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ة   االفتتاح
ة الحميدة سماتالمن     التي يتميز بها مجتمعنا العري عامة والليبي  الطي

عين خاصة سمة التسامح والتكافل والتعاضد، أخالق أجدادنا، مت مَ  متأثرن  نا حث لتعال
 تعترها الغفلة ولكن المجتمعات قد ﴾وتعاونوا على  البر والتقو ﴿تعالى قالننا دي اعليه

صيبها شيء  ممن الخلف م والمفاه غضاء مح تحل، لديهم ل فتنقلب الق ، ل الحبال
ل التسامح، فما أحوجنا اليوم أكثر من أ وقت مضى إلى التشبث بهذه واالنتقام مح

عة من ديننا اإلسالمي   .األخالق النا
ة والحقد بين أبناء المجتمع، وسر  ل ملفت للنظر الكراه ش ت في لقد تفشت و

قة دمائهم ة الض ست من سمات  ،النفع ة المقيتة، إن هذه األخالق السيئة ل واألنان
م ديننا، وٕانها لمن عوامل الضعف قال تعالى: وال تنازعوا فتفشلوا  ﴿مجتمعنا، وال من تعال

م نسان اإللسمو، وهو جوهر األخالق والدين، و الحب والوئام روح القوة واف ﴾وتذهب رح
ع  ا والمتش م الدين المتوازن نفس ه ينضح، إن ف ،له تسامح وٕاحسانبتعال ما ف اإلناء 

لتمس العذر اآلخرن، حسن الظن   . للمخطئين و
ة عامة والليبي خاصة إال نتاج  هذه وما الصراعات في المجتمعات اإلسالم

غض المبثوث، والتنافس غير الشرف، مما يجعلنا فرسة سهلة  ة المصنوعة، وال الكراه
ة والجارحة تتقاذف بين  لألعداء،المنال  حت الكلمات الناب ة حتى أص انتشرت الكراه

عض  ة أهل الناس، واألدهى واألمّر أن تنتشر بين  وعلى منابر العلم  علم،الطل
احوالمعرفة، و  ح دم المسلم يراق ص ال ونهار مسو  اأص دون ذنب.ااء، ل     ، بذنب و
ة على حساب أخر لقد  ا هامش ة مصير جوهرة تقدمت قضا ة، فأين قض

فعل ، فعلى أهل العلم مما يدور اآلنأهلها اليهود أعداء هللا  هفلسطين والقدس وما 
احثين أن يتقدموا الص خاصة أساتذة الجامعات وال ة فو الفضل و ف في الدعوة لنبذ الكراه

            هيئة التحرر         . وٕانعاش بذرة الخير في قلوب الناس،  وتعزز دعائم الحب والوئام  
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  عمرو علي القماطي/ د                                                  

ة اآلداب/ جامعة الجبل الغري   ل
 مقدمة

العديد من الم مر  ة  ات التطور إن اإلنسان وعبر صيرورته الح راحل التي تتميز 
أنها حجر األساس لبناء  ،والتجدد ومن أهم هذه المراحل هي مرحلة الطفولة التي تتسم 
ة، وُتْبَنى عليها  ،اإلنسان ة تستقر فيها أسس التر حيث إنها مرحلة جوهرة وأساس

مامراحل النمو التي تليها  م واتجاهات، وَتعلم اإلنسان ف ه من ق في  أساليب التفاعلتس
الت والتي منها ،المواقف المتنوعة ات  وقد تتعرض تلك المرحلة للعديد من المش صعو

  . التعلم
بدأ األ اتو ات التعلم ح ة واثقين من أنفسهم نشطفال ذو صعو طين هم الدراس

ة  قع الوالدان في حيرة من أمرهم عندما يجدون أوالدهم غير قادرن على الكتا شغوفين، ف
عوهم  ،الهجاء أو القراءة أو ل شطب سلبي على األطفال في ، وذلك له تأثير يءيون في 

ساء  ،انخفاض تقديرهم ة، وقد  عض األعراض االكتئاب إليهم والذ قد يؤد إلى 
سالى أو فاشليبوصفهم  ًا، أنهم  ًا أو متخلفين عقل إلى فشلهم  يؤد ممان دراس

ات خاطئة حون ذو سلو ص ون من بينهم نواة النتشار  ،االجتماعي، ومن ثم  أو قد 
  الجرمة.

ات التعلم من أهم المجاالت التي  تف معظم علماء النفس على أن مجال صعو و
ة  دا ات و ة الثمانين قاع التطور فيها مطرد ومتعاظم، حتى إنه منذ نها ان إ

يز على تال ميل إلى التر ات التعلم  ان االتجاه في مجال صعو ات،  ميذ التسعين
ة ه  ،المرحلة االبتدائ السنوات األخيرة اتجه ف أومن في أعمارهم، إال أنه قد حدث تحول 
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الدهصختالم الطفل منذ م وخالل سنوات ماقبل المدرسة حتى  ،صون إلى االهتمام 
ات التعل ة حدوث صعو ان د هذا التوجه على إم ؤ م على المد العمر مرحلة البلوغ، و

اة الفرد، ة.(السيد  أ في لح م ل المراحل التعل ل األعمار وفي 
 .  ) 218:2003عبدالحميد،

ح أتي هذا ال ة برنامج وفي ضوء هذا التصور  حاول طرح فاعل ث الذ 
ة لد  رشادإ ات المعرف ة العمل ات التعلمألتنم وذلك  ،طفال الروضة ذو صعو

ا ذات العالقة، إ م والقضا لى جانب رصد مجموعة من االعتماد على تحديد المفاه
ات التعلم م تفسير صعو م السائدة في علم النفس التي حاولت تقد ومعرفة أهم  ،المفاه

ة سبل عالجها ،أنواعها ف مع محاولة تطبي هذه المقوالت واآلراء على واقع الطفل  ،و
  الليبي .

لة الدراسة:       مش
ة في المراحل ال م ات التعل لة الصعو الت التي تعتبر مش رة خاصة من المش م

بيرًا سواء من قبل المسؤ  ىتلق او اهتمامًا خاصًا و م في ليب اء األ ،لين عن التعل  ،موروأول
او    يين النفسيين واالجتماعيين .صصاتاالخ  وش

ات التعلم ر لصعو ة وٕان عدم االكتشاف الم في مرحلة ما قبل  :أ ،النمائ
لتها، وعند اكتشافها خالل الصف األول االبتدائي،  فاقم في مش ة فإن المدرسة   نس

ة 84التحسن تصل فيها إلى  صها في الصف الثالث، فتنخفض النس % عنه لو تم تشخ
ة  ،%46إلى  ذلك إلى نس ة 18وتقل  ما أن نس الصف الخامس،  % عند اكتشافها 

ة التعرف عليها في الصف السادس.% 8التحسن ته إلى    عندما تتأخر عمل
ات التعلم  عمل برامج لألطفال ذو صعو ولقد اهتمت العديد من الدراسات 

ست ات التعلم  ة واإلفأوضحت أن ذو صعو ع جيبون إلى البرامج التدرب ة التي تت رشاد
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ة تتناسب مع قدرات تلك الفئة، وتعمل على تخفيف حدة صع ات التعلم لد طرقًا ترو و
  .   (lokanadha & ramar & kusuma, 2004: 16- 17)هؤالء األطفال .

ة هؤالء األطفالأن  العديد من الدراسات في فرنساأوضحت  : 12من  تتراوح نس
ا فإنها تبلغ  ،14% ات المتحدة  ،%14وفي برطان  ،%15 -10 فتتراوح منأما الوال

احث في حدود علم ة  هولم يجد ال ات التعلم وخاصة النمائ دراسات اهتمت بدراسة صعو
ا يدرسون في فصل دراسي واحد دون التفر بي منها، ل األطفال في ليب  ،همانومازال 

ة بينهم ة لألوقلة المراكز ا ،وعدم مراعاة الفروق الفرد طفال لتي تهتم بإعداد برامج تنمو
ات التعلم د وهذا ما ،ذو صعو احث يؤ لة التدخل لخفض أجعل ال نه مازالت مش

ات التعلم ا ة لد أطفال الروضة صعو ما وتحتاج إلى مز قائمة،لنمائ د من الدراسات 
ة الالحقةآلها من  م الفحص  وهو ما ،ثار على المراحل التعل احث  ه ال سعى إل

لة الدراسة في اإلوالدراسة، و  ة:هذا تتبلور مش ة عن التساؤالت التال   - جا
ة برنامجٍ  ما.1 ة ال فاعل اه تنم ة (االنت ات المعرف دراك) لد أطفال ما قبل اإل –لعمل

ة؟ ات التعلم النمائ   المدرسة ذو صعو
ة برنامجٍ 2 ة استمرار فعال ان ة ال .ما إم اه لتنم ة ( االنت ات المعرف لد دراك)اإل –عمل
ة ؟األ ات التعلم النمائ   طفال ذو صعو

ة الدراسة:   أهم
ة تراثًا نظر ات التعلم و تقدم الدراسة الحال ابها أًا يوضح تعرفات صعو س

فها ات ،وتصن ة منها متمثلة في  ومح ذلك أهم أنواعها وخاصة النمائ صها، و تشخ
اه، واالدراك ات االنت ات التعلم في مرحلة ا صعو ارها من أهم مجاالت صعو عت

  الروضة.
ما تساعد األ او دهم  اتهم طفال بتزو ة عمل لبرامج التي تساعدهم على تنم

ات التعلم لديهم. التالي خفض صعو ة، و   المعرف
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  أهداف الدراسة:
 ة ال اه إعداد برنامج لتنم ة ( االنت ات المعرف  فال ماقبل ــدراك) لد أطاإل –عمل

 المدرسة ذوي صعوبات التعلم النمائية.
  ة البرنامج المستخدم في ة لد أطفال التعرف على مد فعال الدراسة الحال

 الروضة؟
م والمصطلحات  المفاه

ف اإلال :أوالً    جرائي للبرنامجتعر
أنه مجموعة من الجلسات التي تحتو على أنشطة متكاملة  عرف البرنامج 

ة ا اه ومحددة لتنم ة (االنت ات المعرف ات اإل –لعمل دراك) لد أطفال الروضة ذو صعو
ان  ،التعلم تم تطبي هذه الجلسات في تسلسل فرد أو جماعي مع تحديد الزمان والم و

م.   وطرقة التقو
ات التعلم  ًا :ـ صعو   ) Learning  disabilities(ثان

ف اإل ات التعلم يجرائالتعر   لصعو
ةُشي ات التعلم النمائ في في  :نهاأ ر لمصطلح صعو عض القصور الوظ

اال ة  ات المعرف اهالعمل ة من خالل الدرجة التي  ،دراكواإل نت وتتحدد في الدراسة الحال
ة ألطفال الروضة. ات التعلم النمائ امل، حصل عليها الطفل في قائمة صعو ( سهير 

  )6: 2010طرس حاف ،
  أطفال الروضة .

