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Abstract: 

The main objective of the research is to know the measurementof learning outcome for 

automatically programmed assessment to solve mathematics problems for people with learning 

difficulties. The research has used the experimental approach with the sample members. The 

research took an assessment program which is automatic programmed to measure the learning 

outcomes in mathematical problems for learning disabilitiespeople by (Mohamed Hafes). The 

research has led to a significant result which is that the vast majority of the pupils faces 

difficulties in solving mathematical problems orally, but they can solve some others easily when 

they are presented in symbol mathematical relationships, or abstract mathematical operations. 

Keywords: Evaluation programmer automatically - computational capabilities - Learning 
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  الملخص:
يتمثل هدف البحث الرئيسي في التعرف على قياس نواتج التعلم للتقييم المبرمج آليًا على حل المشكالت الحسابية  

واتخذ البحث برنامج تقييم مبرمج آليًا )الوجيز( لقياس نواتج التعلم في المشكالت الحسابية لذوي  ،لذوي صعوبات التعلم
وخرج البحث بنتائج مهمة وهي أن الغالبية العظمى من التالميذ يواجهون صعوبات  .ظ(صعوبات التعلم من إعداد )محمد حاف

في حل المسائل الحسابية التي تقدم في قالب لفظي، بينما يمكنهم حل بعض هذه المسائل بسهولة عندما تقدم لهم في صورة 
 عالقات رياضية رمزية أو عمليات حسابية مجردة. 

 صعوبات التعلم –القدرات الحسابية  –مبرمج آليًا تقييم  :الكلمات المفتاحية
 :مةمقد

حجـر الزاويـة فـى التعـرف علـى  ،على وجه الخصوص ،وفى التربيـة الخاصة ،يعتبر التقييم التلقائي فى التربية بشكل عام
فأنــه يصــعب علــى واضــع  ،وبــدون تــوافر أدوات القيــاس والتقويـــم المناســبة لكــل فئــة ،وتشخيصــها ،فئــات األطفــال غيــر العــاديين

إلى المكان المناسب لها، وأن يصمم البرامج التربوية المناسبة ومن ثم تقييمها للتعـرف علـى البرامج التربوية أن يحيل تلك الفئات 
وقياس نواتج .مدى فعاليتها  انجـازه الطالـب ويتوقـع مـن .أدائـه على قادرا ويكون الطالب يعرفه أن ينبغي ما تصف عبارات التعلم 

ولتحديد ،دراسي لمقرر دراسته نهاية في  ،التعليميـة )أبـو هاشـم المنظومـة فـي المشـاركة األطـراف لكافـة كبيـرة أهميـة الـتعلم نواتج 
2008) http://www.gulfkids.com/ar/print.php?page=article&id=35( 

وغالًبا ما يسبق  ،ونالحظ أن بعض األطفال يعانون من صعوبات في التعلم مثل وجود مشكلة في التحصيل األكاديمي
اللغـة، مـرده إلـى مشـاكل نطقيـة يعـاني  اكتسـاب  فيظهـر الطفـل تـأخًرا فـي ،من تعلـم اللغـة الشـفاهيةمثل عدم تمكنه  مؤشرات،  ذلك

ذلـك  حيـث أن اللغـة هـي مجموعـة مـن الرمـوز "أصـوات كالميـة وبعـد .الرمـوز مـع  منهـا، وينـتج ذلـك عـن صـعوبات فـي التعامـل
هـذه  فيحلـل هـذا المسـتقبل ،للتعبيـر عـن شـعوره مها المتحـدثالهجائية" المتفق عليها بين متحدثي هذه اللغة والتي يستخد الحروف 
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سـبب لـذلك فـإن ذلـك يـتم إرجاعـه  أو صعوبة في فهم الرسالة دون وجـود  فإذا حدث خلل، ويفهم المراد مما سمعه أو قرأه الرموز، 
 . (337، 2009 ،التعلم )العابدي إلى صعوبة تعلم هذه الرموز، وهو ما نطلق عليه صعوبات 

(http://www.maghress.com/mohammediapress/ 
علــى معــدل أقــل عــن المعــدل الطبيعــي المتوقــع  ولتشــخيص صــعوبة الــتعلم نالحــظ وجــود تــأخر مالحــظ، مثــل الحصــول  

 سـبب عضـوي أو ذهنـي لهـذا التـأخر حيـث أن ذوي صـعوبات الـتعلم تكـون قـدراتهم الطفـل، وعـدم وجـود  مقارنة بمن هـم فـي سـن
 .طبيعية الذهنية 

فصعوبات التعلم هو "حالة مزمنة ذات منشأ عصبي تؤثر في نمو أو تكامل أو استخدام المهارات اللفظية أو غيـر اللفظيـة لـدى  
أفراد ينتمون بدرجة عالية أو متوسطة من الـذكاء وتتـوافر لـديهم فـرص الـتعلم المناسـبة وتختلـف آثـار هـذه الصـعوبات علـى تقـدير 

درجـــة شـــدة الصـــعوبة )الـــديب،  ويـــة والمهنيـــة واالجتماعيـــة ونشـــاطات الحيـــاة الطبيعيـــة بـــاختالفلذاتـــه وعلـــى نشـــاطاته التربالفـــرد 
2000 ،177.) 

 أوفـوق عقليـة متوسـطة بقـدرة يتصـفون الـذين – خاصـة األطفـال – األفـراد إلـى يشـير الـتعلم صـعوبات ومصـطلح
 يعـانون قد أنهم على عالوة .العقلية تلك القدرة على بناءً  منهم، المتوقع عن يختلف الفعلي الدراسي تحصيلهم أن إال المتوسطة،

 الـتعلم بصـعوبات حينئـذٍ  وتعـرف أوالـذاكرة(، أواإلدراك النمائيـة )اإلنتبـاه العقليـة العمليـات مـن أوأكثـر واحـدة فـي قصـوًرا
 إسـتبعاد مـع هـذا .اديميـةاألك الـتعلم بصـعوبات حينئـذٍ  وتعرف،أوالحسـاب أوالتهجـي القـراءة أوالكتابـة فـي صعوبة النمائية،أويعانون

   الشديدة )موقع أكاديمية علم النفس(. النفسية واالضطرابات البيئي والحرمان العقلي والتخلف الجسمية اإلعاقة كافة حاالت
http://www.acofps.com/vb/showthread.php?t=11252 

 إلي ليشير العربية إلى وأمريكا، وترجم إنجلترا في االستخدام شائع Learning Difficultiesالصعوبات  ومصطلح
 :التساؤل إلي وانتهى التعلم، عن أوالعجز التعلم على القدرة عدم إلى ليشير العربية اللغة إلى حرفًيا وقد ترجم .التعلم صعوبات

