ُمساَندة عدد الطالبات المتعثرات، في حين بمغ عدد ا

           %( من إجمالي عدد الطالبات المتعثرات،  33.33لين طالبة واحدة بنسبة مئوية مقدارىا )
وبمغ عدد الطالبات المحوالت لوحدة التشخيص المبكر طالبة واحدة بنسبة مئوية مقدارىا 

 عثرات.%( من إجمالي عدد الطالبات المت 33.33)

 

 (12شكل )
 مستوى التحسن لدى الطالبات المتعثرات بالعينة الكمية لمبحث

( أنو بالنسبة لمعينة الكمية لمبحث فقد بمغ 01( ومن الشكل )5يتضح من الجدول )
( طالبة، وبمغ عدد الطالبات 21إجمالي عدد الطالبات المتعثرات بالصف األول االبتدائي )

%( من  22.01( طالبة بنسبة مئوية مقدارىا )21يم ُمساَندة لين )المجتازات لمتعثر بعد تقد
إجمالي عدد الطالبات المتعثرات، في حين بمغ عدد الطالبات غير المجتازات لمتعثر بعد تقديم 

%( من إجمالي عدد الطالبات  31.15( طالبة بنسبة مئوية مقدارىا )31ُمساَندة لين )
( طالبات بنسبة مئوية 0محوالت لوحدة التشخيص المبكر )المتعثرات، ، وبمغ عدد الطالبات ال

 %( من إجمالي عدد الطالبات المتعثرات. 0.03مقدارىا )
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 نتائج تحميل االستبانات القبمية والبعدية: .0

( معممة ومرشدة طالبية، 50تم تطبيق االستبانات القبمية والبعدية عمى عينة مكونة من )
 االستبانات:وفيما يمي تحميل نتائج تطبيق ىذه 

 نتائج تحميل االستبانات القبمية: -
 (3جدول )

 نتائج تحميل االستبانات القبمية

 استجابات المعممات والمرشدات الطالبيات أسئمة االستبانة القبمية

نسب التعثر الدراسي 
 األعمى تكون في

 الصفوف األولية
 النسبة المئوية التكرار
50 011 % 

اإلجراءات المتبعة 
ص الطالبات لتشخي

 المتعثرات دراسياً 

 واضحة ومحددة غالبًا اجتيادات شخصية
 النسبة المئوية  التكرار النسبة المئوية التكرار
02  02.02 % 2  53.10 % 

اإلجراءات المتبعة 
لتشخيص الطالبات 
 المتعثرات دراسياً 

 ة الالمنيجيةعدم مشاركة الطالبة في األنشط مشاركة الطالبة في األنشطة الالمنيجية
 النسبة المئوية  التكرار النسبة المئوية التكرار
3  02.12 % 00  11.22 % 

التعثر الدراسي عند الطالبة 
 يكون نتيجة

إىمال أسري وغياب 
 المتابعة الوالدية

مشكمة نفسية أو سموكية أومعرفية 
 أوميارية يمر بيا الطالبة

 جميع ماسبق

النسبة  التكرار
 المئوية

 النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية كرارالت

5  2.25 % 5  2.25 % 00  11.22 % 

 التعثر الدراسي يؤدي الى

 جميع ماسبق زيادة الضغط عمى المعمم والمرشد وتشتت الجيود
 النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار
3  03.52 % 01  12.00 % 

آلية ومخرجات التواصل 
 المدرسة وأولياء األموربين 

 سيل ومرن مناسب نوعًا ما صعب ومتقطع
 النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار
1  31.01 % 01  30.25 % 3  03.52 % 
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 ( ما يمي: 3يتضح من الجدول )
( معممة 50ابت )بالنسبة لمسؤال الخاص بـ "نسب التعثر الدراسي األعمى تكون في" أج -

ومرشدة طالبية بأن نسب التعثر الدراسي األعمى تكون في الصفوف األولية، وىو ما يمثل 
 %( من المعممات والمرشدات الطالبيات الالتي أجبن عمى االستمارة القبمية. 011نسبة )