الروضة  تراوح عمرهم  ،المستو األول والثانيفي وهم األطفال الملتحقون  و
  ) سنوات.6-4الزمني من (

اه. ف االنت   تعر
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ة ة،  هو عمل ة، وفر الحر االندفاع ة  عض الخصائص السلو شعورة ترت ب
ة من خالل الدرجة التي يتحصل عليها الطفل  اه، وتتحدد في الدراسة الحال ونقص االنت

اه. اس االنت   في مق
ف اإل   دراك.تعر

ة فهم المثير  طة هو عمل صرة التي يتعرض لها األطفال في البيئة المح ات ال
ة لها بناء على ذلك المعنى وتتحدد في  ،بهم وترجمتها إلى معنى من المعاني، واالستجا

ة  اس اإلالدراسة الحال ار المعد لق   دراك.  من خالل االخت
قة   إطار نظر ودراسات سا

احثستعرض  ات التعلم ال ابها ،صعو وما سبل ، ؟وما هي أنواعها وأس
ة منها. ؟ عالجها   وخاصة النمائ

ات التعلم: ف صعو   تعر
ميينايوجد  ات التعلم سواء من األكاد موضوع صعو أو ،ختالف بين المهتمين 

تفاق ختالف إلى عدم االقي لهذه الفئة، وقد يرجع هذا االمن المهتمين حول التعرف الد
عض األسس النظر ونة للمصطلح، وعلى الرغم من اختالف حول  ة الم ة األساس

ات  اغة التعرفات إال أّنهم يتفقون على خصائص األطفال ذو صعو العلماء في ص
 التعلم.

ات التعلم على  رة لمحاوالت وضع تعرف محدد لمفهوم صعو ات الم إنَّ البدا
يرك ( ات التعلم.  ) 1963Samuel Kirkيد صموئيل   :أنهاحيث َعرَّف صعو

ة: القدرة على استخدام  لة أو أكثر في الجوانب التال ظهر لد صاحبها مش الحالة التي 
ة،  ير والكالم، والقراءة والكتا اللغة وفهمها، والقدرة على اإلصغاء، والقدرة على التف

سبب التأخر الع الت تعلم؛  عد الحاالت التي تعاني من مش قلي، أو الحرمان واست
ات  ابها إلى االضطرا عض أس ة في  الحسي، أو البيئي، أو الثقافي، وأرجع الصعو
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ة،  ة، ولم و السلو ةاالنفعال ات إجرائ ات التعلم. (سامي  ضع مح ص ذو صعو لتشخ
وافحه، 281:  2002ملحم،  سير    )25: 2003) (ت

ات التعل ما ُتعرف "صعو ــــــو ات ـــــضة مختلفة من االــــــمجموع :هاأن ضاً أم" ــــ   طرا
، وتتمثل في  ز عة من داخل الفرد، وتعود إلى خلل داخلي في الجهاز العصبي المر النا
رة التي  ة، والف ة وغير اللفظ ات ذات داللة في اكتساب وتوظيف المهارات اللفظ صعو

عد في عددها م طة حيث ال  اة الفرد، وتكون مرت م تظهر في ح الت في التنظ ن مش
ة أو  ًا لها من إعاقات حس عد سب ما ال  الذاتي، والتفاعل االجتماعي، وقد تكون متزامنة 

ة أ ة عقل ة، ومن مؤثرات خارج م وغيره. ( راضي او اجتماع ختالفات الثقافة أو التعل
 )14:  2003،الوقفي

ما ُتعرّ  شير إلى مجو أنها: تعبير عام  ات التعلم  موعة متجانسة تظهر ف صعو
عز  عجز في قدرات اإلنجاز واستخدام مهارات االستماع والكالم. وقد  صورة واضحة 
ة،  ة التعلم إعاقة حس صاحب صعو في هذه القدرات إلى خلل في الجهاز العصبي، وقد 
سير  ة.(ت ة واجتماع ات انفعال ة، إضافة إلى اضطرا صرة، أو إعاقة عقل ة،  سمع

 )26: 2003وافحه، 
ات التعلملوُشير  ظهرون تناقضًا  :أنهم ألطفال ذو صعو األطفال الذين 

ظهر  ة العامة ومستو إنجازهم العقلي؛ وذلك من خالل ما  ًا بين قدراتهم العقل م تعل
ات من المحتمل أن تكون  ة التعلم، وٕان هذه االضطرا ات في عمل لديهم من اضطرا

ة بخلل ظاهر في الجهاز العصبي  ة أو غير مصحو  Control Nerveمصحو
Systemات التعلم لديهم إلى التخلف العقلي، أو الحرمان ، بي نما ال ترجع اضطرا

مي، أو االضطراب االنفعالي الشديد، أو للحرمان الحسي.(السيد عبد  الثقافي، أو التعل
 )94: 2003الحميد ، 
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ما ُتعرف اللجنة اال ةو ات التعلم" اال ئتالف ة "صعو أنَّها: ،1987تحاد
اب  ات تعود إلى أس ات اضطرا ل صعو مختلفة تظهر لد الفرد على ش

Difficulties ة، لها عالقة في اكتساب وتوظيف قد راته في مجال اإلصغاء، الكتا
ة. ،الكالم   والمهارات االجتماع

ضًا لجنة  ما ُتعرف أ ات التعلم"و ة "صعو طة القوم أنها الرا  :معناها العام 
ات الت اينة من االضطرا بيرة في  يمجموعة متعددة ومت ات  تظهر في صورة صعو

ير وحل المسائل ا ل من مهارات االستماع، والكالم ، والقدرة على التف كتساب واستخدام 
في في الجهاز  ات تنشأ لد الفرد نتيجة خلل وظ أن هذه االضطرا ة، علمًا  الراض

ا حدث ذلك على مد عمر اإلنسان. وتستثنى من تلك الصعو ، و ز ت العصبي المر
ذلك من تلك  مي لد الفرد،  اإلدراك والتفاعل االجتماعي أو السلوك التنظ التي ترت 

ات التي تنشأ من ضعف الحواس، أو التخلف العقلي،  .(محموداالضطراب أو الصعو
  ) 244: 2009عادل عبدهللا،؛ 25: 2006،الشحاتمجد ، هللا عوض

ات التعلم  ضًا لألطفال ذو صعو ما ُشير أ أنهم هؤالء األطفال الذين و
اينًا واضحًا بين مستو األداء العقلي المتوقع ين المستو الفعلي المرت  ،ظهرون ت و

ة ات األساس ات عن االاالضطرا في للعصب ، وقد تنشأ تلك االضطرا ختالل الوظ
التخلف العقلي العام واالضطراب الوجداني أو الثقا ، في حين أنها ترت  ز في أو المر

اب الحواس.   )  24: 2006، مجد الشحات، (دمحم عوض هللاغ
ما ُشار  أنهمإلى و ات التعلم  عانو  :ألطفال ذو صعو ات في من  ن صعو

عو  ستط ون  ن تعلمهم، وال  ن أن  اتهم الكامنة، ومن المم ان امل إم صلوا إلى  أن 
اء " أقل من هذا الطفل في مستو من مست ات الذ ، و و "المتوس  ،أعلى من المتوس

عضها إدراكي، واآلخر  ن أن تكون عنده مشاكل في الدراسةذلك من المم اب  ألس
ون أو  ة.(هيثم يوسف ،  الغير إدراكي، وقد    )28: 2007ون عنده مشاكل انفعال
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ضًا  ما ُشار أ عانون في األداء إلى و أنهم: من  ات التعلم  ألطفال ذو صعو
مي اء لديهم في حدود المتوس على األقل، يرجع ذلك إلى األكاد ون مستو الذ ، و

اه إلى موضوع معين، وهم األطفال الذين  يز، واالنت قصور ُفجائي في قدرتهم على التر
ة الكامنة  ن يتطلبو  امل قدراتهم العقل ن من استخدام  م خاصة؛ حتى يتم طرائ تعل

        )   22:  2007لديهم.  (نشوة نبيل ، 
ات،  أنها مجموعة غير متجانسة من االضطرا ات التعلم  ما ُتعرف صعو و

ة أو االستدالل، والقدرا ات التحدث أو القراءة أو الكتا ة، وتتمثل في صعو ت الراض
ات ت الت  ؤدوهذه االضطرا إلى خلل في الجهاز العصبي أو الض الذاتي ومش

اً  ست سب اشرًا لظهورها. (سالم بن ناصر ،  اإلدراك والتفاعل؛ ولكنها ل   )18: 2008م
ات التعلم ينص على  شمل األطفال أنهاوأخيرًا ُقدم تعرفًا لصعو : مصطلح 

اء عاد أو مرتفع، وال ة، وذو ذ اء من حيث القدرات العقل عانون من إعاقات  األسو
ة صرة ،سمع ة ،أو  ات  ،أو حر عاني هؤالء األطفال من صعو ة، ومع ذلك  أو انفعال

ات  ،أو القراءة ،واضحة في اكتساب مهارات االستماع ة، أو أداء العمل أو الكتا
امل،  ة. ( سهير    )132:  2012الحساب

ستخلص  احثو ة حدوث  ال ان أّنه: إم قة  من خالل عرض التعرفات السا
ات التعلم في مختلف األعمار ات تعلم حاالت من اإلعاقة، صعو ، وقد تصاحب صعو

ما ير  ة و يرك وتعرف اللجنة القوم احث وهذا ما أوضحه تعرف  غلب أ أن ال
ة:   التعرفات تتف في النقا التال

 .ات التعلم في درجتها ومد شدتها  تختلف صعو
 ة ست خارج ة المنشأ، ول ة داخل اب الصعو  أس
 ات التعلمأ اء عاد ومتوس وعالي نَّ ذو صعو  .تمتعون بذ
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  ر اه، واإلدراك، والتذ ة االنت ات التعلم منها صعو وجود جوانب متعددة لصعو
 والقراءة.