 (.2004،92سليمان، (اإلنسانية؟ ترجمهال إلى أم الحرفية الترجمه إلي راجع هذا هل
 :مشكلة البحث

المعالجه الحسابية )الفهم الحسابي  العسر الحسابي مرض قد يتحول الى اعاقة جزئية. وهو صعوبه في اكتساب مهارة
م حسب الحسابية، اتجاهات األرقام، فهم المسائل الكالمية، ترتيب األرقا والحل الحسابي( وتتميز بصعوبات في فهم الرموز

الى مشكالت في تعلم الحقائق  األصغر وفهم الكميات بدون عد. والتعامل مع االرقام واستيعاب قيمتها مما يؤدي األكبر أو
المرض قد يتحول الى اعاقة جزئية. ورغم ان الكثير من المعسرين  المتعلقة باالرقام وخطوات حل المسائل الحسابية، وهذا

 .ضيات، باالضافة الى صعوبات اخرى في اللغة الشفهية والتحريرية )موقع مدرسة النور بطمرةصعوبات في الريا حسابيًا لديهم
(https://sites.google.com/a/alnur.tzafonet.org.il/math1/-1-7. 

البسيطة التي  يتعلمون الحساب في المدارس تعلمًا نهائيا متدرجا وتراكميا، لذا فان الصعوبات وقد وجد ان االطفال
المتطلبات في مادة الحساب كل عام دراسي،هذا باالضافة  تزداد لتصبح اكثر خطورة بزايدة،هها الطفل في المراحل المبكرةيواج

لهم صعوبات  حسابيا على حفظ الحقائق االساسية للجمع والطرح والضرب والقسمة، واستدعاؤها يسبب الى عدم قدرة المعسرين
الحقائق الرياضية البسيطة. أي أن العمليات المعرفية  راسية االخرى التي تعتمد علىكثيرة في مساحة الحساب وفي المواد الد

لدى هؤالء التالميذ تعمل من الناحية العضوية بشكل جيد، ولكن الخلل يكمن في عدم مقدرتهم على التوظيف الفّعال لهذه 
ذوي صعوبات التعلم على استراتيجيات البرمجة اآللية العمليات. فقد وجدت الدراسات بشكل عام نجاًحا عالًيا في تدريب التالميذ 

http://www.acofps.com/vb/showthread.php?t=11252
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عملية  -عملية التشكيل  -وهناك أربع استراتيجيات تفكير للتالميذ ذوي صعوبات التعلم تشمل )عملية التركيز  ،للحاسب اآللي
  .عملية التوسع( )موقع مدرسة النور بطمرة -التطبيق 

(https://sites.google.com/a/alnur.tzafonet.org.il/math1/-1-7 . 
اثر استخدام التعليم المبرمج في مستوى األداء المهاري للعمليات  التعرف على إلى (2011وقد تطرقت دراسة البنا)

القياس  وقد دلت نتائج .العملية خالل المقارنة بين اثر طريقة التعليم المبرمج والطريقة التقليدية المتبعة في الدروس الحسابية من
جاءت طريقة البرمجة  -رفع مستوى االداء المهاري  ى )تفّوق طريقة البرمجة مع المدرس على الطرائق األخرى فيالبعدي عل

ومن هنا كان إتجاه الباحث في  .حلت الطريقة التقليدية بالمرتبة الثالثة( -األداء المهاري فقط  بالمركز الثاني في رفع مستوى
ما هي وتنبثق مشكلة البحث الحالي في التساؤل اآلتي:  ،تخفيف حدة تلك الصعوباتإستخدام التقييم التلقائي آليا من أجل 

 فعالية برامج التقييم التلقائي لتنمية قدرات ذوي صعوبات التعلم في الحساب؟ 
 :أهداف البحث

لحسابية لذوي يتمثل هدف البحث الرئيسي في التعرف على قياس نواتج التعلم للتقييم المبرمج آليًا على حل المشكالت ا 
 .صعوبات التعلم

 :ويتفرع من هذا الهدف األهداف التالية
 التعرف على كيفية استخدام التقييم التلقائي على الحاسب اآللي. -1
 التعرف على كيفية قياس نواتج التعلم في حل المشكالت الحسابية. -2
الميــذ ذوي صـعوبات الـتعلم والـذي يعــود التعـرف علـى أسـباب المشــكالت األكاديميـة فـي مقـرر الحســاب التـي يعـاني منهـا الت -3

 إلى فشلهم العام في عكس المعرفة بالعمليات المعرفية أكثر من مجرد اضطراب في هذه العمليات.
 :أهمية البحث

 :تكمن أهمية البحث في اآلتي 
 :األهمية النظرية -

ومشكالت أطفال ذوي  يكتسب البحث أهميته النظرية في إعداد اإلطار النظري ويتم من خالله إيضاح خصائص 
كما يساعدهم على قياس  ،والذى يكون بمثابة وسيلة إعانه للقائمين على رعاية األطفال والعاملين فى المجال ،صعوبات التعلم

 نواتج التعلم بشكل متتابع لدى الطفل والتي في ضوئها يتم تحسن حالته.
 :األهمية التطبيقية -

اإلستفادة من نتائج الدراسات والبحوث السابقة في االستفادة من برنامج التقييم  تمتد األهمية التطبيقية للبحث الحالي في
نعكاس ذلك على حالة الطفل  .التلقائي لطفل صعوبات التعلم وبيان مدى إستفادة المعلمين منه وا 

 :مصطلحات البحث
 :Automatic evaluationالتقييم التلقائي 

ي صعوبات التعلم للتعرف إلى جوانب القوة والضعف من خالل الدرجات يعرف اجرائيًا بأنه تقييم أداء الطالب ذ 
 .المباشرة لحل المشكالت الحسابية

 :Learning disabilitiesصعوبات التعلم 
ويعرف اجرائيًا في هذا البحث أنه اضطراب لألطفال  ،هو اضطراب يعاني منه األطفال إما أن يكون نمائيًا أو أكاديمياً 

 خفاضًا في القدرة على حل المشكالت الحسابية ويستبعد من هؤالء المعوقين عقليًا وذوي اإلعاقات المختلفة.اللذين يظهرون ان
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 :محددات البحث
 - :األدوات واألساليب اإلحصائية المستخدمة وذلك على النحو التالى ،العينة ،يحدد البحث فى إطار المنهج

  :المنهــج المستخدم -
 .التجريبى مع أفراد العينةيستخدم البحث المنهج شبه  

  :العينـــــة -
أطفال ذوي صعوبات التعلم الذين يعانون من صعوبات التعلم في المشكالت  (10تشتمل عينة البحث على ) 
 الحسابية.

