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 مخلص البحث

والفروق هدف البحث إلي التعرف علي صعوبات التعلم االكثر شيوعا لدي أطفال الروضة بدولة الكويت 

بين الذكور واإلناث برياض االطفال في صعوبات التعلم كذلك التعرف علي الفروق في صعوبات التعلم 

لدي أطفال الرياض وفق مستوي تحصيل الوالدين ، استخدمت الباحثة المنهج الوصفي )الدراسات 

رياض االطفال ( طفل وطفلة من أطفال 201المسحية( وتم تطبيق البحث علي عينة عشوائية قوامها )

( سنة، استخدمت الباحثة مقياس للكشف عن صعوبات التعلم لدي اطفال 6 - 4تتراوح اعمارهم من )

الروضة، وخلصت الدراسة إلي ان صعوبات التعلم االكثر انتشارا بين عينة البحث هي صعوبة الذاكرة 

( ثم جاءت صعوبة %11( تلتها صعوبة االدراك السمعي بنسبة شيوع )%12البصرية بنسبة شيوع )

( تلتها صعوبة فرط الحركة بنسبة %14االستدالل الرياضي في المرتبة الثالثة من حيث الشيوع بنسبة )

 (%21( واخيرا صعوبة القدرة على القراءة  بنسبة )%21انتشار )

 

Abstract 

The aim of the research was to identify the most common learning difficulties 

among Kindergarten children in Kuwait and the differences between males and 

females in kindergartens in learning difficulties as well as to identify the 

differences in learning difficulties in Kindergarten children according to the 

level of parental achievement. The researcher used the descriptive method 

(survey studies) A random sample of 102 children and kindergarten children 

aged 4-6 years used a measure to detect the learning difficulties of kindergarten 

children,  The study found that the most common learning difficulties were the 

difficulty of visual memory by 51%, followed by the difficulty of hearing 

comprehension by 25%. The difficulty of mathematical reasoning was in the 

third place in terms of prevalence by 24% Movement by prevalence (18%) and 

finally difficulty reading ability by (12%) 
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 مقدمة

 غاياتها، ووسائل تخدم ومناهج طرق منها فلكل األنظمة، باختالف تختلف التعليمية العملية أهداف أن

 مجموعة بتوفر مرهون للغاية ونجاحه معقد التعليمي الموقف لكن العملية، هذه لنجاح جاهدا يسعى والكل

 الذي التكوين ونوعية بالمعلم خارجية مرتبطة عوامل بينها، منها فيما والمتداخلة المتشابكة العوامل من

 كمؤسسة المدرسة وحتى ، المالئمة والبرامج والوسائل وبالمناهج ممارسته مع تناسبه ومدى له خضع

 المناسب الجو توفير في ودورها واالجتماعية االسرية الظروف باإلضافة إلى وتسييرها، تهيئتها وكيفية

 هذه من واحدة في قصور أو تقصير واستعداداته، وأي وقدراته بالتلميذ داخلية خاصة أخرى و للتعلم،

وشدتها تؤثر علي مسار الطفل  طبيعتها في ومتباينة متنوعة دراسية مشكالت ظهور يؤدي إلى قد النواحي

 البحث جاهدين في يعملون التعليم بمجال المهتمين جعل ما النجاح، هذا في حظوظه من تحد و التعليمي

 قد التي العوامل لها، ومن بين الالزمة الحلول تقديم ثم من و التربوية، العملية هذه يعيق أن يمكن عما

 مرتبط المدرسي نجاحه المعرفية الن بخصائصه المتعلقة تلك دراسيا التلميذ فشل أو تأخر في تتسبب

 تحصيل أساس باعتبارها مهارة القراءة خاصة االساسية، األكاديمية المهارات لبعض اكتسابه بمدى

 و األكاديمي تحصيلهم على يؤثر أن من شانه المجال هذا في التلميذ بعض عجز و االخرى، المعارف

 التلميذ بين الفردية الفروقات هذه فيها تتضح المجاالت التي أبرز من ولعل المدرسي، نجاحهم يعرقل

 (6002)مها سليمان التعلم  صعوبات مجال

ولم يكن مجال صعوبات التعلم وليد جهود موحدة من قبل تخصص واحد بل اشتركت ، وما زالت تشترك 

، تخصصات متنوعة من حقول علمية مختلفة في البحث واإلسهام في مجال صعوبات التعلم ، إالّ أن مدى 

 . ( Lerner,2000) ها الحقل أثناء تطويره   ونوعية اإلسهام تختلف باختالف الفترة الزمنية التي مر ب

وعلى الرغم من أن حقل الطب يحتل صدارة الحقول العلمية التي أسهمت في التعرف على األطفال الذي 

لديهم صعوبات التعلم ، وذلك قبل تسمية هذه الظاهرة بصعوبات التعلم بأكثر من قرن إالّ أن العلوم 

وعلم النفس والتعليم وعلم نفس األعصاب وعلوم البصريات وعلم األخرى كعلم أمراض اللغة والكالم 

العالج الطبيعي قد أسهمت في تطوير مجال صعوبات التعلم ، وبجانب هذه الجهود فقد كان للقانون دور 

مهم في وضع القوانين العامة والخاصة التي لعبت دوراً مهماً في تقدم حقل صعوبات التعلم وخاصة في 

 خدمات.  مجالي البحث وال

 الصف الدراسي مثل داخل التلميذ هؤالء يواجها التي المشكلة تناول بالبحث فمجال صعوبات التعلم

 المختصين طرف من بها االهتمام أخذ وقد الحساب، وصعوبات الكتابة القراءة وصعوبات صعوبات

 واالجتماعي ايضا ، وبماالتعلمي بل النفسي  الصعيد على فقط ليس سلبية أثار من تخلفه يتزايد بسبب ما

 أو عالجها التي يصعب التربوية المشكالت من تعتبر عامة بصفة التعلم صعوبات و القراءة صعوبات أن

 بعد إال تشخيصها يتم ال مخفية لكونها صعوبات أخرى جهة من و جهة من المعقدة طبيعتها بسبب تقويمها،

 الغربية، الدول في خاصة ، المجال بهذا المهتمون توجه للتلميذ، فقد المتكرر و الواضح الفشل الدراسي

 التلميذ عن المبكر الكشف بعملية االهتمام جاء ثم ، ومن من العالجية بدل الوقائية االستراتيجيات نحو

 لهم المناسبة و الالزمة التربوية الخدمات لتقديم والتدخل مبكرة مرحلة في لتلك الصعوبات المعرضين

 .المدرسي نجاحال تحقيق لتمكينهم من

 