: ات التعلم، والفئات األخر   الفروق بين صعو
ات التعلم غير واضح ومحدد في الوقت الذ البد أن تكون    اليزال مفهوم صعو

ات التعلم واضحة ومحددة، ه صعو أو على الرغم من المحاوالت العديدة التي ُأجرت  ف
م والمصطلحات األخر التي  في هذا المجال بهدف تحديد هذا المفهوم وعزله عن المفاه

  -من بينها :
ات التعلم والتأخر الدراسي:1   ـ صعو

ة على األطفال الذين  ات التعلم، وألن السمة الغال نظرًا لحداثة موضوع صعو
ة، وانخفاض مستو التحصيل، لذلك عانون من صعو ات في التعلم من المشاكل الدراس

موضوع التأخر  ين في عالمنا العري  ارت هذا الموضوع في ذهن الكثير من الترو
ات التعلم والتأخر الدراسي واحد وهو  ،الدراسي؛ ألن المظهر الخارجي لكل من صعو

ع على ذلك إال أن  ة وانخفاض مستو التحصيل ورغم اتفاق الجم المشاكل الدراس
ات التعلم تشير إلى  عض المصادر فإن صعو ما أوضحت  قة غير ذلك تمامًا، ف الحق
اهه  عاني من قصور في انت ، والذ  اء المتوس أو فوق المتوس أن الطفل ذ الذ

ره، وهذا القصور غير ة وٕادراكه وتذ قدرته العقل ة ،مرت  ة، في  ،أو الجسم أو السمع
القصور واال اء. فالمتأخر حين التأخر الدراسي مرت  ة الذ ن دراسًا و نخـفاض في نس

ائهم بين ( ة ذ ما أن خصائصهم 90 - 70تقع نس الفئة الحديثة،  سمى  %)، وهو ما 
ات التعلم ة تختلف عن ذو صعو ة والعقل :  2000السيد عبيد،  ة( ماجد .الجسم

 )19، 18: 2008يهاب مشالي، إ؛ 206، 205
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ةأما  اتهم غير مرغو ًا سلو ا دائم مع تكرار  ،ّن األطفال المتأخرن دراس وٕاح
ة قد  اتهم عاد ات التعلم تكون سلو عانون من صعو تجارب فاشلة. واألطفال الذين 

 ، طرس حاف   )25:  2008صحبها نشا زائد.( 
ء التعلم:. 2 ة التعلم و   صعو

طئ التعلم  ة الطفل  ة إلى أّن  Slow Learnerمن ناح ه بدا فإنه يجب التنو
ة الزمن، أ شير إلى وصف حالة الطفل في التعلم من ناح ء التعلم  شير  :مصطلح 

سرعة فهم وتعلم أقرانه في  ة، مقارنة  م ه من مهام تعل ل إل إلى سرعته في تعلم ما يو
الدراسة أشاروا إلى أن هذا النوع أدا ثير من الذين تناولوا هذا  ة، ف م ء نفس المهام التعل

ستغرقه الطفل العاد في  ساو ضعف الزمن الذ  قضي زمنًا  من األطفال 
  )141:  2003(السيد عبدالحميد،التعلم.

ة  الناح قًا  عد وصفًا لص ء التعلم  ان وصف  ة أكثر ومن هنا  مما هو الزمن
عد مفهو  . إذ  م تعتمد "سرع"مقابل لمفهوم  "ء"م التصاقًا بنواٍح أخر لها مفاه ، وهي 

مه في فصل  طيء التعلم إذا ما تم تعل ة، ومن هنا فإن الطفل ال على الوجهة الزمن
ة اإل دراسي عاد فإنه سوف نجاز أو التحصيل، وذلك لعدم ون طفًال متخلفًا من ناح

ة الزمن  )28:  2008 مرو حسني، الالزم لتعلمه.   (أشرف شرت، فا
ات التعلم والتخلف العقلي:3   . صعو

عض المتخصصين إلى أن العديد من األطفال ذو الضعف العقلي  يذهب 
ة ات التعلم في الكثير من الخصائص السلو  ،الخفيف يتشابهون مع األطفال ذو صعو

طة بتعرف الت المرت ات التعلم لم تمنع من وجود صع ما أن المش تفاٍق عاٍم على او
ات التعلم  ات التعلم. فاألطفال ذو صعو عاد حاالت التأخر العقلي من فئة صعو است
ًا ألداء  ًا تقر في لهؤالء األطفال في المجاالت مساو اعدًا في األداء الوظ ظهرون ت

س األطفال الماألطفال العاديين في نفس السن. هذا ع اً لى ع ون  تأخرن عقل الذين 
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ن فيها  ة إن لم  ة والنفس في منخفضًا في معظم المجاالت االجتماع أداؤهم الوظ
الت  ات التعلم من مش عاني منه األطفال ذو صعو عًا. ففي الوقت نفسه الذ  جم
ة  العموم الت تتصف  ًا من مش عاني األطفال المتأخرون عقل ة،  نوع

  )42:2002المجد، والشمول.(مصطفى أبو 
ات التعلم:   أنواع صعو

عيد وال ر الترو منذ زمن  ة، والف ات التعلم الكثير من رجال التر   شغلت صعو
ان التعلم قائم ومستمر. شغل الكثير منهم طالما    يزال هذا الموضوع 

ات  عض من وضع تصنيف لهذه الصعو ن ال وفي إطار هذا الموضوع تمَّ
فات:خطوة إلعداد برامج   لها، ومن هذه التصن

ة وتنقسم إلى:أوًال: ات التعلم النمائ   صعو
  ة ات التعلم النمائ ة: أل اصعو   Development learning disabilitiesول

اه والذاكرة واإل عضها تشمل االنت ة متداخلة مع  دراك، والتي تعتبر وظائف أساس
عض، فإذا أصيب  ة. والتي الفرد فإنها تؤثر على النوع بها ال ات النمائ الثاني من الصعو

  منها :
اه -1 ات االنت : -اضطرا  Attention Deficit – Hyperactivityفر النشا

Disorder (ADHD)   ات ولقد ة ضمن الصعو ات اإلدراك اه والذاكرة، والصعو ات االنت تم وضع صعو
عض، عضها ال ة متداخلة مع  ة أساس ة، إذ تعتبر وظائف عقل فإذا أصيبت  األول

ير  ات اللغة والتف ة، وقد شملت صعو ير، واللغة الشفه ات فإنها تؤثر على التف اضطرا
ثيرًا ما تكون لها  ة، و ات األول الصعو ل واضح  ش ة، إذ أنها تتأثر  ات الثانو الصعو

ة.  ان اء والعالقات الم م واألش المفاه ر، والوعي  اه، والتذ ات االنت صعو   عالقة 
ه، زليخا أمين، ( طان   )24، 23:  2007؛ عصام جدوع،  21:  2006نور 
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ًا، و م الحديثة نسب اه وفر النشا من المفاه عتبر مفهوم اضطراب نقص االنت
ادينهم، حيث تناوله  وقد تعددت تعرفاته؛ نتيجة تعدد وجهات نظر العلماء واختالف م

ة، وعلم  ما التعرف علماء الطب النفسي، والتر تضح ذلك  ة، و النفس، والصحة النفس
  يلي:

ة التي تتعل  ات التعلم النمائ اه على أنَّها: أحد صعو ات االنت ُتعرَّف صعو
م،  ن المفاه حتاجها الطفل لتكو ة، التي  ة المعرف ات العقل ة، والعمل الوظائف الدماغ

ة. م ة واألكاد ات التعلم النمائ ا وثي بين صعو :  2002زنب شقير، ( وهناك ارت
28                                                      (  

أنها . ـ اه، وفر النشا ات االنت ة  :وُشار إلى صعو نم دائم العجز أو صعو
ون أكثر تكرارًا وتواترًا وحده،  عض، و ة توجد لد ال اه، واالندفاع اه، وفر االنت االنت
الح لد األفراد العاديين من األقران من نفس مستو النمو. ( السيد علي،  عما 

2007 :104(  
ما ُشار  ما لو نتاال طربضماللطفل إلى او أنَّه يتصرف  ستمرار، اتدفعه اه 

يز على المهام  ه التر صعب عل ة، و صدر ضوضاء عال الضي إذا جلس أو  شعر  و
سرعة. ( اهه  تشتت انت ل له و   lerner ,2000:22)التي تو

ات اإلدراك: -2   صعو
ة التي تسهم في الوصول إلى المعاني من خالل  ة النفس عود اإلدراك إلى العمل

عمل على ت ة، اإلحساس، وهو  صرة واللمس ة وال ناء تفسير للمثيرات السمع م و نظ
ش  ات التعلم نتيجة للتداخل أو التشو ات اإلدراك لد األطفال ذو صعو وتحدث صعو
الهم المعلومات أو المثيرات عن طر أحد األنظمة أو الوسائ مع المعلومات  عند استق

ستقبلونها من خالل وس آخر، م س انخفاضًا ملموسًا في أو المثيرات التي  ع ما 
صعب على األطفال  التالي فإنه  ش، و قدرات األطفال على تحمل التداخل أو التشو
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ة المختلفة في نفس  ال المعلومات أو المثيرات عبر الوسائ أو النظم اإلدراك استق
ح  ص صعب عليهم إحداث تكامل بين مدخالت هذه الوسائ أو النظم ف ما  الوقت، 

ة النظا الفاعل ات التجهيز والمعالجة  عمل ام  ًال أو عاجزًا عن الق م اإلدراكي لديهم ثق
  )57:  2009والكفاءة المالئمة. (عزة عبد المنعم رضوان، 

ما ُشار  ات اإلى لإو ة صعو م األساس ات في إدراك المفاه أنها: صعو دراك 
ان،ـــــل، واالتجاهات، والزمــــــمثل: الش م المتجانسة والمتقارة، واألوالم ان، والم ال فاه   ش

امل،  ام األسبوع. (سهير  ة ،وأ ة األساس   ) 138:  2012الهندس
ر: - 3 ات التذ   صعو

لة الذاكرة في النصف الثاني من القرن العشرن من أكثر  حت مش لقد أص
الدراسة واالهتمام، وحققت تطورًا عظ ة التي حظيت  الت علم النفس العلم مًا، حيث مش

ة،  اة النفس سًا في الح عتبر شرطًا رئ ر  يجر دراستها في فروع ومجاالت عديدة، والتذ
ة اإلدراك، وترت  سة في عمل ائز الرئ ر أحد الر ذلك فإن التذ حدث تعلم؛ و فبدونه ال 
اه واإلدراك  ات عمليتي االنت ل من اضطرا قًا  اطًا وث ات الذاكرة ارت ات عمل اضطرا
ة أو  ه من خصائص القصد اه وما تنطو عل ات االنت على أساس أن عمل

