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٢٣/١/٢٠٠٧تاریخ قبول النشر :  ؛ ١٤/٦/٢٠٠٦تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
التعلمیــــة والســــلوك الالتــــوافقي لــــدى الصــــعوبات مســــتوىإلــــى  التعــــرفاســــتهدفت الدراســــة 

الصــعوبات التعلمیــة مســتوى فــيإحصــائیة الــتعلم ، وهــل هنــاك فــروق ذات داللــة بطیئــيالتالمیــذ 

، بلغـت عینـة البحـث الرابـع)-والسلوك الالتوافقي وفقًا لمتغیـر الجـنس والمرحلـة الدراسـیة (الثـاني 

المشـمولة بالتربیـة الخاصــة ویمثلـون نســبة تلمیـذًا اختیـروا باألســلوب العمـدي مـن المــدارس ) ٢٣١(

) تلمیذًا وتلمیذة فقد قام الباحث ببناء أداتین للغرض ١٢٧٧%) من المجتمع االصلي البالغ (١٧(

(الســلوك الالتــوافقي) وتــم اســتخراج الصــدق الظــاهري أداة الصــعوبات التعلمیــة) و أداة أعــاله (فــي 

ى عینــة البحــث وابــرزت نتــائج التحلیــل االحصــائي والثبــات لالداتــین المــذكورتین ، وتــم تطبیقهــا علــ

مایلي: 

لصـعوبات ت تعلمیـة فقـد بلـغ المتوسـط العـام لمسـتوى اصـعوبالـدیهمالـتعلم بطیئيان التالمیذ .١

) درجة .٣٧.٥وسط النظري البالغ (ت) درجة وهي اعلى من الم٤١.٦لمیة (التع

ـــتعلم بطیئـــيان التالمیـــذ .٢ ـــدیهمال ـــوافقي فقـــد ل ـــغســـلوك الت لســـلوك وســـط العـــام لمســـتوى االمتبل

) درجة .٤٨.٦) درجة وهي اعلى من المتوسط النظري البالغ (٥٠الالتوافقي (

الصـعوبات التعلمیـة والسـلوك الالتـوافقي تبعـًا مسـتوى فـيإحصـائیة ال توجـد فـروق ذات داللـة .٣

لمتغیر الجنس .

الصــعوبات ي مسـتوىفـ الـتعلمبطیئــيواضـحة بـین التالمیـذ إحصــائیة هنـاك فـروق ذات داللـة .٤

.)الرابع-تبعًا لمتغیر المرحلة الدراسیة (الثانيوالسلوك الالتوافقيیةالتعلم

:اهمهاالباحث مجموعة من التوصیات والمقترحات  وقدم

وبــذل الجهــود فـــي ذلــك مــن خــالل تنویــع الوســائل والطرائـــق یــةالتقلیــل مــن الصــعوبات التعلم.١

.یةالتعلم

ثر دقة لتشخیص التالمیذ بطيء التعلم .ضع أسس ومعاییر علمیة أك.٢

تهیئة مناخات نفسیة مالئمة للتالمیذ بطيء التعلم وٕاشباع حاجاتهم النفسیة والمعرفیة ..٣
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Learning Difficulties and Non-harmonious Behaviour of
Special Education Students.

Dr. Ahmed M. Noori
University of Mosul - College of Basic Education

Abstract:

The present study aims at investigating the learning difficulties and
non-harmonious behavior of slow learning students. The sample.
Consisted of 231 students of special education. Two implements were
buil for the purpose, learning difficulties implement and non-harmonious
implement. The most important results of the statistical are:
1. Slow learning students gave learning difficulties and non-harmonious

behavior.
2. there are no significant statistical difference at the level of learning

difficulties and non-harmonious behaviour according to sex variable.
3. There are no significant statistical differences at the level of learning

difficulties and. non-harmonious behaviour according to the learning
stage variable(second-fourth stage).

:الیھ ة البحث والحاجة أھمی
 هـــایاألســـاس التـــي تعتمـــد علل مرحلـــةاالبتدائیـــة أهمیـــة ممیـــزة ألنهـــا تمثـــتكتســـب المرحلـــة 

والتعلم االا األدنى من التربیةبالحدتمد الفردالقاعدة التيوهي بمثابة هایالتعلمیة التي تلالمراحل

  )١٠ص ، ١٩٨٧ ،(صغیرحیاة االنسان في نها من أكثر المراحل خطورة

وان  لةتنشا بدایتها فى مرحلة الطفو نفعالیة ویؤكد علماء النفس ان معظم االضطرابات اال

لمشــكالت التــى الكبــاروان ا لهــااالطفــال اكثــر خطــورة ممــا یتعــرض  لهــاالمشــكالت التــي یتعــرض 

(داؤد ةیصـعب عالجهـا حـین تصـبح مزمنـیـرةاضـطرابات خطإلـى  ؤدي بـهالطفل قد تـ لهایتعرض 

  )٢٥، ص ١٩٩١واخرون 

والتعلیم وتتناول التالمیذ غیر التربیة في میدان  ةمن الموضوعات الحدیثالتربیة الخاصةو 

العــادیین الــذین ینحرفــون انحرافــا ملحوظــا عــن العــادیین فــي نمــوهم العقلــي والجســمي واالجتمــاعي 

وسـائل التالمیـذ مـن حیـث لهـؤالءیسـتدعي اهتمامـا خاصـا مـن قبـل المـربین والحركي واللغـوي ممـا

  )١٣ص ٢٠٠٠بهم (الروسان  ةتشخیصهم ووضع البرامج الخاص

یـةاالبتدائ لةالتعلم نسبه ال یستهان بها من بین تالمیذ المرحبطیئيالمیذ تویشكل نسبة ال

.مدرسة%) من التالمیذ في ایة ١٠فهم یشكلون نسبة ( لهاغفاإیمكن  ال ةوهذه النسب

)Will ,1990,p11(
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دراسـة واقعهـم والتعـرف لمشـكالت هـذه الفئـه مـن التالمیـذ الـذین فـان مـن الضـروريیةوعل

یعجــزون عــن الــتعلم بمســتوى تعلــم اقــرانهم التالمیــذ العــادیین بــالرغم مــن انهــم ذوو مســتویات ذكــاء 

یــةفـي اكتسـاب وتوظیـف المهـارات اللفظ لـةذات دال یــةمیانهـم یعـانون مـن صـعوبات تعل اال عادیـة

أو انفعالیـة أو  یـةعقلأو  یةعاقـات حسـإمـن  لهـاتزامن بما ال یعد سببا وقد تیةوالفكر  یةوغیر اللفظ

ویظهــر هــذا االن مركــز اهتمــام كــل دول العــالمالتربیــة الخاصــةوان االهتمــام بتالمیــذ .یــةاجتماع

(راشـد  علمتن یعانون من بطئ الـیذللمعالجة التالمیذ الیةشكل مؤتمرات وندوات دولاالهتمام على

  )٧ص ٢٠٠٢

ـــك یســـاعد علـــى معالجـــة  لهـــؤالءر التشـــخیص المبكـــر ویعتبـــ التالمیـــذ امـــرا مهمـــا اذ ان ذل

التالمیـــذ انفســـهم ال  هـــؤالءوذلـــك الن  وفشـــلهممشـــكالتهم مبكـــرا وبالتـــالي التخفیـــف مـــن احباطـــاتهم 

وعـدم بـذل وبذلك یقعون ضحیة الیاس في عملیة الـتعلملدیهمیفهمون سبب وجود هذه المشكالت 

