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 :باللغة العربية الملخص

 ذوي   لألطفال  المميزة  النفسية  الصفحة  عن  الكشف  إلى  الحالي  البحث   هدفي
،  الرابعة  الصورة  األطفال  لذكاء  وكسلر  مقياس  خالل  من  وذلك  ،والعاديين  التعلم   صعوبات 
  عمر   بمتوسط   التعلم  صعوبات   ذوي   األطفال  من   طفاًل (  30)   من  البحث   عينة  وتكونت 

 العاديين  األطفال  من  طفاًل (  30) و  ،اشهرً (  7,88)  معياري   وانحراف  ا،شهرً (  119,5)
  مدارس   من  اختيارهم  تم  ؛اشهرً (  5,1)  معياري   وانحراف  ا،شهرً (  120,07)  عمر  بمتوسط
  األطفال  لذكاء  وكسلر  مقياس:  التالية  األدوات   الباحثة  واستخدمت   الشرقية،  محافظة

  النفس   للقدرات   إلينوي   ومقياس  ،(2017)  البحيرى   الرقيب   عبد /تقنين  ،(الرابعة  الصورة)
 وتوصلت  ،(2017)   محمد   ماضي  زينب   /وثبات   صدق  العزيز،  عبد   عزة / ترجمة  لغوية
  التعلم  صعوبات   ذوي   األطفال  أداء  بين  إحصائية  داللة  ذات   فروق   لوجود   الدراسة  نتائج

 كما  ، الرابعة  الصورة  األطفال  لذكاء  وكسلر  لمقياس  الكلية  الذكاء  درجة  في  والعاديين
  التعلم  صعوبات   ذوي   األطفال  أداء  بين  إحصائية  داللة  ذات   فروق   وجود   إلى  توصلت 
  األطفال   لذكاء  وكسلر  مقياس  على  الرئيسية  العاملية  المؤشرات   درجات   في  والعاديين
 ذوي   األطفال   من   لكل  مميزة  نفسية  صفحة  وجود   عن  كشفت   كذلك  ،الرابعة  الصورة

 . الرابعة الصورة األطفال لذكاء وكسلر مقياس على  والعاديين التعلم صعوبات 

  ، النفسية  الصفحة  ،الرابعة  الطبعة  األطفال  لذكاء  وكسلر  مقياس   :المفتاحية  الكلمات
 التعلم  صعوبات 
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 : مقدمةال

  من   الكثير  اهتمام  شغلت   التي   المهمة  الميادين  من  التعلم   صعوبات   ميدان  يعد 
  لدى   الوعي  وزيادة  المتزايد   االهتمام  نتيجة  وذلك  الخاصة،  التربية   ميدان  في  الباحثين 

 مشكالت   من  يعانونه  وما  ،االضطراب   بهذا  خاصة  بصفة  واألسر  عامة  بصفة  المجتمعات 
  أنهم   كما  حركية،  أو  حسية  أو  جسمية  إعاقة  أية  من  يعانون   ال  أنهم   رغم   تعليمية  أو  سلوكية
  للمواقف  استجاباتهم  وفي  حولهم  من   مع  تعامالتهم  في  عاديين  أفراًدا  بوصفهم  يبدون 

 . المختلفة الحياتية

 األفراد   هؤالء  أن  التعلم  صعوبات   بمجال  المهتمين  الباحثين   من  الكثير  ويرى 
 ويوجد   بل  العاديين،  عن   تختلف  ال   ذكائهم  نسب   إن  حيث   سليمة  عقلية  بقدرات   يتسمون 

  ؛ نمائية  صعوبات   تكون   قد   اضطرابات   من  يعانون   أنهم  إال   بينهم، من  والموهوبون   المتفوقون 
 القراءة   كصعوبات   ؛أكاديمية  صعوبات   أو  ،وغيرها  والذاكرة  واإلدراك  االنتباه   كصعوبات 

 .والحساب  والكتابة

  Learning Disabilities  التعلم  صعوبات   فئة  أن  إلى(  2012)الديار  أبو  يشير
 هذا  من  األخير  العقد   ففي  نسبًيا؛  الحديث   الخاصة  االحتياجات   ذوي   األطفال  ميادين  أحد 

  فيما  أما  التعلم،  صعوبات   أشكال  من  شكاًل   تعاني  التي  باألطفال  واضًحا  االهتمام  بدأ  القرن 
  في   أخرى   فئات   على  منصًبا  االهتمام  كان  فقد   السابقة  الثالثة  العقود   خالل  من  أي  مضى،
 ولكن   والحركية،  والبصرية  والسمعية،  العقلية،  كاإلعاقة  اوضوحً   أكثر  الخاصة  التربية  مجال
 والحركي  والبصري   والسمعي  العقلي  نموها  في  السوية  األطفال  من  مجموعة  ظهور  بسبب 
  التربية   فئات   من  فئة  على  التركيز  في  المتخصصون   بدأ  تعليمية،  مشكالت   تعاني  التي

  الخفية  اإلعاقة   مصطلح  الفئة  هذه  على  أطلق  حيث   التعلم،  صعوبات   فئة  هي  ،الخاصة
Hidden Handicapped،  األطفال   مصطلح  مثل  أخرى   مصطلحات   عليها  أطلقت   كما  
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 ذوي   األطفال  مصطلح  أو  Brain-Injured Children  الدماغية   اإلصابات   ذوي 
  األطفال   ومصطلح  ،Children with Perceptual Handicaps  اإلدراكية  اإلعاقات 

  على   الفئة  هذه  وتعرف  ،Children with Learning Disabilities  التعلم  صعوبات   ذوي 
  النفسية   العمليات   من  أكثر  أو  واحدة  في  اضطرابات   تعاني  التي  األطفال  من  الفئة  تلك  أنها

  في   تبدو  التي   واستعمالها   المنطوقة  اللغة   أو  المكتوبة   اللغة  فهم   تتضمن  التي   األساسية
  تتعلق   أسباب   إلى  تعود   التي  والحساب   واإلمالء  والقراءة  والكالم  والتفكير  السمع  اضطرابات 

 إلى   تعود   ال  ولكنها،  Minimal Brain Dysfunction  الوظيفية  البسيطة  الدماغ  بإصابة
 . اإلعاقات  من غيرها أو  البصرية أو السمعية أو العقلية باإلعاقة  تتعلق أسباب 

  الرابعة   الطبعة  –  األطفال  لذكاء  وكسلر  مقياس  أن(  2017)  البحيري   يذكر
Wechsler Intelligence Scale for Children- Fourth Edition (WISC-IV )

  تتراوح   الذين   األطفال  لدى  المعرفية  القدرة  لقياس   فردية  بصورة  تطبق  إكلينيكية  أداة   يعد 
 مركبة  درجات   الطبعة  هذه  وتقدم  شهًرا،   11و   سنة  16  وحتى  سنوات   6  بين  ما  أعمارهم

 درجات   وكذلك  محددة،  معرفية  أبعاد   في  العقلي  الوظيفي  األداء  تمثل  فرعية  الختبارات 
  المقياس   هذا  ويضم  ،(الكلي  المقياس  ذكاء  نسبة  أي)  العامة  العقلية  القدرة  تمثل  مركبة

  على   متزايد   وتركيز  جديدة،  فرعية  واختبارات   حديثة،  معايير  تتضمن  مهمة  مراجعات 
  ، المنفصلة  المعرفية  الوظائف  أبعاد   من  العديد   في  الطفل  أداء  تعكس  التي  المركبة  الدرجات 

  والتصحيح   التطبيق  إجراءات   وتعديل  العمل،  هذا  لتحديث   المحاوالت   من  العديد   بذلت   ولقد 
 . المقياس هذا استخدام فرد  أي يستطيع  حتى

 :البحث مشكلة

  حيث   الحالي،  الوقت   في  متنامًيا  التعلم  صعوبات   ذوي   باألطفال  االهتمام  أصبح 
  الباحثين  اهتمام  محور  فأصبح  اوملحوظً   اسريعً   ا تطورً   شهدت   التي   الموضوعات   من  يعد 
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  اللغة   وعلم  الطب   في   بل  النفس؛  علم  في   فقط  ليس   والبحوث   الدراسات   من  للعديد   ومحورا
  يقتصر   ال  أنه  -االضطراب   هذا  في  -  الخطورة  وتكمن   ،العلوم  من  وغيرها  االجتماع   وعلم
 وأسرته   ووالديه   الطفل  على  تؤثر  نفسية  مشكلة  ليصبح  يمتد   بل  فحسب   التعلم  مجال  على
  العالجية   والخطط  االستراتيجيات   لوضع  التشخيص   خالل  من  السريع  التدخل   يستلزم  مما

 . المناسبة

  إعاقة   الستبعاد   التعلم  صعوبات   لتشخيص   العوامل  أهم  أحد  الذكاء  درجة  كانت   ولما
 فوق   أو  متوسط  ذكاء  درجة  على  الطفل  حصول  يستلزم  حيث   الدراسي  تأخره  أو  الطفل

  أحد   للذكاء  وكسلر  اختبار  ويعد   ،ذكاء  الختبار  الطفل  إخضاع  الضرورة  من  فكان  متوسط
 وكسلر  اختبار   أن  وبما  ،الذكاء  قياس  في  االختصاصي   عليها  يعتمد   التي  االختبارات   أهم

  اختبار   الضروري   من  فكان  احديثً   المقننة   األدوات   من  هو   الرابعة  الصورة  األطفال  لذكاء
 : يلي  كما البحث  تساؤالت  صيغت  لذا التعلم؛ صعوبات  ذوي  األطفال مع كفاءته

 :البحث أسئلة

 درجة في العاديين األطفال وأداء التعلم صعوبات  ذوي  األطفال أداء بين فروق  توجد  هل -1
 الرابعة؟  الصورة األطفال لذكاء وكسلر  لمقياس الكلية الذكاء

 درجة في العاديين األطفال وأداء التعلم صعوبات  ذوي  األطفال أداء بين فروق  توجد  هل -2
 الرابعة؟  الصورة  األطفال لذكاء وكسلر لمقياس العاملية المؤشرات 

  األطفال   وأداء  التعلم  صعوبات   ذوي   األطفال  ألداء  مميزة   نفسية  صفحة   توجد   هل -3
 الرابعة؟  الصورة األطفال لذكاء وكسلر  مقياس على  العاديين
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 :البحث أهداف

 : إلى الحالي البحث هدفي

 األطفال   لذكاء  وكسلر  لمقياس  المعرفية  للصفحة  المميزة  الخصائص   على  التعرف -1
 . بالعاديين  مقارنة التعلم صعوبات  ذوي  األطفال من  عينة لدى الرابعة الصورة

  الصورة   وكسلر  لمقياس  الكلية  والدرجة  األربعة  للمؤشرات   النفسية  الصفحة  عن  الكشف -2
  يمكن  مما قدراتهم على التعرف بهدف وذلك ؛التعلم صعوبات  ذوي  من عينة لدى الرابعة

  وضع  يسهل  وبالتالي  ،والضعف  القوة  نقاط  على  التعرف  من  االختصاصيين
 . الفئة لهذه عالجية  وخطط استراتيجيات 

 : البحث أهمية

 : النظرية األهمية: أولً 

  الرابعة   الصورة  تناولت   التي  السابقة  والدراسات   األبحاث   استقراء  خالل  من   تبين 
  وكسلر  مقياس   تناولت   –  الباحثة  علم  حدود  في  –  دراسة  توجد   ال  أنه  وكسلر  لمقياس
  المقياس   هذا  أن  إلى  ذلك  يرجع  وقد  التعلم،  صعوبات   ذوي   األطفال   مع  الرابعة  الصورة
  لتعميم   وذلك  ،وثباته  صدقه  مدى  على  للحكم  الدراسات   من  العديد   إلى  ويحتاج  انسبيً   حديث 

 رصيد   زيادة   إلى  يسعى   حيث   الحالي؛  للبحث   أساسيا  دافعا  األمر  هذا  شكل  فقد   استخدامه
  ويحاول  ،(WISC-IV)  الرابعة  الطبعة  -األطفال  لذكاء  وكسلر  مقياس  حول  المعلومات 

  ذوي   األطفال   عينة  لدى  المعرفية  العقلية  للقدرات   ودقيقة  شاملة  صورة  على  الوقوف
  الصورة   األطفال  لذكاء  وكسلر  مقياس  ألن  المقياس  على  األداء  خالل  من  التعلم  صعوبات 