ة.(جمال مثقال،  ) 21:2000اإلراد
فتقدون القدرة على توظيف  ات التعلم عادة  عانون من صعو واألطفال الذين 

ل المطلوب الش فتقدون الكثير من المعلومات؛ مما يدفع المعلم  ،أنواع الذاكرة  التالي  و
طرق متنوعة.( إلى تكرار مات والعمل على عرضها   John, 2003 ; 394 . 40)التعل

ير:4 ات التف   . اضطرا
ات  الت التي يواجهها الطفل في العمل أنَّها: المش ير  ات التف ُتعرَّف اضطرا

مه ن المفهوم وتعم ة الالزمة لتكو عض  ،المعرف عضها ال ار ب الت ور األف وحل المش
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ار جديد ن أف ار المجردة لضعف في عدد المفردات أو ضعف لتكو خاصة األف ة، و
  )272: 2004المعاني الكاملة للمفردات. (راضي الوقفي، 

ير الحسي  أنه: عدم القدرة على التف ضًا  ير أ عرف اضطراب التف ما  و
عاني هؤالء األطفال من عدم إعطاء االهتمام الكافي للتفاصيل أو  ير المجرد، وقد  والتف

طرس حاف ، لمع   )45:  2009اني الكلمات والقصور في تطبي ما يتعلمونه. (
ة  م ات التعلم األكاد ًا: صعو   :Academic disabilitiesثان
ات  مي للتلميذ أقل من المتوقع وتستخدم تلك الصعو ون المستو األكاد   عندما 

فشل في املة على التعلم ولكنه  ظهر التلميذ قدرة  ذلك على الرغم من  منه، وعندما 
ة أو خاصة في  ة نوع ون لد التلميذ صعو م التعلم المدرسي المالئم له، وحينئذ  تقد

ع،    )205: 2003القراءة أو الحساب. ( ثناء الض
ة ة الكتا ذلك تشمل صعو ِل سوًءا في مجال اإلمالء أو وُتش Dysgraphiaو

ات الت ات، وصعو ة الراض ير، واضطراب الكالم.التعبير الكتابي، وصعو   ف
  )222: 2006(مصطفى نور ،دمحم االمام 

ة في صورة وتظهر صع م ات التعلم األكاد نخفاض في القدرة على الفهم أو او
الكالم أو انخفاض القدرة العامة على القراءة، وانخفاض قدرة الفرد على اكتساب  اإلبدال 

ة  تا ن و األعداد أو تكو طة  مجال الحساب، الحقائ المرت ير المتعل  األعداد والتف
امل، اء.(سهير  صورة دالة على المستو المتوقع وفقًا لمستو الذ : 2007وذلك 

359 ،360 (  
المواد  ة وناتجة عنها، وترت  ات النمائ الصعو ا  قة االرت وهي وث

ات القراءة صعو ة  صيب القدرة على تعرف او  ،والموضوعات الدراس لكلمة هي نم 
ظهر ضعف في تمييز الحروف  يبها، وقد  عاب أو تحليل الكلمة وتر ة أو االست تو الم
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اس، هناء رجب  مان ع يب الحروف. ( إ وعدم القدرة على التعامل مع الرموز وتر
،50:2009(  

ده دراسة عادل عبدهللا،  وهذا ما مان )،2005تؤ مان دمحم سل  ودراسة سل
  )2005مال ، ) ودراسة ( صافينار 2005(

مو  ات تعلم االكاد ة هناك العديد من الدراسات التي اهتمت بدراسة صعو
ات القراءة، والحساب، واللغة دراسة (هاجر سامي، والتي منها:  والمتمثلة في: صعو

ودراسة  ،) 2011، أحمد ةغاد )، ودراسة ( 2010،ودراسة ( عنتر أحمد ،) 2009
م،يهاب عبدإ( اتإلى إ)، التي أسفرت نتائجها  2011العظ ة عالج وتخفيف صعو ان  م

  التعلم.
ات التعلم:   المداخل المفسرة لصعو

ًعا الختالف المهتمين  ات التعلم ت لقد تعددت وتنوعت المداخل المفسرة لصعو
تجاهات المتفرقة، المداخل جمع اال بهذا المجال من علماء النفس، وقد حاولت تلك

ات األفراد والمنظمات التي اهتمت بهذا المجال، ونستعرض أهمها بإيجاز على وتعرف
  النحو التالي:

ي.     1   : Behavioral Approach. المدخل السلو
ة لسلوك اإلعتمد هذا المدخل على  صورة عامة، تفسير المدرسة السلو نسان 

ة بوجه خاص، إذ ير أن أ  الت السلو ات والمش اضطراب أو خلل واالضطرا
ة التعلم) ة التعلم ( خطأ في عمل اشر لخلل في عمل ي هو نتاج م   سلو

ل  لة أو السلوك المش اشر على المش يز الم قوم هذا المدخل على التر ما 
ة فعالة محل نم السلوك غير الفعال   . ومحاولة العالج عن طر إحالل أنما سلو

  ).20:  2006لي ، ؛  مراد ع  27: 5200صالح عميرة ، (
قوم هذا المدخل على عدد من االفتراضات أهمها :    و
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لة  - يز على المش ة من األالتر اب.والسلوك الظاهر أكثر أهم   س
ة قابلة للتحديد تعبر عن نفسها من خالل التعلم الفعال للطفل - ات سلو   .هناك مح
الت  - ساعد على تجنب أو منع المش ات  اب الصعو ة .تحديد أس   المستقبل
ات التعلم نتيجة تكرار الفشل في اكتساب المهار  أتنش - ة، صعو ة األساس م ات األكاد

فتقرون إلى القدرة على النجاح .أن األ يمما يوح ات التعلم    طفال ذو صعو
م الموضوعي في تناول  - اس والمالحظة والح يز هذا المدخل على الق الح أن تر

ة وا ة ملموسةالظواهر الترو ه مصداق ة قد أكس اإل ،لنفس ة إضافة هذا  لى قابل
ات ات المستخدمة في هذا المدخل للتطبي العملي، وتحقي نتائج فعالة في  التكن والفن

ة    ) 14: 2009مين ،أالعالج.(ه
  :Development Approach . المدخل النمائي2

ه األساسي للمدخل النمائي نضج  قوم التوج ة  س يز على الخصائص الرئ التر
ع نم  اعد في تتا دون لهذا المدخل أن أ اضطراب أو ت فترض المؤ ونمو الطفل، و

اع ة مت ات غير سو قود إلى سلو ة النمو وتكامل الوظائف  دة في الخصائص السلو
التعلم طة  احختالف معدالت النضج من طفل إلى آخر، وجّ وال ،المرت عض ال ثين ه 
ة النضوج  :أ ،نتظامحتمال وجود حالة من عدم االااهتماماتهم إلى  الخلل في عمل

أتي (سلنجرالند) في مقدمة أول ات التعلم، و ة لصعو اب المؤد احثين أحد األس ئك ال
  تجاه.الذين أخذوا بهذا اال

شير "سميث" (  تجاه يذهبون إلى أن ذو ) إلى أنَّ أصحاب هذا اال Smithو
ة ة، واللغو صرة، والحر ات ال طئًا في نضج العمل سون  ع ات التعلم  ات  ،صعو وعمل

اه التي تميز النمو المعرفي.اال   نت
رن  ( وفي هذا اال شف أو ) في دراسته عن قدرات اإلدراك Obrienتجاه 

ي على عينة من األطفال تتراوح أعمارهم ما بين ( صر الحر ) سنوات، عن 8- 5ال
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ات تعلم وجود  عانون من صعو ات التعلم وأقرانهم الذين ال  فروق دالة بين ذو صعو
عيلصالح ال   ين.طب

ما ُش قوم عليها هذا االير إلى أن هذه االو تجاه  تتطلب أْن فتراضات التي 
ة تكون هناك معايير للنمو تشت من اإل ااطار الثقافي أو البيئة المحل ر أّن النمو عت

  )24،25:  2005من إطار ثقافي إلى آخر. (صالح عميره،  هنسبت  ومعدالته تختل
  :Neurops Psychologcal Approach. المدخل النفسي العصبي 3

ما هو  حاول المدخل النفسي العصبي ر ما هو معروف من وظائف المخ 
ات الناس ة المخ أو خلل  ،مفهوم من سلو حيث ير أصحاب هذا المدخل أّن إصا

م ات التعلم، إذ  سة لصعو اب الرئ س من األس ة في المخ ال ن أن تؤد اإلصا
ات  نسيج المخ رة وصعو إلى ظهور سلسلة من جوانب التأخر في النمو في الطفولة الم

ن أن يؤد م في  عد ذلك، في حين أنَّ خلل المخ الوظ إلى تغير في وظائف  التعلم 
التالي على مظاهر س ختالل في الوظائف لوك الطفل أثناء التعلم، مثل: االمعينة تؤثر 

ة.   اللغو
عض االفتراضات، منها: أن النمو السو للجهاز  قوم هذا المدخل على  و
 ، ة، تختلف عن النمو غير السو ف ة و م ز ينطو على خصائص  العصبي المر

ة طارات  من حيث األبن استخدام  ن التمييز بينهما  م والتراكيب والوظائف، و
ة، وحدوث أ خلل أو قصور أو اضطراب في الجهاز العصبي  ارات النفس عصب االخت

ه.  س تمامًا على سلو ز لد الطفل ينع   المر
ات التعلم: ص صعو ات تشخ   مح

ات التعلم إلى جمع العديد من  ة التعرف على صعو انات تحتاج عمل الب
قًة من إحد  عاني حق ان  ة واسعة المد عن الطفل، وذلك قبل تعزز ما إذا  اإلضاف

تطلب مثل ات أم ال، و عة الحال جهود اال الصعو طب النفسيين،  يينصصاتخهذا العمل 
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ون هذا اال ة على األطفال، صصاتخو ة الفرد ارات الشخص ي مؤهل لتطبي االخت
ة لهؤالء األطفال، وسوف وٕاعداد البرامج والتق ة المناس مات النفس ات ي نعرض ألهم المح

ة وهي:صصاتخالتي ُتعين اال عاني من الصعو   ي في تحديد الطفل الذ 
النضج: 1 طة  الت المرت  Maturity proplemsمحك المش

ة تهيئة  حيث نجد معدالت النمو تختلف من طفل آلخر، مما يؤد إلى صعو
ات التعلم، ف طأ من اإلناث؛ لعمل معدل أ ور يتقدم نموهم  ما هو معروف أنَّ األطفال الذ