اثـــارة إلـــى  لـــةامكانـــاتهم وقـــدراتهم علـــى تحســـین الـــتعلم قـــد تقـــودهم هـــذه الحافـــي اكتشـــاف  دالجهـــو 

  )١٦٨،ص ١٩٩٧البیلي ،(.لدیهممشكالت وتطویر عادات سیئة 

المحـدده فهنـاك یـةت تسـود عـدة مصـطلحات عنـد الحـدیث عـن الصـعوبات التعلماخـد دوق

ات الــتعلم اذوهــي اشــیع هــذه المصــطلحات واشــیع صــعوب)Dyslexia( ةمصــطلح صــعوبة القــراء

انتشارایةالصعوبات التعلم%) من مجموع ذوي٧٥فون بها بحدود (نسبة من یصنتعد

وصـعوبة الخــط )Dysphasiaالزمـه للتعبیــر (لتـذكر الكلمــات اأو  ومصـطلح صــعوبة فهـم الكــالم

)Dystrophy(عدم القدره على ترتیبها عند كتابة الخط أو  سواء في صعوبة رسم الحروف

ویقصد به عـدم القـدره علـى )Dyscalcalisهو صعوبة الحساب (لمصطلحات شیوعاواقل هذه ا

.كالجمع والطرحیةاستیعاب العملیات الحسابأو  فهم معنى الكم

  )٢٣٣، ص ١٩٩٨(الوقفي ،

،التالمیذ فـي كـل صـف دراسـي تقریبـا هؤالءویستطیع كل من مارس مهنة التعلیم معرفة 

، یـةتقتـرن بسـلوكیات غیـر توافقیـةان الصـعوبات التعلمیةت النفسـوتشیر نتائج الكثیـر مـن الدراسـا

تكـراره ولـیس نوعـه فمـا أو  شـدة السـلوكیمیز السلوك غیـر السـوي عـن السـلوك السـوي هـوالن ما

انـه أو  ممـا هـو مطلـوبیجعل السلوك شاذا في كثیر من االحیان هو ان معدل حدوثه اقل بكثیـر

ان معــدل حدوثــه عــادي ولكنــه أو  اقــل بكثیــر ممــا هــو متوقــعل حدوثــهدان معــة أو یحـدث بــالمر  ال

  )٧٤،ص١٩٩٤(الخطیب ،یحدث في الزمان والمكان غیر المناسبین

مثــل تحــدي یــةاجتماعیةبصــفات ســلوكیــةویتمیــز بعــض االطفــال ذوي المشــكالت التعلم

الغضــب السـلطه وعــدم اكمــال المهمــات المطلوبــه مـنهم واالزعــاج واالنســحاب االجتمــاعي ونوبــات 

وعـــــدم النضـــــج االجتمـــــاعي والعـــــدوان الجســـــدي والســـــرقه وتخریـــــب الممتلكـــــات وصـــــعوبة العمـــــل 

یضــبطون انفعــاالتهم وانهــم غیــر قــادرین الء االطفــال بــانهم قلــیال مــاؤ ویصــف االهــل هــلیه باســتقال
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مبــالین وغالبــا مــایتم رفضــهم مــن قبــل اســتقبال المشــاعر والعواطــف وانهــم متهــورون وغیــر علــى

،والنشـاط والحركـه الزائـده لدیهماللفظي  بسبب مشكالت التواصل اللفظي وغیرمدرسیهمأو  اقرانهم

  )١٨٢،ص١٩٩٨.(الحدیدي،وغیر ذلك من المشكالت

یــةالصــعوبات التعلممســتوىللتعــرف علــى لــةانطالقــا ممــا تقــدم فــان البحــث الحــالى محاو 

والتنسـیق مـع الجهـات لـدیهم لةمشـكوتحدیـد حجـم الالـتعلمبطیئيتوافقي لدى التالمیذ والسلوك اال

للتخفیـــف مـــن معانـــاتهم  لهـــموتقـــدیم التوصــیات الالزمـــه  لهـــمالخـــدمات المقدمـــه وتوجیـــه صــة المخت

.عادیینودمجهم مع التالمیذ ال لهمهیأوت

:اھداف البحث
البحث الحالي الى:یهدف 

التعلم .بطیئيمستوى الصعوبات لدى التالمیذ إلى  التعرف. ١

التعلم . ئالتوافقي لدى التالمیذ بطیلا مستوى السلوكإلى  فالتعر . ٢

وافقي بـین والسـلوك الالتـیـةى الصـعوبات التعلمفي مسـتو إحصائیة  لةهل هناك فروق ذات دال .٣

التعلم وفقا لمتغیر الجنسبطیئيالتالمیذ 

افقي بـین التـو لوالسـلوك ایـةفي مسـتوى الصـعوبات التعلمإحصائیة  لةهل هناك فروق ذات دال .٤

: الثاني والرابع .یةالدراس لةتغیر المرحالتعلم وفقا لمبطیئيالتالمیذ 

حدود البحث :
فـي محافظـة نینـوى للعـام التربیة الخاصـةب لةیقتصر البحث الحالي على المدارس المشمو 

  )٢٠٠٦ـ٢٠٠٥الدراسي (

تحدید المصطلحات :
:التربیة الخاصة.١

صـة تتظمن وصفا تعلیمیا خاصا وموادا ومعدات خامنظمة الو  یةمن االسالیب الفرد لةجم

ـــةومكیفـــه واجـــراءات عالجصـــة خایـــةوطرائـــق تربو  ـــى  محـــدده تهـــدفی مســـاعدة ذوي الحاجـــات إل

.إلیه یصل والنجاح االكادیمي الذي یةوالشخصیةالذاتیةعلى تحقیق الكفاصة الخا

  )١٤ص ١٩٩٧الخطیب والحریري (
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:التعلمبطیئيالتلمیذ ال.٢
المسـتوى إلـى  الخـر فـي الوصـولأو  لسـببصـعوبة هو طفل عادي في اطاره العام االانه یجـد -

الیصنف ضمن فئة المتخلفین عقلیاقرانه من االسویاء في المعدل وهواالیه التعلمي الذىیصل 

  )٢٠٠٥(التربیة وزراة 

مدرســةامج الفــي بــر یــرةهــم التالمیــذ الــذین یواجهــون صــعوبات كب:  )١٩٩٨تعریــف منســي (-

اكثر من المواضـیع التـي یتعلمونهـا ویعـانون أو  ویعانون من تخلف دراسي في موضوععادیةال

مــن التالمیــذ العــادیین  همیــر والبیــت اكثــر مــن غمدرســةفــي ال یةوســلوكیــةمــن مشــكالت اكادیم

  )١٧،ص١٩٩٨(منسي ،

القراءة والكتابــه كــ یــةفــي تعلــم المهــارات االكادیمصــعوبة حالــة  هــي: )٢٠٠٠عریــف حســاني (ت-

وتتــراوح یةصــحأو  یــةاجتماعأو  یةنفســأو  یــةقــد تكــون عقلمختلفــة والحســاب والســباب وعوامــل 

   )٢،ص٢٠٠٠)درجه .(حساني ٩٠ـ٧٥نسبة ذكائهم من (

لــدیهمالــتعلم الــذین بطیئــيفئــة مــن التالمیــذ التربیــة الخاصــةلتالمیــذ التعریــف االجرائــي امــا-

