
  
  
  
  
  
  
  

אאא א
אאא אא א א

א/
  
  
  
  
  
  
  
  

א
  خالد السيد محمد زيادة/ دكتور

  كلية اآلداب جامعة المنوفية - قسم علم النفس
    عة الملك سعودجام –كلية التربية  –قسم علم النفس 

Administrator
Gulfkids



 -١-

אאא אאאא א
א א א/א

א א/א
א−א א−א
א–א–א

  -:مقدمة : الًأو
 Developmentalالتعلم النمائيـة  صعوبات  -:تنقسم صعوبات التعلم إلى قسمين رئيسين هما  

learning Disabilities  واضـطرابات اإلدراك  ،واضطرابات الذاكرة ،االنتباهاضطرابات (وتتضمن، 
 Academicصعوبات التعلم األكاديميـة  و. )واضطرابات اللغة والتفكير ،واضطرابات إدراكية حركية

learning disabilities  وصـعوبات التهجـى   ،وصعوبات الرياضـيات  ،صعوبات القراءة(وتتضمن، 
  .(Kirk & Gallagher, 1989) )وصعوبات التعبيرات المكتوبة

فى مرحلة  األطفالبين  عوبات األكاديمية األكثر انتشاراوتعد صعوبات تعلم الرياضيات من الص
ضحت البحوث والدراسات التى أجريـت فـى   أووقد .  (Geary, 1993)وما بعدها  االبتدائيةلمدرسة ا

تشابه معدالت انتشار صعوبات تعلم الرياضيات مع صـعوبات اللغـة وصـعوبات     األطفالمجال طب 
تحديـد  ن الباحثين العديد م حاولقد ، فاالنتباهالقراءة واضطراب النشاط الحركى الزائد المرتبط بقصور 

 ;Badian, 1999, Geary, 1993)%.١٠.٥إلـى  % ٣بـين   تتـراوح ا ه، فوجـدو معدالت انتشارها
Buherworth,2005) بتباين بعض المتغيـرات الديموجرافيـة كـالجنس     ا، وتتباين معدالت انتشاره
ويبدأ ظهورها فـى مرحلـة المدرسـة     .(Badian, 1999)جتماعى االوقتصادى والعمر والمستوى اال

ستمر حتى المرحلة الثانوية وما تو .(Revera, 1997)ويبلغ ذروتها فى نهاية المدرسة االبتدائية ائيةاالبتد
بموضوع دراسة صعوبات تعلـم   االهتمام ةعلى الرغم من زيادو. (Miller & Mercer, 1997)بعدها 

 ,Geary) نسبياً ه مازال قليالًتناولتالرياضيات من قبل الباحثين والمتخصصين ، فإن عدد البحوث التى 
1993, Rourke & Conway, 1997)  البحوث التى أجريت فى مجال صعوبات تعلـم  بإذا ما قورنت

  .، اضطراب النشاط الحركى الزائد المرتبط بقصور االنتباه dyslexiaالقراءة
الفيلسـوف الفرنسـى    وترجع الجذور التاريخية لصـعوبات تعلـم الرياضـيات إلـى افتـراض          

-ىوجـدان -فـى معر(المخ البشري هو أساس السـلوك  "مؤداه أن  )١٦٥٠-١٥٩٦( Descartديكارت
وقد نال هذا االفتراض شهرة عظيمة في كتابات هـذا   ،"وأن العقل يتمركز في الغدة الصنوبرية ،)حركي
لدراسة العالقة بين نشاط المخ والقدرة الرياضية من خالل الفروض  ىاألول المحاوالتثم ظهرت ، العالم
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 Franzالتي قدمها فرانز جوزيف جـال   Phrenological Theory نظرية علم الفراسةستمدة من الم
Josef Gall )أن مختلف القدرات تتموضع في المناطق المختلفة للمخ فيها افترضو  )١٨٢٨-١٧٥٨ ،

، تمبـل  (.وأن تلك الملكات تنعكس على حجم الجمجمة في المواضع التي تغطي المناطق المختصة بهـا 
 Lewandowsky andويعد لوندوسكي وستادلمان . Rourke&Conway, 1997) ،٣٢ص ،٢٠٠٢

Stadelman وقد أجريت  ،االختالل الوظيفي المكتسب للقدرة الرياضية عن ل من نشر دراسة مفصلةأو
الدراسة على عينة من المرضى يعانون من عدم الرؤية في النصف األيمن من المجال البصري ويعانون 

ثـم  . Written and Mental Calculationصعوبات تعلم الرياضيات العقليـة والمكتوبـة    من أيضا
ل من استخدم مصطلح الككوليـا  أو وهو ،١٩١٩منذ عام  حصائيةاإل Henschenهيش  ظهرت تحليالت

لإلشارة إلى اضطراب القدرة الرياضية المرتبطة بضمور المخ وافترض أن هذا االضطراب نـاتج مـن   
وفي نهاية القرن العشرين ظهـرت  . ١٩٦١ .Hecaen et alن يثم دراسات هيكان وآخر. تلف في المخ

ودراسة صـعوبة تعلـم الرياضـيات مـع      ،المعرفيةو ،بدراسة النواحي الوراثية اهتمتالدراسات التي 
  .(Ried&Hresko1981, Rourke and Conway, 1997) خرىالزمالت المرضية األ

  :أهمية الدراسة: ثانياً
  -:أهمية دراسة صعوبات تعلم الرياضيات إلى عدة أسباب منهاترجع 
ضحت البحوث والدراسات التى أجريت فى هذا السياق أوفقد : صعوبات تعلم الرياضياتشيوع  -١

الـذين   األطفالوتتشابه هذه النسب مع نسب % ١٠.٥إلى  %٣بين  تتراوح انسبة انتشاره أن
النشاط الحركى الزائـد   اضطرابين يعانون من لئك الذأوو ،يعانون من صعوبات تعلم القراءة

  . (Geary, 1993; Butterworth, 2005, Badian, 1999)االنتباهالمرتبط بقصور 
ضـحت  أوفقـد   :فى مختلف المراحل النمائية والتعليميـة تعلم الرياضيات  صعوبات استمرار -٢

وتبلـغ   االبتدائيةلة مرحالبدأ فى ت ةمستمر اتاضطراب اهالبحوث التى أجريت فى هذا السياق أن
 & Miller)ستمر حتى ما بعـد المرحلـة الثانويـة    تو ،االبتدائيةفى نهاية المرحلة  اذروته

Mercer, 1997; Revera, 1997) . 
مثـل زملـة    :خـرى يـة األ ضـطرابات النمائ بالعديد من اال ارتباط صعوبات تعلم الرياضيات -٣

 ،ومرض الصرع ،مثل زملة تيرنيروبعض األضطرابات الوراثية  ،لة غرستمانوزم ،أسبرجر
 ,Gross- Tsur, Manor & Amir)وزملة الفـص األيمـن النمـائى     ،Fragile Xوزملة 

1995; Shalev, Manor & Gross Tsur, 1997). 
تعلـم  صـعوبة  مثل  :بالعديد من صعوبات التعلم األكاديمية ارتباط صعوبات تعلم الرياضيات -٤

ط الحركى الزائد المـرتبط  اضطراب النشاو ،(Gerary ,1993)وصعوبة تعلم الكتابة  ،القراءة
 & Shalev, et al., 1997 Monuteax, Faraone, Herzig, Navsaria)نتباه بقصور اال

Biedermorn,2005.( 
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مـع   افعلى الرغم من تشابه نسـب انتشـاره   بصعوبات تعلم الرياضيات عدم االهتمام الكافي -٥
مرتبط بقصـور االنتبـاه ،   النشاط الحركى الزائد الواضطراب  ،انتشار صعوبات تعلم القراءة

 الزائد المرتبط بقصور االنتبـاه  الحركياضطراب النشاط ب ةمقارن نسبياً هتمام ضئيالًمازال اال
ADHD و صعوبات القراءة(Geary, 1993; Badian, 1999) 

عوامـل للنجـاح    أن مفهوم الـذات والـذكاء  " ، والباحثون افتراض مهم مؤداه اآلباء ويتبنى       
فاألطفال ذوو نسب الذكاء المرتفعة ولديهم شعور جيد نحو ذاتهم ويثقون فـي قـدراتهم   ". األكاديمي

النواحي األكاديمية مقارنـة بنظـرائهم    فيعلى إقامة عالقات جيدة مع أقرانهم يكونون أكثر نجاحا 
(Kershner, 1990) .ي عنـد األطفـال ذوى   وعلى الرغم من أهمية مفهوم الذات والتوافق النفس