وبالنسبة لمسؤال الخاص بـ "اإلجراءات المتبعة لتشخيص الطالبات المتعثرات دراسيًا"  -
( معممة ومرشدة طالبية بأنيا غالبًا اجتيادات شخصية، وىو ما يمثل نسبة 02ابت )أج
%( من المعممات والمرشدات الطالبيات الالتي أجبن عمى االستمارة القبمية، في  02.02)

( معممات ومرشدات طالبيات بأنيا واضحة ومحددة، وىو ما يمثل نسبة 2حين أجابت )
 شدات الطالبيات الالتي أجبن عمى االستمارة القبمية.%( من المعممات والمر  53.10)
وبالنسبة لمسؤال الخاص بـ "اإلجراءات المتبعة لتشخيص الطالبات المتعثرات دراسيًا"  -

( معممات ومرشدات طالبيات بمشاركة الطالبة في األنشطة الالمنيجية، وىو ما 3أجابت )
يات الالتي أجبن عمى االستمارة %( من المعممات والمرشدات الطالب 02.12يمثل نسبة )

( معممة ومرشدة طالبية بعدم مشاركة الطالبة في األنشطة 00القبمية، في حين أجابت )
%( من المعممات والمرشدات الطالبيات الالتي  11.22الالمنيجية، وىو ما يمثل نسبة )

 أجبن عمى االستمارة القبمية.
( من 5ند الطالبة يكون نتيجة" أجابت )وبالنسبة لمسؤال الخاص بـ "التعثر الدراسي ع -

المعممات والمرشدات الطالبيات بإىمال أسري وغياب المتابعة الوالدية، وىو ما يمثل نسبة 
%( من المعممات والمرشدات الطالبيات الالتي أجبن عمى االستمارة القبمية، كما  2.25)

سموكية أومعرفية  ( من المعممات والمرشدات الطالبيات بمشكمة نفسية أو5أجابت )
%( من المعممات والمرشدات  2.25أوميارية يمر بيا الطالبة، وىو ما يمثل نسبة )

( معممة ومرشدة 00) الطالبيات الالتي أجبن عمى االستمارة القبمية، في حين أجابت
%( من المعممات والمرشدات  11.22طالبية بجميع ماسبق، وىو ما يمثل نسبة )

 ن عمى االستمارة القبمية.الطالبيات الالتي أجب
( معممات ومرشدات 3وبالنسبة لمسؤال الخاص بـ "التعثر الدراسي يؤدي الى" أجابت ) -

             طالبيات بزيادة الضغط عمى المعمم والمرشد وتشتت الجيود، وىو ما يمثل نسبة 
بمية، في %( من المعممات والمرشدات الطالبيات الالتي أجبن عمى االستمارة الق 03.52)

%(  12.00( معممة ومرشدة طالبية بجميع ماسبق، وىو ما يمثل نسبة )01حين أجابت )
 من المعممات والمرشدات الطالبيات الالتي أجبن عمى االستمارة القبمية.
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وبالنسبة لمسؤال الخاص بـ "آلية ومخرجات التواصل بين المدرسة وأولياء األمور" أجابت  -
%( من  31.01ات بصعب ومتقطع، وىو ما يمثل نسبة )( معممات ومرشدات طالبي1)

( 01المعممات والمرشدات الطالبيات الالتي أجبن عمى االستمارة القبمية، في حين أجابت )
%( من  30.25معممات ومرشدات طالبيات بمناسب نوعًا ما، وىو ما يمثل نسبة )

( 3بمية، كما أجابت )المعممات والمرشدات الطالبيات الالتي أجبن عمى االستمارة الق
%( من المعممات  03.52معممات ومرشدات طالبيات بسيل ومرن، وىو ما يمثل نسبة )

 والمرشدات الطالبيات الالتي أجبن عمى االستمارة القبمية.
 نتائج تحميل االستبانات البعدية: -

 (4جدول )
 نتائج تحميل االستبانات البعدية

 عممات والمرشدات الطالبياتاستجابات الم أسئمة االستبانة البعدية

االجراءات المتبعة لتشخيص الطالبات 
 المتعثرات دراسياً 

 واضحة ومحددة
 النسبة المئوية التكرار
50 011 % 

ساعدت في تقميل نسبة التعثر في الصف 
 األول االبتدائي

 نعم
 النسبة المئوية التكرار
50 011 % 

ات ساىمت في رفع وتعزيز الميارات والقدر 
 عند الطالبة

 ال نعم
 النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار
51  22.53 % 0  3.02 % 