 مشكلة البحث

تتحدد مشكلة صعوبات التتعلم التتي يعتاني منهتا الطفتل فتي أنهتا تستتنفذ جتزءا عظيمتا متن طاقاتته العقليتة و 

االنفعالية ، وتسبب له اضطرابات انفعالية تترك بصماتها على مجمل شخصيته ، فتبدو عليه مظتاهر ستوء 
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ويكون أميل إلى االنطواء واالكتئاب أو االنستحاب ، و تكتوين التوافق الشخصي واالنفعالي واالجتماعي ، 

 (3: 8991)فتحي الزيات  صورة سلبية عن الذات

وقد ظهرت مشكلة البحث حين الحظت الباحثة أن هناك بعض األطفال يعانون من الصعوبات أثنتاء التتعلم 

ل ممارستتة األنشتتطة والتحصتتيل الدراستتي عنتتد التعامتتل معهتتم داختتل وختتارج الفصتتل الدراستتي وأيضتتا ختتال

الحركية و الذهنية و الفنية ، وهذا ما استرعى االنتباه نحو الدراسة العلميتة لتلتك الصتعوبات ، ومتن ختالل 

المالحظة العلمية لطبيعة الصعوبات التي يعاني منها األطفال برياض األطفال أتضح أنها تندرج تحت فئتة 

جات متفاوتة بين بعض األطفال، وتظهر أهمية البحث فتي صعوبات التعلم بأنواعها المختلفة ، و لكنها بدر

أنه قد يساهم بصورة علمية في تحديد حجم مشكلة صعوبات التعلم  ومدى شيوعها برياض األطفتال ، ممتا 

يوجه اهتمام المسئولين و المختصين إلتى وضتع الحلتول والمقترحتات واالستتراتيجيات المناستبة ، وتحديتد 

 بوية للتصدي لهذه المشكلة ومواجهتها بصورة علمية فعالة.اإلجراءات العلمية والتر

وبناء على ما سبق ظهرت مشكلة البحث و ما دفع الباحثة إلجراء البحث الحالي والذي  تحدد عنوانته       

 " .صعوبات التعلم االكثر شيوعا برياض األطفال في دولة الكويتفي " 

 أسئلة البحث

السابقة لم تجد الباحثة أي دراسة تناولت تحقيق أهداف البحث  في ضوء اإلطار النظري والدراسات

 الحالي دولة الكويت و بناء عليه فقد تم صياغة اسئلة البحث فيما يلي:

 ما هي صعوبات التعلم االكثر شيوعا لدي أطفال الروضة بدولة الكويت؟ -2

االطفال في صعوبات هل هناك فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث برياض  -1

 التعلم بدولة الكويت؟

( في صعوبات التعلم لدي أطفال الرياض 0001هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي ) -3

 وفق مستوي تعليم االم بدولة الكويت ؟

( في صعوبات التعلم لدي أطفال الرياض 0001هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي ) -4

 األب بدولة الكويت ؟وفق مستوي تعليم 

 أهداف البحث : 

 هدف البحث الحالي إلي التعرف علي ما يلي 

 التعرف علي صعوبات التعلم االكثر شيوعا لدي أطفال الروضة بدولة الكويت -2

 التعرف علي الفروق بين الذكور واإلناث برياض االطفال في صعوبات التعلم بدولة الكويت. -1

علم لدي أطفال الرياض وفق مستوي تحصيل االم بدولة التعرف علي الفروق في صعوبات الت -3

 الكويت ؟

التعرف علي الفروق في صعوبات التعلم لدي أطفال الرياض وفق مستوي تحصيل األب بدولة  -4

 الكويت ؟

 

 أهمية البحث 

ا للبحث أهمية خاصة بالنسبة لمهنة التعليم فمجال صعوبات التعلم أحد المجاالت البحثية للتربية الخاصة لذ

 تتمثل األهمية في اآلتي
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  :األهمية النظرية

تزايد االهتمام برعاية صعوبات التعلم بصورة خاصة في الدول العربية بعد ان زادت أهميتها   -2

 في كافة أنحاء العالم

إن مجال دراسة صعوبات التعلم يعد من المجاالت التي لم تنل حقها من الرعاية واالهتمام من  -1

  جانب الباحثين المختصين بالتربية وعلم النفس في الكويت 

والمدارس النظامية العادية وقد  رياض االطفال انتشار صعوبات التعلم في أوساط التالميذ في -3

  لمست الباحثة ذلك من خالل عملها

إثراء الجانب المعرفي ورفع مستوى الوعي لدى أولياء األمور والمعلمين والمهتمين بمجال  -4

 صعوبات التعلم

 األهمية العملية

ترجع أهمية هذ البحث إلى اهمية المرحلة العمرية التي تناولها واهتم به وهي من عمر  -2

راسي )حامد ( سنة والتي يظهر النمو العقلي فيها بصفة خاصة في التحصيل الد6: 4)

( مما يجعل القصور في هذا الجانب يأخذ أوضح أوجهه ويبين 172 1001زهران 

 الفروق الفردية، ومستويات التالميذ المختلفة

إن اكتشاف الخلل في هذه المرحلة يمكن عالجه وإصالحه، حين االهمال في المعالجة  -1

ل في مرحلة رياض يؤدي إلى العجز واإلعاقة بصورة عامة ، خاصة إن تم اكتشاف الخل

 االطفال 

ضرورة وضع بعض المقترحات والتوصيات لالرتقاء بالرعاية التربوية لذوي صعوبات  -3

التعلم وتحويله إلى فئة فعالة لها دور إيجابي في المجتمع وذلك بما يتالءم مع مقدراتهم 

 واستعداداته

 مفاهيم البحث 

 تعريف صعوبات التعلم

 فكتر البتاحثين شتغلت لطالمتا التتي الدراستية المشتكالت متن المختلفتة بأشتكالها التتعلم صتعوبات تعتبتر

 العقتد فتي جتاء متتأخرا، المجتال بهتذا االهتمتام أن التربية، ورغم وعلوم النفس علم ميدان في والمختصين

 و الحسية االعاقات العقلية، مثل االعاقة الخاصة للتربية الخرى بالفئات العشرين، مقارنة القرن من الخير

 (6002)عمر خطاب  االنفعالية العميقة االضطرابات

تنبته  حينمتا خاصتة الدراستات، البحتاث متن للعديتد الساستي المحتور إلتى االخيترة في الستنوات تحولت فقد 

 نتوع متن أي إعاقة أية يظهرون وال عادية، عقلية قدرات ذوي التلميذ من فئة لوجود واألطباء الممارسون