 :أدوات البحث -
 حمد حافظ(برنامج الوجيز للتقييم تلقائي لقياس نواتج التعلم في المشكالت الحسابية لذوي صعوبات التعلم )إعداد / م

 :الخلفية النظرية
تقاناً   وأكثر مناسبة للحاجات الفردية لكل من  ،إن تكنولوجيا الحاسبات اآللية سوف تجعل عمليات التقويم أكثر مـرونة وا 

 :حيث يمكن لتلك التكنولوجيا أن ،المتعلم والمعلم على حد سواء
عبر االنترنت، والتقويم عـن بعـد، والتقـويم بالمراسـلة، والتقـويم تساعد فى وجود أساليب تقويم حديثة غير تقليدية مثل: التقويم  .1

 ر.والتقويم المصو  المبرمج بالكمبيوتر، وبنوك األسئلة،
تقدم مجموعة متنوعـة مـن طـرق تصـميم االختبـارات غيـر التقليديــة، وطـرق إجاباتهـا كاالختبـارات المصـورة التـى تـتم صـياغة  .2

 .لواقع من خالل تقنيات الكمبيوترأو مواقف محاكاة لمفرداتها فى مواقف حقيقية واقعية حية 
ل وذلـك مـن خــال ،مجـاالت والموضـوعات التـى يدرسـونهتحفـز المتعلمـين علـى التفاعـل اإليجـابى مـع الخبـرات والخبـراء فـى ال .3

 .تزويدهم بتغذية راجعة مستمرة
اخل حجرة الدراسـة، إلـى قدرتـه علـى تقـويم تساعد فى نقل محور التقويم من قياس قدرة المتعلم على حفظ وتذكر ما يتعلمه د .4

 .مجاالت مختلفةوتطبيق تلك الخبرات والمعلومات فى 
)أبو تسهل وتسرع من عملية التعلم ونقل المعلومات والخبرات المختلفة للفئات الخاصة، وكذلك تقييمهم والتعامل معهم  .5

  http://www.gulfkids.com/ar/print.php?page=article&id=35   (.2008هاشم، 
 : فإن أهم تطبيقاتها فى مجال التربية الخاصة على النحو التالي ذلكوفى ضوء  

 :Objective Evaluationالتقويم الموضوعى  -
إال أن هناك بعض  ،على الرغم من شيوع استخدام النظرية الكالسيكية فى تصميم االختبارات وتحليل وتفسير نتائجها 

 :ويمكن حصر تلك المشكالت فيما يلى ،ضوعية هذا االستخدامالمشكالت التى تقلل من دقة ومو 
 .ختبار بقدرة األفراد المفحوصينتأثر خصائص مفردات اال -
 .ية للفرد فى اختبار ما بمفرداتهتأثر الدرجة الكل -
 .عدم توافر وحدة قياس ثابتة -
 .لفةستخدام اختبارات تحصيلية مختعدم إمكانية المقارنة بين تحصيل األفراد فى حالة ا -
 .بات االختبار بالموقف االختبارىتأثر ث -
 .نظرية الكالسيكية بمفردات جديدةصعوبة إثراء االختبارات المعدة باستخدام ال -
 .ميع أفراد العينة موضع االختبارتساوى تباين أخطاء القياس لج -
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قـة والموضـوعية فـى القيـاس وقد استثارت تلـك المشـكالت العلمـاء المتخصصـين فـى القيـاس النفسـى والتربـوى للبحـث عـن الد -
السلوكى حتـى يقتـرب هـذا القيـاس إلـى العلـوم الطبيعيـة، والتـى تتميـز بعـدم تـأثر نتـائج القيـاس بـاألداة المسـتخدمة طالمـا أنهـا 
أداة مناسـبة لتقــدير الظــاهرة، كمــا يكــون تــدرج األداة بوحــدات قيـاس متســـاوية ال تعتمــد وال تتــأثر بالعناصــر التــى تقــدر عنــدها 

 (2008 ،أبو هاشمهرة الظا
 http://www.gulfkids.com/ar/print.php?page=article&id=35  

يقصد بها أن درجة الفرد فى االختبار ال يجب أن تعتمد على عينة  Objective( أن الموضوعية 2000ويذكر عالم ) 
م يوازن أداء الفرد الذى يطبق عليه االختبار فيما ففى االختبارات النفسية المقننة تشتق الدرجات الخام من عينة التقنين ث ،األفراد

كما أن  ،أى يصبح االختبار محكومًا بالعينة ،فإذا تغيرت العينة فقدت هذه المعايير داللتها ،بعد بمعايير مشتقة من هذه العينة
باختالف االختبار الذى  إال أن درجة الفرد تختلف عادة ،الفرد يحصل على الدرجة نفسها فى أى اختبارين يقيسان نفس السمة

 .بعينة المفردات التى يختبر بها يطبق عليه، أى أن درجته تصبح محكومة
أو بأداء الفرد ذاته فى  ،والتقويم الموضوعى ال يعتمد فى نظامه المرجعى على مقارنة نتائج أداء المتعلم بأداء الجماعة

عالقة احتمالية بين األداء المالحظ للفرد فى االختبار أو بل يعتمد على تقدير  ،وقت الحق أو فى اختبار أو مقياس آخر
 .(59، 2001،والسمات أو القدرات التى تكمن وراء هذا األداء وتفسره )صبرى والرافعى ،المقياس

وقد أسفرت جهود الباحثين فى مجال التقويم التربوى عما يسمى بالتقويم الموضوعى والذى يتمثل فى نظرية السمات 
فاالختبارات النفسية والتربوية  ،Item Response Theoryأو نظرية االستجابة للمفردة  Latent Trait Theoryالكامنة 

وبالرغم من أن هذه  ،بعامة تفترض أن هناك سمات أو خصائص معينة يشترك فيها جميع األفراد ولكنهم يختلفون فى مقدارها
يمكن االستدالل على مقدارها من السلوك المالحظ للفرد المتمثل فى السمات كامنة وال يمكن قياسها بطريقة مباشرة إال أنه 

فالسمة التى تكمن وراء استجابة الفرد على مفردات  ،وهذا ما يبرر تسميتها بالسمات الكامنة ،استجاباته على مفردات االختبار
ولكن يمكن أن تكمن سمة  ،عددى تختلف عن السمة التى تكمن وراء استجابته على مفردات اختبار مكانى أو ،اختبار لفظى