ساىمت في فاعمية ومرونة التواصل بين 
 المدرسة وأولياء األمور

 ال نعم
 النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار
51  22.53 % 0  3.02 % 

ى المعممة ساىمت في تخفيف الضغط عم
 والمرشدة وتوحيد الجيود

 نعم
 النسبة المئوية التكرار
50  011 % 

ساىمت في توفير االستقرار النفسي والفكري 
 لمطالبة في غرفة الصف

 نعم
 النسبة المئوية التكرار
50  011 % 
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 ( ما يمي: 4يتضح من الجدول )
الطالبات المتعثرات دراسيًا" أجابت بالنسبة لمسؤال الخاص بـ "االجراءات المتبعة لتشخيص  -

( معممة ومرشدة طالبية بأن ىذه اإلجراءات واضحة ومحددة، وىو ما يمثل نسبة 50)
 %( من المعممات والمرشدات الطالبيات الالتي أجبن عمى االستمارة البعدية. 011)
ائي" وبالنسبة لمسؤال الخاص بـ "ساعدت في تقميل نسبة التعثر في الصف األول االبتد -

%( من المعممات  011( معممة ومرشدة طالبية بنعم، وىو ما يمثل نسبة )50أجابت )
 والمرشدات الطالبيات الالتي أجبن عمى االستمارة البعدية.

وبالنسبة لمسؤال الخاص بـ "ساىمت في رفع وتعزيز الميارات والقدرات عند الطالبة" أجابت  -
%( من المعممات  22.53مثل نسبة )( معممة ومرشدة طالبية بنعم، وىو ما ي51)

والمرشدات الطالبيات الالتي أجبن عمى االستمارة البعدية، في حين أجابت معممة واحدة 
%( من المعممات والمرشدات الطالبيات الالتي أجبن عمى  3.02بال وىو ما يمثل نسبة )

 االستمارة البعدية.
التواصل بين المدرسة وأولياء  وبالنسبة لمسؤال الخاص بـ "ساىمت في فاعمية ومرونة -

%( من  22.53( معممة ومرشدة طالبية بنعم، وىو ما يمثل نسبة )51األمور" أجابت )
المعممات والمرشدات الطالبيات الالتي أجبن عمى االستمارة البعدية، في حين أجابت 

%( من المعممات والمرشدات الطالبيات  3.02معممة واحدة بال وىو ما يمثل نسبة )
 لالتي أجبن عمى االستمارة البعدية.ا
وبالنسبة لمسؤال الخاص بـ "ساىمت في تخفيف الضغط عمى المعممة والمرشدة وتوحيد  -

%( من  011( معممة ومرشدة طالبية بنعم، وىو ما يمثل نسبة )50الجيود" أجابت )
 المعممات والمرشدات الطالبيات الالتي أجبن عمى االستمارة البعدية.

مسؤال الخاص بـ "ساىمت في توفير االستقرار النفسي والفكري لمطالبة في غرفة وبالنسبة ل -
%( من  011( معممة ومرشدة طالبية بنعم، وىو ما يمثل نسبة )50الصف" أجابت )

 المعممات والمرشدات الطالبيات الالتي أجبن عمى االستمارة البعدية.
ساندة" فقد تمثمت آراء المعممات وبالنسبة لمسؤال الخاص بـ "برأيك نرتقي في مبادرة م -

 والمرشدات الطالبية فيما يمي:
  .نظمت العمل واسيمت في رفع مستوى الطالبة التحصيمي بعد الوقوف عمى اسباب التعثر 

  ساعدت االستمارات الخاصة بالمبادرة في اكتشاف نقاط الضعف والمتابعة وتحديد نقاط
 ت لوضع الخطط العالجية. القوة لتنميتيا كما ساىمت في تحديد الميارا

  .االستمارات مفيدة وفعالة في تشخيص الحالة وتغني عن نموذج دراسة الحالة 
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  مبادرة رائعة ساىمت في رفع المستوى التحصيمي لمطالبات المتعثرات وعززت الثقة في
 نفوس الطالبات ووحدت جيود المعممة والمرشدة. 