ویقاس من خالل عادیةال مدرسةوافق یعیق تكیفهم مع برامج المتصعوبات تعلمیة وسلوك غیر

ا الغرض لدى مالحظتهم لكل تلمیـذ مـن تالمیـذ هذلالمعدة داة على األ معلمةاستجابة المعلم اوال

المشمولین بالبحث.التربیة الخاصة

:تعلیمیةالصعوبات ال.٣
علم بمستوى تعلم اقـرانهم بـالرغم من التالمیذ یعجزون عن الت ةلفئ لةمشك )١٩٦٣(تعریف كیرك-

یـــــةجیـــــده وذوو مســـــتویات اجتماعیةولمســـــیةســـــمع،یة، ،بصـــــر یةمـــــن انهـــــم ذوو قـــــدرات حســـــ

  ص)  ١٩٩٨.(الوقفي ،مالئمةیةواقتصاد

هـــي صـــعوبة ذات التربیـــة الخاصـــةامــا التعریـــف االجرائـــي للصـــعوبات التعلیمیـــة لــدى التالمیـــذ -

للفظیــة وغیــر اللفظیــة والفكریــة وقــد تتــزامن مــع اعاقــات داللــة فــي اكتســاب وتوظیــف المهــارات ا

المعلمة أو  االجتماعیة) وتقاس من خالل استجابة المعلمأو  ،نفعالیة االأو  عقلیة ،أو  (حسیة

.التربیة الخاصةا الغرض لدى مالحظتها عند كل تلمیذ من التالمیذ هذلالمعدة داة على األ

السلوك الالتوافقي:  .٤
یـــةمـــن اشـــكال الســـلوك المنحـــرف عـــن المعـــاییر االجتماعشـــكل١٩٨٠ )Roos، سرو (تعریـــف-

بتكرار بحسب حكم الكبار ذوي السلطه في بیئة الطفلأو  تظهر بشده

)Heward & Lanky,1980(
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بانها اسـتجابة االطفـال بشـكل واضـح ومـزمن لبیئـتهم بطریقـه غیـر )Hallaun(تعریف هالهن-

Hallan(اجتماعیا لةمقبو  & Kauffman(

أو  كان معرفیاأ لوف سواءأاما التعریف االجرائي للسلوك االتوافقي فهو انحراف السلوك عن الم-

وتقــاس مــن یــةاالجتماعأو  یــةالماد ةمــن خــالل عالقتــه بالبیئــخارجیــاأو وجــدانیا اوبــدنیا داخلیــا 

عند كل تلمیـذ  اا الغرض لدى مالحظتههذل ةالمعدداة على األ معلمةالأو  خالل استجابة المعلم

.التربیة الخاصةمن تالمیذ 

االطار النظري والدراسات السابقھ: 
االطار النظري:

والســــلوك یــــةســــنعرض فــــي هــــذا الفصــــل الهــــم النظریــــات التــــي فســــرت الصــــعوبات التعلم

توافقيالال

:یةالنظریات التي فسرت الصعوبات التعلماوال.
منهــــا مــــا تــــرى ان ف یــــةصــــعوبات التعلمتفســــر الیــــرةونظریــــات كثمختلفــــة هنــــاك توجهــــات 

تاخر في مراكز معینه في الـدماغ وهـذا التـاخر یجعـل التلمیـذ عـاجزا إلى  یعودیةالصعوبات التعلم

والمســموعه بســبب عــدم تكامــل وظــائف اجــزاء فــي یــةورموزهــا المرئاللغــة عــن فهــم وادراك مفــردات 

 ةوالمسـموعیةورموزها المرئاللغة فردات یجعل التلمیذ عاجزا عن فهم وادراك مالدماغ وهذا التاخر

تهـا ومـن ابـرز ءللعمل بكل طاقتهـا وكفا لهابسبب عدم تكامل وظائف اجزاء في الدماغ بدرجه تؤه

.)Birecو ( )Koplanو ( )Wernerهم ( یةه النظر هذلالمؤیدین 

  )٥ص ١٩٩١العلواني ،(

وذلـك  یـةعوامـل تكوینإلـى  ترجـعیـةامـا االتجـاه الثـاني فتؤكـد ان اسـباب الصـعوبات التعلم

.ومــن یـةوامكاناتـه اللغو یـةبانخفـاض قـدرة التلمیـذ علـى الـتعلم نتیجـة لضـعف عـام فـي قدراتـه الذهن

  )١٨،ص ١٩٩٠الدعدع واخرون ،()Verner(و )Schiller(ابرز مؤیدي هذا االتجاه

:یةللصعوبات التعلمیةاالسباب المؤد
:یةعوامل داخل

یـــةالذهنیـــةومـــاینتج عنـــه مـــن اضـــطرابات فـــي العملمختلفـــة نواعـــه الاالمـــراض مثـــل الصـــرع با .١

وداء الســكر وهــذه تــؤثر علــى االنتبــاهیــةواضــطرابات الغــدد الصــماء كاضــطرابات الغــدد الدرق

  )٨٠ـ٧٥االدراك ، وحاالت الصرع الخفیف وتتراوح درجة الذكاء ما بین ( و والتفكیر
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هـــــي الشـــــائعه بـــــین  لـــــة.وهـــــذه الحایةلبصـــــر وا یةالســـــمع)یةاالعاقـــــه الحســـــ(ضـــــعف الحـــــواس . ٢

یةالـتعلم وهـذه االعقـات تكـون بـدرجات متفاوتـه بـین التالمیـذ الن االعاقـه الحسـبطیئيالتالمیـذ

ضعف االنتباه واالدراكإلى  تؤدي

وربما تكون اسباب هـذه االضـطرابات الكابة االمراض غیر الظاهره ،كالخجل والخوف والقلق و . ٣

بحیـــث فیـــه المحیطـــه بـــه لكـــن تبقـــى مســـتدیمه فـــي الطفـــل داخلیـــا وتـــؤثرنتیجـــة البیئـــهیـــةخارج

التعلم .بطیئیصبح 

:یةعوامل خارج
المستمر والطالق وعدم االهتمام بالطفل من كالشجاریةوالمشاكل االسر یةاالضطرابات العائل. ١

  ةسر قبل األ

للوالدینیةالمتدنیةالثقاف لةالحا. ٢

یةالتدریســائــقلصــف المكــتظ بالتالمیــذ والمقاعــد غیــر المریحــه والطر مثــل ایةالعوامــل المدرســ. ٣

  )١٥٠ص ١٩٩٠الشربیني ،(. ةواسالیب التعلم غیر الصحیحمالئمةغیر ال

والسـفلس یـةلماناأل ةمراض التي تصیبها مثل الحصبسباب اخرى تتعلق باالم واألأوهناك 

خرى بحیـــث أبـــأو  لطفـــل بطریقـــةوالخلـــع الـــوالدي وهـــذه الحـــاالت تصـــیب ا ةوحـــاالت عســـر الـــوالد

التعلم في المستقبل .بطءإلى  وممكن ان تؤدىیةالجسمأو  یةجزاءه الدماغأتصیب 

  )١٤ص ١٩٩١(الزبادي ،

:النظریات التي فسرت السلوك الالتوافقي.ثانیا
:یةالوراثیةالنظر.١

ـــ ـــوراثي و(الفســـیولوجي) همـــا العـــامالیـــةرى اصـــحاب هـــذه النظر وی ن اللـــذان ان العامـــل ال

،فالعامــــل الــــوراثي یكــــون االســــتعداد الــــوراثي لالصــــابه بهــــذه یةیــــؤثران فــــي االضــــطرابات الســــلوك