بوجه خاص، فإن عدداً قلـيالً  صعوبات تعلم الرياضيات صعوبات التعلم بوجه عام واألطفال ذوى 
 في حين ال. جدا من الدراسات قد تناولت التوافق ومفهوم الذات عند األطفال ذوى صعوبات التعلم 

مع األصدقاء عند األطفال  إال دراسة واحدة اهتمت بدراسة العالقات -في حدود علم الباحث –توجد 
االجتماعية المرتبطة بهذا االضطراب، ومن  –فهم بعض النواحي االنفعالية فيذوى هذا االضطراب 

  .ثم استخدامها كمحك عند تشخيص األطفال ذوى هذا االضطراب وعالجهم
  
  

  -:أهداف الدراسة : ثالثاً
  -:تهدف الدراسة الحالية إلى 

 األداء في األسوياء األطفالو الرياضيات ذوى صعوبات تعلم الاألطفالتعرف على الفروق بين  -١
 .مقياس بيرز هاريس لقياس مفهوم الذاتعلى 

 األداء في األسوياء األطفالو الرياضيات ذوى صعوبات تعلم األطفالالتعرف على الفروق بين  -٢
 .ضوء تقدير المدرس  فيعلى قائمة كاسيل لمالحظة سلوك الطفل 

 . على اختبارات الرياضيات  األداء فيبين الذكور واإلناث التعرف على الفروق  -٣
   مصطلحات الدراسة تعريف: رابعاً
  صعوبات تعلم الرياضيات  -١

الديسـكلكوليا  (العسـر الرياضـى    أو ،صعوبات الحسـاب  أو ،صعوبات تعلم الرياضيات تعد
Dyscalculia  الديسكلكوال  أوDyscalcala(، العسر الرياضـى النمـائى    أو)لديسـكلكوليا النمائيـة   ا

Developmental Dyscalculia ، ــابية  أو ــا أ أو، Anarithmiaالالحس  أو ،acalculiaكلكولي
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ـ    معا أواالضطراب الحسابى النمائى مفاهيم  عوبة بالغـة فـى المهـارات    نى واحـدة تشـير إلـى ص
   (Hamilton, 1996,97)الحسابية

أن صـعوبات تعلـم    (Cited in: Rourke & Conway, 1997) ١٩٧٤ Koscويرى كوسـك  
 ."الل هذه المراكز فـى المـخ  اضطراب بنائى للقدرات الرياضية ناتج عن اخت"الرياضيات النمائية هى 

  : خصائص لهذا التعريف هى ثالث (Rourke & Conway, 1997)ورك وكونوى ويحدد ر
توسـط  فى القدرات الرياضية مع وجود مستوى م صعوبات تعلم الرياضيات تتضمن اضطراباً -١

  . من المتوسط فى القدرة العقلية العامة أعلى أو
تحدد صعوبات تعلم الرياضيات من خالل العالقة بين القدرة الرياضية الحالية للطفل والقدرات  -٢

 . هسنممن هم فى مثل  لألطفالالرياضية المعيارية 
 . نعند الراشديعنها اختالفاً واضحاً  األطفالتختلف صعوبات تعلم الرياضيات عند  -٣

ستة  ولكنه قدمالرياضيات تعلم تعريف لصعوبات فقط على تقديم  ١٩٧٤ Koscولم يقتصر كوسك 
  : والراشدين وهى األطفالتنتشر عند الرياضيات فرعية من صعوبات تعلم  أنماط
وفيهـا   ، Verbal Developmental Dyscalculiaصعوبات تعلم الرياضيات النمائيـة اللفظيـة    -١

 Symbolsوالرمـوز   Relationsالعالقـات  و Termsتسـمية المصـطلحات    تضطرب القدرة على
  .الرياضية

وفيهـا   ، Lexical Developmental Dyscalculiaصعوبات تعلم الرياضيات النمائية القرائيـة   -٢
    mathematical signsتضطرب القدرة على قراءة الرموز واإلشارات الرياضية 

وفيهـا   ،Graphical Developmental Dyscalculiaة الكتابية صعوبات تعلم الرياضيات النمائي -٣
   Operational Number and Symbolsصعوبة فى كتابة األعداد والرموز الحسابية  ليجد الطف

 ،Operational Developmental Dyscalculiaجرائيـة  وبات تعلم الرياضيات النمائيـة اإل صع -٤
  . ات الحسابية مثل الجمع والطرح والضرب والقسمةوفيها يجد الطفل صعوبة فى إجراء العملي

، Practognosic Developmental Dyscalculiaصعوبات تعلم الرياضيات النمائية الترتيبيـة   -٥
الذين يعانون هذا االضطراب صعوبة بالغة فى وضع األشياء وفق ترتيب معين علـى   األطفاليجد  حيث

حدى المجموعتين تحتوى على عدد ليه تحديد ما إذا كانت إلى يصعب عوبالتا ،مقدارها أوأساس حجمها 
  . خرىعدد العناصر فى المجموعة األ يساوى أوأقل من  أومن  أكبرمن العناصر 

 ،Ideognotical Developmental Dyscalculiaة التكوينيـة  يصعوبات تعلم الرياضيات الفكر -٦
والعالقات الخاصة بالحسـاب   ، Mathematical ideasوتعنى عدم القدرة على فهم األفكار الرياضية 

قراءة وكتابة األعـداد   قادرين على األطفالفعلى الرغم من أن هؤالء  . Mental Calculationالعقلى 
  . ينطقونه أوفإنهم غير قادرين على فهم ما يكتبونه 
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صنف صعوبات تعلم الرياضـيات  فت (Cited in: Geary, 1993) ١٩٨٣ Badianبادين  أما
  : إلى) يسلكولياالد(
اضـطراب بعـض    أووتنشأ نتيجة لقصور  ،Developmental Dyscalculiaالديسلكوليا النمائية  -١

  . المعلومات معالجة، المكاني البصريالتصور والذاكرة، ودراك، واإلالعمليات المعرفية مثل االنتباه، 
وتنشأ نتيجة تلف فـى   ،Dyscalculia) لكوليا المكتسبةكالديس(صعوبات تعلم الرياضيات المكتسبة  -٢

  . كليهما أوأحد نصفى المخ 
فيميز فى قاموسه بين ثالث مصطلحات مرتبطة بصـعوبات   (Corsini, 1999)كورسين  أما

  : تعلم الرياضيات هى
العمليات الرياضية البسيطة  أوويعرفها بأنها صعوبة فى إجراء المسائل   Dyscalculiaالديسكلكوليا  -أ

 Pariet alالذين يعانون من اضطرابات فـى الفـص الجـدارى     األطفالوتظهر عند  ،٤=  ٢+٢مثل 
Lesions (Corsini, 1999, 305)  .  

فقدان القدرة على الكالم نتيجة ألذى ( Aphasiaى شكل من أشكال الحبسة هف  Acalculiaاكلكوليا  -ب
سيطة وترتبط بإصابات فى المـخ،  وتتميز بعدم القدرة على إجراء العمليات الرياضية الب) أصاب الدماغ

االضطرابات المبكرة فى تعلم الرياضيات وفى بعض الحاالت يكون الفـرد غيـر    أو ،األمراض العقلية
   (Corsini, 1999, 6)قادر على قراءة وكتابة األعداد 

 ،شكل من أشكال الحبسة تتميز بعدم القـدرة علـى العـد    أيضاتعنى و Anarithmiaالالحسابية  -جـ
  .(Corsini, 1999, 47)تخدام العدد  واس

يعـرف   DSM-IIIحصائى الثالث المعدل لالضطرابات النفسـية  خيصى واإلللدليل التش ووفقاً
للمهارات الحسابية مع نقص االستجابة  Marked Impairmentاضطراب ملحوظ "سر الحسابى بأنه عال

  . Educational (Shalev, Manor & Kerem, 2001)والتربوية  Remedialلإلجراءات العالجية 
 American)حصائى الرابـع المعـدل لالضـطرابات النفسـية     لدليل التشخيصى اإلووفقاً ل

Psychiatric Association, 2004, 53) تعد صعوبات تعلم الرياضيات :  
مـا  بدرجة ملحوظة ع المقننة المطبقة بشكل فردى االختباراتالقدرة الحسابية، كما تقيسها انخفاض  -١
  . س وتعليمه المناسباه المقئعمره الزمنى، وذكافى مثل و متوقع ه
أنشطة حياته اليومية التـى   أو ،يعيق بدرجة ملحوظة تحصيله الدراسى) أ(فى  موجوداالضطراب ال -٢

  . تتطلب القدرة الحسابية
   )١(.فى هذه الحالة مألوفما هو  تتجاوزصعوبات القدرة الحسابية فى حالة وجود قصور حسى  -٣