 ر. مبادرة رائعة ومبتكرة في تشخيص اسباب التعث 
 .ساعدت في اجتياز تعثر الطالبات بشكل ممحوظ 
  ساىمت في تحديد سبب التعثر وطرق عالجة واغنت عن دراسة الحالة في كثير من

 الحاالت وىي واضحة ومحددة لتشخيص الحالة. 
  .مبادرة جميمة تختصر الوقت والجيد 
  .مبادرة سيمة وواضحة ونتائجيا دقيقة 
 ب مشكمة التعثر عند الطالبة. تختصر وقت المعممة في تحديد سب 
  .سيمة ومختصرة ووفرت الوقت والجيد بديمة عن دراسة الحالة لمطالبات المتعثرات 
  .مفيدة وسيمة التطبيق 
  .مختصرة وواضحة ونتائج دقيقة في سبب التعثر 
  .ساعدت المعممة في الوقوف عمى سبب التعثر واجتيازة بسيولة ويسر 
 ر في الفصل خصوصًا مع كثافة عدد الطالبات بالفصل. قممت نسبة التعثر بشكل كبي 
  مبادرة جميمة ونشكر القائمين عمييا ساعدت في التعامل مع مشاكل الطالبات ونظمت

 العمل بشكل كبير اجتاز عدد كبير من الطالبات بعد تطبيقيا. 
 مختصرة جدًا ودقيقة في النتائج وتزيد من فرص اجتياز الطالبات لمتعثر بشكل سريع . 
  .تعطي المعممة فكرة واضحة عن احتياج الطالبة لتخطي صعوبات التعمم 
  .انصح باستمرارىا اجتاز كثيير من الطالبات بعد تطبيقيا 
 .ساعدت المعممة في الوقوف عمى سبب التعثر 
 نتائج تحميل استبانة برأيك نرتقي: .3

( مدرسة 50ثمن )( مرشدة طالبية تم50تم تطبيق االستبانة الخاصة برأيك نرتقي عمى )
 ابتدائية، ويوضح الجدول التالي نتائج إجابتين عمى ىذه االستبانة:
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 (5جدول )
 نتائج تحميل استبانة برأيك نرتقي

 استجابات المرشدات الطالبيات أسئمة استبانة برأيك نرتقي

اختصار الوقت في تشخيص الطالبة وسبب 
 تعثرىا الدراسي

 تحقق
 النسبة المئوية التكرار
50 011 % 

مساعدة الطالبة في تخطي صعوبات التعمم التي 
قد توجييا ومنحيا فرص تعميمية كافية لتطورىا 
المغوي والفكري والمعرفي مع اختالف الفروق 

 الفردية

 تحقق
 النسبة المئوية التكرار

50 011 % 

 تقميل حاالت الرسوب واالنقطاع بسبب االحباط
 تحقق

 ةالنسبة المئوي التكرار
50 011 % 

االسيام في تنظيم العمل ومساعدة المعممة 
 والمرشدة والطالبة كل فيما يخصو

 تحقق
 النسبة المئوية التكرار
50 011 % 

عدم تعريض الطالبة وولي أمرىا ألزمة نفسية 
 اثناء التحويل

 لم يتحقق تحقق
 النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار
52 22.31 % 0 3.01 % 

 مدى شمولية ووضوح البنود
 جيد جداً  ممتاز

 النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار
53 11.12 % 3 00.00 % 

 سيولة تطبيقيا عمى الفئة المستيدفة
 جيد جداً  ممتاز

 النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار
53 11.12 % 3 00.00 % 

 لجوانب دراسةحالة مثل ىذة الفئةمدى استيفائيا 

 جيد جيد جداً  ممتاز

النسبة  التكرار
النسبة  التكرار المئوية

النسبة  التكرار المئوية
 المئوية

50 00.01 % 2 01.25 
% 0 3.01 % 

 ( ما يمي: 5يتضح من الجدول )
" بالنسبة لمسؤال الخاص بـ "اختصار الوقت في تشخيص الطالبة وسبب تعثرىا الدراسي -