  الذي   للحد   وذلك  ا،وتطبيقيً   انظريً   السيكولوجي  القياس  حركة  في  ابارزً   اموقعً   يشغل  الرابعة
 . األخرى  للمقاييس صدق  محك المقياس معه أصبح
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 : التطبيقية األهمية: اثانيً 

  البحوث   أوائل   من  يعد   فهو  ،يبحثه  الذي  الموضوع  من  أهميته   الحالي  البحث   يستمد 
  لمقياس   النفسية  الصفحة  عن  الكشف  إلى  تهدف  التي–  الباحثة   علم   حدود   في   –  العربية
  من   يمكن  التعلم  صعوبات   ذوي   لألطفال   المميزة  الرابعة  الصورة  األطفال  لذكاء  وكسلر
 . التعلم صعوبات  ذوي  لألطفال المعرفية العقلية  القدرات  عن الكشف خاللها

  األطفال   لذكاء  وكسلر  مقياس  وصالحية  قدرة  من  بالتحقق  الحالي  البحث   يهتم  كما
  والعاملين   النفسيين  االختصاصيين  مساعدة  في  عالية  مصداقية  ذات   كأداة   الرابعة  الصورة

  ومساعدتهم   عليهم  تعرض   التي  وتقييمها  الحاالت   تشخيص   في  الخاصة  التربية  ميدان  في
  المناسبة   البرامج  ووضع  توجيهها  ليسهل  حالة  لكل  المميزة  والضعف  القوة  جوانب   تحديد   في
 .لها

 : البحث مفاهيم

 :الرابعة الطبعة األطفال لذكاء وكسلر مقياس
Wechsler Intelligence Scale for Children, 4th Edition (WISC-IV) 

 Wechsler  للذكاء  وكسلر  مقياس  تاريخ  أن(  2017)  البحيري   يذكر
Intelligence Scale  في  وكسلر  ديفيد   األمريكي  الطبيب   يد   علىم  1939  عام  بدأ 

 Wechsler  للكبار   األول  باإلصدار  األمريكية  المتحدة  بالواليات   Bellevue  بلفيو   مستشفى 
Adult Intelligence Scale (WAIS)،  1945  للكبار  اواحدً   ليصبح  ذلك  بعد   طوره  ثم  

Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC )  1949  لألطفال  واآلخر
 Wechsler Preschool and Primary Scale 1967 المدرسة قبل ما ألطفال  اوثالثً 

of Intelligence (WPPSI)للكبار   الرابع   اإلصدار  حتى   ذلك  بعد   إصداراته  تتابعت   ؛  
 م. 2017  عام في للعربية نقله  وتم 2003 عام لألطفال الرابع  واإلصدار 2008  عام
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 : النفسية الصفحة 

  المستوى   يوضح  بياني  رسم  بأنها(  434-433:  1993)   وآخرون   طه  عرفها
  حتى  عقلي،   أو  نفسي  استعداد   أو  سمة  من  أكثر  أو  اختبار  من   أكثر  على  للفرد   النسبي
  دون   يكون   أيها  وفى  ا متوسطً   يكون   أيها  وفى  ا،مرتفعً   يكون   سمة  أي  في   معرفة  من  نتمكن

  الصفحة   تكون   أن  ويجوز  االنخفاض،  هذا  أو  االرتفاع  هذا  يكون   مدى   أي  إلى  أو   المتوسط
 . نفسها البيانات  يعرض  جدول هيئة  على  النفسية

  في   األفراد   درجات   عن  يعبر  بياني  رسم  بأنها(  676:  1996)  حطب   أبو  وعرفها
  لتسهيل   معيارية  درجات   صورة  في  الدرجات   هذه  تكون   ما  وعادة  ،االختبارات   بطارية
 . بينهما المقارنة

 القوة  جوانب   لتوضيح  مناسبة  وسيلة  بأنها(  72:  1998)  مليكه  عرفها  بينما
  التي   المعنية  والتأثيرات   القدرات   على وتتعرف  ،االختبارات   عبر  للمفحوص   النسبية  والضعف

 . المقياس على األداء في تؤثر ربما

 الدرجات   على  للداللة  يستخدم  مفهوم  بأنها(  400:  2005)  طه  يعرفها  كما
 .وكسلر مقياس تطبيق  من نستخرجها  التي المختلفة والنسب 

  القوة  جوانب   يوضح  بياني  رسم"  بأنها  اجرائًيا  تعريًفا  الصفحة  الباحثة  وتعرف
 بتحديد   وذلك  ،األطفال  لذكاء  وكسلر  لمقياس  الفرعية   المعرفية  للقدرات   الضعف  وجوانب 

 خاللها   ومن   ،االختبار  جلسة  في  المفحوص   استجابات   بعد   المتوسط   عن  انحرافها   مدى
 ."الفرعية المعرفية القدرات  بين  المقارنة عملية تسهل
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 : التعلم صعوبات 

 General  عام  مصطلح  بأنها  التعلم  صعوبات (  122:  1998)  الزيات   عرف
Term  من   نفسها  عن  تعبر  والتي  ،االضطرابات   من  متجانسة  غير  مجموعة   إلى   يشير  
 أو   القراءة  أو  الحديث   أو  االستماع  قدرات   واستخدام  اكتساب   في  دالة  صعوبات   خالل
  االضطرابات   وهذه  ،Mathematical Abilities  الرياضية  القدرات   أو  االستدالل  أو  الكتابة
  حياة   خالل  تحدث   أن  ويمكن   ،المركزي   العصبي   الجهاز  في  الوظيفي  االضطراب   ى إل  ترجع
 اإلدراك  ومشكالت   الحسي  القصور  لحاالت   مصاحبة  التعلم  صعوبات   تكون   وقد  ،الفرد 

  خارجية   مؤثرات   مع  متزامنة  تكون   أن   يمكن  التعلم  صعوبات   أن  كما  ،االجتماعي  والتفاعل
Extrinsic  أنها   إال   مالئم   غير  أو   كاف  غير  تعليم  أو  تدريس   أو   ثقافية  فروق :  مثل-  
 . المؤثرات  أو الظروف لهذه نتيجة ليست  –  التعلم صعوبات 

 Mykle Bust  بست   مايكل  تعريف  إلى(  174:  2007)   والمعايطة  القمش  ويشير
  سن   أي  في  وتحدث   ،التعلم  في   عصبية  نفسية   اضطرابات   بأنها  التعلم  لصعوبات ((  1981
  اإلصابة  إلى  اراجعً   السبب   يكون   وقد   ،المركزي   العصبي  الجهاز  في  انحرافات   عن  وتنتج

 . نمائية  ألسباب  أو للحوادث  التعرض  أو بالمرض 

 التناقض   حيث   من  التعلم  صعوبات   مصطلح (  Scott(  2003  سكوت   يرى   بينما
  من  أقل  ادراسيً   أداءً   يحقق  الطالب   إن  حيث   والتحصيل،  الكامنة  القدرة  بين  التعارض   أو

 إنما   آخر،  سيء  شيء  أو  الكسل  أو  الذكاء  مستوى   انخفاض   إلى  راجعا  ليس  وهذا  قدراته،
 قدرات   يمتلك  الذي  البيسبول  العب   يشبه   أمر  فهو  التعلم،  صعوبات   من  يعاني  الطالب   ألن

 الفرصة  لديه فليست  وبالتالي اللعب، في مكسورة عصا  يستخدم  ولكنه الهدف، إلحراز  عالية
 . جيد   العب   أنه على يبرهن  ألن
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 النمائية   االضطرابات   من  مجموعة   بأنها(  2012)  وآخرون   الديار  أبو  عرفها
 الموجودة  االضطرابات   هذه  وترجع  األفراد،  بعض   لدى  الموجودة  المتجانسة   وغير  المختلفة

  في   قدرتهم  على  سلبا  يؤثر  المركزي   العصبي  الجهاز  في  وظيفي  قصور  إلى  األفراد   داخل
  على   القدرة  في  صعوبات   لهم  يسبب   مما  عنها،  والتعبير  معها  والتعامل   المعلومات   استقبال
 تلك  تؤثر  كما  والحساب،  واالستدالل  والتهجئة،  والفهم،  والكتابة،  والقراءة،  واإلصغاء  الكالم

 االجتماعية،   والمهارات   والتفكير،  والذاكرة،  االنتباه،  مثل  أخرى   جوانب   على  سلبا  الصعوبات 
 . االنفعالي والنمو

 ى عل   يؤثر  عصبي  اضطراب "  بأنها  إجرائيا  تعريفا  التعلم  صعوبات   الباحثة  وتعرف
 وحل  والذاكرة  المفهوم  وتكوين  واإلدراك  كاالنتباه)  ؛النمائية  أكانت   سواء  المعرفية  القدرات 

 مشكالت   أي   وجود   استبعاد   مع(  واإلمالء   والحساب   كالقراءة)  التحصيلية  أو(  المشكالت 
 في العامة العقلية للقدرة الذكاء درجة تكون  أن لىع اجتماعية، أو  أسرية مشكالت  أو حسية
 . أعلى أو المتوسط حدود 

 : النظري  الطار

 له لما األهمية بالغ موضوعا الخاصة االحتياجات  ذوي  من األفراد  قدرات  تقييم يعد 
  مما   تناسبهم  واستراتيجيات   برامج  وضع  وبالتالي  لهم،  دقيق  تشخيص   وضع  في  أهمية  من

  ذوي   األطفال  رعاية  إلى  مؤسساتها  بكافة  الدولة  اتجهت   وقد   ،قدراتهم  تنمية  في  يساعد 
  ولذوي   عام  بشكل  -لألطفال  المعرفية  القدرات   تقييم  مجال  يحظ  وقد   الخاصة؛  االحتياجات 
 اآلونة   في   سيما  ال  ،مضت   عقود   عبر   بالغة  بأهمية  -خاص   بشكل   الخاصة  االحتياجات 

  من   الكثير  تناولت   عديدة  مقاييس  عنها   نتج  التي  البحوث   من  الكثير  برزت   حيث   األخيرة
  تقييم   أن  وبما  ،الميول  أو  القدرات   أو  المعرفية  الجوانب   أكانت   سواء  الشخصية  جوانب 
 مبدأ   وفق  األفراد   هؤالء  مع   للتعامل  تربوية  خطة   لوضع   األولى  اللبنة   هو  العقلية  القدرات 
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 لهؤالء  المناسبة  والتدريبية  العالجية  التدخالت   تحديد   من  عليه  يترتب   وما  الفردية؛  الفروق 
 .  األطفال

 : التعلم صعوبات: أولً 

 إلى  انتهى  الفترة  هذه  في  األمريكية  التربية  مكتب   أن(  2013)  وآخرون   الالال  يذكر
  شكلت  وقد   ،التعلم  صعوبات   مفهوم  لتحديد   الفردية  لالجتهادات   امفتوحً   المجال  بقاء  خطورة
  يلقى   تعريف  لوضع  كيرك  بقيادة(  1968) (NACHC)  لألطفال  االستشارية  القومية  اللجنة
 الحكومة  بتعريفا  معروفً   تنقيحه  بعد   وأصبح  ،(النوعية  التعلم  صعوبات )  بعنوان  القبول

  تربية "  ى إل  دعا  والذي  ،(1977)  142  –  94  رقم  الفيدرالي  القانون   في  األمريكية  االتحادية
 هذا  وينص   المصطلح،  الستقرار  األخيرة   الخطوة  هي   هذه  وكانت   المعاقين،  األطفال  كل

 Children with  النوعية  أو  الخاصة  التعلم   صعوبات   ذوي   األطفال '  أن  ى عل  التعريف
special learning disabilities  في  قصور  أو  اضطراب   من  يعانون   الذين  األطفال  هم 

  أو   المنطوقة  اللغة   استخدام  أو  الفهم  في   تدخل  التي  األساسية  العمليات   من   أكثر   أو  واحدة
  أو  الكتابة  أو  القراءة  أو  الكالم  أو  االستماع  على  نقص   في  القصور  هذا  ويظهر  المكتوبة،
  أو  إدراكية،  إعاقات   أنها  على  إليها  يشار  كان  أحواالً   وتتضمن  ،الحساب   أو  التهجئة،
  أال   على  كالمية  حبسه  أو   لغوية  اضطرابات   أو   طفيف  وظيفي   قصور  أو   دماغية   إصابات 
  أو   عقلي  تخلف  أو  حركية  أو  بصرية  إعاقات   على  مبدئيا  الناتجة  التعلم  صعوبات   تشتمل