 ال إال أنهتم حتتى نفستية أو اقتصتادية أو اجتماعيتة مشتكالت ودون عتادي، تمدرس إلى ويخضعون كانت،

 (Cheminal. R, Brown. (2002)المعرفة  لبناء الالزمة األكاديمية المهارات اكتساب من يتمكنون

أمتا تعريتف األطفتتال ذوي صتتعوبات التتتتعلم "هتم أولئتتك األطفتال التذين يبتتدون تفاوتتا تربويتتا ذا داللتة بتتين 

لفعلية والمستوى الحقيقي لألداء متتن جتتانبهم، يرجتتع إلتتي اضتتتطرابات أساستتتية فتتتي عمليتتتة قدراتهم ا

التتتعلم وهتتو األمر التتذي يصتتاحبه أو ال يصتتتتاحبه اختالل واضتتتتح فتتتتي األداء التتتتتوظيفي للجهتتتتاز 

يتتتتتتة بالنستتتتتتبة للتخلتتتتتف العقلتتتتتتي، أو العصتتتتتتتبي المركتتتتتتزي، وال تعتبتتتتتتر تلتتتتتتتك االضتتتطرابات ثانو

 & Hallahan الحرمتتتان التربتتتوي أو الثقتتتافي، أو االضطراب االنفعالي الشديد أو اإلعاقة الحستية" )

Kauffman 2005 , 52) 
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 الدراسات السابقة

 (Kipffer-Piquard 2003دراسة )

 4 بتين تتراوح لمدة تتبعهم الحضانة تم من الخيرة المرحلة في طفل 85 على الطولية الدراسة هذه أجريت

 الكلمتات، التحليتل علتى التعترف (ومعرفيتة مهتارات لغويتة عتدة بتقيتيم الباحتث قتام ستنوات، حيتث 8 إلتى

 الستنة فتي كمؤشرات اللفظي( غير الذكاء مستوى و المفرداتي والبصرية، الفهم اللفظية الفونيمي، الذاكرة

 مقتنن اختبار باستعمال عليها الحصول تم التي القراءة في بنتائجهم بمقارنتها قام من الحضانة، ثم األخيرة

 و المهتارات هتذه بتين االرتبتاط معامالت حساب خالل من الباحث توصل و.ابتدائي الثانية السنة نهاية في

 ذلتك فتي فشتله أو للقتراءة الطفتل عتن اكتستاب تنبؤنتا أن يمكنها التي المهارات أهم أن إلى القراءة اكتساب

 مؤشترات اعتبارهتا يمكتن بالتتالي الحتروف، و ومعرفة المتسلسلة السريعة التسمية الفونيمي، التحليل:هي

 للقراءة. لتعلم الطفل بقابلية بالتنبؤ تسمح

 6002دراسة الجمعية الكويتية للدسلكسيا 

 المبكتر علتى التعترف و للفترز حديثتة أداة بتطتوير التربيتة وزارة متع بالتعتاون الكويتيتة الجمعيتة قامتت

 تجربتة علتى بنتاءا ذلتك و الكمبيتوتر باستتخدام شتهر 11 و ستنوات8 إلتى 4 ستن متن لألطفتال الديسلكستيا

كتوبس" ،  " تطوير أداة إلى أدى البريطانية، الذي "هل " بجامعة الطولي البحثي  "سايد هامبر" مشروع 

 المعرفيتة ( اختبارات تقيس الجوانب2من )( cognitif profiling systemالمسمى ) البرنامج يتكون و

 علتى التعترف فتي هامة اظهر نتائج حيث المفردات قراءة العاملة الفونولوجي، الذاكرة الوعي في المتمثلة

 و بتعريبته الجمعيتة قامتت ثتم متن و تعلم القتراءة، في الطفل يبدأ أن قبل حتى مبكرة مرحلة في الديسلكسيا

 منه. االستفادة العربية للدول يتسنى حتى تقنينه

 (6088دراسة سليمان علي ورضينة عبد المطلب )

 .بالسودان األمير بقطاع األساس بمرحلة التالميذ لدى الكتابة التعلم صعوبات معرفة إلى الدراسة هدف

 مرحلة تالميذ من وتلميذة تلميذ ) 210 ) من الدراسة عينة وتكونت الوصفي، المنهج الباحثان واستخدم

 مقياس عليهم وطبق الطبقية العشوائية العينة طريق عن اختيارهم تم بالسودان األمير األساس بقطاع

 باستخدام البيانات تحليل وتم .م 1989 -الزيات مصطفى لفتحي الكتابة تعلم الشخصي لصعوبة التقدير

 لدى الكتابة تعلم صعوبة وخلصت النتائج بأن (SPSS)االجتماعية  للعلوم اإلحصائية الحزمة برنامج

 صعوبة فى فروق ، وكذلك توجد باالرتفاع االمير بقطاع األساس بمرحلة التعلم صعوبات ذوى التالميذ

 موجبة ارتباطية عالقة واالناث، توجد الذكور بين االمير بقطاع االساس مرحلة تالميذ لدى الكتابة التعلم

 .االمير بقطاع مرحلة االساس تالميذ لدي ينللوالد التعليمي والمستوي الكتابة التعلم صعوبات بين

 (6088دراسة محمد مصطفي ابو رزق )

أعراض  حيث ومن الشخصية سماتهم حيث من التعلم صعوبات طلبة على التعرف على الدراسة هدفت

 المالحظ نظر وجهة من لديهم االنتباه ضعف أعراض وكذلك المعلم نظر وجهة من لديهم االنتباه ضعف

 عمل األم، تعليم األب، تعليم أخوته، بين الطالب ترتيب الجنس،( منها والتي المتغيرات من على العديد

 الشخصية السمات بين عالقة وجود على التعرف وكذلك ، لألسرة االقتصادي المستوى عمل األم، األب،

ذوي  ( طفل وطفلة من217وتكونت عينة الدراسة من عينة عمدية مكونة من )  وأعراض ضعف االنتباه

صعوبات التعلم واستخدم الباحث كأدوات للدراسة مقياس العوامل الشخصية ل )جولد برج( تعريب السيد 

محمد ابو هاشم، واستبيان ضعف االنتباه ، وخلصت الدراسة الي انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 

 عمل األم، تعليم األب، يمتعل أخوته، بين الطالب ترتيب لدي ذوي صعوبات التعلم تعزي لكل من الجنس،

 لألسرة االقتصادي المستوى عمل األم، األب،
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 (6082دراسة نواف الظفيري )

استهدفت الدراسة التعرف علي مستوى االستعداد المدرسي وقدرته على التنبؤ بصعوبات التعلم النمائية 