لذلك فإن الهدف األساسى لكل من النماذج  ،واحدة وراء استجابته على مفردات اختبارين مختلفين متعلقين بنفس المحتوى
الكالسيكية ونماذج السمات الكامنة هو تحديد العالقة بين استجابات األفراد على اختبار معين والسمة الكامنة وراء هذه 

واألمر األكثر أهمية فى القياس النفسى والتربوى بعامة هو تحديد مقدار السمات الكامنة وراء أداء األفراد على  ،تجاباتاالس
واتخاذ قرارات معينة بشأنهم فى ضوء  ،االختبارات المختلفة واالستفادة منها فى تفسير النتائج والتنبؤ بسلوكهم فى مواقف مماثلة

 .(1987،21 ،)عالم هذا التقدير الكمى للسمات
ونظرًا العتماد نظرية السمات الكامنة على فرضية أساسية مؤداها أن القيمة االحتمالية الستجابة فرد لمفردة اختبارية 

فإن ذلك يتطلب  ،وخصائص المفردة التى يحاول اإلجابة عنها ،تكون دالة لكل القدرة التى يفترض أن االختبار يقيسها لدى الفرد
وعادة نحتاج إلى قيمة عددية  ،واآلخر يتعلق بالمفردة االختبارية ،أحدهما يتعلق بالفرد :علومات من مصدرينالحصول على م

وقيمة عددية أو أكثر تتعلق بالمفردة  ،Ability Parameterوهى بارامتر القدرة المقاسة لدى الفرد  ،واحدة تتعلق بالفرد
 ،وفى ضوء عدد بارامترات المفردات )الشرقاوى وآخرون Item Parameters ()بارامتر أو بارامترات المفردة االختبارية
  (.2001 ،عالم) (،2000 ،عالم)(، 1998 ،كاظم) ،(1996

 :Alternative Evaluation التقويم البديل -
يعتمد على ذلك التقويم الذى  ،دعت التوجهات الحديثة فى مجال التقويم التربوى إلى نوع من التقويم يعرف بالتقويم البديل

وتقوم فكرة هذا  ،حيث تختلف تلك المعرفة من سياق آلخر ،االفتراض القائل بأن المعرفة يتم تكوينها وبنائها بواسطة المتعلم
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والتقويم  ،النوع من التقويم على إمكانية تكوين صورة متكاملة عن المتعلم فى ضوء مجموعة من البدائل بعضها أو جميعها
م الفعلى لألداء ألننا بذلك نعلم إذا ما كان الطالب قادريين على استخدام ما تعلموه فى مواقف الحياة المدرسية الحقيقى هو التقوي

ذا ما كانوا قادرين على التجديد واالبتكار فى المواقف الجديدة ،التى تقترب كثيرًا من مواقف الحياة الفعلية ولهذا النوع من  وا 
ب والمعلمين التغذية الراجعة والفرص التى باستطاعتهم استخدامها لمراجعة أدائهم لهذه التقويم خاصيتان هما )يوفر للطال

يقوم على مهمام أصيلة أى المهام التى تعلم الطالب األعمال التى تواجه الكبار فى مجال  -األعمال أو أعمال مشابهة لها 
 .(Wiggins، 1998، 24)عملهم( 
لقياس والتقويم النفسى والتربوى استخدامًا تقليديًا فى إنجاز بعض األعمال، كالتحليل وقد يستخدم الكمبيوتر فى مجال ا 

اإلحصائى للبيانات الناتجة عن تطبيق االختبارات والمقاييس النفسية للتحقق من خصائصها السيكومترية " الثبات والصدق 
نما امتد  ،سى والتربوى لم يعد يقتصر على هذا الجانبإال أن استخدام الكمبيوتر فى مجال القياس والتقويم النف0والمعايير"  وا 

  :ليشمل جوانب أخرى أكثر تكنولوجية وأصبح له تطبيقاته المعاصرة والتى يمكن االستفادة منها فى مجال التربية الخاصة وهى
 التقويم المبرمج آليًا: -

تطبيقها من خالل الكمبيوتر، ويمكن تنفيذها قبليًا  يتم ،ويعتمد هذا النوع من التقويم على اختبارات ومقاييس مبرمجة آلياً  
وفيه يتم تقديم  ،أو مصورة ،أو تحريرية مكتوبة ،أو بعديًا أو أثناء المواقف التعليمية وذلك من خالل اختبارات لفظية منطوقة

الكمبيوتر هو الذى يختار ومعنى هذا أن  ،األسئلة إلى المفحوص بالتتابع وفقًا لمستوى قدرته وسرعته فى اإلجابة عن السؤال
ويعد هذا النوع من التقويم من  ،المفردات لكل فرد طبقًا لمستوى قدرته وزمن إجابته عن السؤال السابق فيختار له السؤال التالى

من ويمتاز هذا النوع ، وقد يكون مكلفًا نوعًا ما ،أحدث التوجهات فى مجال التقويـم النفسى والتربوى ولكنه يتم بصورة فردية
التقويم بالمتعة والتشويق خصوصًا مع تقدم البرمجة وانتشار الكثير من برامج التقويم الذاتى المعتمدة على حل المشكالت 

باإلضافة إلى تقديم اختبارات مناسبة لمستويات وقدرات األفراد بما يتيح التدرج من حيث السهولة والصعوبة  ،والذكاءات المتعددة
 (.2008 ،)أبو هاشم وتوفير الوقت وتطبيق ما يعرف بمبدأ تفريد التقويم ،فى الفقرات أو األسئلة

 http://www.gulfkids.com/ar/print.php?page=article&id=35  
 بنوك أسئلة: -

تتم االستعانة بالحاسب اآللي فى مجال التقويم النفسى والتربوى من خالل تصميم ما يعرف ببنوك األسئلة، والفكرة التى  
مع تصنيف هذه األسئلة فى ذاكرة الحاسب طبقًا  ،ها تتمثل فى تخزين كم هائل من األسئلة فى مختلف مجاالت المعرفةتقوم علي

ويتم  ،بحيث يكون لكل سؤال خصائصه اإلحصائية الناتجة عن تطبيقه فى الميدان لحساب هذه الخصائص ،لخصائص عديدة
وكذلك معادلة هذه  ،لصعوبة متحررة من طبيعة خصائص أفراد العينةعمل تدريج لهذه األسئلة طبقًا لمستويات السهولة وا