 . بيئي حرمان  أو انفعالي اضطراب 

  اقتصار  بأنها  الخاصة  التربية  قاموس  في(  1992)  الدماطي  الشخص   ويعرفها
  وذلك   التعلم،   مجاالت   من  أكثر  أو  واحد   مجال  في  عليه  القدرة  أو  اإلنجاز  على  المتعلم

 .العقلية  القدرة في له المساويين األفراد  إنجاز ىإل بالمقارنة
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  النفسية  أو  العقلية  العمليات   في  اضطراب   بأنها(  2006)  حافظ  يعرفها  بينما
 ويظهر  المشكالت،  وحل  والتذكر  المفهوم   وتكوين  واإلدراك  االنتباه  تتضمن  التي  األساسية

 المدرسة  في   عليه  يترتب   وما  والحساب،  والكتابة  القراءة  تعلم  على  القدرة  عدم  في  صداه 
 . المختلفة الدراسية المواد  تعلم  في قصور من بعد   فيما أو ،أساسا بتدائيةاال

 :النتشار نسب

  التعلم   صعوبات   ذوي   نحو  الموجهة  للبرامج  المتزايد   العدد   أن(  2008)  جرار  يذكر
  األدائية   والمستويات   التعريفات   واختالف  التعليمية  الصعوبات   حول  الخاطئة  والتصورات 

  عامة   نسبة  إلى  الوصول  إمكان  على  التشويش  في  أسهمت   قد   االختبارات   في  المطلوبة
  مجموع  من   % 3  إلى  1  من  الباحثين  تقديرات   في   تتفاوت   النسب   هذه  وجعلت   ،عليها  متفق
 .المدارس طلبة

 (U.S)  األمريكي   التربية   مكتب   تقرير  إلى(  2008)   سليمان  يشير  حيث 
Department of Education  الصعوبات   انتشار  نسبة  أن  إلى(  1998)   سنة  الصادر  

  الواليات   في  المدارس  أطفال  مجمل  من  %7:  4  من   يتراوح   التعلم  في   النوعية  أو   الخاصة
 حوالي التعلم  صعوبات  في  تربوية  خدمات  يتلقون   الذين  المدارس  أطفال  نسبة بينما  المتحدة،

  من  %4  حوالي  النمائية  الصعوبات   نسبة  تبلغ  بينما  ،األطفال  هؤالء  مجمل   من  5.5%
  الرغم   وعلى   ،سنوات   5  ى إل  3  من  أعمارهم  تتراوح   الذين   من   المدرسة  قبل   ما  أطفال  مجمل

  الواليات   في  أخرى   إلى  والية  من  تتغير  قد   النسب   هذه  أن  إال  والتقديرات   النسب   هذه  من
  تتراوح   التقديرات   بعض   في  النمائية  الصعوبات   انتشار  نسبة  أن  آخرون   ذكر   وقد  ،المتحدة

  الذين   المدرسة  قبل  ما  أطفال  نسبة  وأن  االبتدائية،  المرحلة  تالميذ   مجمل  من  %16:  8  من
  تقديرات   حسب   وذلك  ،(%3)  إلى(  1)  من  لتتراوح  تزايدت   قد   خاصة  تربوية  خدمات   يتلقون 
 (. 1995) لسنة  األمريكي التربية مكتب 
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 الدول  في  التعلم   صعوبات   انتشار  نسب   إلى(  2013)   وآخرون   الالال  يشير  كما
  اإلمارات   دولة  في  التعلم  صعوبات   انتشار  نسبة  أن  إلى(  1991)   الزراد   ذكر  حيث   ،العربية
  صعوبات   انتشار  نسبة  أن(  1993)  توفيق  ويذكر  ،%13.4  ى لإ  وصلت   المتحدة  العربية
  زميع   آل   بين  كما  ،االبتدائية  المرحلة  تالميذ   من  %10.8  بلغت   عمان  سلطنة  في  التعلم

  نسبة  وكانت ،  %8.1  ىلإ  وصلت   األردن   في  التعلم  صعوبات   انتشار  نسبة  أن(  1998)
 معدل   أن(  2001)   نيان  أبو  ويوضح  ،%6.88  اإلناث   كانت   حين  في  ،%9.2  الذكور
 تالميذ   من   %7  السعودية  العربية  المملكة  في  التعلم  صعوبات   برامج   يرتادون   الذين  التالميذ 
 . االبتدائية المرحلة مستوى  على  التعلم صعوبات  لذوي  برامج بها التي المدارس

  أن   السائد   االعتقاد   تؤكد   اإلحصاءات   أن(  2007)  المعايطة  القمش،  يشير  كذلك
  الذكور  نسبة   بلغت   حيث   اإلناث   لدى  منها  أعلى  الذكور  لدى  التعلم   صعوبات   شيوع  نسبة
  يتلقون   الذين   التعلم  صعوبات   ذوي   مجموع  من  %28  اإلناث   نسبة   بلغت   بينما  ،72%

 . خاصة تربوية خدمات 

 اإلعاقات   بين  من  التعلم  صعوبات   انتشار  نسبة  أن(  2012)  القمش  يذكر  كما
  طلبة  ضمن   الموجودين  الطلبة  نصف  من  أكثر  أن  يعني  وهذا  ،%51.1  بلغت   قد   األخرى 
 . التعلم صعوبات   ذوي  من هم الخاصة التربية

 : التعلم صعوبات إلى المؤدية األسباب

 صعوبات   إلى  المؤدية  األسباب   على  التعرف  عملية  أن (  2001)  الروسان  يذكر
  مجموعة  إلى   األسباب   تلك  يقسمون   الميدان  هذا  في  الباحثين  لكن   و  صعبة  عملية  التعلم،

 . الخبرة نقص  االنفعالية، االضطرابات  الدماغ، إصابات : يلي  ما تتضمن قد  األسباب  من
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  من   مجموعات   إلى  التعلم   صعوبات   أسباب   الباحثين   من  أخرى   مجموعة  تقسم  بينما
 :إلى تقسيمها  يمكن المختلفة العوامل

 والبيولوجية العضوية العوامل: أولً 

  وترجع   التعلم،  صعوبات   لظاهرة   البيولوجية  األسباب   أهمية  إلى  األطباء  يشير
  العوامل  من  عدد   إلى   الدماغية  الخاليا  عصب   في  تلف  إلى  تشير   التي  الدماغ  إصابة 

  و  األلمانية والحصبة الدماغية، الخاليا لتهاب ا أو والتسمم السحايا، لتهاب ا أهمها البيولوجية
  يعتقد   ولهذا  العقاقير،  تعاطي  أو  المبكرة،  الوالدة  أو  الوالدة،  صعوبات   أو  األكسجين،  نقص 

 .الدماغية الخاليا إصابة إلى تؤدي قد  األسباب  هذه أن األطباء

 :  الجينية العوامل: ثانيا

  العوامل  أثر  أهمية  إلى  التعلم  صعوبات   أسباب   موضوع في  الحديثة  الدراسات   تشير
 . الوراثية الجينية

 : البيئية العوامل ثالثا

  التعلم،   صعوبات   أسباب   موضوع  في  المساعدة  العوامل  من  البيئية   العوامل  تعتبر
  التدريب،   قلة  أو  الطبية،  الحالة  سوء  أو  التغذية،  وسوء  التعليمية  الخبرات   نقص   في  وتتمثل

  البيئية   الخبرات   نقص   ذكر  من  البد   وبالطبع   معينة،  بيد   الكتابة  على   الطفل  إجبار  أو
 .المناسبة البيئية المثيرات  من والحرمان

 : التعلم صعوبات تصنيف

 األخرى؛  الفئات   من  والعاديين  التعلم   صعوبات   ذوي   األطفال  بين  خلط  هناك
  غير   بأنهم  يصفون   االنتباه  بقصور  المصحوب   النشاط  فرط  اضطراب   ذوي   من  فاألطفال

 التعليمات   اتباع  في  صعوبة  يجدون   الذين  المنظمين  غير  والتالميذ   التعلم،  على  قادرين
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  التعلم  بصعوبات   الخاصة  التصنيفات   تعددت   كما  ، التعلم  عن   عاجزين  باعتبارهم   يتميزون 
  العقلية  العمليات   في  الصعوبة  على تصنيفه  في  ركز  من  منهم  المجال  هذا  في  الباحثين  بين

 .األكاديمية والصعوبات  العقلية  العمليات  في الصعوبة على اآلخرون  ركز بينما وحدها

  صنفه   الذي  التعلم  لصعوبات  وكالفنت  كيرك  تصنيف(  2013)  وآخرون   العريشي  يذكر
 : مجموعتين إلى

   Development Learning Disabilities النمائية تعلم صعوبات •

  بالوظائف   تتعلق  التي  الصعوبات   تلك  إلى  النمائية  التعلم   صعوبات   تشير  حيث 
  اضطرابات   إلى  األصل  في  ترجع  الصعوبات   وهذه  المعرفية،  العقلية  والعمليات   الدماغية
 تتعلق   أولية   نمائية  تعلم   صعوبات   على  وتشتمل  المركزي   العصبي  الجهاز  في   وظيفية
 .والفهم والكالم التفكير مثل ثانوية نمائية  تعلم وصعوبات  والذاكرة، واإلدراك االنتباه بعمليات 

 : Academic learning Disabilities أكاديمية تعلم صعوبات •

  أطفال   قبل  من  تظهر  التي  المشكالت   إلى  األكاديمية  التعلم  صعوبات   تشير
  صعوبات  ؛مثل فرعية أنواع على وتشتمل األساسية، الدراسية بالموضوعات  وتتعلق المدرسة
 . والتهجي والحساب  والكتابة القراءة

 :  التعلم صعوبات ذوي  األطفال تشخيص

 : هي  المحكات من مجموعة خالل  من صحيحة بصورة التعلم صعوبات تشخيص يتم

 : التعلم صعوبات ذوي  األطفال تشخيص محكات  -1

 Discrepancy Criterion:  التباين أو التباعد محك. أ

  على   بناء  تتم  التعلم  صعوبات   تشخيص   عملية  أن(  2010)  فواز   كوافحة،  تذكر
 : التالية الحاالت 
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 .الدراسي التحصيل معدل تدني -1
 .الطفل قدرة مع التحصيل تناسب  عدم -2
 . العقلية والقدرة التحصيلي المستوى  بين حاد  وانحراف تباعد  وجود  -3
 . واللغة والكتابة القراءة في صعوبة يسبب  واضح اضطراب  وجود  -4
   Exclusion Criterion: الستبعاد محك. ب

 استبعاد   يتم  التعلم  صعوبات   ذوي   عينة   لتحديد   أنه   إلى(  2004)  إبراهيم   يشير 
 داخل  التباعد   أو  والذكاء،  التحصيل  تباعد   في  سببا   تكون   أن  يمكن  التي  اإلعاقة   حاالت 

  عقليا،  المتخلفين  األطفال  حاالت   استبعاد   يجب   التعلم  صعوبات   يخص   وفيما  ،نفسه  الفرد 
  اضطرابات   و أ  البيئة  مشكالت   وأ  بدنية   إعاقات   أو  حسي  حرمان  من  يعانون   الذين  وكذلك
 .انفعالية

  Special Education Criterion: الخاصة التربية محك. ج

 أن   ومفاده  السابق  بالمحك  يرتبط  المحك  هذا  أن(  2007)  المعايطة  القمش،  يذكر
  عن  فضال  العاديين   التالميذ   مع  المتبعة  التدريس  طرق   لهم   تصلح  ال   التعلم  صعوبات   ذوي 
  من   الخاصة  التربية  من  لون   توفير  يتعين  وإنما  المعاقين  مع  المتبعة  الطرق   صالحية   عدم
 . السابقة الفئات  عن يختلف( والتعليم والتصنيف  التشخيص ) حيث 

 : النضج بتأخر المتعلقة  المشكالت محك. د

  معدالت   أن   بل  آلخر،  طفل  من  تختلف   النمو  معدالت   أن(  2003)  أنيس   يذكر
  مراعاة  يجب   األساس  هذا  وعلى  الساللة،  أو  والنوع  الجنس  اختالف  حسب   تختلف  النضج