والتــوتر ممــا یةاالضــطرابات عــن طریــق جینــات معقــده (موروثــات) مثــل ســرعة االســتثاره العصــب

  )٢٣٦،ص١٩٨٨یجعل الفرد مستعدا للشد النفسي واالضطراب السلوكي (مرسي ،

 لــةبــان یــةفقــد افترضــت هــذه النظر یةبیولــوجي فــي االضــطرابات الســلوكامــا اثــر العامــل ال

إلــى  يئالنهــا لهاالتــي ترجــع بشــك هیــسلســلة التنبتقــوم بتحریــرالعصــبيوظــائف الجهــازثــارا فــيآ

منتشــر فــي المراكــز ةوالكــف،فمركز االســتثار  ةعناصــر االســتثار فیــه ثر أفســلوك الفــرد یتــالخــارج ،

بوثالمسهیلكـا ةعدیـد ةجهـز أمـن للحـاء وتـؤدي اسـتثارة هـذه الخالیـاوا ةتحت القشر یةوالقوى الدماغ

  )١٨١،ص١٩٩٠الخالق ،.(عبدجعل الفرد مضطرباإلى 
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نظریات التعلم :.٢
كیـده أوت)Scenr(تین مهمتین في هذا االتجاه وهمـا نظریـة سـكنر ینظر إلى  ةیمكن االشار 

وان الفـــرد یـــتعلم الســـلوك الســـوي وغیـــر جرائـــى وان معظـــم ســـلوك االنســـان مـــتعلمعلـــى الســـلوك اإل

 هلـالمتوافق ،ویتضمن ذلك ان السـلوك المـتعلم یمكـن تعدیالسوي ،أي یتعلم السلوك المتوافق وغیر

 لــةومــع االخــرین ، ونظریــة بانــدورا المتمث ةمــع البیئــ هلــوان الشــخص یــتعلم الســلوك مــن خــالل تفاع

یـةغیر تكیفأو  یةكانت سلوكیات تكیفأ داؤه سواءأتقوي  ئفالسلوكیات التي تكاف)(التقلید ةبالنمذج

إلـى  التناقض قد یؤديأو  الصراعأو  ،فالسلوك االجتماعي عند تعرضه لمواقف تتصف باالحباط

.(زهران  والطفل ینمذج سلوكه من خالل مالحظة سلوك النموذجعلى التوازن والتمییز ةعدم القدر 

   )١٠٦،ص١٩٨٠،

:یةالمعرفیةالنظر.٣

مــن خــالل التصــور المعرفــي للبنــاء االنفعــالي للفــرد وعالقتــه یــةوجهــة النظــر المعرفوتبــرز

ــــاءیــــةبالعملیــــات الفعل ــــل واالضــــطرابات یكمنــــان فــــي ذلــــك البن ــــذي یــــؤثر فــــي جوانــــب الن الخل ال

) والتي ترتبط بوظائف احد االجهـزه السـیما الجهـاز العصـبي المركـزي یةاالخرى (بیلوجیةالشخص

مثــل االدراك والتـــذكر والتفكیــر وكــذلك تتـــرك یــةته اساســا فــي العملیـــات المعرفالــذي تتمثــل نشـــاطا

، والشـخص المضـطرب هـو یـةالخلل في البناء االنفعالي تاثیرا سلبیا في مهارات الفرد النفس حرك

باالنتمــاء واالحتــرام  لــةالمتمثیةاالساســیةجاتــه االنســانالــذي یعــاني مــن عــدم القــدره علــى اشــباع حا

.یةغیر واقعي ناجح ویتسم بافكاربشكل منطق

  )٩٤ص، ١٩٩٤(الجبوري ،

 ةمن البیئـ أیتجز باعتباره جزا الیةینظر لالنسان نظره ایكولوج)Paagah(یةفالعالم بیاج

یـةتعتمد على المخططـات التـي تكونهـا بنـى معرف ةمع البیئ ةیلبها وعملیات تفاعویتأثر فهو یؤثر 

الــــذات والعــــالم  هیــــبمخططــــات تكــــون فیةالشــــكل لــــةات الطفو وان الفــــرد یطــــور خبــــر یــــةلد ةموروثــــ

.ممكن ان تنشط المخطط السیئ  ةت البیئطاو وان الضغیةسلبرؤیة والمستقبل في 

  )٤٩،ص١٩٩٤(الجبوري،
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: ةالدراسات السابق
والتــي  ةالیــالح ةفیمــا یلــي عــرض الهــم الدراســات التــي اجریــت فــي اطــار موضــوع الدراســ

استفاد منها الباحث .

كیفیـة تعـدیل سـلوك التالمیـذ إلـى  التعـرفوالتـي اسـتهدفت  )٢٠٠٠ففي دراسة الصـالحي (

)مــــن المعلمــــین ٣٦٦مــــن ( ةلفــــت عینــــة الدراســــأوت،یــــةاالبتدائ لــــةذوي النشــــاط المفــــرط فــــي المرح

للتالمیــذ ذوي النشــاط المفــرط عــن طریــق اعــداد یةوالمعلمــات حیــث قــاموا بتحدیــد المظــاهر الســلوك

) مظهــرا ســلوكیا لــدى تالمیــذ ٣٠ان هنــاك (دراســة وابــرزت نتــائج الیةمظــاهر الســلوكقائمــه بهــذه ال

االجتمـاعي،ي :المجال الجسمي،الحركي،النفسي الت هاتنطوي تحت ثالثة مجیةالمدرس االبتدائ

   )٢-١،ص  ٢٠٠٠(الصالحي ،العقلي المعرفي

المدرســـــي الســـــلوكإلـــــى  التعـــــرفاســـــتهدفت دراســـــة )١٩٩٨واجـــــرى الحدیـــــدي والزبیـــــدي (

میــذ العــادیین وتكونــت عینــة ومقارنتــه بســلوك التالصــة واالجتمــاعي للتالمیــذ ذوي االحتیاجــات الخا

مقیــاس دراســة واســتخدمت فــي ال)مــن التالمیــذ العــادیین٤٢١) تلمیــذ وتلمیــذه و(٧٢١مــن (دراســة ال

بــین ئیة إحصــا لــةان هنــاك فروقــا ذات دالدراســة الســلوك االجتمــاعي المدرســي ، واظهــرت نتــائج ال

یـــــةالعـــــادیین علـــــى االبعـــــاد الثالثـــــه لمقیـــــاس الكفاوالتالمیـــــذصـــــة حتیاجـــــات الخاالتالمیـــــذ ذوي اال

،ولصــالح التالمیــذ یــةاالكادیم،مهــارات ضــبط الــذات ،المهــاراتیةصــ،المهــارات الشخیــةاالجتماع

یاجــات بــین التالمیــذ ذوي االحتإحصــائیة  لــة،وان هنــاك فروقــا ذات دالصــة ذوي االحتیاجــات الخا

وكثرة ،یةمقیاس السلوك االجتماعي في سرعة الغضب ،والعدوانوالتالمیذ العادیین علىصة الخا

.صة االحتیاجات الخا،ولصالح التالمیذ ذويیةالطلبات ،والفوضو 

  )١٨٠،ص١٩٩٨بیدي ،(الحدیدي والز 

Kavalافـال ونـاي (كة واظهرت نتـائج دراسـ & Nye %) مـن التالمیـذ ٧٥بـان ()1986

وفــي المجــال النفســي ـ عصــبي وفــي ابعــاد اللغــة فــي مجــال التحصــیل و یــةوي المشــكالت التعلمذ