ويعتمد ذلك على برامج إحصائية وبرامج تخزين واستدعاء  ،األسئلة إلمكانية عمل المقارنات بين نتائجها من حيث المستوى
 (.2008 ،)أبو هاشمباستخدام أحد نماذج االستجابة للمفردة 

 http://www.gulfkids.com/ar/print.php?page=article&id=35  
 : صعوبات التعلم -

وتعد صعوبات التعلم من المجاالت الحديثة نسبيًا التي استرعت انتباه المتخصصين في مجال التربية الخاصة، حيث 
ام إلى ازداد االهتمام بها اعتبارًا من النصف الثاني من القرن العشرين، بيد أن هذا االهتمام أخذ يتزايد بصورة ملحوظة من ع

في مرحلة الطفولة  -في الغالب  -آخر، علمًا بأن هذه المشكلة تشمل عددًا غير قليل من التالميذ، خاصة أن مشكالتهم تظهر 
 .(67، 2006المتأخرة بعد التحاقهم بالمدرسة، ألنها تظهر في مجال التعليم األكاديمي بصفة أساسية )الشخص، 
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ربية، الصحة النفسية، اإلرشاد النفسي، الطب النفسي، طب األطفال، هذا إلى واهتم بهذا الميدان علماء النفس والت 
جانب اهتمام أولياء أمور التالميذ الذين يعانون من تلك الصعوبات بالبحث عن خدمات تربوية ألطفالهم لمن تقل مستويات 

انخفاض في مستوى الذكاء )عكاشة،  تحصيلهم الدراسي عن أقرانهم في الوقت الذى ال يعانون فيه من أية إعاقات حسية أو
2009 ،2.) 

( إلى أن صعوبات التعلم األكاديمية يقابل 164، 2000وسليمان ) Beveridge (1996,5-6)يشير كاًل من بيفيردج  
والتي ترجع لظروف خاصة بالمنهج ومحتواه، طبيعته، ومستواه، وهذا المصطلح يمثل  Learning Difficulties مصطلح

 م البحث الحالية في تناولها للصعوبات األكاديمية المرتبطة بالقراءة.موضوع اهتما
ويمثل تعريف صعوبات التعلم واحدة من أكثر المشكالت الضاغطة على المشتغلين في هذا المجال، األمر الذي يرجع  

األكاديمية موضع  لكثرة تخصصات المهتمين بمجال صعوبات التعلم، وفيما يلي عرض لبعض تعريفات ذوي صعوبات التعلم
 اهتمام البحث. 

التالميذ الذين يتعرضون لصعوبات التعلم بأنهم هم الذين ال يستطيعون اإلفادة من  (1979، )سيد عثمان"" يحددو  
خبرات أو أنشطة التعلم المتاحة في حجرة البحث أو خارجها، وال يستطيعون الوصول إلى مستوى اإلتقان الذي يمكن أن يصلوا 

بعد من هؤالء التالميذ المتخلفون عقليًا و المعوقون جسميًا والمصابون بأمراض أو عيوب السمع أو البصر)عثمان، ه ويستيإل
1979 ،29). 

التلميذ صاحب الصعوبة بأنه " تلميذ ذو ذكاء عادي وليس لديه مشكالت انفعالية  Jonson,1981ويعرف "جونسون"  
 يع إتقان الموضوعات الدراسية األساسية"واضحة وله بصر وسمع عاديان، ولكنه ال يستط

 (Wilhart & Sandman, 1988, 179) 
أنه بالرغم من أن هذه الفئة تتميز بذكاء مرتفع إال أنها تعاني من صعوبات محددة في التعلم،  (1985)ويرى "ريبر" 

جراء العمليات الحسابية.   (Reber, 1985,396)كالقراءة والكتابة وا 
أننا نجد في مجال التعلم عددًا من التالميذ ذوي ذكاء متوسط أو فوق المتوسط  ىإل (1987) ،اوي"أنور الشرق "ويشير 

التعلم في إطار النظم التعليمية العادية، هذه  ىوال بالمتخلفين عقليًا، إال أنهم غير قادرين عل بالمكفوفينال هم بالصم وال 
 ،تحت ما يعرف بأصحاب الصعوبات الخاصة في التعلم )الشرقاوي في الوقت الحاضر توصفالمجموعة من التالميذ هي التي 

1987 ،4–5 .) 
ويعرف التالميذ ذوي صعوبات التعلم بأنهم األفراد الذين لديهم عجز في مجال محدد من الوظائف العقلية مثل القراءة  

 ,Kollingian & Sternberg, 1987) .هم أيضًا ذكاء عامًا متوسطًا أو فوق المتوسطديوالحساب أو التهجي وفوق ذلك فإن ل
8-17 .) 

التعلم هي: "عدم مقدرة التالميذ على فهم و تطبيق ما يقدم لهم من معلومات  صعوباتويؤكد عزيز قنديل على أن  
بشرط أال يكون لديهم أي معوقات صحية، أو نفسية و يتضمن ذلك انخفاض في مستوى تحصيلهم عن المستوى المتوقع" 

 (.27، 1990)قنديل، 
ويشير أحمد ابراهيم ومسعد عبداهلل إلى أن ذوي صعوبات التعلم مجموعة من التالميذ يظهرون انخفاضًا في التحصيل  

الدراسي عن أقرانهم العاديين، على الرغم من أنهم يتمتعون بذكاء عادي، أو فوق المتوسط، ويعرف إجرائيا من خالل الدرجة 
 .(40، 1995 ،تشخيص صعوبات التعلم )ابراهيم و عبداهلل التي يحصل عليها الفرد في استبيان

ويري يعقوب موسى أن مصطلح صعوبات التعلم يصف مجموعة من التالميذ يظهرون انخفاضًا في التحصيل الدراسي  
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جدًا، مادة دراسية أو أكثر رغم أنهم يتميزون بذكاء عادي، أو فوق المتوسط وأحيانًا مرتفع  فيهم منن التحصيل المتوقع ع
 (. 96، 1996موسى، )والمتخلفون عقليًا  المعوقونويستبعد من هؤالء 

كما يعرفها محمد مصطفى حسنين بأنها "عدم قدرة التالميذ على تذكر أو فهم ما يقدم لهم من مفاهيم، أو استخدامها  
ية مفردة من مفردات االختبارات في حل المشكالت لمادة ما و تعتبر الصعوبة موجودة إذا بلغت نسبة أخطاء التالميذ على أ

 (.23، 1997% فأكثر" )حسنين، 25التشخيصية لمادة دراسية 
ويرى فتحي الزيات أن التلميذ يعتبر من ذوي صعوبات التعلم إذا سجل انحرافًا في األداء بين قدراته أو استعداداته أو  