  المعايير   حسب   جنس  لكل  بالنسبة  وكذلك  عمرية،  مرحلة  لكل  بالنضج  الخاصة  المعايير
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  عن   النضج  بعوامل  المرتبط  الشديد   بالتأخر  الخاصة   الحاالت   واستبعاد   مجتمع  بكل   الخاصة
 .التعلم صعوبات  لحاالت  التشخيص 

 Neurological Signs Criterion: النيرولوجية العالمات محك. ه

  خالل   من  التعلم  صعوبات   ذوي   على  االستدالل  يمكن  أنه(  2005)   خضر  يشير
  ويمكن   ، المخ  في   البسيطة  اإلصابات   وأ   المخ  في  الوظيفي   أو   العضوي   التلف  مالحظة

 المرضي   التاريخ   وتتبع  المقطعية  األشعة  أو   الكهربي  المخ  رسم  باستخدام   عليها  االستدالل
 :المخ في البسيطة االضطرابات  وتنعكس للطفل

 (. المكاني السمعي، البصري،) اإلدراكية االضطرابات  -

 (.العقلية االضطرابات  الزائد، النشاط) السلوك من المالئمة غير  األشكال -

 .الحركي الوظيفي األداء صعوبة -

 وحل  والتذكر  والتفكير  واإلدراك  االنتباه)  العقلية  العمليات   على  أثره  وينعكس
 مما  منها؛  واالستفادة  وتطبيقها،  التربوية،  الخبرات   اكتساب   بدوره  يعوق   والذي  ،(المشكالت 

 .  الشخصية ونمو واالجتماعي االنفعالي النمو في قصور إلى يؤدي

 : سابقة  دراسات
  :Quaegebeur et al(  2010) وآخرين  بوريكواج دراسة

  الصورة   األطفال  لذكاء  وكسلر  مقياس  على  العينة  أداء  نمط  فحص   إلى  هدفت 
 تراوحت  القراءة  عسر  ذوي   من   طفاًل   60  من   الدراسة   عينة  تكونت   ، الفرنسية  النسخة  الرابعة

  األطفال   لذكاء  وكسلر  مقياس   الدراسة  واستخدمت   ،عاًما  16  إلى  8  سن  من   أعمراهم 
  الرابعة  الصورة   األطفال  لذكاء  وكسلر  مقياس  أن  الدراسة  نتائج  اظهرت   وقد   ،الرابعة  الصورة
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  من   بوضوح  القراءة  عسر   في  المعرفي  والعجز  النموذجية  المالمح  إلى  للوصول  فرصة
  األداء   متوسط  تحليل  أظهر  كما  ،الجديدة  الفرعية  واالختبارات   العاملية  المؤشرات   خالل
  الثالثة   بالمؤشرات   مقارنة  بكثير  أقل  وهو  محدود،  مستوى   عند   العاملة  الذاكرة  مؤشر

  عام   بشكل  العينة  لدى%  68  لـ  مؤشر  أدنى  هو  العاملة  الذاكرة  مؤشر  كان  حيث   األخرى؛
  ذوي   باألطفال  مقارنة  ةالصوتي  القراءة  عسر  ذوي   األطفال  لدى  أضعف  ملحوظ  وبشكل
  الصورة   األطفال  لذكاء  وكسلر  مقياس  أن  إلى  النتائج   أشارت   كما   ة،السطحي   القراءة  ُعسر

  بين   التباين  حساب   عند   وذلك  ،القراءة  تعلم  صعوبات   لتشخيص   كبير  بشكل  مناسب   الرابعة
 . االستداللي والتفكير اللفظية  المقاييس على األداء

 .,Rostami et al(  2012)  وآخرين  رستمي دراسة

 اإلصدار   -  األطفال  لذكاء  وكسلر  مقياس  من  الفارسية  النسخة   مقارنة   إلى  هدفت 
  الصالحية   ولتقييم  المقاييس  بين  االرتباط  لتحديد   المعرفي،  التقييم  منظومة  واختبارات   الرابع

  طفاًل   162 من  العينة  تكونت   وقد   ،التعلم   صعوبات   ذوي   االختبارات   لهذه  المحتملة  المتزامنة
  بشكل   الشامل  النفسي  الطب   مركز  إلى  ُقدموا  ممن  اختيارهم  تم   التعلم  صعوبات   ذوي   من

  التقييم   منظومة   ومقياس  الرابعة  الصورة  األطفال  لذكاء  وكسلر  مقياس   استخدم  وقد   ،منتظم
 لذكاء  وكسلر   لمقياس  الكلية  الدرجة  بين  قوي   ارتباط  وجود   النتائج  وأظهرت   المعرفي،
  حين   في  0.75= ر  المعرفي  التقييم   منظومة  لمقياس  الكلية  والدرجة  الرابعة  الصورة  األطفال
   0.81  و 0.51 بين  ما األخرى  الفرعية لالختبارات  االرتباط درجة تباينت 

  Styck & Watkins:(  2013)واتكينز  و كيست دراسة

 بين   بدقة  التمييز  على  األطفال  لذكاء  وكسر   مقياس  مالءمة  مدى  بحث   إلى  هدفت 
 إعاقات   بدون   اللغة  أحادي   والطالب   اإلنجليزية  اللغة  متعلمي  من  ُمحالة  عينة  من  الطالب 

  االبتدائية   المدرسة  أطفال  من  86  من   الدراسة  عينة   وتكونت   ،المعيارية  العينة  من
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  المشاركين   تصنيف  خالل  من  وكسلر  مقياس  معايير  في  المشاركة  ةيار يالمع  والمجموعة
،  تعلم  صعوبات   بدون   ومجموعة  ،تعلم   صعوبات   ذوي   من  مجمعة  ؛مجموعات   ثالث   إلى
  مقياس  أن   النتائج  كشفت   وقد   ،الرابعة  الصورة   األطفال   لذكاء  وكسلر  مقياس   استخدمت   وقد 

 التعلم   صعوبات   ني ب  زييللتم  الكفاءة  متلكي  الرابعة  الطبعة  –  األطفال  لذكاء  وكسلر
  عن   االضطرابات   تلك  ذوي   زييتم  على  قادر  وأنه  األخرى   المعرفية  العصبية   والصعوبات 

 . األسوياء

 ., Poletti( 2014) بوليتي دراسة

  الصورة   األطفال  لذكاء  وكسلر  لمقياس  المعرفية  الصفحة  بحث   إلى  الدراسة  هدفت 
  172  من   الدراسة   عينة  وتكونت   ،التعلم   صعوبات   ذوي   من  األطفال  من  عينة  مع  الرابعة
 تم   وقد   ، إكلينيكية  بضوابط  محالين  74  بـ  مقارنة  التعلم،  بصعوبات   تشخيصهم  تم  طفاًل 

  الوظائف  تميز  النتائج  أظهرت   وقد   ،الرابع  اإلصدار  األطفال  لذكاء  وكسلر  مقياس  تطبيق
 بـاضطراب   المصابين  األطفال  عند   الرابعة  الصورة  األطفال  لذكاء  وكسلر  لمقياس  العقلية

  األداء   وانخفاض   المعرفية،  والكفاءة  العامة  العقلية  القدرة  بين  كبير  بتناقض   التعلم  صعوبات 
( والترميز  األرقام  –الحروف  تسلسل  و  رقام،األ  وإعادة  المتشابهات،)  الفرعية  االختبارات   في

  النمو   اضطرابات   أساس  ذات   المتعددة  المعرفية  الصعوبات   من   نماذج  تدعم   وجميعها
 .المحددة التعلم صعوبات   مثل العصبي

 .,  Giofrè et al(  2017) وآخرين جيوفري  دراسة

  الرابعة   الصورة  األطفال  لذكاء  وكسلر  لمقياس  التنبؤية  القدرة  تحليل  إلى  هدفت  
 ذوي   من  طفاًل   1383  من  العينة  وتكونت   ،التعلم  صعوبات   ذوي   األطفال  فرز  على

  ، الرابعة  الصورة  األطفال   لذكاء  وكسلر  مقياس  استخدام  تم  وقد   ،المحددة  التعلم  صعوبات 
 القدرة  بين والتباين عام، بشكل الكلية الذكاء ونسبة المعرفية الصفحة أن النتائج أظهرت  وقد 
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 في  ،المجموعات   بين   للتمييز   فعاالً   معياًرا   يمثل   خاص   بشكل   المعرفية  والقدرة  العامة   العقلية
 اضطراب   ذوي   األطفال  مع  التعامل  عند   مفيًدا  األساسي  المعرفي  الملف  فحص   يكون   حين

 .التشخيص  لدعم فعال  بشكل التناقضات  استخدام يمكن  حيث  التعلم، صعوبات 

  :( 2020)  الحميد عبد أحمد أسماء دراسة

  الرابعة   الصورة  األطفال  لذكاء  وكسلر  لمقياس  المعرفية  الصفحة  دراسة  إلى  هدفت 
  على   الدراسة  عينة   اشتملت   ،معاملتهم  المساء  القراءة  تعلم  صعوبات   ذوي   األطفال   من  لعينة

  األطفال  من( 30= ن) و معاملتهم، ساءالمُ  القراءة تعلم صعوبات  ذوى  األطفال من( 30= ن)
 المساء  العاديين   األطفال  من(  30=ن ) و  معاملتهم،  المساء  غير  القراءة  تعلم  صعوبات   ذوى 

  وقد  ،قصدية   بطريقة  اختيارهم  وتم  ،عاًما(  12-9)  بين  ما  أعمارهم   وتراوحت   ،معاملتهم
  المستوى   ومقياس  الرابعة  الصورة  األطفال  لذكاء  وكسلر  مقياس   الباحثة  استخدمت 

  لألطفال  اإلساءة  ومقياس  القرائى  العسر   تشخيص   واختبار  الثقافي  االجتماعي  االقتصادي
  القراءة   تعلم  صعوبات   ذوى   لألطفال  مميزة  نفسية  صفحة  توجد   أنه  النتائج  أظهرت  وقد 

  دالة   فروق   توجد   كما.  الرابعة  الصورة  األطفال  لذكاء  وكسلر  مقياس  على  معاملتهم  المساء
  معاملتهم   المساء  القراءة  تعلم  صعوبات   ذوى   األطفال  درجات   متوسطات   بين  اإحصائيً 
  الصورة   األطفال   لذكاء  وكسلر  مقياس  على   فقط   القراءة  تعلم  صعوبات   ذوي   واألطفال

  صعوبات   ذوى   األطفال  درجات   متوسطات   بين  إحصائًيا  دالة  فروق   توجد   كذلك  ،الرابعة
 لذكاء   وكسلر   مقياس  على  فقط  معاملتهم  المساء  واألطفال  معاملتهم  المساء  القراءة  تعلم

 .الرابعة الصورة األطفال

 : البحث فروض

  في  والعاديين  التعلم  صعوبات   ذوي   األطفال  أداء  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق   توجد  -1
 (.WISC-IV) الرابعة الصورة األطفال لذكاء وكسلر  لمقياس الكلية الذكاء درجة
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  في  والعاديين  التعلم  صعوبات   ذوي   األطفال  أداء  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق   توجد  -2
-WISC)  الرابعة  الصورة  األطفال  لذكاء  وكسلر  لمقياس   العاملية  المؤشرات   درجات 

IV .) 
 بمتوسط  بالمقارنة  التعلم  صعوبات   ذوي   األطفال  أداء  لمتوسط  مميزة  نفسية  صفحة  توجد  -3

-WISC)  الرابعة  الصورة  األطفال  لذكاء  وكسلر  مقياس  على   العاديين  األطفال  أداء
IV .) 
 : البحث منهج

  واإلجابة   البحث   فروض   من   للتحقق  المقارن   الوصفي،  المنهج  الباحثة  استخدمت 
  لذكاء   وكسلر  لمقياس  النفسية  الصفحة  مقارنة  في  تتمثل  التي  ألهدافه   اوتحقيقً   أسئلته،  عن

 . والعاديين التعلم صعوبات  ذوي  األطفال من عينة  لدى الرابعة الصورة والمراهقين األطفال

 : البحث عينة

 والخامس  الرابع)  الصفوف  تالميذ   من  وتلميذة  اتلميذً   60  من  البحث   عينة  تكونت 
 :  كالتالي العينة انقسمت  وقد  الشرقية بمحافظة الحكومية بالمدارس( االبتدائي