                                           
  ).٢٠٠٨,٢٠٠٧,٢٠٠٦، ٢٠٠٥، ،٢٠٠٤وعالج صعوبات تعلم الرياضيات يرجى الرجوع إلى زيادة لمزيد من المعلومات عن أسباب وتشخيص ( ١
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  االجتماعية  –تعريف المتغيرات االنفعالية .  ٢
  Self-Conceptمفهوم الذات  :أوال 

المقياس  فيفإن التعريف الوارد  Piers- Harrisهاريس -نظرا ألن الدراسة الحالية تستخدم مقياس بيرز
 مفهوم) ١٩٩٨المطوع، : في( ١٩٨٤ Piers-Harrisهاريس  -حيث عرف بيرز –يعد تعريفا إجرائيا 

مجموعة ثابتة من المواقف الذاتية التي تعكس كال من وصف و تقييم الشـخص لسـلوكه و   "الذات بأنه 
  ".صفاته

يكونها الفرد لنفسه عن نفسه من حيث  التيالصورة "مفهوم الذات بأنه ) ١٣،ص ١٩٩٣(ويعرف راجح 
  ".ما يتسم به من صفات وقدرات جسمية وعقلية وانفعالية

 The Multidimensional Self-Concept (MSCS) م الذات متعدد األبعادضوء مقياس مفهو فيأما 
ويعنى مفهوم الذات فكرة الفرد عن  (Cited in: Montgomery, 1994) ١٩٩٢ Brackenمن إعداد 

األكاديمية واالجتماعية واألسـرية و الوجدانيـة و الكفـاءة و     النواحيست نواح فرعية تقيس  فينفسه 
  .النواحي الجسمية

النشاطات األكاديمية العامة، والنشـاطات   فيإدراك الفرد لقدرته وجهوده  كاديميألاعنى مفهوم الذات وي
  ).العلوم–القراءة –الرياضيات (األكاديمية الخاصة 

فيعنى تقييم الطفل لتفاعالته وعالقاته أو كالهما مع األصدقاء بوجه خـاص   االجتماعيأما مفهوم الذات 
  .واآلخرين بوجه عام

  .يتلقاه من األسرة الذي االنفعاليإدراكات الطفل للتدعيم  ييحدد مفهوم الذات األسرو 
 فيأما الكفاءة على مقياس مفهوم الذات متعدد األبعاد فتشير إلى القدرة العامة للطفل على إحراز النجاح 

ة ، مثـل  للكفاءة بعض البنود المتعلقة ببعض خصائص الشخصـي  الفرعيويتضمن المقياس . كل البيئات
  .األمانة ، الصدق، التكاسل ، والجبن

ومن األمثلة على البنـود  . فيتعلق باالستجابات والمشاعر االنفعالية نحو قدراته الوجدانيأما مفهوم الذات 
إدراكـات الفـرد    الجسـمي ويقيم مفهوم الذات ". عديم القيمة بأننيأحيانا أشعر " الوجدانيللمفهوم الذات 

وتجمع الدرجة " مالبسه تبدو جيدة "ومن أمثلة البنود على هذا المقياس . الجسميكل للقدرة الجسمية والش
وتمثل هذه الدرجـة انعكاسـا   . على المقاييس الفرعية الستة إلعطاء درجة كلية لتمثل مفهوم الذات الكلى

 ,Cosden, Elliott & Noble) ويؤكد كوسدن وإيلـوت ونوبـل   . لمشاعر األفراد العامة نحو أنفسهم
 Self-Esteemوتقدير الذات   Self-Conceptأنه على الرغم من أن مصطلحات مفهوم الذات  (1999

. بنفس المعنى كما لـو كانـت مترادفـات    التربويالتراث  فيتستخدم  Self Concept وإدراك الذات 
 فـي وبالرغم من ذلك، ينظر إلى مفهوم الذات من وجهة نظرهم على أنه وصـف إلدراكـات الكفـاءة    

حين إدراك الذات لصـعوبة   في. أما تقدير الذات فيعكس فهم الفرد الكلى لما هو عليه. الخاصة لنواحيا
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ويؤكـدون أن  . تعلم الفرد فتعكس فهم الفرد للخصائص النوعية المرتبطة من المعاناة من صعوبة التعلم
  . كبنيات منفصلةهذه البنيات الثالث غالبا ما تكون معتمدة على بعضها بعض ومن الصعب تحديدها 

مفهوم الذات بأنه فهم الشخص لصفاته  (Cited in: Wong, 1996, 94) ١٩٩١ Bryanويعرف براين 
  .يحب أو يكره اآلخرين بها  و الطرق التي

   Adjustment التوافق: ثانيا 
تـه  حالة من التوائم واالنسجام بين الفرد ونفسه وبينه وبين بيئ"بأنه ) ٥٧٨، ص١٩٩٣(عرفه راجح     

مطالـب البيئـة الماديـة     إزاءقدرته على إرضاء أغلب حاجاته وتصـرفه تصـرفا مرضـيا     فيتبدو 
واالجتماعية، ويتضمن التوافق قدرة الفرد على تغيير سلوكه وعاداته عندما يواجه موقفا جديدا أو مشكلة 

إن عجز الفـرد عـن   ف. مادية أو اجتماعية أو خلقية أو صراعا نفسيا تغيراً يناسب هذه الظروف الجديدة
أو معتل الصحة النفسية، ويبدو " سيء التوافق"إقامة هذا التواؤم واالنسجام بينه وبين نفسه وبيئته قيل إنه 

عجز الفرد عن حل مشكالته اليومية على اختالفها عجزا يزيد على ما ينتظره غيره منه  فيسوء التوافق 
  ".أو ما ينتظره من نفسه 

  بقةالدراسات السا -:خامسا 
أجريت بعض الدراسات العربية التي اهتمت بدراسة بعض النواحي الوجدانية عند األطفال ذوو 

) التذكر- اإلدراك-االنتباه(بدراسة الجوانب المعرفية ) ١٩٩٢(فاهتم صقر . صعوبات تعلم الرياضيات
الثالث والرابع  عند عينات من األطفال في الصفين) تقدير الذات ودافعية اإلنجاز والقلق(والالمعرفية 

وعينات أخرى من األطفال الذين ال ) طفال ٣٧ن (االبتدائي يعانون من صعوبات تعلم القراءة والحساب 
وأشارت نتائج الدراسة إلى أن أداء األطفال ). طفال ١١٨ن (يعانون صعوبات تعلم القراءة والحساب 

األطفال الذين  بأداءلى نحو دال مقارنة الذين ال يعانون من صعوبات التعلم في القراءة والحساب أفضل ع
ال يعانون من صعوبات التعلم في القراءة و الحساب في كل من االنتباه، اإلدراك، تقدير الذات، والدافعية 

  .لإلنجاز
فقد عنى بدراسة العوامل المرتبطة بصعوبات تعلم ) ٢٠٠٢عجالن : في( ١٩٩٢أما عواد 

وعينة ) ٣٠=ن(تعاني من صعوبة تعلم الحساب  االبتدائيلث الحساب عند عينة من أطفال الصف الثا
ووجد أربعة عوامل مرتبطة بهذه الصعوبة هي ). ٣٠=ن(أخرى تماثلها ال تعاني من صعوبات تعلم 
، وعوامل خاصة بالميل إلى )التسرع-القلق-قصور االنتباه(عوامل بيئية، عوامل صحية، عوامل نفسية 

  . المادة الدراسية
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بتصميم برنامج لعالج صعوبات القراءة والكتابة والرياضيات لدى ) ١٩٩٢(ي واهتمت حنف
 ىبدراسة أثر برنامج تدريبي لذو) ٢٠٠١( بجيرياألطفال في الصف الرابع االبتدائي، في حين اهتمت 

  . صعوبات تعلم الرياضيات في ضوء نظرية معالجة المعلومات
ة للعالقة بين صعوبات التعلم األكاديمية دراس) ٢٠٠٢(، أجرت عجالن  حداثةوعلى نحو أكثر 

وكل من اضطراب النشاط الحركي الزائد المرتبط بقصور االنتباه واضطراب ) الحساب-الكتابة-القراءة(
  .السلوك لدى تالميذ المرحلة االبتدائية

بات بعض الجوانب غير المعرفية عند األطفال ذوى صعوالدراسات األجنبية التي تناولت بالدراسة      
  .تعلم الرياضيات

عنـد  ) غيـر المعرفيـة  (تتضاءل الدراسات التي أجريت على النواحي االنفعالية واالجتماعية 
األطفال ذوو صعوبات تعلم الرياضيات مقارنة بتلك الدراسات التي أجريت علـى النـواحي االنفعاليـة    

صور االنتباه واألطفال ذوو واالجتماعية عند األطفال ذوو اضطراب النشاط الحركي الزائد المصحوب بق
صعوبات القراءة ومقارنة بالدارسات التي اهتمت بالنواحي المعرفية والتقييمات النيوروسيكولوجية عنـد  