ة  مما يجعلهم في حوالي الخامسة أو السادسة غير مستعدين أو مهيئين من الناح
ات التعلم،  عوق عمل ة؛ مما  تا ة قراءة و ة لتعلم التمييز بين الحروف الهجائ اإلدراك

ان هذا القصور يرجع لعوامل وراث س هذا سواء  ع ة، ومن ثم  ة أو بيئ ن ة او تكو
 ، ة في القدرة على التعلم. ( نبيل حاف ،  5:2000المحك الفروق الفرد طرس حاف ؛  

2008 :95 (  
عاد .2   Exclusion Criterion. محك االست

ة، أو  ة أو الحس عاد الحاالت التي ترجع إلى اإلعاقات العقل قوم على است وهو 
ات ،  حاالت االضطرا ة الشديدة، أو الحرمان البيئي الثقافي، أو االقتصاد النفس

ة، والنشا الزائد، وحاالت خفض فرص التعلم(دمحم جاد،  حيى 16: 2003واالندفاع ؛ 
  )( Roe , 2009; 24)19:  2008نبهان،

ة:3 ات النيورولوج   Neurological processes. محك العمل
ة ات النيورولوج عبر عن العمل طة في وظائف  و س ات ال مصطلح االضطرا
ة ات اإلدراك النشا واأل ،المخ، وتظهر في االضطرا ال غير المالئمة من السلوك  ش

ة عام (مصطفى القمش، دمحم اإلمام،  ة، ونمو الشخص   )233:  2006الزائد، واالندفاع
ات التعلم: اب صعو   أس
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ات التعلم غامضة؛ وذلك لحداثة اب صعو الموضوع وللتداخل بينه  التزال أس
ة من جهة  ات االنفعال ات التعلم واالضطرا ين صعو ة من جهة، و ين اإلعاقة العقل و

ر أجمعت ع قة الذ . إن الدراسات والتعارف السا ات التعلم أخر ا صعو لى ارت
ة بواحدة  اتبإصا ، وترت هذه اإلصا س في المخي ال طة، أو الخلل الوظ س المخ ال
ة:أو    أكثر من العوامل التال
ة:1 تس ة المخ الم   . إصا

ات القد  ة لصعو اب المؤد ود إلى التلف الدماغي، أو ــــتع التعلمفترض أن أكثر األس
عد تسب قبل وخالل أو  س والم في ال ة العجز الوظ  الوالدة، وتشمل العوامل الجين

ة لألم خالل فترة الثالث األشهر األولى من الحمل تسبب أنواع من الشذوذ  ونقص التغذ
اإلضافة إلى النمو الغير سو للنظام العصبي   ، س التالي تلف دماغي  المختلفة، و
اب التي  سبب تناول األم الكحول والمخدرات خالل فترة الحمل، وتعود األس للجنين 

إلى تلك الظروف التي تؤثر في الطفل خالل مرحلة الوالدة أو  تحدث خالل فترة الوالدة
ات الوالدة نتيجة  اب نقص األكسجين وٕاصا فترة قصيرة جدًا، وتتضمن هذه األس قبلها 

ة والوالدة المتعسرة .   الستخدام األدوات الطب
عد الوالدة تتضمن الحوادث التي تؤد إلى ارتجاج الدماغ،  اب ما  أما األس

اإلضافة إلى أمراض الطفولة، مثل:  ،لسقو من أعليمنها: ا أو تعرض الطفل لحادث، 
ا ،التهاب الدماغ ة ،والتهاب السحا ة األلمان ن أن  ،والحص م والحمى القرمزة التي 

طرس حاف ،    )24: 2009تؤثر في الدماغ وأجزاء أخر من النظام العصبي. (
ة: 2   . العوامل الوراث

ة إلى تلك العوامل واالستعدادات التي تنتقل من الوالدين إلى تشير العوامل الو و  راث
ة اإلخصاب، عن طر الجينات التي تحملها الكروموز  مات. فقد و األبناء أثناء عمل

ات ة منها، مثل: صعو ات التعلم وخاصًة النوع  تعلم أوضحت الدراسات انتشار صعو
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دعم Reading learning disabilitiesالقراءة  عض الدراسات منها  ، و ذلك نتائج 
) من األطفال 276" التي أجرت على عينة قوامها (Hallahan؛ ) 2002( دراسة "  

%) من هؤالء األطفال ينتمون إلى ُأسٍر لها نفس 88ذو عسر القراءة وأسرهم على أّن (
ل م ة الدور الجيني في حدوث  ما أكدت نتائج الدراسة؛ على أهم ن التارخ المرضي، 

ة . ات التعلم في القراءة والكتا   صعو
عض الدراسات التي أجرت على التوائم المتماثلة خاصة  ما أوضحت نتائج  و
ات التعلم  ات التعلم بين األطفال في عائالت معينة، مما يرجح أن صعو انتشار صعو
فيد سنتر" وزمالءه  ة، وقد ذهب "د اب وراث ن أن تعز في أغلب الحاالت إلى أس م

ات التعلم تقع لد 2003( ان األب قد عانى ) إلى أن صعو ة أعلى إذا  ور بنس الذ
ما أنَّها ترت بتشوهات مختلفة في الكروموزومات مثلما هو الحال في  الت مثيلة،  مش

الينفلتر، ومتالزمة داون تبرز لد اإلناث.  : 2005( عبد المطلب القرطي، متالزمة 
416(  

ات التعلم بين األقارب من الدرجة األول ثر انتشار صعو ى عنه من عامة و
ة لسماع  عض المهارات المطلو فتقدون  الناس، فعلى سبيل المثال فإن األطفال الذين 
عاني من  اء  ون أحد اآل األصوات المميزة، والمفصلة للكلمات، من المحتمل أن 
عض  ات التعلم في  اب انتشار صعو عض التفسيرات عن أس لة مماثلة، وهناك  مش

سبب؛ الاألسر، منها: أن صعو  . فعلى سبيل ات التعلم تحدث أساسًا  مناخ األسر
عانون من اضطراب التعبير اللغو تكون قدرتهم على التحدث إالمثال ف اء الذين  ن اآل

ستخدمونها مشوهة وغير مفهومة، في هذه الحالة  مع أبنائهم أقل، أو تكون اللغة التي 
فتقد األ أنه نموذج الجيد أو الصالح للتفإن الطفل  ذلك يبدو و علم واكتساب اللغة، و

ع دمحم، طارق عبد الرؤوف،    ) 25: 2008عاني من إعاقة في التعلم.(ر
  . التأخر في النضج:3
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ات  عض األطفال إلى ظهور صعو عض مجاالت النمو لد  يؤد التأخر في 
ح العالج أمرًا ضرورًا، ومن األفضل في الفترة التي تحدث  التعلم، إذا ما حدث ذلك أص
ة  عطي هذه الطفرة األهم ه ل عنى  ون إلى جانب الطفل من  فيها طفرة في النمو أن 

تخذ التأخر النمائي أش طأ من الالزمة، و ال عديدة، فقد يتأخر نمو دماغ الطفل فينمو أ
طرة على توازن  ،المعتاد ما يجعله غير قادر على الس ه  أو يتأخر النمو الحسي لد

قدر إال في  مشي، وقد يتأخر في النط فال  قف أو يجلس أو  اته عندما  وتواف حر
عض مجاالت عاني من تأخر في  ع والخامس، أو قد  اإلدراك السمعي،  العام الرا النمو 

عض الوظائف األخر مما يؤثر  ر، أو  ، والقدرة على التجرد، أو التذ صر واإلدراك ال
ات التعلم. (دمحم عدس،    )42، 41: 2000في ظهور صعو

ة:4 ة والثقاف  .البيئة االجتماع
ات التعلم،  للبيئة أثر من المالح أن أكثر الحاالت شيوعًا في فعلى صعو

يل  أوسا التش ة األقل حظًا، إذ يتناول الطفل  قات االجتماع األطفال الذين ينتمون للط
ن القول أن المالمح  م حيث  ة والمهارات،  ه العديد من النماذج السلو والتعديل وٕاكسا
بيرة من خالل األسرة، ومن هذه الفترة العمرة، تتف آراء  سة للطفل تحدد بدرجة  الرئ

ًا في إعداد الطفل للمدرسة بوجه خاصالعلماء على أن  ل عامًال أساس  ،األسرة تش
فقد أثبت علماء النفس  والمجتمع بوجه عام، وتحديد اتجاهاته وميوله نحو التعلم.

ة ة، واالجتماع أن تدني المستو والتر  االقتصاد لألسرة ال يوفر للطفل المثيرات الترو
ة ات التي تساعد على  ،الكاف ان إلى أن نمو شخصيته، وقد توصلت الدراسات واإلم

ات التعلم أقل من أبناء األسر ذات المستو  االقتصاد المنخفض ظهرت لديهم صعو
  )25: 2004األسر ذات المستو االقتصاد المرتفع. ( أشرف عبد الغفار، 

هذا الصدد ُشير نبيل السيد في دراسته  عن وجود فروق داله بين  )2000(و
ة والموجودين في المناط األطفال ذو  ات التعلم الموجودين في المناط الرف  صعو
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اه والتواف وعوامل التعلم البيئي لصالح األطفال الموجودين في  الحضرة في عوامل االنت
  المناط الحضرة.