( من االطفال 31منهم )( طفال   13) عند أطفال الروضة بدولة الكويت  وقد أجريت على عينة قوامها

بمنطقة  1024/ 1023( من األطفال العاديين المسجلين في العام الدراسي 41ذوي التعلم النمائية و)

الجهراء التعليمية. وبعد تطبيق أداة الكشف عن صعوبات التعلم النمائية ومقياس االستعداد المدرسي، 

فال ذوي صعوبات التعلم النمائية واألطفال أظهرت النتائج وجود فرق في االستعداد المدرسي بين األط

(بين 0022العاديين، وذلك لصالح األطفال العاديين. كما تبين أن هناك عالقة ارتباطية بمعامل ارتباط بلغ )

االستعداد المدرسي وصعوبات التعلم النمائية، وأن هناك قدرة لالستعداد المدرسي على التنبؤ بصعوبات 

 (1307التعلم بلغت نسبتها )

 (6081دراسة محمود علي عزيز الدين )

هدفت الدراسة إلي التعرف على فاعلية االدراك البصري في عالج صعوبات التعلم لدي تالميذ الصف 

( اناث قسموا إلي مجموعتين 4( ذكور و)4( تالميذ )1الثالث االبتدائي ، وتكونت عينة الدراسة من )

( سنوات، واستخدم الباحث 1 – 7راوحت اعمارهم بين )متجانستين أحدهما تجريبية واألخرى ضابطة ت

كأدوات للدراسة مقياس ستانفورد بينيه الصورة الخامسة ، ومقياس المستوي االقتصادي ، واختبار عسر 

القراءة واختبار االدراك البصري ، بجانب البرنامج التدريبي من اعداد الباحث ، وتوصلت الدراسة الي 

صائية بين المجموعتين في اتجاه المجموعة التجريبية في اختبار عسر القراءة وجود فروق ذات داللة إح

 واالدراك البصري

 الخلفية النظرية للبحث 

 العلمية الدراسات من العديد فيه وأجريت القدم منذ الكبير، االهتمام القت التي الموضوعات بين من

 األخيرة السنوات في أكثر به االهتمام ازداد وقد المتعددة، بمتغيراته التعلم صعوبات األكاديمية، موضوع

بمرحلة الروضة والمرحلة  خاصة والمتأخر المتقدم العالم دول كل من قبل المتزايد االهتمام نتيجة

 الالحقة، التعليم مراحل إلى تأثيره ويمتد في سيتراكم المرحلة هذه يعتري خلل أي أن باعتبار االبتدائية،

 نمو على زيادة والمهارات األساسية، واالتجاهات القيم من الكثير تلميذ كل سيكتسب خاللها من ألنه

 .يرضى الجميع نحو على ممارستها وكيفية اآلخرين مع عالقاته وفهم العقلية وقدراته استعداداته

 نسبة أنتشار صعوبات التعلم

 ذوي التالميذ نسب أو بأعداد يتعلق فيما التعلم صعوبات موضوع في الباحثين بين اتفاق يوجد ال

 اختالف ثانية جهة ومن جهة، من المفهوم على االتفاق عدم إلى يعود ذلك ولعل الصعوبات التعليمية،

 االختالف أن أي عليها، متفق تشخيصية اختبارات توافر عدم ثالثة جهة وأدواتها، ومن التشخيص أساليب

 حدوث نسبة أن بعضهم رأى لذا التشخيص، في والمحكات المستخدمة المعايير اختالف إلى يعود

  العقلية والقدرة األكاديمي التحصيل بين التباين بسبب وذلك %20 إلى 7 بين ما تتراوح التعلم صعوبات

 (32: 6002 كوافحة، مفلح )تيسير

 أو العقلية القدرات تدني بسبب وذلك % 20 و 10 بين تتراوح النسبة أن اآلخر بعضهم رأى حين في

: 6006عدس  الرحيم عبد )محمدالجهاز العصبي بوظيفته  أو الدماغ قيام عدم أو عاطفية مشاكل وجود

61) 

 التعلم صعوبات ذوي التالميذ نسب ارتفاع (عن 2007 ) النفسية للصحة األول العلمي المؤتمر وقد كشف

 عن المؤتمر كشف كما التعليم االبتدائي، ( في%24) نسبة بلغت حيث كبير، بشكل العربية البيئة في

 إلى القراءة لتصل وصعوبات (،%11إلي ) لتصل والذاكرة والفهم اإلدراك صعوبات نسبة ارتفاع

 وصعوبات (2403) إلى االنفعالية ( والصعوبات%2206) إلى والدافعية االنجاز وصعوبات (،1006)
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 6080الدوخي )حمد العجمي وفوزي  (%61027) إلى والتعبير اللغة وصعوبات (%1707) الكتابة إلى

 :816) 

على  التأكيد أهمية يجعل مما وهذا التعلم صعوبات انتشار نسب تحديد في الكبير التفاوت يتبين سبق مما

 لهذه األكفاء المعلمين إعداد مهام إليها توكل ومراكز معاهد وإنشاء المبكر التشخيص اعتماد ضرورة

 .المالئمة التدريسية وتطوير االستراتيجيات الفئة،

 مظاهر صعوبات التعلم

 شرائح اهتمام نتيجة واحد آن في والشائكة الحديثة المواضيع من التعلم صعوبات أن إلى اإلشارة من بد ال

 األخصائيون النفسانيون، األخصائيون المدرسون، األمور، أولياء مثل من المجتمع من كثيرة مختلفة

 مظاهر أن إلى اإلشارة من أيضا بد ال أنه كما وغيرهم، األعصاب أطباء أطباء األطفال، االجتماعيون،

 وذلك منها، يعاني تلميذ كل على جميعها تظهر ال أنها إال أنها متعددة من بالرغم التعلم صعوبات ذوي

 واحدة عليه ظهرت إذا التعلم عن عاجزا التلميذ وبالتالي يعتبر إليها، المؤدية األسباب في االختالف بسبب

 :التالية الرئيسية المظاهر من أكثر أو

 المظاهر السلوكية لصعوبات التعلم

 للمعلم يمكن واالجتماعية، والتي التعليمية المواقف من العديد في تتكرر التي السلوكيات من مجموعة وهي

 ( وتشمل المظاهر التالية:211:  1020بدقة )حمد العجمي وفوزي الدوخي  مالحظتها األهل أو

 على سلبا ينعكس مما والتشتت الذهن بشرود وثيقا ارتباطا يرتبط الذي واالنتباه التركيز ضعف 

  .التعلم عملية

 أم هندسية أشكاال أم حروفا كانت سواء األساسية والمفاهيم األشياء بين والتمييز اإلدراك صعوبة 

 غيرها. أم كلمات

 ملل ودون توقف دون معين نشاط في والمداومة االستمرارية.  