 : التعلم صعوبات ذوي  األطفال عينة :أولً 

  الباحثة   قامت   وقد   ،التعلم  صعوبات   من  يعانون   ممن  وتلميذة  اتلميذً   30اختيار   تم
  ومستوى   التحصيل  درجات   بين  والتباين  االستبعاد   محكي  وفق  قصدية  بطريقة  باختيارها

 :يلي كما الذكاء

 التالميذ   النتقاء  2020/2021  الدراسي  العام  في  للتالميذ   المعلمين  تقديرات   مراجعة  تم.  أ
 والرابع  الثالث   للصفوف  والحساب   القراءة  مادتي  في  الرسوب   درجات   على  الحاصلين

 . وتلميذة اتلميذً  36 وعددهم
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 معلومات   على  الحصول  تم  االجتماعي  واألخصائي  النفسي  األخصائي  بمساعدة.  ب 
(  ثقافي  حرمان   انفصال،)  المضطربة  األسر  أبناء  األطفال  الستبعاد   األسرية  الظروف  حول
 لوالدين تالميذ  4 استبعاد  وتم األطفال؛ أداء على األسرية المشكالت  تأثير استبعاد  يتم  حتى

 .  منفصلين

  عن  ذكائها   درجة  تقل  التي   الحاالت   كافة   الستبعاد   للذكاء  وكسلر  مقياس  تطبيق  تم.  ج
 . طفلين استبعاد  وتم درجة 85 من أقل المتوسط

 -النفس   العمر  درجات   على  للحصول  لغوية  النفس  للقدرات   إلينوي   مقياس  تطبيق  تم.  د 
  30  انتقاء  وتم  لغوية  النفس  القدرات   في  المتوسط  من  أقل  األطفال  وانتقاء  للتالميذ   لغوي 
 .اتلميذً 

 :العاديين  األطفال عينة :اثانيً 

 : يلي كما األطفال من قصدية بطريقة اختيارها تم وقد  وتلميذة اتلميذً  30اختيار  تم

 التالميذ   النتقاء  2020/2021  الدراسي  العام  في  للتالميذ   المعلمين  تقديرات   مراجعة  تم.  أ
 الثالث  للصفوف  والحساب   القراءة  مادتي   في  المتوسط  فوق   النجاح  درجات   على  الحاصلين 

 . وتلميذة تلميذا 31  وعددهم والرابع

 معلومات   على  الحصول  تم   االجتماعي  واألخصائي  النفسي   األخصائي  بمساعدة.  ب 
(  ثقافي  حرمان   انفصال،)  المضطربة  األسر  أبناء  األطفال  الستبعاد   األسرية  الظروف  حول
  ا واحدً   اتلميذً   استبعاد   وتم  األطفال؛  أداء  على  األسرية  المشكالت   تأثير  استبعاد   يتم  حتى

 .  منفصلين لوالدين

 .العقلية القدرة في قصور أي وجود  الستبعاد  للذكاء وكسلر  مقياس تطبيق  تم. ج
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 كما   بيانه  وكان  ،(الدراسي  المستوى   –العمر)  حيث   من  للمجموعتين  تجانس  عمل  وتم
 : يلي

 العاديين ذوي صعوبات التعلم ( يوضح متوسط أعمار عينة األطفال 1جدول )

 االنحراف المعياري  المتوسط العدد العينة 

 5.1 120.07 30 العاديين 

 7.88 119.5 30 ذوي صعوبات التعلم 
 

 :البحث أدوات

 : التالية األدوات الباحثة استخدمت

  عبد /وتقنين   ترجمة)  2017  الرابعة  الصورة  –  والمراهقين  األطفال  لذكاء  وكسلر  مقياس -1
 (.البحيري  الرقيب 

  /وثبات   صدق  العزيز،  عبد   عزة/ترجمة (  1996)  لغوية  النفس  للقدرات   إلينوي   مقياس -2
 (2017)  السيد  محمد  ماضي زينب 

 : األدوات لهذه عرض يلي وفيما

  الرقيب  عبد/ترجمة) 2017 الرابعة الصورة  – والمراهقين األطفال لذكاء وكسلر مقياس .1
 (. البحيري 
  ويتألف   الرابعة  الصورة  –  والمراهقين  األطفال  لذكاء  وكسلر   مقياس  استخدام  تم

  المكعبات   تصميم:  هي  رئيسة   اختبارات   10  إلى  مقسمة  ا فرعيً   ااختبارً   15  من   المقياس 
Block Design/   المتشابهات  Similarities/األرقام  إعادةDigit Span/ الصور   مفاهيم  

Picture Concepts/الترميز  Coding/ اللغوية   البنود  Vocabulary  /الحروف  تسلسل 
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 Matraix  المصفوفات   استدالل/Letter-Number Sequencing  األرقام  –
Reasoning/الفهم  Comprehension/ الرمز  عن  البحثSymbol Search،  باإلضافة 

 الحذف/Picture Completion  الصور  إكمال:  هي  تكميلية   اختبارات   5  إلى
Cancellation/ المعلومات  Information/ الحسابArithmetic / الكلمات   استنتاج  

Word Reasoning  درجات  علي  الحصول  في  الرئيسية   الفرعية  االختبارات   وتستخدم 
  لتوفير   التكميلية   الفرعية   االختبارات   تستخدم  بينما.  الكلي  المقياس  ذكاء  ونسبة   المؤشرات 
  فرعية   الختبارات   مقبولة  كبدائل   تستخدم  أنها   إلى   باإلضافة  إضافية   إكلينيكية  معلومات 

 . رئيسة

 : الختبار تقنين

 :  الختبار ثبات

  وتم   ،النصفية  التجزئة  طريقة  منها  طريقة  من  بأكثر  االختبار  ثبات   حساب   تم
 لمعامل   إجرائي  وتعديل  تصحيح  إجراء  تم  ثم  ومن  ،الجزئين  بين   االرتباط  معامل  حساب 
  االختبار   أن  تبين  وقد   التنبؤية،  براون   –سبيرمان   بمعادلة  الطريقة   بهذه  المحسوب   الثبات 
  الثبات   معامل  بلغ  حيث   نتائجه  في   الثقة  يمكن  ولذلك   ،الثبات   من  عالية  بدرجة  يتمتع

  بين   الفرعية  االختبارات   على  الثبات   معامالت   تراوحت   بينما  ،0.986  ككل  لالختبار
  باستخدام  النصفية  التجزئة  حساب   تم  كما  ،دالة  المعامالت   وجميع   ،0,70  و  0,948
  نتائجه   في  الثقة  يمكن  ولذلك  ،عالية  ثبات   بدرجة  يتمتع  االختبار  أن  وتبين  جتمان  معادلة
  بطريقة   الثبات   معامالت   تراوحت   بينما  ،0,958  ككل  لالختبار  الثبات   معامل  بلغ  حيث 

 .دالة المعامالت  وجميع ،0,947 و  0,700بين  جتمان
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 :  الختبار صدق

 وقد   ،المحكمين  صدق  ؛التالية  الصدق  أنواع  خالل  من  االختبار  صدق  حساب   تم
 الداخلي  االتساق  حساب   تم  كذلك،  فأكثر %    90  المحكمين  بين  االتفاق  نسبة  على  حصلت 

  وقد   ،لالختبار  الفرعية  والدرجات   عبارة  كل  درجات   بين   االرتباط  معامالت   حساب   خالل  من
  تنتمي   التي   الفرعي  االختبار  درجة  مع  اإحصائيً   دالة  ارتباط  بدرجة  العبارات   جميع  تمتعت 
  مستوى   عند   دال  وجميعها  ،0,146  و  0,924  بين  االرتباط  معامالت   تراوحت   حيث   إليها،
 إلى  عبارة  كل  وتنتمي  متماسكة  المقياس   عبارات   فإن  وبذلك،  0,05  و  0,01  داللة

  جميع   أن   كما  ،لالختبار  الداخلي  التجانس   على  يدل  مما  يتضمنه  الذي  الفرعي  االختبار
  عند   إحصائيا  الدال  االرتباط  من  عالية  بدرجة  تتمتع  الفرعية  لالختبارات   االرتباط  معامالت 

 . بينها فيما الفرعية االختبارات  محتوى  اتساق يؤكد  وهذا ،0,01 داللة مستوى 

 / وثبات  صدق  العزيز،  عبد  عزة/ترجمة (  1996)  لغوية  النفس  للقدرات  إلينوي   مقياس .2
 : (2017) السيد محمد ماضي زينب

  مكونـات   إلى  تحليلها  يمكن  مركبة  قدرة  أنها  أساس  على  اللغوية  النفسية  القدرات 
  عـن   والتعبير  المنطوقة،  الكلمات   فهم   على  الطفل  قدرة   اختبار  في  وتتمثل  منها،  أبسط

  متجانسة  جمـل  وإكمـال  منطوقـة،  كلمات   في  تفسيرها  منه  يطلب   التي  األشياء  وعن  أفكاره،
 وهذه  ،مغزى   ذات   بطريقـة  المنطوقة  الكلمات   بين  الربط  على  والقدرة  اللغوي،  تركيبها  في

"هي  المكونات    إجرائيا  به  ويقصد   ،"الـسمعي  والترابط  اللفظي،  والتعبير  السمعي،  اإلدراك: 
 اللغوية  النفسية   القدرات   اختبـارات   بطارية  على   أدائه  في  الطفل  عليها  يحصل  التي  بالدرجة

 .الروضة لطفل
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 : الختبار مكونات

  على   فرعي  مجال  كل  يحتوي   فرعيا،  اختبارا  عشر  اثني  من  االختبار  يتكون 
  إعداد  أثناء   روعي  وقد   ،الفرعية  القدرة  تلك  تقيس  التي  واألدوات   المفردات   من  مجموعة
  البيئة   مع  المستخدمة  والكلمات   والصور  األدوات   استخدام  في  التنوع  االختبار  مكونات 
 : هي  للمقياس الفرعية واالختبارات  ،األطفال فيها يعيش التي المصرية

 . AR السمعي االستقبال اختبار -1
 . VRالبصري  االستقبال اختبار -2
 . AA السمعي التداعي اختبار -3
 . VA البصري  التداعي اختبار -4
 . VE اللغوي  التعبير اختبار -5
 .  ME اليدوي  التعبير اختبار -6
 .  GCاللفظي اإلغالق اختبار -7
 . VC البصري  اإلغالق اختبار -8
 . AM المتتالية السمعية الذاكرة اختبار -9

 . VM المتتالية البصرية الذاكرة اختبار -10
 .  السمعي اإلغالق اختبار -11
 االصوات. مزج اختبار -12
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 : الختبار تقنين

 : الختبار ثبات

 :النصفية التجزئة طريقة

  بين  االرتباط معامل حساب   وتم، النصفية التجزئة بطريقة  االختبار ثبات  حساب  تم
  الطريقة  بهذه  المحسوب   الثبات   لمعامل  إجرائي  وتعديل  تصحيح  إجراء  تم  ثم  ومن  ،الجزئين
  ،الثبات   من  عالية  بدرجة  يتمتع  االختبار  أن  تبين  وقد   التنبؤية،  براون   –  سبيرمان  بمعادلة
 تراوحت   بينما  0,986،   ككل  لالختبار  الثبات   معامل  بلغ  حيث   نتائجه   في  الثقة  يمكن  ولذلك

 .دالة المعامالت  وجميع، 0,70 و  0,948 بين  الفرعية االختبارات  على الثبات  معامالت 

  يتمتع   االختبار   أن   وتبين   ،جتمان   معادلة  باستخدام   النصفية   التجزئة  حساب   تم  كما
 ككل   لالختبار  الثبات   معامل  بلغ  حيث   نتائجه  في  الثقة  يمكن  ولذلك  ،عالية  ثبات   بدرجة

  وجميع ، 0,947  و  0,700بين  جتمان  بطريقة   الثبات   معامالت   تراوحت   بينما  ،0,958
 . دالة المعامالت 

 : الختبار صدق

 :  يلي كما الختبار صدق حساب تم

 :  المحكمين صدق

  باستخدام   الفرعية  واالختبارات   التقديرات   مقاييس  في  المحكمين   صدق  تقدير  تم
  األساتذة  من  مجموعة  على  االختبار  عرض   فتم  المحكمين؛  تقديرات   بين  االتفاق  نسبة