د دراسة حسن أديب ( ما تؤ ات التعلم وعالق ) 2003 و عنوان صعو تها والتي 
ة وا م االبتدائيسر لد المناخ األالحاجات النفس مرحلة التعل ، وهدفت الدراسة ألطفال 

ات التعلم والمناخ األسر إلى معرفة وتفسير العالقة ب وتكونت الدراسة على  ،ين صعو
ارهم من 100 عينة قوامها لى إمدارس، وأسفرت نتائج الدراسة  4 طفل وطفلة تم اخت

ات التعلم وجود عالقة وث   سر .والمناخ األقة بين صعو
ة:5   . العوامل النفس

ة، والميل السلبي للتعلم، والتوتر العصبي، وعدم  ات النفس وتتمثل في االضطرا
النف   )Gates & Beacock, 1997 : 19. (نس، االنطواء، االعتماد على اآلخر الثقة 

ات التعلم،  لى ماإإضافة  ثيرة تسهم في صعو ة  سب فإن العوامل النفس
ات التعلم ًا في  فاألطفال ذو صعو ظهرون اضطرا ة مثل قد  ة األساس الوظائف النفس

ر ،دراك الحسياإل م، ذلك  ،والتذ اغة المفاه ن أن نجد بينهم على أوص م بيل سنه 
عون  من ال المثال م إستط ر المادة التي تعلموها حديثًا، أو تنظ دراك الجهات، أو تذ

ة ج تا رة مهمة، أو  ة .ف   ملة مناس
ثرة الثرثرة بين  ة مثل التهتهه، و ة في العيوب الخلق اب النفس ما تتمثل األس

، وعدم الثقة  النفس، واالنطواء، والتسرع، األطفال، والميل السلبي للتعلم، والتوتر، والقل
  ) 29:  2008عتماد على اآلخرن.  ( إيهاب مشالي، واال

ات التعل   م:خصائص األطفال ذو صعو
ات التي تتكرر في  مجموعة من السلو ة عادة  م ات التعل يتميز ذوو الصعو
ن مراقبتها في المواقف المتنوعة م ة، والتي  ة واالجتماع م ، العديد من المواقف التعل

  ومن أهمها:
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ة الزائدة:1   ـ الحر
ة من ضعف في  ات مر عانون من صعو ل عام األطفال الذين  ش يتميز 

ة  ،اإلصغاء اضطراب اإلصغاء والحر طل على تلك الظاهرة:  ة، و ة واالندفاع الحر
القدرة على )ADH(الزائدة  ات تتعل  ة من مجموعة صعو ، وتلك الظاهرة مر

طرة على الدوافع الس يز، و ة  ،التر ة األمر ، وُعرِّفت حسب الجمع درجة النشا و
درجات تطورة غير مالئمة اء النفسيين  ة الزائدة، من عدم اإلصغاء لألط  عادة ،والحر

أداء الجهاز العصبي، وتتف مع  إعاقة تطورة  حد ذاتها  تكون هذه الظاهرة قائمة 
ة، زليخا أمين،  طان ة(نور  م ات التعل   )27:  2006الصعو

  . السلوك االندفاعي:2
ير ف اء دون تف ات التعلم يندفعون لعمل أش ي نجد أنَّ األطفال ذو صعو

رتجلون إعطاء الحلول  ،العواقب ير مفاجئ وغير متوقع، و ونون تحت ضغ أو تف و
حيي نبهان،  التهم بوقوعهم في الخطأ. (  )43:  2008السرعة لمش

 (Elliott,J, & place,M, 2000,55)  
ة للتشتت:3   . القابل

اه وثبوته لد الطفل، ولكنه هن ة االنت صعو س ا على يرت هذا السلوك  الع
ون الطفل ذ اه من مثير آلخر، مع عدم  وف ة التعلم أكثر سهولة في جذب االنت صعو

اهه بين  اهه سو فترات محدودة من الوقت؛ لذلك يتوزع انت يز انت القدرة على تر
  )  22: 2009المثيرات المختلفة. (عزة عبد المنعم ، 

ات في الذاكرة:4   . صعو
ل فرد ثالثة أقسام  سة للذاكرة، وهي: الذاكرة القصيرة، واليوجد لد  ذاكرة رئ

عيدة عض، حيث تتالعاملة، والذاكرة ال عضها ال لتخزن واسترجاع  فاعل تلك األجزاء مع 
ات  عانون من صعو ة عند الحاجة إليها، واألطفال الذين  المعلومات والمثيرات الخارج
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فقدون القدرة على توظيف تلك األقسام  ة، عادة  م ل المطلوب، تعل الش عضها  أو 
مات والعمل عدة  فقدون الكثير من المعلومات مما يدفع المعلم إلى تكرار التعل التالي  و

طرس حاف ،  طرق مختلفة. (   )                                       75: 2008مرات و
ات في اإلدراك:5   . صعو

عانون من االضطراب  ات التعلم  م األطفال ذو صعو في اإلدراك للمفاه
ما يجدون  ة،  ال الهندس ان، واألش ل واالتجاهات، الزمان، الم ة مثل الش األساس
ل السداسي والخماسي،  حة، والتمييز بين الش طرقة صح ة الحروف  تا ة في  صعو

ع ستط طه،  ون ما ال  :  2007التمييز بين األصوات. (مصطفى القمش، خليل المعا
185 (  

  راسةفروض الد
  األول: الفرض

ة بين متوسطات رتب درجات األتوجد فروق ذات داللة إ طفال ذو حصائ
اس  ة على مق ات المعرف ة العمل عد لبرنامج تنم ات التعلم في التطبي القبلي وال صعو

 . عد اه لصالح التطبي ال   االنت
  الفرض الثاني

ة بين متوسطات رتب درجات األطفال ذو  توجد فروق ذات داللة إحصائ
ة على  ات المعرف ة العمل عد لبرنامج تنم ات التعلم في التطبي القبلي، وال صعو

. عد اس االدراك  لصالح التطبي ال   مق
  منهج الدراسة وٕاجراءاتها

قة، عد اال       نتهاء من عرض اإلطار النظر ومتغيرات الدراسة والدراسات السا
ذلك نتناول اإلحديد فروض الدراسة سوف وت ة للدراسة، و ة والميدان جراءات المنهج

  األدوات المستخدمة وصوًال إلى نتائج الدراسة.
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  أوَال: منهج الدراسة .
م ذ المجموعة  ستخدما عتمد على التصم ه التجربي الذ  احث المنهج ش ال

اس القبلي  عد " –الواحدة "والق   ال
َا: مجتمع وعينة الدراسة .   ثان

ة من ( ت عينتكون ات التعلم  أطفال) 10ة الدراسة الحال وطفلة من ذو صعو
مرحلة راض األ 122جتمع عدده (وذلك من م ا )  مدرسة ليب  . غران –طفال 

  أدوات الدراسة .
اء إعداد  - 1 عة الملونة للذ ار المصفوفات المتتا اء ( raven  j. c)اخت اس الذ  . لق
طرس حاف تطارة  - 2 امل أحمد،  ة .إعداد سهير  ات التعلم النمائ ص صعو  شخ
احث - 3 ة.         إعداد  ال ات التعلم النمائ  برنامج صعو
ار اإل - 4  عبدالمنعم) ةراك                         (عز داخت
حير ، عفاف عجالن) - 5 اه                         (عبد الرقيب ال ار االنت  اخت

طار  )أوًال :  طرس حاف امل ،  ات التعلم ( سهير  ص صعو  ة تشخ
ة. طار ونات ال   م

شمل - 1 اه  و صر  :االنت ال ال ال السمعي  –االستق اه  –االستق استمرار  –مدة االنت
اه  . االنت

ة الم - 2 عةالمعالجة المعرف شمل تتا صرة إ :و دراك العالقات إ –دراك العالقات ال
ة  ان صر اإل –الم  .  غالق السمعياإل –غالق ال

ة المتزامنة - 3 صر  :وتشمل المعالجة المعرف صرة  –التمييز ال التمييز  –الذاكرة ال
صر –السمعي  ة ال  ة .الذاكرة السمع

شمل التخط  - 4 ال مضاهاة األ :و ع المسار –حل الرموز الشفرة  –ش   .  تت
ح. قة التصح   طر
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حة ة صح ل استجا فالطفل الحاصل على أقل  ،منح الطفل درجة واحدة عن 
ة60من  ات تعلم نمائ عاني من صعو طارة فإنه  ونات ال ار من م ل اخت   . % على 

ات األ   داة .صدق وث
ة قة التجزئة النصف   طر

احث ب ونات إقام ال ات لم ص أطفال الروضة ايجاد معامالت الث طارة لتشخ ل
ات التعلم ال  ذو  طرقة التجزئة صعو ة  ة بنمائ ا بين إالنصف يجاد معامالت االرت

اس (البنود ة ) ثم  نصفى المق ة و البنود الزوج طارة إالفرد عاد ال ات أل يجاد معامل الث
  ما هو مبين.

ة لتشخ1جدول رقم ( طار ونات ال ات م  ص أطفال الروضة ذو ) معامالت ث
ة قة التجزئة النصف طر ة  ات التعلم النمائ   صعو

ونات ارات  الم الرتا  االخت
امل ا

مع
صفى   

بين ن قاس
الم

لثات  
امل ا

مع
  

اه   االنت
Attention 

صر - ال ال   0.90  0.82   االستق
ال السمع-2   0.91  0.84  ياالستق

اه-3   0.93  0.86  مدة االنت
اه-4   0.91  0.84  استمرار االنت

ة عة المعالجة المعرف   المتتا
Successive 

ةدراك العالقات إ  -5 صر   0.91  0.84  ال
ةإ -6 ان   0.91 0.83  دراك العالقات الم

صر اإل-7   0.93  0.86   غالق ال
  0.91  0.84  يغالق السمعاإل-8

ة صر -9  المتزامنة المعالجة المعرف   0.93  0.86   التمييز ال
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Simultaneous 10 -ة صر   0.91  0.83  الذاكرة ال
  0.91  0.84  يالتمييز السمع- 11
ة- 12   0.92  0.85  الذاكرة السمع

  التخط
Planning  

المضاهاة األ- 13   0.91  0.83  ش
ة- 14   0.91  0.84  حل الرموز الشفر

ع المسار- 15   0.89  0.80  تت
ار1يتضح من جدول ( ات االخت ات مما يدل على ث م معامل الث   . ) ارتفاع ق

ة  ًا: برنامج لتنم ة ثان ات التعلم النمائ   لد أطفال الروضة.خفض صعو
فعندما نضع برنامج على  ،يختلف إعداد البرامج حسب المرحلة العمرة    

ل مراحلها عن األطفال في  مرحلة المراهقة يختلف عن إعدادنا لبرنامج لمرحلة الطفولة 
ات التعلم في حاجة إلى التقليل من هذه أن مرحلة الروضة، وخاصة  ذو صعو
ات، ولقد أطلع ال قة والبرامج المتنوعة لألطفال ذو الصعو احث على الدراسات السا

ات التعلم ن  ،والتي أوضحت طرق التعامل معهم ،صعو م عض األساليب التي  و
ننا تحديد ا م هذا  ات التعلم لديهم، و اعها مع هؤالء األطفال للتخفيف من صعو ت

اته على النحو التالي:   البرنامج وماهيته وأسسه وفن
اً   . مفهوم البرنامج:ثان

قة تشمل مجموعة المشاهد والمواقف ى الإشار  أنه خطة محددة ودق لبرنامج 
ة قدرات األطفال الذين أعد البرنامج من  طة والمتكاملة، بهدف تنم والخبرات المترا
عة نموهم الجسمي والعقلي، واالنفعالي  أجلهم، وٕاكسابهم مهارات معينة تتناسب وطب