 المشاركة الصفية عن واالنسحاب الدراسي التحصيل انخفاض 

 األفعال وردود اإلجابات في واالندفاعية النشاط وكثرة الزائدة الحركة.  

 والزمان. المكان أو االتجاهات أو األشكال أو في المضادات سواء المفاهيم اضطراب 

 (31: 1004)قحطان الظاهر .إتمام المهمات في الشديد والبطء االجتماعية المهارات في نقص 
 

 المظاهر البيولوجية لصعوبات التعلم

 (21: 1003وتشمل ما يلي : )محمد كامل 

 وتركيبه تنظيمه وسوء الكالم ظهور تأخر 

 معناها تحمل بأخرى الكلمات بعض إبدال 

  الكلمات لألحرف أو صحيح غير لفظ 

 المتشابهة الكلمات بين التمييز صعوبة 

  القراءة في المستمر الفشل 

 مع الرموز التعامل على القدرة عدم 

 المطلوب  غير الكلمات بعض وإضافة الجملة، من الكلمات بعض حذف 

 المظاهر اللغوية لصعوبات التعلم

  صعوبة القدرة على القراءة ألسباب تتمثل في ضعف قدرة الطفل على تكوين التتابع الصحيح

 .للدماغ ألسباب طبية تتمثل في الخلل الوظيفي، أو للمهارات القرائية
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  صعوبة في القدرة على الكتابة والتي تسمى باسم ديسجرافيا والتي تعود الى أسباب تتعلق بالقدرة

الحركية الدقيقة ، ونقل المادة المنظورة الى مادة حركية مكتوبة، أو الى عجز في التآزر البصري 

 .الحركي أو الى عجز القدرة على إدراك الرموز

 لك تأخر وقت ظهور الكلمة األولى عند الطفل الذي يتصف تأخر ظهور الكالم ويقصد بذ

بصعوبات التعلم حتى سن الثالثة، وتجب المالحظة هنا الى تأخر ظهور الكلمة األولى قد يكون 

 .عرضا لحاالت أخرى من اإلعاقة العقلية أو السمعية

  يستخدم  سوء تنظيم وتركيب الكالم  ويقصد بذلك أن يتحدث الطفل بجمل غير مفيدة ، كما

 الكلمات واألفعال في األماكن غير المناسبة لها 

 خصائص ذوي صعوبات التعلم 

 محدد هدف دون الزائد الحركي والنشاط االنتباه في القصور. 

  والتذكر والتفكير واإلدراك كالذكاء العامة العقلية القدرات في ضعف. 

  المختلفة الدراسية المهارات تعلم في والتسلسل المتابعة على القدرة في القصور. 

  التعلم إلى الدافعية نقص. 

  المحدد وغير والمستمر الدائم القلق. 

  الحركي التناسق وضعف االتجاهات في الخلط. 

  التحصيل ضعف بسبب الدراسي والتكرار والفشل الرسوب. 

  والضرب واالندفاع الغضب كسرعة نفسية أو عصبية اضطرابات وجود  

 التعلم صعوبات من يعاني واحد تلميذ في تجتمع ال وغيرها الخصائص هذه أن على هنا التأكيد يجب و

 أسباب صعوبات التعلم 

 الوراثة خالل من إليها ينظر الطبي فالمدخل مدخلها، باختالف التعلم لصعوبات المؤدية األسباب تختلف

 بين القائمة العالقة خالل من إليها فينظر السلوكي المدخل أما خاصة، بصفة العصبي والجهاز بصفة عامة

 أم الوالدة عسر أم الجينات إلى تعود كانت إن وبغض النظر متغيراتها، بكل به والبيئة المحيطة التلميذ

 إلى تؤدي أن يمكن التي فاألسباب وهي كثيرة،  غيرها أم البيئة متغيرات من متغير إلى أم الجافة الوالدة

 (240: 1004)حافظ عبد الستار :يلي فيما تتمثل التعلم صعوبات حدوث

 .المركزي العصبي الجهاز في وظيفي خلل أي أو األولية اإلعاقات .2

 المتوقع والمستوى المشكلة صاحب للتلميذ الفعلي التحصيلي األداء مستوى بين الواضح التباعد .1

 .ذكائه لمستوى الدرجات المحددة ضوء في

 .المدرسة متطلبات مع التوافق عدم يشكل مما البيئي والحرمان النضج تأخر .3

 قدراته وتدني للتلميذ العقلية االستعدادات مالءمة بين للفجوة العالجي التدخل أو المبكر التقييم عدم .4

 .التحصيلية

 واحمرار بالصداع الشعور والسمع، اإلبصار حاستي كضعف المعرفية والعمليات الحواس قصور .1

 أو كالنظارات تصحيحية معينات أي استخدام عدم مع خاصة القراءة والزغللة أثناء العينين

 .المالئم الوقت المبكر في السماعات أو الطبية العدسات

 مما القلب روماتيزم أو العظام لين أو الشلل نتيجة الحركي القصور بسبب التوافق في اضطراب .6

 .المدرسية البيئة أنشطة في الفعالة على المشاركة سلبا يؤثر

 منها متنوعة كثيرة االبتدائية المرحلة في التعلم صعوبات في المساهمة األسباب وخالصة القول فإن

 مجملها في وهي وغيرها والعقاقير، باألدوية المرتبطة ومنها البيئة بمتغيرات ومنها المرتبطة الوراثية
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 خاصة التالميذ لدى التعلم صعوبات بظهور يؤدي مما والنفسي األكاديمي واالجتماعي التكيف على تؤثر

 . األولى التعليمية المرحلة في

 محكات التعرف على صعوبات التعلم

 ,Kirk and Chalfant)لتميز صعوبات التعلم من حاالت اإلعاقة األخرى ذهب كيرك وكالفانت 

إلى وجوب التأكد من ثالثة محكات قبل أن نحكم بأن لدى الطفل صعوبة في التعلم وهذه  (23 : 1984

 :المحكات هي

 : محك التباعد أو التباينأوال: 

  يكون تباعد واضحاً في نمو العديد من السلوكيات النفسية المتمثلة باالنتباه والتمييز واللغة والقدرة

  .البصرية الحركية والذاكرة وإدراك العالقات

  تباعداً بين القدرة العقلية والتحصيل األكاديمي، إذ يالحظ عادة في مرحلة ما قبل المدرسة في عدم

االتزان النمائي، في حين يالحظ التخلف األكاديمي في المستويات الصفية المختلفة، ويجب أن 