التالمیــذ الــذین  هــؤالءان إلــى  لعــادیین واشــارت النتــائجالســلوك االجتمــاعي یختلفــون عــن التالمیــذ ا

مناســبة ال یــةمــتالكهم المهــارات االجتماعفــي معــدالت الســلوك االجتمــاعي لعــدم ایعــانون مــن تــدني 

بب الصعوبات في التواصل مع االفراد االخرین وبس

  )٨٤،ص١٩٩٨في الحدیدي ،(

،عنـــــــد مقارنتهمـــــــا بـــــــین )Charman,Lyaggard،( ١٩٩٨شـــــــارمان ولینجـــــــارد ووجـــــــد 

متخلفـین عقلیـا لومجموعـه اخـرى مـن االطفـال ا )طفـال١٧مجموعه من االطفال التوحدیین قوامها (

عـض المهـام )طفال وذلـك علـى ب٣١سویاء تضم(طفال ومجموعه ثالثه من االطفال األ )١٧( تضم

یـةالتوحدیین یعدون اقل تلك المجموعـات فـي مسـتوى المهـارات االجتماعبان االطفال یةاالجتماع

.یةانسحابا في المواقف االجتماعوالنمو االجتماعي ویعدون هم االكثر

  )٥٨،ص ٢٠٠١(في بخش ،
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مـن )تلمیـذا وتلمیـذه١١٥من ( ةلفؤ )التي اجریت على عینه م١٩٩٨وبینت دراسة سمین (

الباحــث مــن التالمیــذ العــادیین واعتمــد لهمالــتعلم فــي الصــف الرابــع االبتــدائي ومــثبطیئــيالتالمیــذ 

الـتعلم بطیئـيان التالمیـذ إلـى  ، واشـارت النتـائج ةالمعربـیـةاالردن ةمقیاس السلوك التكیفـي الصـور 

ـــدیهم تمـــاد علـــى االخـــرین وضـــعف التطـــور االعكضـــعف الثقـــه بـــالنفس نحـــو یةكالت ســـلوكمشـــل

والســلوك وســوء یةمظــاهر االضــطراب والشخصــن واوالحركــي وضــعف التطــور اللغــوي ،الجســمي 

ین ویشــمل الــتعلم مقارنــة بــاقرانهم التالمیــذ العــادیبطیئــيلــدى التالمیــذ  ةالتوافــق االجتمــاعي واضــح

ض الســـــلوك المرضـــــي . واعـــــرا ،التمرد،االنســـــحاب ،النشـــــاط المفـــــرط ،هـــــذه المظـــــاهر ،العـــــدواني

  )٧،ص١٩٧(سمین،

Wainarواجــرى واینروســتایبر ( & Staaybr( لمعرفــه الســلوك االجتمــاعي دراســة

مـن ذوي تلمیذا )٩٠من ( ةومقارنتهم مع العادیین وتكونت العینیةذوي المشكالت التعلملالطفال

ات واثنـي عشـر سـنه) تلمیذا عادیـا ، وتراوحـت اعمـارهم بـین تسـع سـنو ٩٤و ( یةالمشكالت التعلم

همـاال مـن إ اقـل شـعبیة واكثـر رفضـا و یـةان التالمیـذ ذوي المشـكالت التعلمدراسـة واظهرت نتـائج ال

   )١٨٤، ص١٩٩٨في الحدیدي ،(قبل رفاقهم

ضــعف القــدره فــي اثــرإلــى  التعــرفاســتهدفت دراســة )Mcnllis,1984(اجــرى مــاكنیلیز

Selective(علم علــى عجــز االنتبــاه االنتقــائيالــت Attention Deficit( وافتــرض الباحــث ان

عجـــز فـــي االنتبـــاه االنتقـــائي ولتحقیـــق هـــدف البحـــث صـــمم الباحـــث لـــدیهماالطفـــال بطـــيء الـــتعلم 

)طفال عادیا،عینـه ضـابطه مـراعین ٣١ضعف في التعلم و(لدیهمو  طفال )٣٦( هایتجربة اشترك ف

مهمــات فــي االســتجابه علــى جهــازتســاوي متغیــرات العمــر ونســبة الــذكاء وقــد اشــترك افــراد العینــه

..........الــخ وهــو جهــاز یتكــون كلمــة ال - صــورةال ،صــورة االداء اللغــوي ،ال)Strropســتروب (

انـه لـیس هنـاك فـروق إلى دراسة وتوصلت ال)من (حروف واشكال مطبوعه باشكال والوان مختلفه

من  ةفي أي مهمباه االنتقائيعیفي القدره على التعلم في االنتن االطفال االصحاء واالطفال ضبی

یوصفوان اینبغي الطفال ضعیفي التعلم المهمات االداء على جهاز ستروب واقترح الباحث ان ا

.عجز في االنتباه االنتقائي لدیهمزوا بان ییمأو 

  )٥٩،ص ١٩٩٩(في النعیمي ،
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اجراءات البحث: 
یةلتحقیق اهداف البحث فقد اتبعت االجرات االت

نة البحث: عیأوال. 
من المدارس )تلمیذا وتلمیذه تم اختیارهم باالسلوب القصدي٢٢٨تالفت عینة البحث من (

)تلمیــذا وتلمیــذه١٢٧٧%) مــن المجتمــع االصــلي البــالغ (١٧وتمثــل (التربیــة الخاصــةب لةالمشــمو 

وكمامبین في الجدول االتي :

  )١جدول (ال

یبین اعداد عینة البحث

المدارس
الرابعثالثالالثانياألول

المجموع
إذإذإذإذ

٢١-----٨٢١١بن عباس (بنین)اهللاعبد

٢٥----٨٢-١٥الخلیج العربي (بنین)

٦٣٢٣----٨٦بحزاني (بنین)

١٣-----١٣--اسامه بن زید (بنین)

٨٦٨٢٨٩٦٣٥٠بحزاني (بنات)

٢٥----٤٨٧٦)الجهاد والبناء (بنات

٥٦٢٤--٨٥--مكه للبنات (بنات)

١٢----١٢---المثنى للبنات (بنات)

٨٢٦٥٣٥-٦٨القبس (مختلطه)

٤٩٣٠٥٥٢٧١٦١١٢٣١٧٢٢٨المجموع

:البحثأداة .ثانیا
لتحقیق اهداف البحث . قام الباحث ببناء اداتین

التعلم .بطیئيللتالمیذ یةالصعوبات التعلممستوى ىللتعرف علأداة  .١

التعلم .بطیئيالتوافقي للتالمیذ لالسلوك امستوىللتعرف علىأداة  .٢
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الخطوات التي تم اتباعھا في بناء اداتي البحث :
التربیـــة مـــع بعـــض المعلمـــین والمعلمـــات العـــاملین فـــي میـــدان یـــةمـــن خـــالل اللقـــاءات الجماع. ١

التوافقي لدى لوالسلوك ایةتحدید بعض العبارات والتي تعبر عن الصعوبات التعلمتم الخاصة

ذات العالقــه ســابقة عبــارات مــن االدبیــات والدراســات ال هــایالــتعلم ،واضــیفت البطیئــيالتالمیــذ

الســـلوك أداة عبـــاره و  )٢٠مـــن (یـــةللصـــعوبات التعلمیـــةاالول فـــي صـــورتهاداة فـــت األلاوبـــذلك ت