  . صعوبات تعلم الرياضيات ىاألطفال ذو
ونظراً لندرة الدراسات التي تناولت النواحي االنفعالية واالجتماعيـة سـوف نعـرض بعـض     

عنـد األطفـال   ) التوافق(واالجتماعية ) مفهوم الذات(تناولت الجوانب االنفعالية  الدراسات األجنبية التي
  -:صعوبات التعلم بوجه عام، ويتم عرض الدراسات تحت منحيين هما ىذو

  . الدراسات التي تناولت مفهوم الذات عند األطفال ذوو صعوبات التعلم: المنحى األول 
 Youmanق إلـى اختبـار فـرض يومـان     وتسعى الدراسات التي أجريت في هـذا السـيا  

١٩٨٠(Cited in: Kershner, 1990)  عوامل مهمة ) الذكاء(القائل إن مفهوم الذات والقدرات المعرفية
الشعور الجيد نحو ذواتهم والقـادرين   ىنسب الذكاء المرتفعة نسبيا وذو ىللنجاح األكاديمي، فاألطفال ذو

هم، وزمالء المدرسة يكونون أكثر احتماال للنجاح أكاديميـا  أسروعالقات طيبة مع األصدقاء،  إقامةعلى 
الشعور السيئ نحو ذواتهم وغير القادرين على إقامة  ىنسب الذكاء المنخفضة وذو ىمقارنة بنظرائهم ذو

  . زمالء المدرسة واألصدقاء،وعالقات طيبة مع أسرهم، 
 ,Prout ه ومارسـيه  وقد أجريت دراسات عديدة الختبار هذا الفرض فوجد براوت ومارسـي 

Marcal & Marcal  ١٩٩٢  (Cited in: Montgomery, 1994)صعوبات التعلم  ىأن األطفال ذو
في حين يتميز األطفال الموهوبون أكاديميا بمفهوم للذات مرتفع، عالوة  ،يعانون من مفاهيم ذات منخفضة
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 ىمقارنـة باألطفـال ذو   صعوبات التعلم من مفهوم الـذات المـنخفض   ىعلى ذلك، يعاني األطفال ذو
  . صعوبات التعلم الذين ال يذهبون إلى مراكز التربية الخاصة فيما يتعلق بالنواحي األكاديمية

 ,Cited in: Grolnick & Ryan) ١٩٨٢ Sabtinoوسـابتنو   ١٩٨٦  Ceciووجد سيسيه 

ال يعـانون مـن    أن األطفال ذوو صعوبات التعلم يختلفون على نحو دال مقارنة باألطفال الذين (1990
 ١٩٩٤ McCallum كليـوم  -واهتمت دراسة ماك. صعوبات التعلم فيما يتعلق بمفهوم الذات والدافعية

(Cited in: Montgomerg, 1994)  عنـد  ) النواحي غير األكاديمية(بمقارنة بعض أبعاد مفهوم الذات
، وتشمل األبعـاد غيـر   صعوبات التعلم وعينات أخرى من األطفال الموهوبينى عينات من األطفال ذو

البعـد الوجـداني،   والبعد الجسمي، واألكاديمية لمفهوم الذات في هذه الدراسة مفهوم الذات االجتماعي، 
وأظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة بين األطفال في المجموعتين في النواحي . المنزلي/البعد العائليو

ات أكاديمية منخفضة عند كل مـن األطفـال ذوى   كما أوضحت النتائج وجود مفاهيم ذ. غير األكاديمية
  . صعوبات التعلم واألطفال الموهوبين

 ,Wyan et al., (Cited in: Brackenوتختلف هذه النتائج مع نتائج دراسة واين و آخرين 

التي أظهرت عدم وجود فروق دالة في مفهوم الذات العام عند التالميذ في المرحلة الرابعة  (267 ,1996
التالميذ الذين ال يعانون من (مرحلة السابعة الذين يعانون من صعوبات التعلم و التالميذ األسوياء حتى ال

  .و التالميذ الموهوبين الذين ال يعانون من صعوبات تعلم) صعوبات التعلم
صعوبات التعلم مع األطفـال   ىبمقارنة مفهوم الذات عند األطفال ذو ىواهتمت دراسات أخر

 :Cited in) ١٩٨٤ ,.Carroll et alفقـارن كـارول وآخـرون    . واألطفال األسوياء المتخلفين عقليا

Bracken, 1996, 267)   بين التالميذ الذين يعانون من صعوبات التعلم و التالميذ ذوو التخلف العقلـي
الـذين ال يعـانون مـن     االبتدائيـة مع التالميذ المدرسة ) ٦٩-٥٠الذين تقع نسب ذكائهم بين (البسيط 
 ىوأظهرت النتائج أن التالميذ ذو. سنة في مفهوم الذات ١١: ٧بات تعلم ممن تتراوح أعمارهم بين صعو

التخلف العقلي البسيط والتالميذ ذوو صعوبات التعلم يظهرون مفاهيم ذات منخفضة مقارنـة باألطفـال   
تفعة إلى حـد مـا   كما قررت النتائج أن التالميذ ذوو صعوبات التعلم يظهرون مفاهيم ذات مر. األسوياء

 & Carperوعلى نحو مشابه بحـث كـاربر ومورتنـك    . مقارنة باألطفال ذوو التخلف العقلي البسيط

Mortinick ١٩٨٣ (Cited in: Bracken, 1996, 267)  مفهوم الذات عند عينة مختلطة من التالميذ
وقـد  . ل التربية الفيزيائيـة في مرحلة رياض األطفال وفي المرحلة الثالثة االبتدائية الذين التحقوا بفصو

اشتملت عينة الدراسة على عينات من األطفال تعاني من النشاط الحركـي الزائـد وصـعوبات الـتعلم     
وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق دالة بين األطفال في المجموعات السابقة فـي  . والتخلف العقلي
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دم وجود عالقة دالة بين مفهوم الـذات العـام   باإلضافة إلى ذلك، أظهرت نتائج الدراسة ع. مفهوم الذات
   . ومقاييس األداء الحركي

 (Cited in: Bracken, 1996, 267) ١٩٨٥ Hall & Richmondووجد هل وريتشـموند  
مقارنة  Low Self Concept أن التالميذ الذين يعانون من صعوبات تعلم أظهروا مفاهيم ذات منخفضة 

  .وبات تعلمبنظرائهم الذين ال يعانون من صع
قضـية مفهـوم    (Cited in: Bracken, 1996, 267) ١٩٨٩ Mortorffوبحث مورتروف 

الذات عند األطفال عند الموهوبين من المرحلة الثالثة حتى المرحلة الخامسـة الـذين شخصـوا بـذوى     
ذات  أظهرت نتائج الدراسة أن التالميذ الموهوبين ذوو صعوبات التعلم يظهرون مفاهيم. صعوبات التعلم

  .منخفضة على نحو دال مقارنة بالتالميذ الموهوبين الذين ال يعانون من صعوبات تعلم
 :Cited in) ١٩٨٢ ,.Beck et alوعلى المراهقين والتالميذ في المرحلة الثانوية، بحث بيك 

Bracken, 1996, 267)  المجموعـة األولـى  : مفهوم الذات عند ثالث مجموعات من التالميذ هـي :
: األطفال ذوو االضطراب اإلنفعالى، المجموعة الثالثـة : صعوبات التعلم، المجموعة الثانية ىذواألطفال 

حتى المرحلة الثانية عشر و) سنوات١٠(التخلف العقلي القابلون للتعلم في المرحلة الرابعة  ىاألطفال ذو
وعلـى  . جموعـات وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق دالة بين األطفال في الثالث م). سنة ١٧(

 ,Cited in: Bracken) ١٩٨٣ Silverman & Zigmondنحو مشابه وجد سـيلفرمان وزيجمونـد   

 من عدم وجود فروق دالة بين المراهقين في المرحلة السادسة حتى المرحلة الثانية عشرة (267 ,1996
  . صعوبات التعلم ونظرائهم األسوياء في مفهوم الذات ىذو

أن مفهـوم  (Cited in: Bracken, 1996, 267) ١٩٨٦ Pickar & Tonوجد بيكر وتـون  
الذين ال يعانون من صـعوبات   ةحتى المرحلة الحادية عشروالذات العام للمراهقين في المرحلة العاشرة 

  .تعلم هو نفسه عند عينة المقارنة من المراهقين الذين ال يعانون من صعوبات التعلم
 ىالدراسات التي قارنـت األطفـال ذو   (Grolnick & Ryan, 1990)وانتقد جرولنك وريان 