  اختيار   وتم  ،الخاصة  والتربية  النفسية  والصحة  التربوي   النفس  علم  في  المتخصصين
 .  فأكثر%   90  المحكمين بين االتفاق نسبة  على حصلت   التي العبارات 
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 : الداخلي التساق

 كل  درجات   بين  االرتباط  معامالت   حساب   خالل  من  الداخلي  االتساق  حساب   تم
  إحصائيا   دالة  ارتباط  بدرجة  العبارات   جميع  تمتعت   وقد   ،لالختبار  الفرعية  والدرجات   عبارة

  0,924  بين  االرتباط  معامالت   تراوحت   حيث   إليها،  تنتمي  التي  الفرعي  االختبار  درجة  مع
  المقياس   عبارات   فإن  وبذلك،    0,05  و  0,01  داللة  مستوى   عند   دال  وجميعها  ،0,146  و

  التجانس   على  يدل  مما  يتضمنه  الذي  الفرعي  االختبار  إلى  عبارة   كل  وتنتمي  متماسكة
  عالية   بدرجة  تتمتع  الفرعية  لالختبارات   االرتباط  معامالت   جميع  أن  كما  ،لالختبار  الداخلي

 االختبارات   محتوى   اتساق   يؤكد   وهذا،    0,01 داللة  مستوى   عند  إحصائيا  الدال  االرتباط   من
 . بينها فيما الفرعية

  الكلية  الدرجة  مع  الفرعية   لالختبارات   االرتباط  معامالت   جميع  تمتعت   كما
 يؤكد   وهذا  ،0,01  داللة   مستوي   عند   إحصائيا  الدال  االرتباط   من  عالية  بدرجة  لالختبار 

 . لالختبار الكلية الدرجة مع الفرعية االختبارات  ى محتو  اتساق

 : وتفسيرها ومناقشتها الفروض نتائج

 : األول الفرض نتائج

 ذوي   األطفال  أداء  بين  إحصائية  داللة  ذات   فروق   توجد "   على  االول  الفرض   نص 
  الصورة   األطفال  لذكاء  وكسلر  لمقياس  الكلية  الذكاء  درجة  في  والعاديين  التعلم  صعوبات 

  المتوسطات   الباحثة  استخدمت   الفرض   هذا  صحة  من  للتحقق  ،("WISC-IV)الرابعة
  بين  الفروق   داللة  عن  للكشف  المستقلة  للمجموعات (  ت )  واختبار  المعيارية  واالنحرافات 
 . المجموعات  متوسطات 
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 البحث  عينة لدى الكلية الذكاء لدرجة المعياري  واالنحراف المتوسط( 2) جدول

 االنحراف المعياري  المتوسط العدد العينة 

 2,19 93,2 30 صعوبات التعلم 

 5,39 100,4 30 العاديين 
 

 

 الدراسة  عينة بين الكلية الذكاء درجة متوسط لمقارنة( ت ) اختبار نتائج( 3) جدول

 العينة 

 

 المتغير 

 صعوبات التعلم 

 30ن = 

 العاديين 

 قيمة ) ت( 30ن = 

 

مستوى  

 ع  م  ع  م  الداللة

 دالة 0.000 5,39 100,4 2,19 93,2 درجة الذكاء الكلية

 ذوي   األطفال  عينة  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق   وجود (  3)  جدول  من  يتضح
  وفيما   العاديين،   اتجاه  في  الكلية  الذكاء  نسبة  في  العاديين  األطفال  وعينة  التعلم   صعوبات 

 :ذلك عرض  يلي

 ذوي   األطفال  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق   بوجود   الفرض   صحة  تحققت 
 لذكاء  وكسلر   لمقياس  الكلية  الذكاء  درجة  في  العاديين  األطفال  وعينة  التعلم  صعوبات 
  بينما   ،(100,4)   العاديين  لألطفال  المتوسطات   قيمة  بلغت   حيث   الربعة  الصورة  األطفال

 الداللة  قيمة   وكانت   ،(93,2)  التعلم  صعوبات   ذوي   األطفال  المتوسطات   قيمة  بلغت 
  العديد  مع  الحالي البحث  نتائج اتفقت  وقد  العاديين، لصالح الفروق  اتجاه وكانت  ،(0,000)

 Rostami  وآخرين  رستمي  دراسة  ؛الدراسات   هذه  من  السابقة؛  والدراسات   البحوث   نتائج  من
et al (2012  ) للنسخة   المتزامنة  الصالحية  على  التعرف  إلى  الدراسة  هدفت   حيث  
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 المعرفي  التقييم  ومنظومة  الرابع  اإلصدار  األطفال  لذكاء  وكسلر  ذكاء  مقياس  من  الفارسية
  واتكينز   و  كيست  دراسة  هدفت   كذلك  ،التعلم  صعوبات   ذوي   األطفال   من  المرضى  لدى

Styck & Watkins (2013  )الثقافة   لتفسير   تشخيصية  ووسيلة  أداة   على  التعرف  إلى  
 دراسة  و  ،للتقييم  المحالين  الطالب   بين  الرابعة  الصورة  األطفال  لذكاء   وكسلر  لـمقياس  واللغة

 في  الفروق   على  التعرف  إلى  هدفت   التيCornoldi et al (2014  )  وآخرين  كورنولدي
  ، التعلم  صعوبات   ذوي   مقابل  الذهنية  اإلعاقة   ذوي   لألطفال(  المعرفية)  النفسية   الصفحة
  النفسية   الصفحة   على   التعرف  إلى  هدفت   حيث Poletti (2014  )  بوليتي  دراسة  وكذلك

 التعلم  صعوبات   ذوي   اإليطاليين  األطفال  لدى  األطفال  لذكاء  وكسلر  لمقياس(  المعرفية)
 أسماء  ودراسة   ،والرياضيات   الكتابي  والتعبير   القراءة  في  الصلة  ذات   والصعوبات   المحددة

 لذكاء  وكسلر  لمقياس   المعرفية  الصفحة  مقارنة  إلى  هدفت   التي(  2020)  عبدالحميد   أحمد 
  واألطفال   معاملتهم   المساء  القراءة  تعلم  صعوبات   ذوى   األطفال  بين   الرابعة  الصورة  األطفال

 أن   على  الباحثين  معظم  اتفاق(  1997)  الخطيب   يذكر  ،فقط  القراءة  تعلم  صعوبات   ذوى 
  حدوث  يمنع  ال  ذلك  أن  إال  عادية،  عقلية  بقدرات   يتمتعون   التعلم  صعوبات   ذوي   األطفال
 الضعف   جانب   يعتبر   األكاديمي   التحصيل  وأن  واالنتباه،  والذاكرة  التفكير  في  مشكالت 
  صعوبات   ذوي   األطفال  أن(  2007)   المعايطة  و  القمش  من  كل  ذكر  كما  ،لديهم  الرئيسي

 قبل  الفكرة  لتنظيم  طويل  وقت   إلى  يحتاجون   حيث   التفكير  عمليات   في  صعوبة  لديهم  التعلم
 أن   إلى(  2016)  غنايم  أشار  كذلك  ،المجرد   التفكير  في  ضعف  إلى  باإلضافة  اإلجابة
  ولديهم   األكاديمي   التحصيل  في  صعوبات   من   يعانون   التعلم  صعوبات   ذوي   األطفال
  وذكر   ، المعرفية  فوق   وما  المعرفية  العمليات   في  وخلل  الزائد،  والنشاط  االنتباه،  في  مشكالت 

 القدرات   تدني):  التالية  األسباب   إلى  األساس  في  تعود   التعلم  صعوبات   أن  (  2002)  عدس
  ويضيف   ،(بوظيفته  العصبي  الجهاز  أو  الدماغ  قيام  عدم  عاطفية،  مشاكل  وجود   العقلية،
  صعوبات   ظهور  إلى  تؤدي  عوامل  من  جملة  هناك  أن  دراسة  خالل  من(  2005)  جمعه



 2022 يناير( األول)الجزء  54العدد                  بقنا                           مجلة كلية اآلداب        

 

- 422 - 

  اإلدراكية،   السرعة  وقلة  ،العاملة  الذاكرة   نقص   ؛مثل  من  المعرفية  العوامل  أبرزها  التعلم
 كما  ،لإلنجاز  الدافعية  ونقص   ،الذات   تقدير  عدم؛  مثل  المعرفية  غير  العوامل  وكذلك
 العمليات   من  أكثر  أو  واحدة  في  التعلم  صعوبات   تظهر  قد   أنه(  2001)  نيان  أبو  يضيف
 الفاعوري   يضيف   كما  ،الشفوية  اللغة  وكذلك  والتفكير  واإلدراك،  والذاكرة،  كاالنتباه،  ؛الفكرية

 بشكل  ر يالتفك استراتيجيات  استخدام عون يستط ي  ال التعلم صعوبات  ذوي  الطلبة أن( 2010)
  الفتقارهم   وذلك  اآلخرون،  الطلبة  فعلي  كما  سلوكهم  فييتك  على  نيقادر   ريغ   وهم  ،عفوي 

  لتسهيل   ريالتفك   استراتيجيات   تعلم  إلى  بحاجة  وألنهم  الذات،   على  طرةيالس  مهارة  إلى
 .دةيجد  مواقف إلى التدريب  أثر نقل على والعمل هم،يلد  االستيعاب 

 : الثاني الفرضنتائج 

 ذوي   األطفال  أداء  بين  إحصائية  داللة  ذات   فروق   توجد "   على  الثاني  الفرض   نص 
  األطفال   لذكاء  وكسلر  لمقياس  العاملية  المؤشرات  درجات   في  والعاديين  التعلم  صعوبات 

  الباحثة  استخدمت   الفرض   هذا  صحة   من  للتحقق"،  (WISC-IV)  الرابعة  الصورة
 داللة  عن   للكشف  المستقلة  للمجموعات (  ت )  واختبار  المعيارية  واالنحرافات   المتوسطات 

 المتوسط  التالي   الجدول  ويوضح  الدراسة،   عينة  المجموعات   متوسطات   بين  الفروق 
  مقياس  على  العاملية  المؤشرات   في  والعاديين  التعلم  صعوبات   لعينة  المعياري   واالنحراف

 . الرابعة الصورة األطفال لذكاء وكسلر
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 الدراسة عينة لدى العاملية المؤشرات لدرجات المعياري  واالنحراف  المتوسط يوضح ( 4) جدول

 النحراف المعياري  المتوسط  العدد  العينة  المتغير 

 مؤشر الفهم اللفظي
 5,65 86,67 30 صعوبات التعلم 

 6,79 99,67 30 العاديين 

 مؤشر الستدلل الدراكي 
 5,84 86,33 30 صعوبات التعلم 

 9,11 99,76 30 العاديين 

 مؤشر الذاكرة العاملة
 9,16 85,53 30 صعوبات التعلم 

 6,65 99,56 30 العاديين 

 مؤشر سرعة المعالجة
 10,27 98,93 30 صعوبات التعلم 

 8,39 100,5 30 العاديين 
 

 العاملية المؤشرات  لدرجات  متوسطات  لمقارنة( ت ) اختبار نتائج  يوضح( 5) جدول

 الدراسة  عينة ىلد  

 العينة 

 

 المتغير 

 صعوبات التعلم 

 30ن = 

 العاديين 

 30ن = 
 قيمة ) ت(

 

مستوى  

 ع  م  ع  م  الداللة

 دالة 0.000 6,79 99,67 5,65 86,67 مؤشر الفهم اللفظي 

مؤشر االستدالل  
 اإلدراكي 

 دالة 0.000 9,11 99,76 5,84 86,33

 دالة 0.000 6,65 99,56 9,16 85,53 مؤشر الذاكرة العاملة

 غير دالة  0.521 8,39 100,5 10,27 98,93 مؤشر سرعة المعالجة 
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 ذوي   األطفال  عينة  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق   وجود (  5)  جدول  من  يتضح
 الفهم   مؤشر )  العاملية  المؤشرات   درجات   في  العاديين  األطفال  وعينة  ،التعلم  صعوبات 
  عدم   إلى  النتائج  تشير  بينما  ،(العاملة  الذاكرة  مؤشر  اإلدراكي،  االستدالل  مؤشر  اللفظي،