%( من المرشدات  011( مرشدة طالبية بأنو تحقق، وىو ما يمثل نسبة )50أجابت )
 الطالبيات الالتي أجبن عمى استبانة برأيك نرتقي.
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وبالنسبة لمسؤال الخاص بـ "مساعدة الطالبة في تخطي صعوبات التعمم التي قد توجييا  -
مع اختالف الفروق الفردية" ومنحيا فرص تعميمية كافية لتطورىا المغوي والفكري والمعرفي 

%( من المرشدات  011( مرشدة طالبية بأنو تحقق، وىو ما يمثل نسبة )50أجابت )
 الطالبيات الطالبيات الالتي أجبن عمى استبانة برأيك نرتقي.

( 50وبالنسبة لمسؤال الخاص بـ "تقميل حاالت الرسوب واالنقطاع بسبب االحباط" أجابت ) -
%( من المرشدات الطالبيات الالتي  011ق، وىو ما يمثل نسبة )مرشدة طالبية بأنو تحق

 أجبن عمى استبانة برأيك نرتقي.
وبالنسبة لمسؤال الخاص بـ "االسيام في تنظيم العمل ومساعدة المعممة والمرشدة والطالبة  -

%(  011( مرشدة طالبية بأنو تحقق، وىو ما يمثل نسبة )50كل فيما يخصو" أجابت )
 الطالبيات الالتي أجبن عمى استبانة برأيك نرتقي.من المرشدات 

وبالنسبة لمسؤال الخاص بـ "عدم تعريض الطالبة وولي أمرىا ألزمة نفسية اثناء التحويل"  -
%( من المرشدات  22.31( مرشدة طالبية بأنو تحقق، وىو ما يمثل نسبة )52أجابت )

أجابت مرشدة طالبية واحدة  الطالبيات الالتي أجبن عمى استبانة برأيك نرتقي، في حين
%( من المرشدات الطالبيات الالتي أجبن عمى  3.01بأنو لم يتحقق، وىو ما يمثل نسبة )

 استبانة برأيك نرتقي.
( مرشدة طالبية بأنو 53وبالنسبة لمسؤال الخاص بـ "مدى شمولية ووضوح البنود" أجابت ) -

بيات الالتي أجبن عمى %( من المرشدات الطال 11.12ممتاز، وىو ما يمثل نسبة )
( مرشدات طالبيات واحدة بأنو جيد جدًا، وىو ما 3استبانة برأيك نرتقي، في حين أجابت )

 %( من المرشدات الطالبيات الالتي أجبن عمى استبانة برأيك نرتقي. 00.00يمثل نسبة )
شدة ( مر 53وبالنسبة لمسؤال الخاص بـ "سيولة تطبيقيا عمى الفئة المستيدفة" أجابت ) -

%( من المرشدات الطالبيات الالتي  11.12طالبية بأنو ممتاز، وىو ما يمثل نسبة )
( مرشدات طالبيات بأنو جيد جدًا، 3أجبن عمى استبانة برأيك نرتقي، في حين أجابت )

%( من المرشدات الطالبيات الالتي أجبن عمى استبانة برأيك  00.00وىو ما يمثل نسبة )
 نرتقي.

( 50ل الخاص بـ "مدى استيفائيا لجوانب دراسةحالة مثل ىذة الفئة" أجابت )وبالنسبة لمسؤا -
%( من المرشدات الطالبيات  00.01مرشدة طالبية بأنو ممتاز، وىو ما يمثل نسبة )

( مرشدات طالبيات بأنو جيد 2الالتي أجبن عمى استبانة برأيك نرتقي، في حين أجابت )
المرشدات الطالبيات الالتي أجبن عمى استبانة  %( من 01.25جدًا، وىو ما يمثل نسبة )

%( من  3.01برأيك نرتقي، وأجابت مرشدة طالبية واحدة بأنو جيد، وىو ما يمثل نسبة )
 المرشدات الطالبيات الالتي أجبن عمى استبانة برأيك نرتقي.
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 ممخص نتائج البحث:
 يمي: في ضوء ما تقدم يمكن تمخيص النتائج التي توصل إلييا البحث فيما