) عباره .٢٦التوافقي من (لا

:داة صدق األ.٢
النفســى قبــل داة التـي ینبغــي توافرهــا فـي األیةیعـد الصــدق مــن اهـم الخصــائص الســیكومتر 

   . )٧٢،ص ١٨٩٩على قیاس مایجب قیاسه فعال (ابراهیم ،داة تطبیقه النه یؤشر قدرة األ

وعلـم الـنفس التربیـة عینـه مـن المختصـین فـي إلـى  وللحصول على صـدق االداتـین قـدمت

فــي صــورتهما %)فــاكثر اصــبح عــدد العبــارات فــي االداتــین٨٠وبعــد االخــذ بــارائهم وبنســبة اتفــاق (

،التوافقي واعطیت االوزان (دائمال) عباره للسلوك ا٢٠و( یة)عباره للصعوبات التعلم١٥( یةالنهائ

  ).١ال) لالداتین وكما مبین في ملحق رقم (،نادرا،احیانا

:اة دثبات األ.٣
جوهریا بتكرار اجراء االختبـار ویعنـي ان االختبـار التلمیذ التتغیرویعني الثبات ان درجة

  . )١٤٠، ص٢٠٠٢(الظاهر ،یةموثوق به ویعتمد عل

بطریقة اعادة االختبار حیث كانت الفتره بین التطبیـق االول داة واستخرج معامل ثبات األ

الــتعلم علــى اداتــي البحــث وبلــغ معامــل ارتبــاط یئــيبط) ایــام علــى عینــه مــن التالمیــذ ١٠والثــاني (

   )٠,٨٨السلوك االتوافقي (داة ،وأل )٠,٨٢(یةالصعوبات التعلمداة بیرسون أل

:حصائیة الوسائل اإل
االختبار التائى لعینه واحده .. ١

  )١٩٥ص١٩٨٠(ابو النیل ،االختبار التائي لعینتین مستقلتین .. ٢

معامل ارتباط بیرسون . .٣

الوسط الحسابي . .٤

  )٢٥٤ص١٩٧٧البیاتي ،(االنحراف المعیاري .. ٥
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  : ةالدراسھایالنتائج التي توصلت ال
"الـتعلمبطیئـيلـدى التالمیـذ یـةمسـتوى الصـعوبات التعلممـا"فیما یتعلق بالسؤال االول

حیــث ، یــةصــعوبات تعلملــدیهمالــتعلم بطیئــيان التالمیـذ یةفقـد تبــین مــن خــالل االوســاط الحســاب

) درجـه وهـي اعلـى مـن المتوسـط ٤١,١٦( یـةبلغ المتوسط العام لدرجات التالمیـذ كصـعوبات تعلم

مـع یةوعنـد مقارنـة المتوسـط الحسـابي لعینـة البحـث االساسـ،درجـه )٣٧,٥البالغ (داة النظري لأل

T(التائى وباستخدام االختبارداة المتوسط النظري لأل test(، البیاتي)دتبین فقـ )٢٥٤،ص١٩٧٧

  )٢وكما مبین في الجدول (إحصائیة  لةانه توجد فروق ذات دال

  )٢جدول (ال

مع یةیبین نتائج االختبار التائى بین المتوسط الحسابي لعینة البحث في الصعوبات التعلم

  .داة المتوسط الحسابي النظري لأل

المتوسط 

الحسابي للعینه

االنحراف 

المعیاري

المتوسط 

النظري

یةالقیمه التائ

المحسوبة

یةالقیمه التائ

یةالجدول

لةمستوى الدال 

یةاالحصائ

احصائیالةدا٤١.١٦١٢٣٧.٥٤.٢٢.٢

وان  یـــــةالـــــتعلم یعـــــانون مـــــن صـــــعوبات تعلمبطیئـــــيشـــــر حقیقـــــي بـــــان التالمیـــــذ ؤ وهـــــذا م

من یةالتشخیص واقعي لحاالتهم وعلى العاملین في هذا المجال التقلیل من هذه الصعوبات التعلم

.تعلیمیةل بذل الجهوذ وتنویع الوسائل والطرق الخال

" ، الـتعلمبطیئـيمستوى السـلوك الالتـوافقي لـدى التالمیـذ ما"ف الثاني هدلبالنسبه لاما

درجـه  )٥٠سـلوكا التوافقیـا فقـد بلـغ المتوسـط الحسـابي (لـدیهمالـتعلم بطیئيفقد تبین بان التالمیذ 

) درجه وباستخدام االختبارالتائي تبین انـه التوجـد ٤٨,٦٥( وهي اعلى من المتوسط النظري البالغ

  )٣وكما مبین في الجدول (إحصائیة  لةفروق ذات دال

  )٣جدول (ال

في السلوك االتوافقي یةیبین نتائج االختبار التائي بین المتوسط الحسابي لعینة البحث االساس

  .داة مع المتوسط النظري لأل

المتوسط 

الحسابي للعینه

حراف االن

المعیاري

المتوسط 

النظري

القیمه التائیة 

المحسوبة

القیمه التائیة 

الجدولیة

مستوى الداللة 

االحصائیة

لةغیر دا٤٨.٦٥٠٨١.٦٦٢.٢
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الـــتعلم بطیئيفبـــالرغم مـــن ان التحلیـــل االحصـــائي لنتـــائج الســـلوك االتـــوافقي لـــدى التالمیـــذ

التوافقي موجود بشكل واضح فـي سـلوكیاتهم لااالان السلوك إحصائیة التنم عن وجود فروق ذات 

أو  ویعزي الباحث هذه النتیجه بان االسر تساهم بشكلیةرغم انها اقل حدة عن الصعوبات التعلم

.التعلمبطیئيالتوافقي لدى التالمیذ لباخر في تعدیل السلوك ا

ـــي الصـــعوبات التعلم"ف الثالـــث هـــدلامـــا بالنســـبه ل ـــروق ف ـــة الف ـــةحـــول دالل لوك والســـی

ــذ  ــدى التالمی ــوافقي ل ــياالت ــر الجــنسبطیئ ــق متغی ــتعلم وف ) اســتماره مــن ٥٢فقــد تــم ســحب ("ال

) تلمیـذه مـن التالمیـذ ٣٦)تلمیـذا و(٣٦المراحل كافه وبواقع (التعلم ومن بطیئيرات التالمیذ استما

ـــــــتعلم ، ومـــــــن خـــــــالل اســـــــتخدام االختبـــــــار التـــــــائي لعینتـــــــین متســـــــاویتین (ابـــــــو النیـــــــل بطیئـــــــي ال

والسـلوك یـةفـي الصـعوبات التعلمإحصـائیة  لـةتبین انه التوجـد فـروق ذات دال )١٩٥،ص١٩٨٠،

  )٤وكما مبین في الجدول ()ناثأ -االتوافقي تبغا لمتغیر الجنس (ذكور 

  )٤جدول (ال

بطیئيوالسلوك االتوافقي لدى التالمیذ یةیبین نتائج االختبار التائي في الصعوبات التعلم

.)ر الجنس (ذكور ـ اناثالتعلم تبعا لمتغی

البیانات
عدد 

الطلبة

المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

قیمة (ت) 

المحسوبة

قیمة (ت) 

الجدولیة

٢٦٤٠.٤٦ذكور)یةصعوبات تعلم
١.٩  ١.٢  

٢٦٣٨.١٤(اناث)یةصعوبات تعلم

٢٦٤٦.٢٤)سلوك التوافقي (ذكور
١.٩  ١.٣  

٢٦٤٤.٨٣)سلوك التوافقي (اناث

تحكمهـــم )الـــتعلم (تالمیـــذ ،تلمیـــذاتبطیئـــيان لتالمیـــذإلـــى  ةویعـــزي الباحـــث هـــذه النتیجـــ

ظروف وعوامل مشتركه ویمكن اخضاعهم لبرامج تعدیل السلوك .