 وفيما   المعالجة،  سرعة  مؤشر  في  الدراسة  عينة  األطفال  أداء  بين  إحصائيا  دالة  فروق   وجود 
 :ذلك عرض  يلي

 :اللفظي الفهم مؤشر :أولً 

   :التعلم صعوبات

 ذوي   األطفال  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق   بوجود   الفرض   صحة  تحققت 
  الصورة  وكسلر  لمقياس  اللفظي  الفهم  مؤشر  في  العاديين  األطفال  وعينة  التعلم  صعوبات 

 قيمة   بلغت   بينما  ،(99,67)   العاديين  لألطفال  المتوسطات   قيمة   بلغت   حيث   ،الرابعة
 ،(0,000)  الداللة  قيمة  وكانت   ،(   86,67)  التعلم  صعوبات   ذوي   لألطفال  المتوسطات 

 البحث   نتائج  اتفقت   وقد   ،العاديين  لصالح   اللفظي   الفهم  مؤشر  في  الفروق   اتجاه   وكانت 
  و   كيست  دراسة  نتائج  أكدته  ما  وهذا  السابقة  والدراسات   البحوث   نتائج  من  العديد   مع  الحالي
  –  األطفال  لذكاء  وكسلر  مقياس  أن  النتائج  كشفت (  Styck & Watkins 2013)  واتكينز
 المعرفية   العصبية  والصعوبات   التعلم  صعوبات   ني ب  تميزية  لكفاءة  له  الرابعة  الطبعة

 Ottأوت   يشير  ،العاديين  عن  االضطرابات   تلك  ذوي   زييتم  على  قادر  وأنه  األخرى،
 تظهر  األساسية،   تهاي بن  في  معقدة  حالة  هي  العصبية  التعلم  صعوبات   أن  إلى  ((1997
 في   نةي مع  صعوبة  بأنها  توصف  وقد  ،والوظائف  التعلم  جوانب   من  العديد   في  أعراضها
: اآلتية  الجوانب   من  أكثر  أو  واحدة  في  وتؤثر  المكتوبة،  اللغة  أو  التهجئة،  أو  القراءة،

 الحركية،   والوظائف  ،االموسيق  رموز  مثل  الرمزية،  المهارات   من  ومجموعة  الحساب،
 اللغة  في  تؤثر  وقد   المكتوبة،  اللغة  بإتقان  اخصوًص   تتعلق  وهي   التنظيمية،  والمهارات 
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 صعوبات   ذوي   لألطفال  العصبية  البيولوجية  المظاهر  أن(  2003)  كامل  ويضيف  ،الشفهية
  تحمل  بأخرى   الكلمات   بعض   إبدال  وتركيبه،  تنظيمه   وسوء  الكالم  ظهور  تأخر  تشمل  التعلم

  المتشابهة،   الكلمات   بين   التمييز  صعوبة  الكلمات،  أو  لألحرف  صحيح  غير   لفظا  معناها 
 من  الكلمات   بعض   حذف   الرموز،  مـع   التعامـل  على  القدرة  عدم  القراءة،  في  المستمر  الفشل

  األطفال   أن(  2004)  فخر  أبو   يذكر  كما   ،المطلوبة  غير   الكلمات   بعض   وإضافة  الجملة،
  على  قدرتهم  عدم  في  تظهر  والكالم  بالنطق  تتعلق  مشكالت   يواجهون   التعلم  صعوبات   ذوي 

 كلمة على إليهم الموجهة األسئلة على  إجاباتهم تقتصر ما فغالًبا سليم، بشكل الجمل تركيب 
 هم يلد   ظهريو   ،سليمة  قواعد   على  تقوم  جملة  بناء  في  صعوبة  من   عانون ي  أنهم  كما  ،واحدة
 رك يك  ويذكر  ،مشوه  بشكل  األصوات   وتكرار  الشفهي،  الكالم  في  د يالشد   والبطء  التلعثم

  الصعوبات   تشمل  المدارس  أطفال  لدى  أصاًل   تظهر  التي  المشكالت   أن (  1988)   وكالفانت 
  والتعبير   بالتهجئة  الخاصة  والصعوبات   بالكتابة،  الخاصة  والصعوبات   بالقراءة،  الخاصة
 التعلم،  على  كامنة  قدرة  الطفل  يظهر  نيفح  ،ات ياض يبالر   الخاصة  والصعوبات   الكتابي،

  الطفل   لدى  أن  باالعتبار  ؤخذ ي  له،  المالئم   المدرسي  مي التعل  ميتقد   بعد   ذلك  في  فشلي  ولكنه
 ،الكتابي  التعبير   أو  التهجئة،  أو  الحساب،  أو  الكتابة،  أو  القراءة،  تعلم   في  خاصة   صعوبة
  وتتابعها،   الحروف  تعاقب   تذكر  بآلية  ترتبط  التعلم  صعوبة  أن(  2002)  ات يالز   ويضيف

 كما  ،األرقام   أو  الحروف  لكتابة  اتتابعً   المطلوبة  الدقيقة  والحركات   العضالت   بتناغم  ثم  ومن
  التعبير   أو  اإلمالء  مجال  في  تتشكل  التعلم  صعوبات   أن(  2007)  طةيوالمعا  القمش  رى ي

 .مترابطة جمل صياغة  على القدرة وعدم القلق إلى ترجع التعبير مشكالت  وأن الكتابي،

 :Perceptual Reasoning index الدراكي الستدلل مؤشر

 ذوي   األطفال  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق   بوجود   الفرض   صحة  تحققت 
 وكسلر  لمقياس   اإلدراكي  االستدالل  مؤشر  في  العاديين  األطفال  وعينة  التعلم  صعوبات 
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 قيمة  بلغت   بينما(  99,76)  العاديين  لألطفال  المتوسطات   قيمة  بلغت   حيث   ،الرابعة  الصورة
 ،(0,000)  الداللة  قيمة  وكانت   ، (86,33)  التعلم  صعوبات   ذوي   األطفال  المتوسطات 

 البحث   نتائج  اتفقت   ،العاديين  لصالح  االدراكي  االستدالل  مؤشر  في  الفروق   اتجاه  وكانت 
 Styck  واتكينز  و  كيست   دراسة  منها  السابقة  والدراسات   البحوث   نتائج  من   العديد   مع  الحالي

& Watkins (2013)،   الرابعة   الطبعة  –  األطفال  لذكاء  وكسلر  مقياس  أن  النتائج  كشفت  
  وأنه   ،األخرى   المعرفية  العصبية   والصعوبات   التعلم  صعوبات   ني ب  زييللتم   الكفاءة   متلكي

(  Davies 2000)  دايفس  ودراسة  ،األسوياء  عن  االضطرابات   تلك  ذوي   زييتم  على  قادر
 صعوبات   ذوي   األطفال  بين  اإلدراكية  المشاكل  وجود (  Williams 2002)  وليامز  ودراسة
  ة يعمل  بأنه  اإلدراك(  2009)  ربيع  عرفيُ   ،العاديين  األطفال  بين   وجودها   من  أكثر   التعلم
 هذا  كون يو   الخمس  الحواس  عبر  الحي  الكائن  إلى  الواردة  ةيالحس  ات يللمعط  ريوتفس  ميتنظ 

  تعامل ي  ث يبح   الحي،  للكائن  التراكمية  السابقة  الخبرات   خالل  من  اإلحساسات   لهذه  ريالتفس
(  2007)  وآخرون   هاالهان  يذكر  ،الموقف  ات ي لمقتض  مالئما  تعاماًل   ةيالحس  ات يالمعط  مع
  كليهما  أو السمعي أو البصري  الحسي اإلدراك من يعانون  التعلم صعوبات  ذوي  األطفال أن

  كالتي  البصري   الحسي  اإلدراك  في  مشكالت   من  يعاني  الذي  الطفل  أن  وجد   كما  معا،
 إلى   يميل  قد   أنه  كما،  البصرية  األشكال  وتذكر  رؤية  أو  المختلفة  األلغاز  حل  في  يواجهها

  من  العديد   أن(  2008)  الزيات   يشير  كذلك  ،المتشابهة  واألرقام  المتشابهة  الحروف  إبدال
  الكتابة   صعوبات   ذوي   و  عامة  التعلم  صعوبات   ذوي   الطالب   أن  على  أجمعت   الدراسات 
 والقدرة   البصرية،  كالذاكرة  بالكتابة  ترتبط   التي  الخاصة  النوعية  القدرات   إلى  يفتقرون   خاصة،

  ويضيف   ،المكانية  العالقات   إدراك  على  القدرة  جانب   إلى  الذاكرة  من  االسترجاع  على
  ن ي ب زييالتم عملية في مشكلة واجهي النمائية الصعوبات  ذو الطفل أن إلى( 2001الروسان)

 و   ته،ي كل  في   ريالمث   أو  الشكل  دركي  أن  هيعل   صعب ي   كما  ،ما   لموقف  ةيواألرض  الشكل
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  األرقام  أو  للحروف  المعكوسة  والصورة   حةيالصح   الصورة   ن ي ب  ز يم ي  أن   ضايأ  ه يعل  صعب ي
 .  األشكال أو

 : Working Memory index العاملة الذاكرة مؤشر: اثانيً 

   :التعلم صعوبات

  ذوي   األطفال  بين  إحصائية  داللة  ذات   فروق   بوجود   الفرض   صحة  تحققت 
  الصورة  وكسلر  لمقياس  العاملة  الذاكرة  مؤشر  فى  العاديين   األطفال  وعينة  التعلم  صعوبات 

 قيمة  بلغت   بينما  ،(99,56)   العاديين  لألطفال  المتوسطات   قيمة   بلغت   حيث   ،الرابعة
 ، (0,000)  الداللة  قيمة  وكانت   ،(85,53)  التعلم  صعوبات   ذوي   األطفال  المتوسطات 

 الحالي  البحث   نتائج  اتفقت ،  العاديين  لصالح   العاملة  الذاكرة  مؤشر  في  الفروق   اتجاه   وكانت 
 وآخرين  بور ي كواج  دراسة  نتائج  منها  السابقة  والدراسات   البحوث   نتائج  من  العديد   مع

Quaegebeur et al 2010)  )الذاكرة  مؤشر  األداء  متوسط  بتحليل  أنه  إلى  أشارت   التي 
  كان  حيث   األخرى؛  الثالثة  بالمؤشرات   مقارنة  بكثير  أقل  وهو  محدود،  مستوى   عند   العاملة
 ملحوظ   وبشكل   عام  بشكل  العينة  لدى%  68  لـ  مؤشر  أدنى  هو  العاملة  الذاكرة  مؤشر

 القراءة  ُعسر  ذوي   باألطفال  مقارنة  الصوتي  القراءة  عسر  ذوي   األطفال  لدى  أضعف
  مناسب   الرابعة   الصورة   األطفال   لذكاء  وكسلر  مقياس  أن  إلى  النتائج  أشارت   كما  ،السطحي

  على  األداء  بين  التباين  حساب   عند   وذلك  ،القراءة  تعلم  صعوبات   لتشخيص   كبير  بشكل
 & Styck  واتكينز  كيست   دراسة  جاءت   كذلك  ،االستداللي  والتفكير   اللفظية   المقاييس 

Watkins 2013)  )لذكاء   وكسلر  مقياس  بأن  جاءت   حيث   ،الحالي  البحث   نتائج  مع متفقة 
  العصبية  والصعوبات   التعلم  صعوبات   نيب   زييللتم  الكفاءة  متلكي   الرابعة  الطبعة  –  األطفال
 يعرف  ،األسوياء  عن  االضطرابات   تلك  ذوي   زييتم  على  قادر  وأنه  ،األخرى   المعرفية
  والخبرات   واألفكار  للمعلومات   الفرد   استيعاب   على  القدرة  بأنها  الذاكرة(  2002)   سيسالم



 2022 يناير( األول)الجزء  54العدد                  بقنا                           مجلة كلية اآلداب        

 

- 428 - 

 التي  المواقف  في  الذهن  إلى  واستعادتها  تذكرها  وإمكانية  به،  مرت   التي  والمفاهيم  والمعاني
 صعوبات   ذوي   األطفال  لدى  سةيالرئ  المشكلة  أن(  1998)  الزيات   يذكر  ،ذلك  منه  تتطلب 
 أقل  فهي  التعلم  صعوبات   ذوي   الطلبة  لدى  المدى  قصيرة   الذاكرة  إلى  تعود   الذاكرة   في  التعلم
  بالتسميع   المتعلقة  المالئمة  االستراتيجيات   وتنفيذ   ارياخت   إلى  افتقارها  بسبب   ةليوفاع  كفاءة