ما ، المدة الالزمة للتنفيذو مل الخطة أسلوب تنفيذ وأدوات التعلم واالجتماعي، وتش و
أنه مجموعة من الخبرات في صور مجموعة من  ة.  عرف البرنامج في الدراسة الحال
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ة الهامة التي تتناسب مع خصائص الفئة التي أعدت من أجلهم بهدف  األنشطة الترو
ة قدرتهم. اتهم وتنم ان   رفع إم

اه.ثالثًا.  ار االنت   اخت
طرقة إعادة التطبي ات  حساب الث احث  طفال، ) 40على عينة قوامها ( قام ال

فاصل زمني قدره أسبوعينإ و  اس  ا بين التطبي األول والثاني للمق  ،يجاد معامل االرت
ات قدره (أو  ار.0,93سفرت النتائج عن معامل ث ات االخت   ) مما يدل على ث

ار اإل عًا. اخت   دراك.را
اخ على عينة قوامها ( رون طرقة  ات  احث بإيجاد معامل الث  ،) طفالً 50قام ال

ات قدره ( ار. 0.93وأسفرت النتائج إلى معامل ث ات االخت   ) مما يدل على ث
ة المستخدمة في الدراسة :األساليب اإل   حصائ

ة : ة األساليب التال احث في الدراسة الحال   استخدم ال
اخ –معادلة ألفا    -   رون
ار  - سون اخت ة           wilcoxon Test ولكو النس لحساب داللة الفروق 

طة.   للمجموعات المرت
  نتائج الدراسة .

  ول والذ ينص على: وًال. نتائج الفرض األ أ
ة بين متوسطات رتب درجات األد فروق ذات داللة إو وج طفال ذو حصائ

ات التعلم في التطبي  اس صعو ة على مق ات المعرف ة العمل عد لبرنامج تنم القبلي وال
. عد اه لصالح التطبي ال   االنت

وللتحق من صحة الفرض تم حساب داللة الفروق بين متوسطات رتب درجات 
س العمل ات التعلم على مقاي اسين القبلي األطفال ذو صعو ة في الق ات المعرف

عد  لكواوال ار و   سون لألزواج غير المستقلة.ستخدام اخت
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قبل  ) يبين داللة الفروق بين متوسطات رتب درجات أطفال ما2جدول رقم (
اس القبليالمدرسة ذو  ات التعلم في الق اه صعو عد لالنت   وال

  عاداأل

والعد
قبلي 

س ال
القا

  

لرتب  العدد
س ا

متو
لرتب  

موع ا
مج

  

Z داللة
ال

داللة  
جاه ال

ات
  

  
ا   هنقص االنت

  

ة لصالح   0,01 2,724  51  5,10  10  الرتب السال
عد   ال

ة       10  المجموع        -  --   -  الرتب الموج
  

  النشا الزائد
  

ة   55  5,52  10  الرتب السال
لصالح   0,01  2,733

عد   ال
ة   -  -  -  الرتب الموج

      10  المجموع
  
  

  التسرع
ة لصالح   0,01  2,612  53  5,31  10  الرتب السال

عد ة  ال       -  الرتب الموج
            10  المجموع

  
  

الت  مش
  السلوك

ة   52  5,22  10  الرتب السال
لصالح     2,822

عد   ال
ة   -  -  -  الرتب الموج

      10  المجموع

  المجموع
ة   52  5,20  10  الرتب السال

لصالح     2,744
عد ة  ال   -  -  -  الرتب الموج

      10  المجموع
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ة = الدرجة الز    . )0,05عند مستو ( 1,96وتساو  ) 0,01عند مستو (  2,58ائ
ة عند مستو 2يتضح من الجدول الساب رقم ( ) وجود فروق ذات داللة إحصائ

ات التعلم في  طفال ما) بين متوسطات رتب درجات األ0,01( قبل المدرسة ذو صعو
اسين القبلي وا ع الق اه بجم اس االنت عد على مق اه أل  –التسرع  –عاده (نقص االنت

. –النشا الزائد  عد اس ال الت السلوك ) لصالح الق   مش
ن ت م اه لد األو ة االنت ات الفسير تحسن عمل تعلم عند طفال ذو صعو

ر طفال قبل التعرض للبرنامج لديهم قصو ن هؤالء  األإتعرضهم لجلسات البرنامج حيث 
اه نحو المثيرات المعروضة عليهم، وتحدد  ه االنت عون توج ستط اه فال  في االنت
اه بين المثيرات  المواقف والوعي بها، وعدم القدرة على نقل االنت المثيرات ذات العالقة 

ة في المعرو  ذلك يجدون صعو اه إلى اضة عليهم، و ستمرار المد الزمني لالنت
قصر المثيرات، ح ما يث يتسم  ة في تسلسل أالمد الزمني،  عانون من صعو نهم 

ي  ات التعلم لديهم نشا حر اه، إضافة إلى ذلك فإن األطفال ذو صعو ة االنت عمل
الت السلوك، فل صاحب ذلك مش ة، وقد  احث هذه الخصائص زائد، واندفاع قد راعى ال

عاده، وأعراضه ا ضللخف أ اه  ة االنت عمل ة، حيث استخدم من أ قصور مرت  لمصاح
افة المداخل    استخدام  اه الطفل،  أساليب ومواقف داخل جلساته تعمل على جذب انت
اه نحو  ه االنت ة) وتدرب الطفل على توج ة، والحر ة، واللمس صرة، والسمع ( ال
ه، والتدرب على انتقاء الطفل للمثيرات، مع التأكيد على  المثيرات المهمة المعروضة عل

حيث ال اهه بين المثيرات  ضرورة تقليل المثيرات المعروضة على الطفل،  يتم تشتيت انت
احث في جلسات البرنامج التدرب على زادة االنت ما راعى ال اه من خالل الكثيرة، 

ام بجلسات تتضمن  ه على أالق ذلك تدر نشطة تدور في نطاق اهتمامات الطفل، و
اه وت حسين تسلسله، ومراعاة التعزز المستمر لألداء الطفل، مع المرونة في نقل االنت

ست ع الطفل احتواء البرنامج على جلسات تتضمن أنشطة سهلة  ستخدم فيها ءداأط ها، و
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ة اهه، مع التأكيد على أن توجيهات البرنامج  ،مفردات مناس وتعمل على جذب انت
ساعده على واضحة، وصرحة سطة للطفل، مما  هو مطلوب منه داخل  داء ماأ، وم

فاءتالجلسا شعر الطفل  شجعه على في األ هت بنجاح، وذلك  داء، األمر الذ 
ًا، وهذا ذلك يتحسن األاالستمرار، و ه ما داء تدرج ه البرنامج، وما أشارت إل قام 

  النتائج.
اه وما ة االنت ة  ما تضمنت جلسات البرنامج عمل ه من خصائص سلو يرت 

مات النشا ا التعل ًا للطفل على االلتزام  ة، فتضمنت الجلسات تدر لزائد واالندفاع
ه أداؤها، وتعززًا للسلوك المرغوب والمتزن، وتفرغًا  الموجهة له وتجزئة المهام التي عل

ة قة حول انخفاض معدل النشا الزائد، واالندفاع ذلك ظهرت النتائج السا  ،للطاقة، و
ر أن الذ ون  ومن الجدير  ل الجلسات، ف البرنامج عمل على تفعيل دور الطفل في 

طرقة فعالة األإي ًا  ًا ومشار عمل على تأكيد جاب النفس، و مر الذ يزد من الثقة 
ما ورد  ،الذات اه،  قصور االنت الت السلوك، التي ترت  التالي يخفض من مش و

  )2008عم، التراث النظر وهذا يتف مع دراسة ( عزة عبدالمن
الفرض الثاني. والذ ينص على   النتائج المتعلقة 

ة بين متوسطات رتب درجات األطفال ذو و وج د فروق ذات داللة إحصائ
ات التعلم في  اه واإلالقبلي، وال طبيتالصعو ة االنت اس عد لبرنامج تنم دراك على مق

.اإل عد   دراك  لصالح التطبي ال
الفروق بين متوسطات رتب درجات وللتحق من صحة الفرض تم حساب داللة 

ااأل اس اإل تطفال ذو صعو اس القبلي، واالتعلم على مق عد دراك في الق ستخدام ال
سون لألزواج غير المستقلة لكو ار و   .  اخت
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اتألاة الفروق بين متوسطات رتب درجات ) يبين دالل3جدول رقم (  طفال ذو صعو
اسين القبلي  ة اإلدراك. –التعلم في الق عد لعمل   وال

اس القبلي   عاداأل  الق
عد متوس   العدد  وال

  الرتب
مجموع 
تجاه ا  الداللة Z  الرتب

  الداللة
تآزر 
صر 
ي   حر

ة   -  -  -  الرتب السال
2,833  0,01  

لصالح 
اس  الق

عد   ال
ة   52  5,22  10  الرتب الموج

      10  المجموع
ل  الش

ةواأل    رض
ة     -  -  الرتب السال

2.877  0,01  
لصالح 
اس  الق

عد   ال
ة   51  5,13  10  الرتب الموج

      10  المجموع
ات  ث
ل   الش

ة     -  -  الرتب السال
2,8222  0,01  

لصالح 
اس  الق

عد   ال
ة   51  5,11  10  الرتب الموج

      10  المجموع
الموضع 
  في الفراغ

ة   -  -  -  الرتب السال
2,877  0,01  

لصالح 
اس  الق

عد   ال
ة   53  5,37  10  الرتب الموج

      10  المجموع
العالقات 
ة ان   الم

ة   -  -  -  الرتب السال
2,801  0.01  

لصالح 
اس  الق

عد   ال
ة   54  5,44  10  الرتب الموج

      10  المجموع
Z =2,58  ) 0,05عند مستو (  1,96)                   = 0,01عند مستو(  

ة عند مستو 3يتضح من الجدول رقم ( ) وجود فروق ذات داللة إحصائ
اسين القبلي طفال ذو صعو ) بين متوسطات رتب درجات األ0,01( ات التعلم في الق

اس اإل عد على مق .وال عد اس ال عاده  لصالح الق ع أ   دراك بجم
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ة اإل ن تفسير تحسن عمل م صر لألطو لبرنامج، في ضوء محتو ا فالدراك ال
عاني هؤالء األ ان  ي فقد  طفال قبل تعرضهم للبرنامج من قصور في التناس الحر
، وعدم القدرة عل صر صرة، وتحديد الخصائص المتعلقة اى التمييز بين المثير ال ت ال