صعوبات التعلم واألطفال األسوياء في أنها أهملت نسبيا كال مـن األطفـال ذوو التحصـيل المـنخفض     
نسب الذكاء المنخفضة عند المقارنة، األمر الذي دعاهم إلى دراسة كال من مفهوم الذات،  ىواألطفال ذو

من تالميذ الصف الثالث حتى الصف السادس االبتدائي مـوزعين   الدافعية، والتوافق المدرسي عند عينة
، )١٢=ن(األطفال في الصف الرابـع  ) بنتاً ١٢ولداً ،  ٢٥:  ٣٧=ن(األطفال في الصف الثالث : كاآلتي

ووزع األطفال على أربع ) ٢٧=ن(، واألطفال في الصف السادس )١٠=ن(األطفال في الصف الخامس 
  . مجموعات فرعية
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 هوفقا لمحك التباعد، أي تباعد مقـدار (األطفال ذوو صعوبات التعلم : الفرعية األولىالمجموعة 
بين القدرة المعرفية كما تقاس بمقياس وكسلر المعدل لقياس ذكاء األطفال والتحصيل األكـاديمي  % ٤٠

وهي من إعداد ودكـوك وجنسـون    Psycho-Educationalكما يقاس من خالل بطارية سيكوتربوية 
Woodcook & Johnson طفالً يعانون من صعوبات القـراءة   ١٧وكونت هذه المجموعة من  ١٩٧٧

طفالً يعانون من صعوبات كل من القراءة والحساب  ١٩فقط، طفل واحد يعاني من صعوبات الحساب، و
معا، أما المجموعة الفرعية الثانية فتكونت من األطفال الذين ال يعانون من صـعوبات الـتعلم وتنـاظر    

المرحلة الدراسية بصرف النظر عن درجاتهم على بطارية والجنس، وموعة األولى في نسب الذكاء، المج
واختيرت المجموعة الفرعية الثالثة من األطفال الذين ال يعانون مـن صـعوبات   . التحصيل المستخدمة

مسـتويات   لم يركز الباحث في اختيارها على التحصيل أو نسب الذكاء إال أنه يركز فقط علـى (التعلم 
التحصـيل المـنخفض    ىوأخيراً، المجموعة الفرعية الرابعة تكونت من األطفال ذو). المرحلة، والجنس

مقارنة بنظرائهم فـي نفـس   % ٢٥وهم مجموعة فرعية من األطفال تؤدي على نحو منخفض مقداره (
-معرفية(ة المدركة للطفل، ومقياس للكفاء-وبتطبيق مقاييس لتقرير الذات) المرحلة على اختبار التحصيل

استخبار الذات األكاديمي ، ومقياس تقدير المدرس لسلوك األطفال، ومقياس تقـدير  و، )جسمية-اجتماعية
صعوبات التعلم يعانون من إدراك أقل على نحو دال  ىأظهرت النتائج أن األطفال ذو. التوافق المدرسي

في حين ال توجد فروق . في المجموعة الضابطة للكفاءة المعرفية ونظام الذات األكاديمي مقارنة باألطفال
  . صعوبات التعلم واألطفال في المجموعتين األخيرتين على نفس المتغيراتى دالة بين األطفال ذو

دراسة لبحث مفهوم الذات ونسب الذكاء كمنبئات للنجاح  (Kershner, 1990)وأجرى كرشنر 
التحقوا بمدرسة خاصة عنـد  ) بنات ٦ولداً ،  ١٩:  ٢٥=ن(صعوبات التعلم  ىالعالجي عند األطفال ذو

سـنة ، وانحـراف    ١٢بمتوسط عمري مقداره (سنة  ١٤و  ٨بداية التجربة ممن تتراوح أعمارهم بين 
ووصف األطفال في هذه الدراسة بأنهم يعانون من صعوبات التعلم من خالل ). شهر ١٢معياري مقداره 

التـي   Comprehensive Psychoeductational Assessmentsالتقييمات السـيكوتربوية الشـاملة   
أن تزيد نسبة الذكاء على : تقتضي توافر أربعة شروط في األطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم هي

 ٣٠، أن تزيد الدرجة على اختيار اللغة المكتوبة عن  ٨٠مقياس وكسلر المعدل لقياس ذكاء األطفال عن 
اإلغالق البصري، وتباعد مقداره سنتين بين العمر الزمني وكل مـن  ، الدرجة األقل من المتوسط في %

التشخيصـية   Monroeshermanفهم القراءة وتعرف أو تحديد الكلمة على اختبارات مونروشـبرمان  
وقيست المتغيرات المنبئة في هذه الدراسة باستخدام مقياس وكسلر المعدل لقياس ذكاء . الختبارات القراءة

يقيس توقعات الطفل للنجـاح،   والتيوقائمة كوبر سميث لمفهوم الذات ) لقدرة المعرفيةلقياس ا(األطفال 
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وبعـد سـنتين مـن    . التفاعل مع األصدقاء، العالقات األسرية، والعالقات بالمدرسة، في التطبيق األول
ب الذكاء التطبيق األول، أعيد التطبيق مرة ثانية على نفس العينة من األطفال، وأظهرت النتائج ثبات نس

اللفظية والعملية لألطفال ذوو صعوبات التعلم على مقياس وكسلر لقياس ذكـاء األطفـال طـوال فتـرة     
في حين وجد تغيراً داالً على قائمة كوبر سميث لتقدير الذات من التطبيـق  . الدراسة التي استمرت سنتين
في % ٤٠تقديراتهم لذواتهم من حيث يطور األطفال ذوو صعوبات التعلم من . األول إلى التطبيق الثاني

 Test of Writtenوفيما يتعلق باختبار اللغة المكتوبـة  . على االختبار الثاني% ٦٠االختبار األول إلى 

Language  فقد أظهرت النتائج عـدم وجـود   )تهجي-حساب-قراءة(واختبار التحصيل واسع المدى ،
م في التطبيقين على اختبار القراءة والتهجـي  فروق دالة بين متوسطات أداء األطفال ذوى صعوبات التعل

من اختبار التحصيل واسع المدى، في حين وجدت فروق دالة بين التطبيقين على كل من اختبار الحساب 
كما وجد أن نسبة الذكاء ليس لها عالقة دالـة  . من اختبار التحصيل واسع المدى واختبار اللغة المكتوبة

حين يعد مفهوم الذات منبأ داالً للتحصيل األكاديمي الناجح في الحسـاب   بصعوبة التعلم عند األطفال، في
 & Rourke وتتفق نتائج هذه الدراسة مـع نتـائج دراسـة رورك وفيسـك     . والتهجي واللغة المكتوبة

Fisk١٩٨٨ (Cited in: Kershner, 1990)   التي قارن فيها التأثير الدال لمفهوم الذات مقارنة بنسـب
وأظهرت نتائج الدراسة أن لمفهوم الذات تـأثيراً سـببياً علـى    . حصيل األكاديمي الناجحالذكاء على الت

  . صعوبة التعلم مقارنة بتأثير نسب الذكاء
واتجهت دراسات أخرى اهتمت بدارسة مفهوم الذات عند األطفال ذوو صعوبات الـتعلم إلـى   

عند األطفال ذوو هذا االضـطراب، ففـي    لمفهوم الذات) الفيزيائية-المعرفية-االجتماعية(دراسة األبعاد 
على عينة  (Cited in: Kershner, 1990) ١٩٨٨ Cooley and Ayresدراسة أجراها كولي وأريز 

ووجد أن أداء التالميـذ ذوو  . من األطفال تعاني من صعوبات التعلم وعينة أخرى من األطفال األسوياء
الميذ الذين ال يعانون من صعوبات التعلم فقط فيما صعوبات التعلم أضعف على نحو دال مقارنة بأداء الت
  . Piers-Harrisهاريس -زيتعلق بالنواحي المدرسية والمعرفية على مقاييس بير

 :Lincoln and Chazen (Cited inوتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة لينكولن وتشـيزن  

Grolinick & Ryan, 1990) صـعوبات   ىذات عند األطفال ذوالذين وجدوا أن اإلدراكات السالبة لل
 ١٩٨٥  Renickالتعلم تقتصر على المجال المعرفي، وال تتفق هذه النتيجة مع نتـائج دراسـة رينيـه   

(Cited in: Grolinick & Ryan, 1990)  الذي وجد أن األطفال ذوو صعوبات التعلم أكثر سلبية على
  . طفال الذين ال يعانون من صعوبات التعلمفي إدراك الذات عبر األبعاد المختلفة مقارنة باأل ما نحو
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إلى استكشاف كيف أن بعـض التالميـذ الـذي     (Kloomok, 1991)وهدفت دراسة كلوموك 
يعانون من صعوبات تعلم يحتفظون بمفهومِ ذات إيجابي شامل علـى الـرغم مـن صـعوبات الـتعلم      