 العديد   خالل   من(  2008)  الزيات   ويؤكد   ،وحفظها  المعلومات   ومعالجة   ز،يوالترم  والتنظيم،
 صعوبات   وذوي   عامة  التعلم  صعوبات   ذوي   الطالب   أن  على  أجمعت   التي  الدراسات   من

 البصرية، كالذاكرة بالكتابة ترتبط التي الخاصة النوعية القدرات  إلى  يفتقرون  خاصة، الكتابة
  كما   ،المكانية  العالقات   إدراك  على  القدرة  جانب   إلى  الذاكرة  من   االسترجاع  على  والقدرة
  البصرية   الذاكرة  في  واضحة  مشكالت   من  يعانون   الذين  األطفال  أن(  2003)  كامل  يؤكد 

 ،الحسابية  العمليات   وإجراء  والكتابة   القراءة  تعّلم  في  مشكلة  لديهم   تكون   قد   السمعية  أو
  التعلم  صعوبات   ذوي   األطفال  أن(  (Hallahan 2007  وآخرون   هاالهان  ويضيف
 العمليات   من   غيره   في   يؤثر  ما  وهو  ،المختلفة  بالمعلومات   االحتفاظ  في   صعوبة  يواجهون 

( 2007)  والمعايطة  القمش  يؤكد   كما  ،بها  ويتأثر  قدرات   من  تتطلبه   وما  األخرى،  العقلية
  و أ  الطفل  سمعه   ما  استدعاء  وأ  تذكر  على  القدرة  عدم   في  تظهر  الذاكرة  اختالالت   أن   على
 . للطفل الشفهية اللغة وتطور القراءة تعلم على  يؤثر  مما رآه 

 : Processing Speed index المعالجة  سرعة مؤشر: ثالًثا

   :التعلم صعوبات

  العاديين   األطفال  عينة  بين  إحصائيا  دالة  فروق   بوجود   الفرض   صحة  تتحقق  لم
  العاديين  لألطفال  المتوسطات   قيمة  بلغت   حيث   التعلم،  صعوبات   ذوي   األطفال  وعينة

 قيمة   وبلغت   ،(98,93)  التعلم  صعوبات   ذوي   لألطفال  المتوسطات   قيمة  بينما  ،(100,5)
 هذه  مع  الدراسات   من  العديد   اتفقت   وقد   ،إحصائيا  دالة  غير  قيمة  وهي  ،(0,521)  الداللة
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  الوظائف  في  كبير  التباين   أوضحت   التي  Poletti (2014)  بوليتي  دراسة  منها  الدراسة
 بـاضطراب   المصابين  األطفال  عند   الرابعة   الصورة   األطفال  لذكاء  وكسلر   لمقياس  العقلية

 وآخرين  كورنولدي   ودراسة  ،المعرفية  والكفاءة  العامة  العقلية  القدرة   بين  التعلم  صعوبات 
Cornoldi et al 2014)  )باضطراب  المصابين  األطفال  أداء  في   النتائج  أن   أظهرت   التي 

 كشفت   كما   ،الفرعية  االختبارات   جميع  في   الذهنية  اإلعاقة   ذوي   من  أفضل  التعلم  صعوبات 
 بخالف  األربعة  العاملية  المؤشرات   بين  كبيرا  تباينا  أظهروا  التعلم  صعوبات   ذوي   أطفال  أن

  يعانون   الذين  األطفال  إن  القائلة  الفرضية  النتائج  تؤكد   كما  ،العقلية  اإلعاقة  ذوي   األطفال
  العقلية   القدرة  من  عالية  درجات   على  عموًما  يحصلون   التعلم  صعوبات   ذوي   اضطراب   من

  إدراك  عليهم  صعب ي  التعلم   صعوبات   ذوي   األطفال   أن(  2001الروسان )  يذكر  ،العامة
  والصورة   حةيالصح   الصورة  ن يب   التمييز  كذلك  هميعل  صعب يو   ته، يكل   في  المثير   أو  الشكل

  أن (  2007)  طةيوالمعا  القمش  ويضيف  ،األشكال  أو  األرقام  أو  للحروف  المعكوسة
 حل   وفي  ةي الحساب  ات يالعمل  إجراء  فى  مشكالت   لديهم  التعلم  صعوبات   ذوي   األطفال
 . ةياض يالر  والحسابات  الرموز إتقان على القدرة عدم ذلك عنييو  ،المسائل

 :  الثالث الفرضنتائج 

  ذوي   األطفال  أداء  لمتوسط  مميزة  نفسية  صفحة  توجد "  على  الثالث   الفرض   نص 
 لذكاء   وكسلر   مقياس  على   العاديين   األطفال  أداء  بمتوسط  بالمقارنة   التعلم  صعوبات 
  الباحثة  استخدمت   الفرض   هذا  صحة  من  وللتحقق  ،("WISC-IV)  الرابعة  الصورة  األطفال
(  1)  شكل  من   يتضح   حيث   الدراسة؛  عينات   من  لكل  المركبة  للدرجات   النفسية  الصفحة

  عينة   أداء  وبين  التعلم  صعوبات   ذوي   األطفال  عينة  بين  األداء  في  فرق   وجود (  2)  وشكل
 .  العاديين األطفال
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 تعلم صعوبات  ذوي  األطفال لعينة المركبة الدرجات  لمتوسط النفسية الصفحة( 1) شكل

 
  األطفال  لعينة  العاملية  المؤشرات   درجات   متوسط  أعلى  أن(  1)  شكل  من  يتضح

 مؤشر  درجة   يليها  ،(98,93)   بقيمة  المعالجة   سرعة  مؤشر  درجة  هي  التعلم  صعوبات   ذوي 
  االستدالل   مؤشر  ويتبعها  ،(86,67)  بقيمة  المتوسط  درجات   جاءت   حيث   اللفظي  الفهم

  بقيمة  العاملة  الذاكرة  مؤشر  درجات   متوسط  أقل  اوأخيرً   ، (86,33)  بقيمة  اإلدراكي
  بقيمة   التعلم  صعوبات   ذوي   األطفال  أداء  متوسط  كان  الكلية  الذكاء  درجة  بينما  ،(85,53)
(93,2 .) 

  مؤشر  في  التعلم  صعوبات   ذوو  األطفال  عليها  حصل  درجة   أقل  أن  إلى  يشير   مما
  انخفاض   إلى   الدراسات   تشير  حيث   ،السيكولوجي  التراث   مع  يتفق  ما   وهو  العاملة،  الذاكرة
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  وآخرين   بور ي كواج  دراسة  منها  التعلم  صعوبات   ذوي   األطفال   ىلد   العاملة  الذاكرة  درجات 
Quaegebeur et al (2010)،  واتكينز  كيست  ودراسة  Styck & Watkins (2013 )

 كامل  ،(2008)  الزيات   ،Hallahan (2007)  خرينآو   هاالهان  من  كل  أكده  ما  وهو
  ذوي   لألطفال  المميزة  السمات   إحدى  هي  العاملة  الذاكرة  درجة  انخفاض   سمة  أن(  2003)

 . التعلم صعوبات 

 األسوياء  األطفال لعينة المركبة الدرجات  لمتوسط النفسية الصفحة( 2) شكل

 
  األطفال  لعينة   العاملية  المؤشرات   درجات   متوسط   قيم   أن (  2)  شكل  من   يتضح

 ،تقريبا( 0,95) يساوي  درجة وأقل درجة أعلى بين التبيان وأن ،كبير  بشكل متقاربة العاديين
  تمييز   دون   البعض   بعضها  مع  النوعية  العقلية  القدرات   تناسق  عدم  إلى  يشير  ما  وهو

  ويتبعها  ، (100,5)   بقيمة  المعالجة  سرعة   مؤشر  درجة  جاءت   حيث   األخرى؛  عن  إلحداها 
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 جاءت   حيث   ،اللفظي  الفهم  مؤشر  درجة  يليها   ،(99,76)  بقيمة   اإلدراكي  االستدالل  مؤشر
  بقيمة   العاملة  الذاكرة  مؤشر  درجات   متوسط  أقل  وأخيرا  ،(99,67)  بقيمة  المتوسط  درجات 

 (.  100,4)  بقيمة الكلية الذكاء درجة  متوسط وجاءت ، (99,56)

  من   كل  ألداء  النفسية   الصفحة  بين  فروق   وجود (  2)  وشكل(  1)  شكل  من  يتضح
 :  التالية الجوانب  في العاديين واألطفال التعلم صعوبات  ذوي  األطفال

 درجة  متوسط  أن  إال  المتوسط  حدود   في  جاء  المتوسطات   كال  الكلية  الذكاء  درجة  -1
 . درجة 7,2  ب  التعلم صعوبات   ذوي  األطفال درجة متوسط من أكبر العاديين األطفال

 النفسية  الصفحة   في   ربعةاأل  العاملية  المؤشرات   درجات   متوسط  بين  تباين  يوجد  -2
 درجة  وأقل  ،(98,93)  بقيمة  درجة  أعلى  كانت   حيث   ،التعلم  صعوبات   ذوي   لألطفال

 المؤشرات   بين  كبيرة  اختالفات   يوجد   ال  بينما  ،(13,4)  بينهما  بفارق (  85,53)  بقيمة
  بقيمة   درجة  أعلى  كانت   حيث   العاديين؛  لألطفال  النفسية  الصفحة  في  األربعة  العاملية

  أن   إلى  يشير  ما  وهو  ،(0,94)  بينهما  بفارق (  99,56)  بقيمة  درجة  وأقل  ،(100,5)
  التباين   وجود   هو  التعلم  صعوبات   ذوي   لألطفال  النفسية  للصفحة  المميزة  السمات   إحدى

 . ربعةاأل العاملية المؤشرات  قيم بين
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 :  توصيات

  خطوات  وتحديد   التعلم  صعوبات   ذوي   األطفال  وتقييم  لفحص   خاص   طابع  ذات   ةوحد   إنشاء .1
 . متكامل فريق  خالل من معهم العمل

 . التعلم صعوبات  ذوي  واألطفال ،ا دراسيً  المتعثرين لألطفال األسري  اإلرشاد  خدمات  تقديم .2
 ذوي   األطفال  مشكالت   لخفض   كاديمياأل  قبل  ما  مهارات   لتنمية  تدريبي  برنامج  تصميم .3

 . التعلم صعوبات 
 

 : ةمقترح  بحوث

 ذوي   لألطفال  الخامسة  الصورة  بينيه  –  ستانفورد   لمقياس   النفسية  الصفحة  دراسة .1
 . التعلم صعوبات 

 .الفصل في األطفال بأداء وعالقتها ،التعلم صعوبات  ذوي  األطفال لدى الذات  صورة .2
  الحياة   عن  الرضا  بمدى   وعالقته   التعلم   صعوبات   ذوي   األطفال   أمهات   لدى  المستقبل   قلق .3

 .لديهن
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Abstract 

The study aimed to compare psychological profile of children 

with learning difficulties and normal group on Wechsler intelligence 

scale of children (WISC-IV). The sample of the study consisted of 

(30) children with learning difficulties, with average age of (119.5) 

months and STD of (7.88) months, and (30) normal children with 

average age of (120.07) months and STD of (5.1) months. They were 

chosen from schools in Sharqia Governorate, and the following 

means were used: Wechsler intelligence scale of children (WISC-IV) 

Translated by: Abdul Raqib Al-Buhairi’s (2017) and Illinois Test for 

psycho-linguistic abilities, translated by Azza Abdul aziz, Zainb 

Mady Mohamed. The results of the study showed that there were 

statistically significant differences between the performance of 

children with learning difficulties and normal children in the overall 

IQ on Wechsler intelligence scale of children (WISC-IV). The study 

also found that there are statistically significant differences between 

the performance of children with learning difficulties and normal 

group in scores of the main indicators of Wechsler intelligence scale 

of children (WISC-IV). It also revealed the existence of a distinct 

psychological Profile for both children with learning difficulties and 

the normal ones on the Wechsler intelligence scale of children 

(WISC-IV). 

Keywords: Wechsler intelligence scale for children 4th Edition 

(WISC-IV), psychological profile, learning disorders. 