لمهارات األكاديمية السبع وهي مهارة القراءة، الفهم القرائي، مستوى ذكائه، وتحصيله أو انجازه األكاديمي في واحدة أو أكثر من ا
، 1998أو الرياضية، االستدالل الرياضي، التعبير الكتابي، التعبير الشفهي، أو الفهم السمعي )الزيات،  الحسابيةالعمليات 

89.) 
ن األطفال داخل الفصل ويعرف السيد سليمان مصطلح ذوي صعوبات التعلم بأنه يشير إلى مجموعة غير متجانسة م 

الدراسي العادي، وذوو ذكاء متوسط أو فوق المتوسط يظهرون اضطرابات من خالل التباعد الواضح بين التحصيل المتوقع، 
والتحصيل الفعلي لديهم في المهارات األساسية لفهم واستخدام اللغة المقروءة، أو المسموعة، والمجاالت األكاديمية 

 .(126، 2000األخرى)سليمان، 
يعرف محمد جمعة صعوبات التعلم بأنها مصطلح عام يستخدم لوصف مجموعة من التالميذ يظهرون انخفاضًا في و  

تحصيلهم الفعلي عن تحصيلهم المتوقع في األداء على اختبار تشخيصي محكي المرجع بالرغم من أنهم يتمتعون بذكاء عادى 
ت صعوبات التعلم المعوقون والمتخلفون عقليًا وذوو اإلعاقات المتعددة أو فوق المتوسط وأحيانًا مرتفع ويستبعد من حاال

 (.9-8، 2010جمعة،)
 :تصنيف صعوبات التعلم -

  Developmental Learning Disabilities صعوبات التعلم النمائية )أ(:

في تحصيله األكاديمي مثل اإلدراك ويقصد بها تلك الصعوبات التي تتناول العمليات العقلية والمعرفية التي يحتاجها التلميذ  
واالنتباه والتفكير واللغة والذاكرة وهذه الصعوبات ترجع أصاًل إلى اضطرابات وظيفية في الجهاز  (البصري والسمعي)الحسي 

 :ويمكن أن تنقسم بدورها إلى ،العصبي المركزي
 :تتعلق بعمليات االنتباه، اإلدراك والذاكرة.  صعوبات نمائية أولية 
 (26، 2004ات نمائية ثانوية: مثل التفكير، الكالم، الفهم أو اللغة الشفوية )عبد الحليم، صعوب. 

  Academic Learning Disabilities :صعوبات التعلم األكاديمية )ب(:
وسوف نتناول منها هنا صعوبة التعلم  ،التي تهتم بدراسة مشكالت القراءة والكتابة واالمالء والحساب الصعوباتهي  

لنوعية في القراءة وهي التي تحدث عندما تكون مهارات الفرد في القراءة مثل الفهم القرائي أو البدء بالكالم أو أن تكون القدرة ا
 (.16 - 15، 2001 ،الذكاء )بحيري ىالعامة على القراءة منخفضة بشكل دال على المستوى المتوقع وفقًا لمستو 

 :تشخيص صعوبات التعلم -
التعلم بسمات واضحة عن العاديين في الجوانب المعرفية، والسلوكية، واالجتماعية، ومن خالل يتصف ذوو صعوبات 

%( من جملة هذه الدراسات تشير إلى وجود فروق 71.42تحليل نتائج الدراسات التي اهتمت بهذه الخصائص اتضح أن )
إعداد المعالجات التربوية لتعديل خصائص  األمر الذي يؤكد على حتمية ايجابية لصالح العاديين في الجوانب المعرفية،

 (.83، 2003وسلوكيات هذه الفئة )أبو رخا، 
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تحتاج عملية التعرف هذه الى جمع بيانات عن التلميذ من خالل االدارة المدرسية ومعلم الصف واالهل ومالحظة و 
 الغرض منها تحديد الصعوبات واستبعاد التلميذ اكاديميا داخل الصف كذلك هنالك اختبارات تحصيلية خاصة بالقدرات العقلية

 .ذوي االعاقات العقلية وتحديد نوع الصعوبة التي يعاني منها التلميذ
 : فرض البحث

 -ومن خالل عرض الخلفية النظرية يمكن صياغة الفرض التالي:
ى برنامج التقييم يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطي رتب درجات القياسين القبلي والبعدي لألطفال عينة البحث عل -

 التلقائي لذوي صعوبات التعلم في المشكالت الحسابية، وذلك لصالح القياس البعدي.
 :منهجية البحث

  :المنهــج المستخدم -
 .الباحث المنهج شبه التجريبى مع أفراد العينة يستخدم 

 مجتمع الدراسة: -
( تلميذ مقيد في برامج 103السعودية ) –أطفال ذوي صعوبات التعلم والذي يصل عددهم داخل مدينة الدوادمي  

 صعوبات التعلم بمدارس التعليم العام.
  :العينـــــة -

أطفال ذوي صعوبات التعلم الذين يعانون من صعوبات التعلم في الحساب بطريق  (10تشتمل عينة البحث على ) 
قد تم تشخيص العينة سلفا من خالل إدارة التعليم السعودية. و  -عبداهلل بن مسعود االبتدائية بمحافظة الدوادمي  بمدرسةعشوائية 

 .تبعا لمحكات تشخيص ذوي صعوبات التعلم واالختبارات المتاحة
 :أدوات البحث -

يعتمد هذا البحث على برنامج الوجيز للتقييم وهو من االختبارات المبرمجة آليًا، ويتم تطبيقه من خالل الحاسوب، ويمكن 
ثناء المواقف التعليمية وذلك من خالل اختبارات لفظية منطوقة، أو تحريرية مكتوبة، أو مصورة، وفيه يتم تنفيذها قبليًا وبعديًا أو أ

تقديم األسئلة إلى المفحوص بالتتابع وفقًا لمستوى قدرته وسرعته في اإلجابة عن السؤال، ومعنى هذا أن الحاسوب هو الذي 
ويمتاز هذا النوع من  .إجابته عن السؤال السابق فيختار له السؤال التالييختار المفردات لكل فرد طبقًا لمستوى قدرته وزمن 

التقييم بالمتعة والتشويق خصوصًا مع تقدم البرمجة وانتشار الكثير من برامج التقييم الذاتي المعتمدة على حل المشكالت 
راد بما يتيح التدرج من حيث السهولة والصعوبة والذكاءات المتعددة، باإلضافة إلى تقديم اختبارات مناسبة لمستويات وقدرات األف

 (.2008 ،وتوفير الوقت )أبو هاشم ،في الفقرات أو األسئلة
 http://www.gulfkids.com/ar/print.php?page=article&id=353 