بطیئــيداللــة الفــروق بــین التالمیــذ إلــى  التعــرفف الرابــع وهــي هــدلرابعــا : امــا بالنســبه ل

-(الثـاني یةالدراسـ لـةالتوافقي وفقا لمتغیـر المرحلسلوك اوال یةت التعلممستوى الصعوباالتعلم في

) مــن ١٨)مــن الصــف الثــاني و(١٨(منهــا یةعشــوائصــورة ) اســتماره ب٣٦الرابــع) ،فقــد تــم ســحب (

، وباستخدام االختبار التائي اظهرت نتائج التحلیل االحصائي ان هنـاك فـروق ذات الصف الرابع

والســـلوك یـــةالصـــعوبات التعلممســـتوىالـــتعلم فـــيیئـــيبطبـــین التالمیـــذ  ةواضـــحإحصـــائیة  لـــةدال

  ) .٥(،وكما مبین في الجدول)الرابع-(الثانيیةالدراس لةالتوافقي تبعا لمتغیر المرحلا
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  )٥جدول (ال

والسلوك االتوافقي بین یةیبین نتائج االختبار التائي حول داللة الفروق في الصعوبات التعلم

)التاني ـ الرابع(یةالدراس لةتغیر المرحالتعلم تبعا لمبطیئيالتالمیذ 

البیانات
عدد 

الطلبة

المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

قیمة (ت) 

المحسوبة

قیمة (ت) 

الجدولیة

١٨٤٧.٨١٦یة)الثاني (صعوبات تعلم
١.٩  ٣.١  

١٨٣٦.٨١٣)یةالرابع (صعوبات تعلم

١٨٥٢.٨١٤)الثاني (سلوك التوافقي
١.٩  ٤.٩  

١٨٣٥.٦١٢)رابع (سلوك التوافقيال

قــد  التربیــة الخاصــةان بــرامج االعــداد والتاهیــل فــي صــفوف ویعــزي الباحــث هــذه النتیجــه

التوافقي .لوتعدیل السلوك ایةاثرت بشكل ملموس وواضح على تحجیم الصعوبات التعلم

مناقشة النتائج :
فـي الصـعوبات یـةمعانـاة فعللـدیهممن خالل تقییم نتائج البحث یمكن القول بان التالمیـذ

اخر إلى  اخر ومن تلمیذإلى  التوافقي بالرغم من اختالف مستویاتها من صفلوالسلوك ایةالتعلم

متوافقـه التربیـة الخاصـةوهذا موشر علمي یؤكد بان انتقاء التالمیذ مـن قبـل لجـان التشـخیص فـي 

مقبول اجتماعیا .وانماط سلوكهم الغیر یةالمتدنیةمع مستویاتهم التعلم

بـین إحصائیة  لةاني بانه التوجد فروق ذات دالج من نتائج االجابه عن السؤال الثویستنت

ان هنــاك ظــروف التــوافقيلوالســلوك ایــةالــتعلم فــي الصــعوبات التعلمبطیئــيالتالمیــذ والتلمیــذات ال

ویمكــــن یهملــــدالتــــوافقي لوالســــلوك ایــــةوعوامــــل مشــــتركه تــــوثرفي تشــــكیل هــــذه الصــــعوبات التعلم

.سلوك متوافقإلى  التوافقيلوتعدیل السلوك ایةاخضاعهم لبرامج تعلم

فـــي إحصـــائیة  لـــةواســـفرت نتـــائج االجابـــه عـــن الســـوال الثالـــث عـــن وجـــود فـــروق ذات دال

 لــةالــتعلم وفقــا لمتغیــر المرحبطیئــيالتــوافقي بــین التالمیــذ لوالســلوك ایــةالصــعوبات التعلممســتوى

الرابعه استفادوا من  لةالتعلم في المرحبطیئيابع) وهذا دلیل یوكد بان التالمیذ (الثاني ـالر یةالدراس

ویجـب تفعیـل التربیـة الخاصـةفـي صـفوف  لـةالعاممـن قبـل الكـوادر لهـمالمعـده تعلیمیـةالبرنامج ال

.یةواالجتماعیةالمعرفبیة حاجاتهموتلیةونفسیةبیئ تمن خالل تهیئة مناخاالتربیة الخاصةدور 
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وصیات :تال
وبـــذل الجهـــود فـــي ذلـــك مـــن خـــالل تنویـــع الوســـائل والطرائـــق یـــةالتقلیـــل مـــن الصـــعوبات التعلم. ١

.تعلیمیةال

وتـــدریبهم علـــى كیفیـــة التربیـــة الخاصـــةللمعلمـــین والمعلمـــات فـــي مجـــال یـــةر یفـــتح دورات تطو . ٢

في هذا المجال .یةتطبیق االختبارات والمقاییس النفس

التعلمبطیئيدقیقه لتشخیص التالمیذ یةر علموضع اسس ومعایی .٣

.یةواالجتماعیةالتعلم واشباع حاجاتهم المعرفبطیئيللتالمیذ مالئمةیةنفس تتهیئة مناخا .٤

التربیة الخاصةمنها في برامج  ةواالستفادیةاعداد المزید من االختبارات والمقاییس النفس .٥

المقترحات:
یةاالقتصــادیــةكالخلفالتربیــة الخاصــةر بعــض المتغیــرات علــى تالمیــذ لمعرفــة اثــدراســة اجــراء  .١

والمستوى العلمي للوالدین یةواالجتماع

یةالـــتعلم والتالمیـــذ العـــادیین فـــي الســـمات الشخصـــبطیئـــيمقارنـــه بـــین التالمیـــذ دراســـة اجـــراء  .٢

.یةوالقدرات المعرف

المصادر والمراجع 
.دار عمار للنشر .التربیة لقیاس والتقویم في مبادى ا،)١٩٨٩(ابراهیم ،عاهد، .١

.االحصاء النفسي واالجتماعي والتربوي )١٩٨٧(السید ،ابو النیل ،محمود . ٢

،وعلم النفسالتربیة االحصاء الوصفي واالستداللي في ، )١٩٧٧(تي ،واثناسیوس ،البیا. ٣

.یةالمستنصر  ةالجامع

،عمان ،االردن . ٢،طغیر العادیینطفال سیكلوجیة اال، )١٩٨٩(الروسان ،فاروق ،. ٤

، .مقدمه في علم النفس،)١٩٩٨، (الوقفي ،راضي .٥

، التقصي والتشـخیص ،التعلم عند االطفالبطء، )١٩٩٠الشربتي ،مروان ،محمد وجدي ،(. ٦

،كلیة الطب .یةالجامعه المستنصر ،١ط

،عمان ،االردن .في التربیةمبادئ القیاس والتقویم ، ٢٠٠٢،الظاهر ،زكریا ،محمد. ٧

الـتعلم بطیئـيالتالمیـذ  لهـاالتي یتعـرض یةالضغوط النفس) ١٩٩١العلواني ،حسین ،ربیـع ،(. ٨

،جامعة ،بغداد . التربیة ،كلیة ومقترحات الحد منها 
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ــــق النفســــي ) ١٩٩٩السفاســــفه ،محمــــد ابــــراهیم (. ٩ ــــة التواف ــــي تنمی ــــامج ارشــــادي ف ــــر برن اث