ذات على كفاءة الذات العامة وتحديـد  األكاديمية، كما سعت الدراسة إلى فحص األبعاد المختلفة لمفهوم ال
واستخدمت . مفهوم الذات العام السلبي ىمفهوم الذات العام اإليجابي وأولئك ذو ىالفروق بين األطفال ذو

لبحث العالقة بين مفهوم الـذات العـام    Harter’s Modelالدراسة لتحقيق هذه األهداف نموذج هارتر 
Global Self Conceptالقدرة العقلية العامة، الموضوعات األكاديميـة الخاصـة،    ، إدراك الكفاءة في

كما يفحص . Physical appearance الجسميالقبول االجتماعي، األلعاب الرياضية، السلوك، المظهر 
  . النموذج تأثير مقارنة المجموعة االجتماعية وإدراك التعميم االجتماعي على مفهوم الذات

صعوبات التعلم في مرحلـة المدرسـة    ىنة من األطفال ذوواستخدم لتحقيق أهداف الدراسة عي
طبق عليهم استخبارات لتحديد مفهوم الذات العام واألبعاد المختلفة لمفهـوم الـذات،   ) ٧٢=ن(االبتدائية 

أيضا جمعت الدرجات على االختبارات المقننة للتحصيل لبحث العالقة بين مفهـوم الـذات األكـاديمي    
صعوبات التعلم لديهم مفهوم ذات عام  ىوأظهرت النتائج أن معظم األطفال ذو. واألداء األكاديمي الفعلي

إلى  Kloomokإيجابي، في حين يعانون جميعاً من مفهوم ذات أكاديمي سلبي، األمر الذي دعا كلوموك 
: المجموعة الفرعيـة األولـى  : صعوبات التعلم إلى ثالث مجموعات فرعية كاآلتي وىتقسيم األطفال ذ

 Self Concept  Highذوو مفهوم الذات العام اإليجابي وذوو مفهوم الذات األكاديمي السـلبي  األطفال

Global/Low Academic     أما المجموعة الفرعية الثانية فهم األطفـال ذوو مفهـوم الـذات العـام ،
، أما المجموعـة  Low Global/Low Academicالمنخفض وذوو مفهوم الذات األكاديمي المنخفض 

وعلى الـرغم  . الثالثة فهم ذوو مفهوم الذات العام المرتفع، وذوو مفهوم الذات األكاديمي المرتفع الفرعية
من عدم وجود فروق بين األطفال في المجموعات الثالثة في العمر، المرحلة الدراسـية، أو المجموعـة   

وفيمـا  . ل القراءةالمعرفية، فقد وجدت فروق دالة بين األطفال في المجموعات الثالثة في درجات تحصي
، وجدت فروق دالة Social Supportيتعلق بإدراك األطفال للتدعيم االجتماعي أو المساندة االجتماعية 

كمـا أوضـحت   . بين المجموعات في درجة شعور األطفال بالمساندة االجتماعية من خـالل اآلخـرين  
دالة لتقديرات مفهوم  منبآتوالدي القبول االجتماعي، والتدعيم ال و تحليالت الحركة أن الوضع الجسمي،

  .الذات العام عند األطفال ذوو صعوبات التعلم
 ,Vaughn, Hoager, Hogan, & Kouze Kananiأما كوفين وهجر وهجن وكوزكه ناني 

صعوبات التعلم ويـرون أن   ىفينتقدون الدراسات التي أجريت على مفهوم الذات عند األطفال ذو 1992
. صعوبات الـتعلم  ىى نحو كبير الدراسة الطولية لمفهوم الذات عند األطفال ذوتلك الدراسات أهملت عل
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صعوبات التعلم، لـذلك أجـروا    بذويأيضا أهملت دراسة مفهوم الذات عند األطفال قبل وبعد تصنيفهم 
دراستهم التي استمرت من أربع إلى خمس سنوات لدراسة العالقات مع األصدقاء ومفهوم الـذات عنـد   

وقد تـم تقـدير   . قبل وبعد تصنيفهم من خالل مقاطعة المدرسة بأنهم يعانون من صعوبات تعلمالتالميذ 
من مرحلـة ريـاض   (وتقدير قبول األصدقاء ) حتى المرحلة الرابعةومن رياض األطفال (مفهوم الذات 

طفال ؛ أيضا قدرت درجات التحصيل األكاديمي عند ثالث مجموعات من األ)األطفال حتى المرحلة الثالثة
التالميذ ذوو صعوبات التعلم الذين يلتحقون بأحد البرامج التربية الخاصة في : المجموعة األولى: كاآلتي

التالميذ ذوو التحصـيل األكـاديمي المـنخفض،    : المرحلة الثانية من التعليم االبتدائي، المجموعة الثانية
وأظهـرت النتـائج أن درجـات    . لمرتفعا/والمجموعة الثالثة التالميذ ذوو التحصيل األكاديمي المتوسط

التحصيل األكاديمي المتوسط أعلى على نحو دال مقارنة  ىالتالميذ ذوو التحصيل األكاديمي المرتفع وذو
في حين ال توجـد  . التحصيل األكاديمي المنخفض فقط في عالقات قبول الصديق ىبدرجات التالميذ ذو

وتقترح هذه النتيجـة  . نة دراسية على مقياس تقدير الذاتفروق دالة بين المجموعات الثالثة خالل أية س
صعوبات التعلم ال يتأثر سلبيا بالصعوبات االجتماعية األكاديمية فـي   ىأن مفهوم الذات عند األطفال ذو

  . المراحل المبكرة، ومع ذلك فمن الصعب تعميم هذه النتيجة نظراً لصغر حجم العينة
 ىى تحديد مفهوم الذات للتالميـذ ذو إل (Montgomery, 1994)وهدفت دراسة مونتجموري 

صـعوبات الـتعلم،    ىصعوبات التعلم، مقارنة بتقديرات المالحظ وتقارير الذات داخل مجموعـات ذو 
ولتحقيق هذا الهدف طبـق  . األطفال الذين ال يعانون من صعوبات تعلم، األطفال ذوو التحصيل المرتفع

السادسـة   الدراسـة  في المراحـل ) ١٣٥=ن(عينة من األطفال مقياس مفهوم الذات متعدد األبعاد على 
باستخدام نسخة مختصرة من  ألطفالهمأما الوالدان والمدرسون فقد قدروا مفهوم الذات . والسابعة والثامنة

مفهوم الذات لكل من التالميـذ   وكشفت النتائج أن المدرسين يبخسون. مقياس مفهوم الذات متعدد األبعاد
علم والتالميذ الذين ال يعانون من صعوبات التعلم، إال أنهم يغالون في تقـدير مفهـوم   صعوبات الت ىذو

 ىكما أوضحت نتائج الدراسة االنسجام بين تقديرات لألطفـال ذو . التحصيل المرتفع ىالذات لألطفال ذو
  . صعوبات التعلم وآبائهم تختلف اعتمادا على مجال مفهوم الذات

مفهوم الـذات عنـد عينـة مـن      (Gans,Kenny,Ghany,2003) غانىغانز وكينى  قارنو
الذين ال يعانون من صعوبات تعلم  األطفالمقارنة بنظرائهم من  )٥٠=ن(يعانون صعوبات تعلم  األطفال

. المقارنـة    إلجـراء واستخدم الباحثين مقياس مفهوم الذات لبيرز هاريس لمفهوم الـذات  ).  ٧٠= ن( 
على المقاييس  األداء فيالمجموعتين  في األطفالدالة بين  إحصائية نتائج الدراسة وجود فروق وأظهرت

  . مفهوم الذات العام فيولم توجد فروق بين المجموعات . المدرسية والمعرفية 
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بحث مفهوم  إلى (Barton,North,2007) بارتن ونورس حداثة هدفت دراسة أكثروعلى نحو 
مقارنة مفهوم  إلىكما هدفت الدراسة ،  األولالنمائى  يالعصبط موالمراهقين ذوى الن األطفالالذات عند 
ويعـانون   األول العصبيذوى النمط  واألطفالفقط  األولالنمائى  العصبيذوى النمط  األطفالالذات عند 

 العصبيذوى النمط  األطفالوعينة ثالثة من   NF1+  Learning Disabilitiesمن صعوبات تعلم فقط 
وفقـا   NF1+ADHDالزائد المرتبط بقصـور االنتبـاه    الحركيالنشاط  ويعانون من اضطراب األول

 األكـاديمي وقد طبقت مقاييس مفهوم الـذات والتحصـيل   . للمحكات الموضوعية وتقديرات المدرسين 
يعانون جمعيا من االضطراب )  ٢٦= ن (وعينة من المراهقين ) ٤٩= ن (  األطفالوالذكاء على عينة 