  :مميزات برنامج الوجيز
إنجليزي ويتميز بسهولة االستخدام و لمسة فنية عالية و أسلوب تربوي راقي ينمي الفكر ويحفز  ،اإلصدار: عربيهذا  -

 اإلبداع.
 هذا اإلصدار مطعم بأصوات األطفال مع كل تفاعل مع البرنامج -
 يقوم البرنامج بتوليد آالف المسائل في نفس مستوى الطالب ويقوم بتقييم الطالب في كل مستوى -
 ي بالطالب من أدنى مستوى في كل عملية ألعلى مستوى.يرتق -
 يقوم بحل جميع المسائل األساسية التي يحتاجها الطالب في المرحلة االبتدائية -

http://www.gulfkids.com/ar/print.php?page=article&id=353
http://www.gulfkids.com/ar/print.php?page=article&id=353
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 .يوفر لألسرة وسيلة سهلة لتقييم مستوى أبنائهم في الرياضيات -
 :يشمل البرنامج جميع العمليات األساسية في الرياضيات بصورة متدرجة مثل -
 مستويات 4ترتيب األعداد  -  الضفدع -لوحة األعداد -لعدا -الرسم -
 مستويات 7الطرح  -     مستويات 9الجمع  -
 مستويات 6القسمة  -     مستويات 9الضرب  -
 جمع وطرح الكسور العشرية -    مفهوم الكسر العشري -
 قسمة الكسور العشرية -    ضرب الكسور العشرية -
 مستويات 4ر االعتيادية ترتيب الكسو  -     مستوى 14التقريب  -
 مستويات 5رفع الكسر  -    مستويات 5تجنيس الكسر  -
    مستويات 9جمع وطرح الكسور االعتيادية  -
 مستويات 7ضرب وقسمة الكسور االعتيادية  -
 الشكل المركب من مستطيالت –المثلث  –المربع  –مساحة المستطيل  -
 ن مستطيالتالشكل المركب م –المثلث  –المربع  –محيط المستطيل  -
 المساحة الكلية –المساحة الجانبية  –متوازي المستطيالت  –حجم المكعب  -
 والكثير –عوامل العدد -المكعب السحري  –مكونات العدد  –ألعاب ذكاء  -
كما يحوي هذا اإلصدار على العديد من األلعاب التربوية الراقية والنادرة التي تشمل تدريبات واختبارات في الجمع والطرح  -

 والقسمة وجدول الضرب مثل:
 من سيربح المليون. -1
 حرب النجوم. -2
 القط والفأر. -3
 األطباق الطائرة. -4
 العداد والعملة. -5

http://arabhardware.net/forum/showthread.php?t=430908 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://arabhardware.net/forum/showthread.php?t=430908
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 :ز للتقييم التلقائي آليانموذج من برنامج الوجي -
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :عرض ومناقشة النتائج
 نتائج الفرض: -

ينص فرض البحث على أنه يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطات رتب درجات القياسات القبلية والبعدية لألطفال  
 ت الحسابية، وذلك لصالح القياسات البعدية". برنامج الوجيز للتقييم التلقائي لذوي صعوبات التعلم في المشكال علىعينة البحث 

أفراد( في العمليات الحسابية من خالل القياس في أربع تجارب  10درجات أفراد العينة ) متوسطاتنستعرض أواًل  
ترية وهو والختبار صحة فرض الدراسة تم استخدام أحد األساليب اإلحصائية الالبارام، بين كل تجربة والتي تاليها أسبوع ،متتالية

 :"W"اختبار ويلكوكسون 
 (1جدول )

 أفراد( على حل مشكالت برنامج التقييم التلقائي من خالل أربع قياسات  10نتائج متوسطات أفراد العينة )
 القياس الرابع القياس الثالث القياس الثاني القياس األول العملية الحسابية

 9.1 8.9 7.1 6.7 الجمع
 7.2 5.7 5.2 3.1 الطرح
 6.8 4.3 4.3 2.9 الضرب
 5.4 4.4 2.8 0.7 القسمة
 5.2 5.2 2.7 2.4 الترتيب
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 5.2 3.1 2.6 1.8 التقريب
 7.1 5.8 4.4 3.4 المحيط
 8.1 5.6 4.4 4.2 المساحة

 54.1 43 33.5 25.2 المتوسط العام
ق نتائج أفضل للطالب ذوي ويتضح من الجدول السابقة أنه كلما زادت التجارب لحل المشكالت الحسابية يتم تحقي 

 البرامج المعدة آليًا إلظهار النتائج بشكل مباشر. خاللصعوبات التعلم من 
 ( 2جدول )

وداللتها للفرق بين متوسطي رتب درجات القياسين األول واألخير على برنامج الوجيز للتقييم التلقائي لذوي  Zقيمة 
 صعوبات التعلم في المشكالت الحسابية

 الداللة Zقيمة  مجموع الرتب متوسطات الرتب وسطالمت القياس
 5 3 25.2 األول

- 1.85 01,0 
 3 1 54.1 األخير

وبالتالي الفرق بين متوسطى رتب درجات القياسين األول واألخير على 1.85-( هي Z( أن قيمة )2يتضح من جدول )
، وفى اتجاه القياس األخير. 01,0سابية دال عند للتقييم التلقائي لذوي صعوبات التعلم في المشكالت الح الوجيزبرنامج 

  وبالتالى فإن هذه النتائج تحقق صحة فرض الدراسة.
 :تفسير النتائج

التالميذ ذوي صعوبات التعلم  يفسر الباحث نتائج العميات االحصائية بأن القدرات على حل المشكالت الحسابية لدى
وأن المسائل الرمزية ال يجد التلميذ صعوبة  ،ة على برنامج الوجيز للتقييم اآلليبدأت تتنامى تدريجيًا من خالل التجارب المتكرر 

وتمثلها ومعرفة المطلوب فيها وبالتالي يكون بإمكانه القيام بعملية التخطيط واختيار االستراتيجية المالئمة للحل ومن  قراءتهافي 
ون األخطاء المرتكبة قليلة. وأن أي صعوبة يواجهها التلميذ أثناء ثم القيام بعملية التنفيذ وال يواجه صعوبات كبيرة في ذلك فتك

قيامه بعملية الحل ترجع باألساس إلى القراءة الخاطئة للمسألة مما ينتج عنه ترجمة خاطئة لمضمونها وبالتالي تمثال خاطئا 
جية غير مالئمة للحل، وعندئذ للحل ووضع المسألة في صورة رمزية خاطئة وهذا يؤدي إلى التخطيط الخاطئ وبناء استراتي

جرائية كثيرة. واستنادًا إلى ما سبق نرى أن بعض  يواجه التلميذ صعوبة في عملية التنفيذ فيقع نتيجة لذلك في أخطاء حسابية وا 
التالميذ، بل الغالبية العظمى منهم يواجهون صعوبات في حل المسائل الحسابية في حين يمكنهم حل بعض هذه المسائل 

عندما تقدم لهم في صورة عالقات رياضية رمزية أو عمليات حسابية مجردة على الحاسب اآللي من خالل البرامج التي  بسهولة
 تقوم بعمليات التقييم اآللي المباشر.