المثيرات، ومن حيث إدراك العالقات بينها، وتحديدها من بين عدة مثيرات متداخلة، 
ه تضمن البرنامج مجموعة من األو  ي من عل صر والحر نشطة تساعد على التآزر ال

قة، واستخدام ا ة الصغيرة، والدق م جلسات خالل األلعاب الحر ألدوات الصغيرة، وتقد
ل، والمتدرب على إدراك العالقات بين األنشطة للأ ات الش اء، وٕادراك ث وضع في ش

ل واأل ة، وعمل على تنمرضالفراغ، وتمييز الش ة ة، مما حق هدف الدراسة الحال
عاده لد األ أ صر  ات التعلم.اإلدراك ال   طفال ذو صعو

ات    التوص
ة من نتائج حول برنامج  في ضوء ما ه الدراسة الحال عض توصلت إل ة  لتنم

ة لأل ات المعرف نالعمل م ات التعلم  ات  طفال ذو صعو عض التوص م  احث تقد لل
  وهي:

ة لآل .1 عمل دورات تدرب ة تاالهتمام  ف ات اء والمعلمين لتدربهم على  ة العمل نم
س األ أ ة    ساليب .المعرف

حة  ةعالماإل المؤسساتم من قبل . االهتما2 األساليب الصح ة المجتمع  في توع
رة.   للتعامل مع الطفل في سن م

  التأهيل المهني للمعلمين في الروضة.. االهتمام 3
ع األطفال على 4 معرفة مستو قدرات الطفل وعدم التعامل مع جم .ضرورة االهتمام 

  أنهم مستو واحد وتدرسهم في فصل دراسي واحد.
  المقترحات .

احـــــج الدراسة الحاليـــــمن خالل نتائ ــــــة ومن خالل تفاعل ال ــــــث مع هذه الفئـ   نة مـ
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حوث في الموضوعات اآلقترح الااألطفال فقد  ة.احث إجراء    ت
ة لد أطفال ما1 ات التعلم النمائ ة في خفض صعو ات السلو ة الفن قبل  . فاعل

  المدرسة .
ة لد طفل الروضة.2 ة الدافع   . برنامج لتنم
ة لد طفل الروضة. ن. استخدام برنامج الكمبيوتر لت3 ة المهارات القراءة والكتا   م
يز.. دراسة أثر البيئة األ4 اه والتر   سرة على مد اكتساب الطفل القدرة على االنت
  

  ملخص الدراسة
عضإبرنامج  ة  اه رشاد لتنم ة(االنت ات المعرف دراك) لد أطفال اإل –العمل

ات التعلم   .  الروضة ذو صعو
عض التهدف الدراسة الح ة  ة إلعداد برنامج لتنم اه ال ة ( االنت ات المعرف  –عمل

قت الدراسة على عينة اإل ة، وط ات التعلم النمائ دراك) لد أطفال الروضة ذو صعو
ة مستو  ،سنوات 6 – 4بين  تتراوح أعمارهم ماأطفال ) 10قوامها ( والعمل على تنم
اه  ا واإل –االنت منطقة غراندراك لديهم  من مدرسة ليب احث  ،الكائنة  واستخدم ال

قوم على دراسة أثر بين متغيرن إحداهما مستقل( البرنامج)  ه التجربي، الذ  المنهج ش
أحد  م ذو المجموعة الواحدة  احث التصم ة) واستخدم ال ات المعرف ع ( العمل واآلخر تا

مات المنهج التجربي، وتوص ة بين ت دالللى وجود فروق ذاإلت الدراسة تصم ة إحصائ
اه، واإل اس االنت عد على مق اسين القبلي وال حث إلى أن ت نتائج السفر أ :دراك أالق

. ولصالح هناك فرق بين درجات األ عد التطبي طفال قبل تطبي جلسات البرنامج و
عد   اس ال   الق

A counseling program for developing specific cognitive 
processes among children with learning disabilities 
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Abstract 
       The purpose of the present study was to develop a 

counseling program for enhancing specific cognitive processes 
(Attention –Perception) among children with developmental 
learning disabilities. The suggested program included kinetic, 
Artistic and reading activities. Method: The program was 
performed on 10 children (4-6 years) with learning disabilities 
recruited from Libya primary school – Gharyan. Results: 
Comparing subject’s scores on cognitive measures pre and post 
application revealed an increase for the sake of post application 
phase; this ensured the efficacy of the suggested program in 
developing attention and perception processes. 
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ات اللغة والتواصل، القاهرة، ا2002زنب شقير ( )10  لنهضة المصرة. ): اضطرا
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اجات 2006مصطفى نور القمش، دمحم صالح اإلمام ( )28 ): األطفال ذو االحت
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  الفهرس
حث  ر.ت   احث  عنوان ال   الصفحة  اسم ال

ـــــــة  1 ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ   5  االفتتاحيـــــــ
م .  2 ير العلمي بين التعلم والتعل ر د.   مهارات التف   6  مفتاح دمحم الش
ا  3   33  عبد السالم عماره إسماعيلد.   )الفصام (الشيزوفرن
قاع في شعر حسن دمحم صالح  4 ر واإل شير الصار د.  التصو   60  عادل 
م المواطنة  5 ر الحرار . أ  دور األسرة في ترسيخ ق   86  صالح الدين أبو 
6  

التنافس األغلبي الفاطمي وأثره في الصراع 
ع  طرابلس خالل القرن الرا اسي المذهبي  الس

  الهجر 
  108  إدرس مفتاح حمودةد. 

ه معلم  7 ة الثالثة إعداده وتدر   138  د. توفي مفتاح مرحيل  األلف
م درس طرائ التدرس من وجهة نظر   8 تقو

ة   الطل
مر                    د. مصطفى دمحم العو

م هنيد   161  أ. أنور عبد العظ
شر البراءة من العيوب  9 ع  مان مصطفى الرطيل  الب   174  د/ سل
10  

ات برنامج إرشاد لتنم عض العمل ة 
اه ة (االنت اإلدراك) لد أطفال  -المعرف

ات التعلم   الروضة ذو صعو
  205  د/ عمرو علي القماطي

ة   11 مشاعر االغتراب واضطراب الهو
السلوك اإلجرامي ج  وعالقتهما    244  د. صالح المهد الحو

12  
ة على  ة تحليل الداخل آراء العاملين حول أهم

اسة الشراء من الم صدر المناسب في س
ة اد للصناعات الحديد   مصنع ج

الد المقلة   257  د / عبد السالم م

مدينة تاجوراء بين   13 استعماالت األراضي 
  283  د/ دمحم أبوغرارة الرقيبي  المفهوم النظر والمخط الحضر 
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حث  ر.ت احث  عنوان ال   الصفحة  اسم ال
ة  14 ة  المشترك اللفظي في اللغة العر   319  د/ معتوق مفتاح  أبو حلفا
15  

م  منظومة التعل م اإللكتروني  دمج التعل
رها "نظرة  ا لغرض تطو العامة في ليب

ة"   مستقبل
  340  د.  نبيلة بلعيد شرتيل

ة  16 ام غزوة خيبر الفقه   369  د/ عادل فرحات الشلبي  أح

17  Measuring the receptive and the 
productive vocabulary sizes of 

Libyan secondary school students 

Mrs. Suad Husen 
Mawal 

Mrs. Aisha 
Mohammed Ageal 

Mrs. Najat 
Mohammed Jaber 

399  

18  
An efficient text-based 

communication method based 
onsingle-  keylesser scan matrix 

for people with multiple 
disabilities  

Saad Mohamed Lafi                                   
Ali Ahmad milad 415  

19  Oxidative stress as a risk factor of 
the acrylamide toxicity in the 
weaning male and female rats 

Dr. Salma Abdu Allah 
El Abiad 

Dr. Atia Ramadan 
Elkilany 

436  

20  La dénomination dans la 
construction identitaire de 

Ségolène  
اء غنام   464  لم

21  The Syntax of Prepositional 
Phrase in English Ali Algryani 481  

  495  الفهرس  22



 مجلة التربوي
 8لعدد ا                                                                                 ضوابط النشر

 

ة المقدمة للنشر  حوث العلم أتي : شتر في ال   أن يراعى فيها ما 
حث العلمي وقواعده  . -  أصول ال
ة . - انت جزءا من رسالة علم ة قد سب نشرها أو   أال تكون المادة العلم
حث  - اللغة اإلنجليزة ، وال ملخص  ة  اللغة العر توب  حث الم ال يرف 

ال ة مرخصا  توب بلغة أجنب ة .الم  لغة العر
ة وف أنموذج معد  . - ة لغو حث تز ال  يرف 
مون . - حوث المقبولة وتصحح وف ما يراه المح  تعدل ال
الضوا التي وضعتها المجلة من عدد الصفحات ، ونوع الخ االتزام ال - حث 

ستجد من ضوا تضعورقمه  ة الممنوحة للعديل ، وما  ها ، والفترات الزمن
ال المجلة  .  مستق

  
  تنبيهات :

حث أو طلب تعديله أو رفضه . -  للمجلة الح في تعديل ال
استها . - ات المجلة وس حث في النشر ألول  يخضع ال
حوث المنشورة تعبر عن وجهة نظر أصحابها ، وال تعبر عن وجهة نظر  - ال

 المجلة .
          

 
 
  



 مجلة التربوي
 8لعدد ا                                                                                 ضوابط النشر

 

  
Information for authors 1- Authors of the articles being accepted are required to 
respect the regulations and the rules of the scientific research. 
2- The research articles or manuscripts should be original, and 
have not been published previously. Materials that are 
currently being considered by another journal, or is a part of   
scientific dissertation are requested not to be submitted. 
3- The research article written in Arabic should be 
accompanied by a summary written in English. 
And the research article written in English should also be 
accompanied by a summary written in Arabic. 
4- The research articles should be approved by a linguistic 
reviewer. 
 5- All research articles in the journal undergo rigorous peer 
review based on initial editor screening.  
6- All authors are requested to follow the regulations of 
publication in the template paper prepared by the editorial 
board of the journal. 

 
Attention 1- The editor reserves the right  to make any  necessary 
changes in the papers, or request the author to do so, or reject 
the paper submitted. 
2- The accepted research articles undergo to the policy of the 
editorial board regarding the priority of publication.     
3- The published articles represent only the  authors  
viewpoints.    

 
      