الغالبية العظمـى مـن    أنوالمدرسين  لآلباءنتائج التقديرات السلوكية  وأظهرت.  األولالنمائى  العصبي
.  األولالنمـائى   العصبيعند من يعانون من النمط  ايجابيمفهوم ذات كلى  لديهم  والمراهقين األطفال

ضعيف على نحو دال  سلبيمفهوم ذات  األولالنمائى  العصبيوالمراهقين ذوى النمط  األطفالكما قرر 
 فـي هذا االضطراب مفهوم ذات ضعيف على نحـو دال   وذو ونكما اظهر المراهق.  قدرات الجسميةلل

المجموعات الثالثة  فيبين المفحوصين  إحصائيةوعلى الرغم من وجود فروق ذات داللة . الرياضيات 
الثالثـة   لم تظهر فروق بين المجموعاتف،  األكاديميةعلى مقاييس التحصيل وتقديرات المدرسين للكفاءة 

   .لمفهوم الذات  األكاديمية للمناحي
 ىصعوبات تعلم الرياضيات أو ذو ىأما فيما يتعلق بدراسة النواحي االنفعالية عند األطفال ذو          

سوى دراستين أجريتا في هذا السياق  -في حدود علم الباحث-صعوبات تعلم الرياضيات فال يوجد 
  -:هما

 Rothman & Coseden  أجراهـا روزمـان وكوسـدن    الدراسـة األولـى فتلـك التـي     

١٩٩٥(Cited in:  Cosden et al.,1999)    الرياضيات مع درجات إدراك الذات عنـد األطفـال ذوو
  . صعوبات تعلم الرياضيات

 ,Cited in: Badian)١٩٩٧ ,.Davis et alأما الدراسة الثانية فأجراهـا ديفيـز وآخـرون    

م اللفظية والمهام غير اللفظية والمشكالت االنفعالية عند مجموعتين من لمقارنة األداء على المها (1999
تعاني المجموعة األولى من صعوبة تعلم الحساب فقط، وتعاني األخرى من صعوبة تعلم كـل  . األطفال

 ىوأظهرت النتائج وجود بعض المؤشرات للمشكالت االنفعالية عند األطفال ذو. من القراءة والتهجي معا
  . لم الحساب فقطصعوبة تع

  .صعوبات تعلم الرياضيات ىالدراسات التي تناولت التوافق عند األطفال ذو: الثانيالمنحى 
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صـعوبات تعلـم الرياضـيات     ىتتضاءل الدراسات التي أجريت على التوافق عند األطفال ذو
ومقارنـة  صعوبات التعلم بوجـه عـام،    ىمقارنة بالدراسات التي أجريت على التوافق عند األطفال ذو

اضطراب النشاط الحركي الزائـد المصـحوب    ىبالدراسات التي أجريت على التوافق عند األطفال ذو
بقصور االنتباه، واألطفال ذوى صعوبات القراءة، ومقارنة بالدراسات التي اهتمـت بدراسـة الجوانـب    

  . المعرفية والنيوروسيكولوجية عند األطفال ذوو صعوبات تعلم الرياضيات
التوافـق  (التي تناولت العالقات مع األصـدقاء   (Rosenberg, 1989)سة روسنبرج ففي درا

عند عينة من األطفال تعاني من صعوبات تعلم الرياضيات وعينـة أخـرى مـن األطفـال     ) االجتماعي
فـي   ،لم تظهر النتائج وجود فروق دالة بين األطفال في المجموعتين في التوافق االجتمـاعي . األسوياء

فروق دالة بين األطفال في المجموعتين في قصور االنتباه واإلدراك الحس حركي لصـالح  حين وجدت 
  . صعوبات تعلم الرياضيات ىاألطفال ذو

فقارن النواحي االجتماعيـة   (Cited in: Shalev et al., 1995) ١٩٩٣ Rourkeأما رورك 
صـعوبات فـي القـراءة     ومشكالت التعلم عند مجموعتين من األطفال، تعاني المجموعة األولـى مـن  

في حين تعاني المجموعة الثانية من صعوبات تعلم . والتهجي، ويحصلون على نسبة ذكاء لفظية منخفضة
ووجد رورك أن األطفال في المجموعة األولى . الحساب فقط، ويحصلون على نسبة ذكاء عملية منخفضة

في المجموعة الثانية من صعوبات فـي   في حين يعاني األطفال. يعانون الكثير من مشكالت التعلم الحادة
كما عـد رورك صـعوبات تعلـم    . تكوين العالقات الشخصية ونزعة لالنعزال واالنسحاب االجتماعي

الرياضيات جزءا من زملة الفص األيمن النمائية وصعوبة التعلم غير اللفظية والتي تتميز بـالكثير مـن   
 ىصـعوبات القـراءة فقـط أو األطفـال ذو     ىل ذوالمشكالت االجتماعية واالنسحابية مقارنة باألطفـا 

  . اضطراب النشاط الحركي الزائد المصحوب بقصور االنتباه
التوافـق  ) ٢٠٠٢عجالن، : في( ١٩٩٤ Bloomوللتحقق من صدق النتائج السابقة قارن بلوم 

بـين   ممن تتراوح أعمارهم) ١١١=ن(االجتماعي والصعوبات النفسية االجتماعية عند عينة من األطفال 
األطفال الذين يعـانون مـن   : المجموعة الفرعية األولى: سنة في خمس مجموعات فرعية هي ١٧و  ٨

صـعوبات القـراءة    ى، المجموعة الفرعية الثانيـة، األطفـال ذو  )٢٠=ن (صعوبات في الحساب فقط 
= ن ( األطفال ذوو صعوبات القراءة والتهجـي والحسـاب  : المجموعة الفرعية الثالثة) ٢١=ن(والتهجي 

، والمجموعة )٢٠=ن( ADDاألطفال ذوو اضطراب قصور االنتباه : ، والمجموعة الفرعية الرابعة)٢٣
وأظهرت نتائج الدراسة األثر النسبي األسـوأ لصـعوبات   ). ٢٧=ن(األطفال األسوياء : الفرعية الخامسة

 ىبـين أن األطفـال ذو  الحساب على األداء النفسي االجتماعي للتالميذ مقارنة بباقي الصعوبات، فقـد ت 
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صعوبات الحساب يعانون من مشكالت للتوافق االجتماعي وصعوبات نفسية اجتماعية أكثر على نحو دال 
صعوبات القراءة والتهجي واألطفـال األسـوياء، وذلـك وفقـا لتقـديرات الوالـدين        ىمن األطفال ذو

كذلك . ج طبقا لمقاييس الوالدينوالمدرسين، باإلضافة إلى وجود مشكالت أكبر في سلوكهم الموجه للخار
أظهرت النتائج عدم إمكانية التمييز بين األداء النفسي االجتماعي لإلفراد الذين يعانون مـن صـعوبات   

كما حصل األفراد في مجموعة القراءة والتهجي والحسـاب بوجـه   . والتهجي واألطفال األسوياء القراءة
صـعوبات القـراءة    ىوبة الحسـاب وأولئـك ذو  صع ىعام على درجات وسط بين درجات التالميذ ذو

صعوبات الحساب والتالميذ  ىوالتهجي، كذلك لم تكن هناك سوى القليل من الفروق الدالة من التالميذ ذو
  . صعوبات القراءة والتهجي والحساب على مقاييس األداء النفسي االجتماعي ىذو

األداء على المهام  (Cited in: Badian, 1999)١٩٩٧  ,Davis et alوقارن ديفيز وآخرون 
اللفظية والمهام غير اللفظية والمشكالت االنفعالية االجتماعية عند عينة من األطفال تعاني من صـعوبة  

وأظهرت النتائج . تعلم الحساب فقط، وتعاني المجموعة األخرى من صعوبة تعلم كلٍّ من القراءة والتهجي
صـعوبة   ىعند األطفال ذو) سوء التوافق االجتماعي(وجود بعض المؤشرات لوجود مشكالت اجتماعية 

  . صعوبات كل من القراءة والتهجي معا ىتعلم الحساب فقط مقارنة باألطفال ذو
صعوبات التعلم بوجه عام، فحص فرست وفيسك ى وفيما يتعلق بدراسة التوافق عند األطفال ذو

 ىاعي عند عينة من األطفـال ذو النفسي واالجتم األداء (Fuerst, Fisk & Rourke, 1990)ورورك 
سـنة قسـموا بالتسـاوي إلـى ثـالث       ١٢و  ٦الذين تتراوح أعمارهم بين ) ١٣٢=ن(صعوبات التعلم 