،كلیـة فـي االردن یـةالحكومیةالـتعلم فـي المـدارس االساسـبطیئيمیـذواالجتماعي لدى التال

،جامعة الموصل .التربیة 

،عمان، االردن . ١ط التعلمبطیئيتعلیم الطفل ) ١٩٩١الزبادي ،احمد محمد ،واخرون ( .١٠

، ه رادكتــو ،اطروحــة اثــر بعــض المتغیــرات علــى االنتبــاه) ١٩٩٩النعیمــي ،مهنــد ،محمــد ،( .١١

.ربیة، جامعة بغدادكلیة الت

،عمـــان  ١،طالـــتعلمبطیئـــيتعلـــیم الطفـــل ) ١٩٩٠( لـــةالدعـــدع ،عـــزه ومختاروســـمیر عبدال .١٢

،االردن

السلوك االجتماعي المدرسي للتالمیـذ ذوي االحتیاجـات )١٩٩٨الحدیدي ،منى ، والزیدي ،( .١٣

  .. ١٩٩٨،مجلة دراسات العدد،صة الخا

مكتبــة الفــالح  ١ط التربیــة الخاصــةإلــى  المــدخل) ١٩٩٧الخطیـب ،جمــال ومنــى الحدیــدي ( .١٤

للنشر والتوزیع ، االردن .

،القاهره .واالرشاد النفسيیةالتوج)١٩٨٠زهران ،حامد عبد السالم (. ١٥

التربیـة لصـفوف یـةمفهوم بطئ التعلم في التجربـه العراق) ٢٠٠٠حساني ،عاصمه مجیـد (. ١٦

.الخاصة

ــذ ) ١٩٩٨منســي ،حســن شــاكر ( . ١٧ ــي المرحبطیئــيمشــكالت التالمی یةاالساســ لــةالــتعلم ف

،عمان االردن . ٢مجلة المعلم العد  االولى

، القاهره .بین السواء والمرضیةالشخص)١٩٩١داود ،عزیز حنا ،واخرون (. ١٨

.،دار الفكر الجامعي ،القاهرهسیكلوجبة غیر العادیین وتربیتهم) ١٩٨٦حسین ،محمد ،(. ١٩

فـي التفكیـر االبتكـاري لـدى یةاثر استخدام االلغاز الصور ) ١٩٩٣امینه ابـراهیم (،یرةصغ . ٢٠

ابـن رشـد ، جامعـة التربیـة ،رسالة ماجستیر غیر منشوره ،كلیـة طلبة الصف االول المتوسط 

بغداد 

.یة، االسكندر یة، دار المعرفه الجامعاسس علم النفس) ١٩٩٠عبد الخالق ،احمد ،( . ٢١

  . ٢٠٠٥في  ٨٨٣٥العدد  التربیة الخاصة، شعبة التربیة رة كتاب وزا . ٢٢

،عمـــان  ١ط یـــةســـیكلوخیة االطفـــال ذوي الصـــعوبات التعلم) ٢٠٠٢راشـــد ،عـــدنان غائـــب (. ٢٣

،االردن 



أحمد محمد نوري  

٣٥

24. Baum,a,etal,(1985)social psychology ,newyyrk ,random houne.

25. Charman,t,a lyaggard –h(1998)does aphotgraphic cue facilitatefalse

delief performace in subjects with autism, journal of autism ,journal

of autism and developmental disorders ,28(3)311-324.

26. Downing .j.e.etal 1996 the press of in chouding elementary

studentswith autism, paper 47 the orland ,fl,april ,1-5.

27. Hewar and lqanky ,exceptional children columos , 1980.

28. Hallan and kauffman ,exceptional children lntroducion pres lnc-1982-

p2 .

29. Kaufman ,l,characterisites of childrens behaviour disorders ,2th, ed ,

virgina ,1981 .

30. Willam , alec ,1970 , aasic subgect ,for,slow lerners. first published

,butier and tonar ,londn .



عوبات التعلمیة والسلوك الالتوافقي لدى تالمیذ التربیة الخاصةالص

٣٦

  )١ملحق (ال

یمالرحمن الرحاهللا بسم 

جامعة الموصل

كلیة التربیة االساسیة

قسم التربیة الخاصة

م/ استبیان

اختي المعلمة .. /اخي المعلم 

عوبات التعلمیـــة والســـلوك الالتـــوافقي لـــدى بـــین یـــدیك مجموعـــة مـــن العبـــارات لقیـــاس الصـــ

) امـام كـل عبـارة وفـي /(التعلم ، یرجى االجابة عن كل العبـارات بوضـع عالمـة بطیئيتالمیذ 

البدیل المناسب والذي یمثل مستوى حدتها ودرجة ظهورها حسب تقدیرك انت وبكـل دقـة وصـراحة 

، مع فائق التقدیر واالحترام . 

مالحظة : 

العمر : 

الصف : 

الجنس : 

الدكتور

احمد محمد نوري
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:الصعوبات التعلمیة .أوال

النادراً احیانا دائماالعبارات

یعاني من تشتت االنتباه أثناء الدرس.١

ال یستطیع متابعة المعلم إثناء القراءة.٢

یعاني من صعوبة في ربط فقرات موضوع الدرس .٣

ب المعلمیحتاج لوقت طویل الستیعا.٤

یةال یتمكن من إتباع التعلیمات المعطاة إل.٥

فهم األشیاء التي یسمعهایةیصعب عل.٦

فهم األشیاء التي یراهایةیصعب عل.٧

نطقه غیر صحیح .٨

یرتبك في كالمه مع اآلخرین.٩

.یبدو مشوشاً .١٠

.یشرد بعیدًا عن الدرس.١١

آلخرین في حل الواجبات المدرسیةیعتمد على ا.١٢

. یعاني من حذف بعض الكلمات من الجمل .١٣

. یعاني من حذف بعض الحروف من الكلمات.١٤

. یعاني من ابدال كلمة مكان كلمة في الجملة. ١٥
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:السلوك الالتوافقي.ثانیا

النادراً احیانا دائماالعبارات

أعصابة عندما یغضبیفقد السیطرة على .١

یلتفت یمینًا ویسارا إثناء الدرس دون هدف .٢

سریع التحول من نشاط إلى أخر.٣

یتحدث بصوت عاِل داخل الصف.٤

ال یستطیع حل المشكالت بمفرده.٥

یثیر المشكالت مع زمالئه التالمیذ.٦

یهمل نظافة جسمه وهندامه ولوازمه المدرسیة.٧

عادات غریبة مثل مص األصابع وقضم األظافریمارس.٨

یخرج من الصف حال سماع الجرس قبل خروج المعلم.٩

یدفع بقوة كل من یقف إمامه.١٠

یعبث بحاجات زمالئه ..١١

یستهزئ من التالمیذ اآلخرین.١٢

ال یلتزم بالتعلیمات و األنظمة المدرسیة.١٣

یام بعمل مشترك .ال ینسجم مع زمالئه إثناء الق.١٤

یشتم التالمیذ الذین یحاولون استفزازه ..١٥

ال یتقید بما اتفق علیة زمالئه ..١٦

یتغیب عن الدوام باستمرار ..١٧

یبكي كثیرًا دون تحدید االسباب . .١٨

یعاند المعلمة في كل شيء . .١٩

یخاف من اقرانه التالمیذ . .٢٠