 االستجابة السريعة بالتدخل المبكر لمكشف عن حاالت التعثر الدراسي. .1
مساندة الطالب والطالبات عمى تخطي صعوبات التعمم التي قد تواجييم، وتوفير االستقرار  .0

النفسي والفكري ليم داخل غرفة الصف والمساىمة في تحسين مستوى الطالب والطالبات 
 لتعثر الدراسي.التحصيمي وتقميل فرص التأخر وا

 زيادة وعي المعممات وأولياء األمور باحتياج مثل ىذه الفئة وتكاتف الجيود. .3
اختصار وقت المرشدة من خالل تشخيص الطالبة بدقة والوصول لسبب التعثر الدراسي  .4

 بوقت وجيز.
تقميل عدد الطالب والطالبات المحولين لألخصائية النفسية ومراكز التشخيص المبكر والتي  .5

 التستدعي تشخيص.قد 
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 توصيات البحث:
 في ضوء ما تم التوصل إليو من نتائج تم صياغة التوصيات التالية:

الطالب والطالبات االىتمام بالتوسع في تطبيق المبادرات الخاصة بالتدخل المبكر  .1
 المتعثرين دراسيًا.

 المعرضين لمتعثر الدراسي.الطالب والطالبات ضرورة الكشف المبكر عن  .0
 المتعثرين دراسيًا بكيفية التعامل معيم.الطالب والطالبات وتثقيف معممي ومعممات توعية  .3
 توعية أولياء األمور بأسباب التعثر الدراسي وكيفية اكتشافو وكيفية التعامل معو. .4
المتعثرين الطالب والطالبات ضرورة التعاون بين األسرة والمدرسة في كيفية التعامل مع  .5

 دراسيًا.
المتعثرين دراسيًا لممشاركة المجتمعية الطالب والطالبات الفرصة أمام ضرورة إتاحة  .6

عطائيم أدوارًا إيجابية.  وا 
 الخاتمة

وفي الختام ومما سبق يتضح لنا أىمية ىذا الموضوع، ليذا كان لزامًا أن تتوجو إليو كل 
)يجب عمينا الجيود والرعاية واالىتمام، ومن الدروس المستفادة التي نخرج بيا من ىذا األمر 

مساندة المتعثرين دراسيًا وأولياء أمورىم وتقديم كل الدعم والمساندة لمعممين المرحمة االبتدائية 
والمرشدين الطالبيين بيذا الشأن(. والن الموضوع ىام نرجو أن يستفيد كل الميتمين بالبحث 

خيص المبكر لمطالب  العممي بيذا الموضوع، في أبحاثيم العممية، وىذه المادة مفيدة في )التتش
المتعثرين دراسيًا في الصفوف األولية وبخاصة الصف األول االبتدائي والمعرضين لخطر 
اإلعاقة(، وقد توصمت لبعض النتائج اليامة في التطور وبيذا أكون قد انتييت من كتابة ىذا 

 تعالى تعويًضا منو البحث، إن كان اهلل تعالى قد وفقنا في لكتابتو فإننا نعتبر ذلك مكافأة من اهلل
عما بذلناه فيو من جيد وتفكير، وقد كان ذلك ىدفنا منذ البداية ونتشرف أننا وصمنا إليو. وادعوا 

 اهلل بالتوفيق لي ولكم بإذن اهلل تعالى، والسالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو.
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 المراجع
مستوى  (.5102أبا حسين، وداد بنت عبدالرحمن  والسمارى، منيرة بنت راشد ) .1

المعرفة والتوجو نحو استخدام نموذج االستجابة لمتدخل لدى معممات 
صعوبات التعمم فى مدينة الرياض. مجمة التربية الخاصة والتأىيل، 

 .523-505(، 3) 03مؤسسة التربية الخاصة والتأىيل، مصر، 
(. 5102أحمد، محمد رياض ومصطفى، دعاء محمد وأحمد، محمد عبد التواب ) .0

الراىنة في إجراءات التعرف عمى ذوي صعوبات التعمم: التوجيات 
نموذج االستجابة لمتدخل. مجمة كمية التربية، جامعة أسيوط، مصر، 