 يظهر التباعد بين القدرة والتحصيل في جانب أو أكثر من الجوانب التالية

 الصعوبات الخاصة بالقراءة -

 الصعوبات الخاصة بالكتابة -

 الصعوبات الخاصة بالتهجئة والتعبير الكتابي -

 .الخاصة بالحسابالصعوبات  -

 ثانيا: محك االستبعاد

وهذا يعني استبعاد اإلعاقة كسبب في صعوبات التعلم قد استبعد تعريف صعوبات التعلم تلك الصعوبات 

الت يمكن إرجاعها إلى تخلف عقلي أو إعاقة سمعية أو بصرية، أو اضطراب انفعالي أو نقص فرص 

 التعلم أو حرمان بيئي ثقافي أو اقتصادي

 : محك التربية الخاصةثالثا

يعني عدم مالءمة الخدمات التربوية العادية المقدمة له أو قلة فعاليتها في تعليمه، مما يستدعي توفير طرق 

، بسبب وجود بعض المشكالت النمائية التي تمنع أو خاصة في التعليم تصمم خصيصاً لمعالجة مشكالته

تعيق قدرة الطفل علي التعلم والتحصيل ، وكذلك استبعاد كل الظروف حتي يحدد برنامجا عالجيا خاصا 

 (22:  6002)ألفت محمود ومناسبا 
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 اإلجراءات المنهجية للبحث

 منهج البحث :

 ( وذلك النه اكثر مالئمة لتحقيق أهداف البحث.استخدمت الباحثة المنهج الوصفي )الدراسات المسحية

 مجاالت البحث:

 أوال: المجال البشري )عينة البحث( :

( طفل وطفلة من المجتمع األصلي للبحث البالغ 201تم تطبيق البحث علي عينة عشوائية بسيطة قوامها )

( 6 - 4ارهم من )( طفل وطفلة من أطفال رياض االطفال برياض بمحافظة العاصمة تتراوح اعم1142)

االختبارات و المقاييس التي طبقت على أفراد ( من افراد العينة لعدم استكمال 1سنة ، وقد تم استبعاد عدد )

 العينة.

 ( التوصيف اإلحصائي لمتغيري السن والجنس لعينة البحث8جدول )

 المعالجة اإلحصائية    

 المتغيرات

المتوسط  المدى اعلي قيمة أقل قيمة

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري

 00611 40111 1022 1022 4 السن )العينة(

 20030 40643 102 1020 4 البنين

 00420 10200 1022 1022 4 البنات

 ( 2ويتضح من جدول )

( شهر ، كما يظهر ان معامالت االنحراف 22( سنوات و)1( سنوات حتي )4ان سن العينة تراوح بين )

والبنات ، أو انها اقل من قيم المتوسطات ، وهذا يعني تجانس أفراد عينة المعياري متقاربة بين البنين 

 البحث.

 

 ( يوضح اسماء رياض االطفال6جدول )

 اسم الروضة

 المتغير

الفرات 

 بالدسمة

الطبري  الدعية

 بالفيحاء

دمشق  الشامية

 بكيفان

 12 71 11 12 42 عدد الذكور 

 41 61 21 32 31 عدد اإلناث

 207 242 43 11 17 المجموع
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 أدوات البحث:

( للكشف عن صعوبات التعلم لدي أطفال 2221استخدمت الباحثة مقياس من اعداد )احمد محمد عواد 

( 1الرياض والتي تؤدي إلي صعوبات تعلم أكاديمية في مرحلة التعليم االبتدائي والذي يتكون من )

، أحيانا ، نادرا( وللتأكد من صدق المعلومات  ( بدائل هي )دائما ، غالبا4مجاالت كل مجال يتكون من )

الواردة فيها تم عرضها عي مجموعة من الخبراء المختصين في التربية وعلم النفس ورياض االطفال 

 .للتأكد منه صالحية المقياس

 

  صدق المقياس 

ية االختبار ( بأنه الدقة التي يقيس فيها المقياس الغرض الذي وضع من أجله ، مدي تأدEbelعرفه ايبل )

، وقد تحقق ما سبق (836: 6006زكريا الظاهر واخرون للوظيفة التي استعمل من أجل تحقيقها )

بعرض المقياس علي مجموعة من الخبراء في مجال العلوم التربوية والنفسية وبعد تحليل اراء الخبراء 

 عد التعديالت في صياغتها . أجراء بتبين ان جميع مكونات المقياس قد حصلت على نسبة موافقة كبيرة مع 

 الثبات 

والمقصود بثبات المقياس في البحث بأنّه المدى الذي يصل إليه المقياس في إعطاء قراءات متقاربة عند 

كّل مرة يتم استخدامه فيها، ويتم قياس ثبات البحث العلمي بطرق متعددة ومختلفة، إال أّن أشهر هذه 

 ايجاد مؤشرات ثبات المقياس كما يلي:  الطرق هو حساب معامل كرومباخ، وقد تم

 طريقة االختبار واعادة االختبار -2

والثبات الذي يقصد به وفق هذه الطريقة هو مقدار االرتباط بين الدرجات التي يحصل عليها المستجيب 

في المرة االولي وعند اعادة تطبيقه في المرة الثانية ، بشرط مرور وقت مناسب بحيث ال يتأثر به 

( 30م علي عينة مكونة من )1021مارس 4المستجيب باالعتياد والتمرين، وقد تم تطبيق االختبار بتاريخ 

م علي 1021مارس  11طفال وطفلة من كل روضة من رياض عينة البحث وتم اعادة التطبيق يوم االحد 

 (0072نفس العينة وقد تم حساب معامالت االرتباط بين التطبيقين بنسبة )

 قياس تطبيق الم 

م من قبل معلمات رياض 1021 –م 1027تم تطبيق المقياس خالل الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 

 االطفال لما لديهم من خبرات متراكمة 

 نتائج البحث ومناقشتها  

وقد توصل البحث الحالي بعد تطبيق المقياس الخاص بالكشف عن صعوبات التعلم لدى أطفال الروضة 

ا وفق هدف البحث وتساؤالته ومدي أتفاقها مع الدراسات السابقة واإلطار النظري ، وسيتم وسيتم مناقشته

 عرض النتائج علي وفق كل تساؤل وكما يلي:

 ما يخص السؤال األول:

 وهو)ماهي صعوبات التعلم االكثر شيوعا لدي أطفال الروضة بدولة الكويت؟(
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 االكثر شيوعا في دول الكويت( النسبة المئوية لصعوبات التعلم 3جدول )

ت
با

و
صع

 ال
ت

را
با

خت
ا

 

   
 

 

  
  
  
  

ة 
ئي

صا
ح

ال
 ا
ت

ال
ام

مع
ال

 