ومن خالل مقارنتنا للنتائج التي توصلنا إليها في التجارب السابقة، أشارت هذه النتائج إلى النتائج التي حصلنا عليها في 
ختبارات المسائل ذات الصياغات الواضحة والمسائل ذات الصياغات غير الواضحة أن مستوى أداء التالميذ في المسائل ذات إ

الواضحة يفوق مستوى أدائهم في المسائل ذات الصياغات غير الواضحة حيث نجد أن الغالبية العظمى من أفراد  الصياغات
الصياغات الواضحة، في حين لم يتمكن إال القليل منهم من حل المسائل ذات  العينة تمكنوا من حل المسائل الحسابية ذات

الصياغات غير الواضحة. وفي الحقيقة إن مرحلة إنشاء خطة أو استراتيجية لبدء حل المسألة المطروحة قد تكون أصعب 
قف على نوعية المسألة وعلى خبرة مرحلة يواجهها التلميذ في حل المسألة الحسابية. وال شك إن إختيار استراتيجية الحل يتو 

المتعلم الذي يقوم بحلها. وحيث أن استراتيجيات الحل تتعلق بالعمليات أو الخطوات التي يقوم بها الفرد مستخدمًا معارفه الذهنية 
طط للوصول إلى الحل المطلوب للمسألة، فإن الجواب األخير بحد ذاته ليس مهمًا، فقد يكون مجرد رقم، إنما المهم الخ
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واإلستراتيجيات وأساليب التفكير التي استعملها المتعلم أثناء عملية الحل. فهذه اإلستراتيجيات واألساليب هي التي ستفيد المتعلم 
في حل المشكالت الحسابية بسهولة أكثر. ومن هنا يمكننا إثبات فعالية برامج التقييم التلقائي لتنمية قدرات ذوي صعوبات التعلم 

 في الحساب.
 لمراجع:ا

 . حلوان جامعة – التربية كلية مطابع .القاهرة .التعليم تكنولوجيا إلى مدخل ،(2002) عبده رضا ،إبراهيم -
 .للكمبيوتر العلمي المركز :القاهرة التربوي، النفس علم ،(1996) عواد أحمد أحمد ،إبراهيم -
 صعوبات عالج في الوسائط متعددة الكمبيوتر مجبرا باستخدام البنيوي المدخل فاعلية" ،(2005) إبراهيم رفعت إبراهيم، -

 باإلسماعيلية، التربية كلية منشورة، غير دكتوراه رسالة ،"اإلعدادية المرحلة تالميذ لدى الهندسي القلق وخفض الهندسة
 .السويس قناة جامعة

 دراسة" "التعلم وباتصع ذوى التأسيسية المرحلة ألطفال عالجى برنامج استخدام أثر" ،(2003) رخا رأفت ،رخا أبو -
 .القاهرة جامعة التربوية، والبحوث الدراسات معهد التربوى، النفس علم قسم منشورة، غير دكتوراه رسالة ،"تجريبية

 .التوجهـات المسـتقبلية للتقـويم النفسـي والتربـوي وتطبيقاتهـا فـي مجـاالت التربيـة الخاصـة ،(2008السـيد محمـد ) ،أبو هاشم -
  .ي االحتياجات الخاصةموقع أطفال الخليج ذو 

http://www.gulfkids.com/ar/print.php?page=article&id=353 
 تجهيز نظرية ضوء في الرياضيات مجال في التعلم صعوبات لذوى تدريبي برنامج أثر" ،(2001) محمد صفاء ،بحيري -

 .القاهرة جامعة التربوية، البحوث و الدراسات معهد منشورة، غير دكتوراه رسالة ،"المعلومات
 ذوي التالميذ لدى المكتوبة اللغة مهارات تنمية في تدريبي برنامج فاعلية مدى" ،(2010) محمد السيد محمد ،جمعة -

 . سويف بني جامعة التربية، كلية منشورة، غير دكتوراه رسالة ،"االبتدائية بالمرحلة التعلم صعوبات
 لمقرر دراستهم عند األزهرية الثانوية المرحة طالب تواجه التي الصعوبات بعض ،(1997) مصطفي محمد ،حسنين -

 .المنصورة جامعة التربية، كلية منشورة، غير ماجستير رسالة االستاتيكا،
 طالب من الشخصية سمات بعض في والعاديين التعلم صعوبات ذوى بين الفرق ،(2000) مصطفى محمد ،الديب -

 .217-173 ص ص ،34 دالعد الزقازيق، جامعة التربية، كلية مجلة الجامعة،
 النشر دار القاهرة، ،والعالجية والتشخيصية النظرية األسس ،التعلم صعوبات ،(1998) مصطفي فتحي الزيات، -

 . للجامعات
 . العربي الفكر دار ،القاهرة التعلم، صعوبات ،(2000) الحميد عبد السيد ،سليمان -
 معلمى نظر وجهة من االبتدائية المرحلة تالميذ لدى ميةاألكادي التعلم صعوبات تشخيص ،(2004) محمد أمين ،سليمان -

 .المتغيرات ببعض وعالقتها العربية مصر جمهورية فى المرحلة هذه ومعلمات
 .الفتح مكتبة ،القاهرة ،"رعايتهم وأساليب الخاصة االحتياجات ذوي األطفال" ،(2006) السيد العزيز عبد ،الشخص -
 .الرابعة الطبعة المصرية األنجلو مكتبة ،القاهرة ،"وتطبيقات نظريات" مالتعل ،(1987) محمد أنور ،الشرقاوى -
اتجاهــات معاصــرة فــى القيــاس والتقــويم  ،(1996ناديــة ) ،أمينــة وعبــد الســالم ،ســليمان وكــاظم ،أنــور والخضــرى ،الشــرقاوى -

 .االنجلو المصرية ،القاهرة ،النفسى والتربوى
جراءاته ،التربوى التقويم ،(2001محب ) ،ماهر والرافعى ،صبرى -  .مكتبة الرشد ،الرياض ،أسسه وا 
  ،(. صعوبات التعلم تعيق مستقبل الطفل2009منال ) ،العابدي -
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