30 (2 ،)5-35. 
(. برنامج صعوبات التعمم في سمطنة عمان: دراسة 5102البحراني، منى عبداهلل ) .3

تقويمية. مجمة التربية الخاصة والتأىيل، مؤسسة التربية الخاصة 
 .000-030(، 3) 01والتأىيل، 

بدران، السيد فيمي أبو زيد وشريف، سيام عمي عبدالحميد ومحمد، أحمد عمي بديوي  .4
 -(. التأخر الدراسي وعالقتو بوجية الضبط الداخمي 5102)

الخارجي لدى عينة من طالب المرحمة االبتدائية. دراسات تربوية 
 .222-223(، 3) 50واجتماعية، كمية التربية، جامعة حموان، 

(. برنامج قائم عمى نظرية الذكاءات المتعددة وأثره فى 5100حسن، ناجي محمد ) .5
األداء النفسى العصبى المعرفى لمطالب المتأخرين دراسيًا. المجمة 
الدولية لعموم وتأىيل ذوي االحتياجات الخاصة، المؤسسة العربية 

 .502-5،553لمبحث العممي والتنمية البشرية، 
(. فاعمية برنامج التحميل البنائي في تعديل 5100ين السيد إبراىيم محمد )خميل، شر  .6

التصورات البديمة بمادة العموم وتنمية االتجاه نحوىا لدى الطالب 
المتأخرين دراسيًا بالمرحمة االبتدائية. المجمة المصرية لمتربية العممية، 

 .22-0(، 2) 51الجمعية المصرية لمتربية العممية، 
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(. نموذج االستجابة لمتدخل لذوى صعوبات التعمم: آليات التحديد 5102ياد )رشيد، ز  .7
والتشخيص. مجمة جيل العموم اإلنسانية واالجتماعية، مركز جيل 

 .32-53، 01البحث العممي، 
(. فاعمية برنامج مقترح لمعالجة 5100لرمحي، إبراىيم بن محمد بن عبداهلل )ا .8

ابع والخامس بمحافظة الظاىرة الضعف القرائي لدى تالميذ الصف الر 
بسمطنة عمان. مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربوية والنفسية، 

 .12-02(، 0) 52الجامعة اإلسالمية بغزة، 
(. فاعمية استخدام نموذج التعمم التوليدي في تنمية 5101الشمري، عيد بن جايز ) .9

مرحمة بعض العمميات الرياضية ودافعية االنجاز لدى تالميذ ال
المجمة التربوية، كمية التربية، جامعة  االبتدائية منخفضي التحصيل. 

 .022-030، 25سوىاج، مصر، 
(. الذاكرة العاممة لدى العاديين وذوي 5112عبداليادي، داليا خيري عبدالوىاب ) .12

صعوبات التعمم و المتأخرين دراسيا وبطيئي التعمم بالصف الخامس 
 033مية التربية، جامعة األزىر، مصر، االبتدائي. مجمة التربية، ك

(3 ،)553-511. 
(.  فاعمية نوعين من التغذية الراجعة في 5105الغول، أحمد حمدى عاشور عثمان ) .11

مفيوم الذات األكاديمى لمتالميذ ذوى الصعوبات التعمم فى 
الرياضيات. مجمة القراءة والمعرفة، الجمعية المصرية لمقراءة 

 .002-12، 035والمعرفة، مصر، 
(. كيف نواجو مشكمة التأخر الدراسي. رسالة 5100الكندية، ليمى بنت عيسى ) .10

 .030-055، 35التربية، 
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(. تأثير برنامج لمقراءة العالجية عمى 5111المطيري، معصومة سييل عبداهلل ) .13
خفض العسر القرائي لذوي صعوبات تعمم القراءة بدولة الكويت. مجمة 

 .013-33(، 5) 35مس، مصر، كمية التربية، جامعة عين ش
( بعنوان: فعالية نموذج االستجابة 5103مفضل، مصطفى أبو المجد سميمان  ) .14

لمتدخل في عالج صعوبات تعمم الكتابة لدى تالميذ المرحمة 
مجمة العموم التربوية، كمية التربية، جامعة جنوب الوادي،  االبتدائية.
 .302-315مصر، 

 
 

 
 