مجال تقدير 

 فرط الحركة

مجال القدرة 

 علي القراءة

اختبار 

االستدالل 

 الرياضي

اختبار األدراك 

 السمعي

اختبار الذاكرة 

 البصرية 

ل
فا

ط
ال
 ا
دد

ع
 

ة 
سب

لن
ا

ية
و
مئ

ال
ل 
فا

ط
ال
 ا
دد
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ة 
سب
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ا

ية
و
مئ

ال
ل 
فا

ط
ال
 ا
دد

ع
 

ة 
سب

لن
ا

ية
و
مئ

ال
 

االطفال ذوي 

صعوبات 

 التعلم

21 

 

21% 21 21% 14 14% 11 11% 12 12% 

عدد االطفال 

بال صعوبات 

 تعلم

11 11% 11 11% 76 76% 71 71% 42 42% 

  200  200  200  200  200 المجموع

 االولي الثانية الثالثة الخامسة الرابعة الترتيب

 

ويتضح من الجدول السابق ان صعوبات التعلم االكثر انتشارا بين عينة البحث هي صعوبة الذاكرة 

العلم النمائية المرتبطة بالذاكرة، تلتها  ( وتعتبر تلك الصعوبات من صعوبات%12البصرية بنسبة شيوع )

( وهي من صعوبات العلم النمائية ولكنها مرتبطة بصعوبة %11صعوبة االدراك السمعي بنسبة شيوع )

( وتعتبر %14االدراك، ثم جاءت صعوبة االستدالل الرياضي في المرتبة الثالثة من حيث الشيوع بنسبة )

( واخيرا %21ديمية  تلتها صعوبة فرط الحركة بنسبة انتشار )هذه الصعوبة من صعوبات التعلم االكا

 (%21صعوبة القدرة على القراءة  بنسبة )

وتعزي الباحثة شيوع صعوبات الذاكرة البصرية كإحدى صعوبات التعلم النمائية نظر لصغر سن األطفال 

ن سببا لباقي الصعوبات خالل مرحلة الطفولة بصورة اكبر من باقي مراحل النمو االخري ، وانها قد تكو

( بأن أو صعوبات التعلم النمائية المتمثلة في صعوبات 2221وهذا يتفق ما اشار اليه )فتحي الزيات 

االنتباه واالدراك والذاكرة وكذلك صعوبات التعلم النمائية المتمثلة في صعوبات القراءة والرياضيات اكثر 

 التأثير. شيوعا وانتشارا وتباينا من حيث النوع وعمومية 

 ما يخص السؤال الثاني:

هل هناك فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث برياض االطفال في صعوبات وهو )

 (التعلم بدولة الكويت
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 ( يبين قيمة مربع كا المحسوبة بحسب متغير الجنس4جدول )

 المجموعة     

 تسلسل

قيمة كا  المجموع الذكور اإلناث

 المحسوبة

قيمة كا 

 الجدولية

درجة 

 الحرية

مستوي 

 الداللة

2 22 23 31  

20116 

 

3014 

 

2 

 

0001 1 24 27 32 

 63 30 33 المجموع

( عند درجة 3041(، أما قيمة كا الجدولية فقد كانت )20166(: ان كا المحسوبة )3ويتضح من جدول )

 -( مما يدل علي عدم وجود فروق ذات داللة بين المجموعتين )ذكور 0001( ومستوي داللة )2حرية )

 ( 6088)محمد مصطفي ابو رزقإناث( في صعوبات التعلم، ويتفق هذا مع دراسة 

 ؤال الثالث:ما يخص الس

( في صعوبات التعلم لدي أطفال الرياض 0001وهو )هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي )

 وفق مستوي تعليم االم بدولة الكويت(

وللتحقق من التساؤل الثاني في متغير صعوبات التعلم لدي أطفال الروضة بحسب تحصيل األم الدراسي، 

 مستويات هي:قامت الباحثة بتوزيعهن في خمسة 

) الدراسة االبتدائية ، الدراسة المتوسطة ، الدراسة الثانوية ، معهد ، كلية فيما فوق( وإليجاد الفروق بين 

مجموعتي البحث في متغير تحصيل األم الدراسي اعتمدت الباحثة اختبار مربع كاي والجدول التالي يبين 

 ذلك.

( يبين قيمة مربع كاي المحسوبة والجدولية لمستوي تعليم األم بين المجموعتين اإلناث 2جدول )

 والذكور 

ر 
غي

مت
ال

عة 
و
جم

لم
ا

 

 مستوي التحصيل

ع
و
جم

لم
ا

 

ي 
كا

ع 
رب

 م
مة

قي

بة
سز

ح
لم

ا
 

ي 
كا

ع 
رب

 م
مة
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بة
سز

ح
لم

ا
ة  
ري

ح
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ة 

ج
در

ية 
ائ
ص

ح
إل
 ا
لة

ال
لد

ا
 

ية
ائ
تد

الب
ا

 

 

طة
س

و
مت

ال
 

ية
و
ان
لث

ا
 

هد
مع

 

ة 
لي

ك
ي

عل
وأ

 

الم
ا

 

  20 62 86 2 2 0 اناث

48214 

 

2899 

 

6 

ل
دا

ر 
غي

 

 10 10 23 22 1 2 ذكور

 200 41 11 21 22 2 مجموع

( نتائج تحليل مربع كاي التي أظهرت بأنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين 4ويبين الجدول )

الجدولية لمربع كاي ( وهي أصغر من القيمة 40114الذكور واإلناث إذ بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة )

( ، وهذا يدل على عدم وجود فروق بين 1( بدرجة حرية )0001( عند مستوي داللة )1022والبالغة )

 الذكور واإلناث وبذلك يتحقق التساؤل.
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 ما يخص السؤال الرابع:

( في صعوبات التعلم لدي أطفال الرياض 0001وهو )هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي )

 وفق مستوي تحصيل األب بدولة الكويت(

وللتحقق من التساؤل الثالث في متغير صعوبات التعلم لدي أطفال الروضة بحسب تحصيل األب الدراسي، 

 قامت الباحثة بتوزيعهم في خمسة مستويات هي:

اد الفروق بين ) الدراسة االبتدائية ، الدراسة المتوسطة ، الدراسة الثانوية ، معهد ، كلية فيما فوق( وإليج

مجموعتي البحث في متغير تحصيل األب الدراسي اعتمدت الباحثة اختبار مربع كاي والجدول التالي يبين 

 ذلك. 

( يبين قيمة مربع كاي المحسوبة والجدولية لمستوي تعليم األب بين المجموعتين اإلناث 2جدول )

 والذكور 

ر 
غي

مت
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و
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 مستوي التحصيل
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  20 82 83 88 2 4 اناث

68318 

 

2899 

 

6 

ل
دا

ر 
غي

 

 10 21 22 20 6 1 ذكور

 200 31 14 12 22 2 مجموع

( نتائج تحليل مربع كاي التي أظهرت بأنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين 1ويبين الجدول )

( وهي أصغر من القيمة الجدولية لمربع كاي 68318الذكور واإلناث إذ بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة )

( ، وهذا يدل على عدم وجود فروق بين 1( بدرجة حرية )0001)( عند مستوي داللة 1022والبالغة )

 الذكور واإلناث لمستوي تحصيل األب وبذلك يتحقق التساؤل.

 تفسير نتائج الفرض الثاني والثالث:

تتعارض نتائج هذين الفرضين مع ما توصل إلية العديد من العلماء والباحثين من أن العوامل البيئية هي 

ة علي حدوث صعوبات التعلم واالطفال الذين يعانون من الحرمان البيئي أكثر من العوامل المساعد

عرضه لصعوبات التعلم وأن عدم كفاية الخبرات التعليمية الناتجة من المستوي الدراسي للوالدين من أكثر 

 العوامل البيئية المساعدة علي ظهور صعوبات التعلم.

غزو الي ان صعوبات التعلم لدي اطفال الروضة قد تظهر لدي وتري الباحثة ان هذا االختالف في النتائج ي

األطفال ذوي المستويات التعلمية العليا للوالدين كما يوجد في المستويات الدنيا ألسباب قد تتعلق بانشغال 

الوالدين عن االطفال أوترك االطفال امام لساعات طويلة مما يؤثر عليهم تأثيرا سلبيا وهذا يرجع لطبيعة 

 .الدراسة مجتمع

وقد توصل البحث انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لدى ذوي صعوبات تعلم الكتابة لدى تالميذ  

( حيث 1027مرحلة التعليم االبتدائي بين الذكور واإلناث ، كما نري كذلك في دراسة )نوال المطلق 

لدراك الحركي والكتابة، كما أظهرت نتائجها انه لم يظهر فروق بين الجنسين في االختبارات الفرعية ل

 (6088)سليمان علي ورضينة عبد المطلب تعارضت نتائج البحث مع عدد من الدراسات منها دراسة 

حيث أظهرت نتائجهم وجود فروق ذات داللة إحصائية لمتغير الجنس  (6088)على اسعد ودراسة 

 وتعزي الباحثة هذا االختالف لتغير مجتمع الدراسة.  
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 المراجع

 المراجع العربية

، بعض سمات الشخصية والمهارات االجتماعية، لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم (6002ألفت محمود ) .2

 رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية اآلداب جامعة بيروت. 

 مع األردنية االبتدائية المرحلة في بها المرتبطة والعوامل التعلم صعوبات ( 1990 ) كوافحة مفلح تيسير .1

 شمس عين جامعة للطفولة، العليا الدراسات معهد منشورة، غير رسالة دكتوراه ،لعالجها شاملة خطة اقتراح

 ، عالم الكتب ، القاهرة  علم نفس النمو: (1001) حامد عبد السالم زهران .3

 العربية اللغة تعلم صعوبات انتشار نسب( 2010 ) الدوخي اللطيف عبد فوزي العجمي، بليه حمد .4

 21العدد  ،  24المجلد العلمي، النشر مجلس التربوية، المجلة ،الكويت بدولة االبتدائية المرحلة في والرياضيات

، 1، الدار العلمية للنشر والتوزيع ، ط  القياس والتقويم في التربية (:6006زكريا محمد الظاهر واخرون ) .1

 عمان ، االردن

صعوبات تعلم الكتابة وعالقتها ببعض  (6088لرحيم )سليمان علي أحمد ، رضينة عبد المطلب عبد ا .6

 ، كلية اآلداب جامعة الخرطوم ، السودان المتغيرات لتالميذ مرحلة االساس بقطاع االمير بالسودان

، مجلة جامعة صعوبات تعلم القراءة والكتابة من وجهة نظر معلمي الصف األول : (6088علي حسن اسعد ) .7

 ، نابلس ، فلسطين 2، العدد  23االنسانية ، المجلد  االزهر بغزة ، سلسلة العلوم

 ،عمان، األردن  1المجتمع العربي  ط ، مكتبةالتعلم صعوبات في مقاييس (6002خطاب ) محمد عمر .1

، دار النشر للجامعات ،  صعوبات التعلم األسس النظرية و التشخيصية و العالجية:  ( 8991فتحي الزيات )  .2

 القاهرة

 األردن عمان، والتوزيع، للنشر وائل دار ، 1التعلم صعوبات ( 2004 ) الظاهر أحمد قحطان .20

 الجمعية الكويتية للدسلكسيا (6002محمد يوسف القطامي ) .22

السمات الشخصية المميزة لصعوبات التعلم وعالقتها باالنتباه وبعض  (6088مصطفي محمد أبو رزق ) .21

 العليا ، الجامعة االسالمية بغزة، رسالة ماجستير ، كلية الدراسات المتغيرات

 الثالثة ،عمان، الطبعة والنشر، للطباعة الفكر دار ، التعلم صعوبات ( 2002 ) عدس الرحيم عبد محمد .23

 األردن

 الخدمات تقديم في ودوره المدرسي النفسي األخصائي ،المدرسي النفس علم (6003) كامل علي محمد .24

 القاهرة سينا، ابن مكتبة النفسية،

 تالميذ لدي صعوبات القراءة لعالج كمدخل البصري اإلدراك تنمية (6081محمود علي عزيز الدين ) .21

 ، رسالة ماجستير ، كلية البنات لآلداب والعلوم والتربية ، جامعة عين شمساالبتدائي الثالث الصف

مهارات  تنمية في المعرفة وراء ما استراتيجيات على قائم برنامج أثر: (6002سليمان) هللا عبد مها .26

 .الرياض، السعودية التعلم، لصعوبات الدولي المؤتمر ،الفهم

 عند النمائية التعلم لصعوبات تنبؤ مؤشر بوصفه المدرسي ( االستعداد1021الظفيري ) متعب نواف .27

 (1( العدد )20التربوية ، الملجد ) للعلوم طيبة جامعة مجلةالروضة ،  أطفال

صعوبات تعلم القراءة وعالقتها ببعض المتغيرات )االنتباه، االدراك الحركي ( ،  (:6082نوال المطلق ) .21

 ، دمشق 41، العدد 32مجلة جامعة البعث، المجلد 
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