مجموعات فرعية على أساس الفرق بين نسبة الذكاء اللفظية ونسبة الذكاء العملية من مقيـاس وكسـلر   
ا تزيد نسبة الذكاء اللفظية عن نسبة الذكاء فيه: المجموعة األولى: التاليلقياس ذكاء األطفال على النحو 

فيها تزيد نسبة الذكاء العملية على نسبة الذكاء اللفظية، والمجموعـة الثالثـة   : العملية، المجموعة الثانية
وبتطبيق قائمة للشخصية على األطفال في المجموعـات الثالثـة ذوو صـعوبات    . تتساوى فيها النسبتان

وبالرغم مـن ذلـك،   . يالت المتوسطة لألطفال في المجموعة األولى والثالثةنتائج البروف أظهرت. التعلم
على بعـض   Pathological Assessmentsأظهر األطفال في المجموعة الثانية التقييمات الباثولوجية 

  . لألطفالمقاييس قائمة للشخصية 
توافـق  ال (Juvonen & Bear 1992)وفي محاولة أخرى في هذا السياق درس جيوفون وبير 

واألطفال الذين ال يعانون مـن صـعوبات تعلـم    ) ٤٦=ن(االجتماعي عند األطفال ذوو صعوبات التعلم 
األطفال ذوو صعوبات التعلم لديهم علـى األقـل    ثلثيفي الصف الثالث االبتدائي، ووجد أن ) ١٩٩=ن(

، األمر الـذي  صديق واحد متبادل، وأكثر من نصف األطفال لديهم عالقة مع صديق بدون صعوبة تعلم
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 إلى إجراء المقارنات بين مجموعة األطفال المتوافقين وغير المتوافقين اجتماعيـا  يلجأون نوجعل الباحث
وأظهرت النتـائج لتقـديرات المدرسـين أن األطفـال     . يعانون وال يعانون من صعوبات التعلم والذين 

ة اجتماعية وأكاديمية مقارنة باألطفـال  المتوافقين اجتماعيا ويعانون من صعوبات التعلم يكونون أقل كفاء
ويرجع الباحثون هذه النتيجة إلى تأثير تالميـذ كـل مـن    . المتوافقين الذين ال يعانون من صعوبة التعلم

وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسـة  . الجلسة التربوية وبيئة الطفل على التوافق االجتماعي عند األطفال
التحصـيل األكـاديمي    ىالـذين وجـدوا أن التالميـذ ذو    (Voughn et al ., 1992)فوجن وآخرين 

التحصيل المنخفض في التوافق االجتماعي أو قبول  ىالمتوسط أعلى مقارنة بدرجات التالميذ ذو/المرتفع
  . الصديق

الضـغوط،   (Wenz & Siperstein, 1998)وعلى نحو أكثر حداثة، قارن فينز وسبرسـتان  
وعينة أخـرى مـن   ) ٤٠=ن(صعوبات التعلم  ىق عند عينة من التالميذ ذوالمساندة االجتماعية، والتواف

وأظهـرت  . في المرحلتين السادسـة والسـابعة  ) ٣٩٦=ن(التالميذ الذين ال يعانون من صعوبات التعلم 
القليـل مـن تـدعيم     و ، صعوبات التعلم يعانون الكثير من الضغوط النفسـية  ىالنتائج أن التالميذ ذو

ير من تدعيم الراشدين، وسوء التوافق النفسي مقارنة باألطفال الـذين ال يعـانون مـن    الكث و األصدقاء،
بين التوافق النفسي والضغوط عن األطفـال فـي     موجبا كذلك أظهرت النتائج ارتباطا. صعوبات التعلم
  . المرحلة االبتدائية

  -:اضياتفي صعوبات تعلم الري الجنسين الدراسات التي تناولت الفروق بين : ثانيا 
أجريت بعض الدراسات التي حاولت الكشف عن الفروق بين الجنسين في حـدوث صـعوبات   

  .تعلم الرياضيات، وقد أظهرت نتائج تلك الدراسات تناقضاً كبيرا فيما بينها
التي كـان أحـد أهـدافها     (Lewis et al., 1992)فقد أوضحت نتائج دراسة لويس وآخرين 

نسين عند األطفال ذوو صعوبات كل من الحساب والقراءة معا، واألطفال الفرعية دراسة الفروق بين الج
و  ٩ذوو صعوبات الحساب فقط، واألطفال ذوو صعوبات تعلم القراءة فقط الذين تتراوح أعمارهم بـين  

وأظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة بين الذكور واإلناث فيما يتعلق بـاألداء علـى مهـام    . سنة ١١
  . ةالحساب والقراء

دراسة لبحث بعض الخصائص  (Gross-Tsur et al., 1996)تشر وآخرون -وأجرى جروس
ممـن  ) ١٤٣=ن(الديموجرافية ونسب االنتشار لعينة من األطفال يعانون من صعوبات تعلم الرياضيات 

هذا االضطراب نظراً  ىمن األطفال في عينة ذو ٣سنة، وبعد استبعاد  ١٢إلى  ١١تتراوح أعمارهم من 
،  تم تقدير الفروق بين الجنسين في الذكاء، المهارات اإلدراكية، أعراض ٨٠خفاض نسب ذكائهم عن الن
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النشاط الحركي الزائد المرتبط بقصور االنتباه، المستوى االقتصادي االجتمـاعي، وصـعوبات الـتعلم    
كائهم بين ممن تتراوح نسب ذ) ١٤٠=ن(األخرى المصاحبة عند األطفال ذوو صعوبات تعلم الرياضيات 

صعوبات تعلم الرياضـيات يعـانون مـن     ىمن األطفال ذو% ٢٦وأظهرت النتائج أن . ١٢٩إلى  ٨٠
من هؤالء األطفـال يعـانون مـن    % ١٧اضطراب النشاط الحركي الزائد المصحوب بقصور االنتباه، 

حو دال في كذلك أظهرت النتائج أن صعوبات تعلم الرياضيات أكثر انتشاراُ على ن. صعوبات في القراءة
المستويات االقتصادية االجتماعية المنخفضة مقارنة بنسب انتشاره في المستويات االقتصادية االجتماعية 

وتتشابه هذه النسبة % ٦.٥وتبلغ نسب انتشار هذا االضطراب عند األطفال في العينة األصلية . المرتفعة
الحركي الزائد المصـحوب بقصـور   مع نسب انتشار صعوبة القراءة أو نسب انتشار اضطراب النشاط 

النتائج تساوي الـذكور واإلنـاث فـي حـدوث      أظهرتوفيما يتعلق بالفروق بين الجنسين، فقد . االنتباه
ضطرابات النشاط الحركي الزائد اصعوبات تعلم الرياضيات على العكس من صعوبات التعلم األخرى أو 

  . هانتشارعلى اإلناث في المصحوب بقصور االنتباه الذي يظهر فيه تفوق الذكور 
 ,Shalev, Manor)تشـر  -، أعادت شـاليف ومـانور واربـتش وجـروس    ١٩٩٨في عام 

Auerbach & Gross-Tsur, 1998) وذلك . تقييم بعض العوامل المرتبطة بصعوبات تعلم الرياضيات
ق عليهم الذين يطب) ١٩٩٦الذين اشتركوا في الدراسة السابقة  ١٤٠من  ١٢٣=ن(على عينة من األطفال 

. اختبار الذكاء، القراءة، تقييم الكتابة، تقييم أعراض النشاط الحركي الزائد المصحوب بقصـور االنتبـاه  
الـذي أجـرى عـام    (من األطفال الذين اشتركوا في التطبيق الثاني % ٩٥وأظهرت النتائج أن درجات 

ربيع المنخفض مقارنـة  ويعانون من صعوبات تعلم الرياضيات تقع درجاتهم في الحساب في ال) ١٩٩٨
أي % (٤٧كما أوضحت نتائج التطبيق الثاني أن . بدرجات زمالئهم في نفس الصف على نفس االختبار

من األطفال الذين أعيد تصنيفهم بذوو صعوبات التعلم مازالوا يعانون نفس االضـطراب  ) ١٢٣من  ٧٠
 ١٤إلـى   ١٣(ي نفس العمـر  مقارنة بنظرائهم ف% ٥وما زالوا يحصلون على درجات منخفضة بمقدار 

ظهرت من خالل انتشار صعوبات تعلم (وأظهرت النتائج أيضا وجود بعض العوامل مثل الوراثة ). سنة
في حين اعتبرت . مرتبطة على نحو دال مع استمرار هذا االضطراب) الرياضيات بين اإلخوة واألقرباء

والمـداخل  وود صعوبة تعلم أخرى، وجوالجنس، وعوامل أخرى مثل المستوى االقتصادي االجتماعي، 
  . التربوية من العوامل غير المرتبطة باستمرار هذا االضطراب

باستخدام اختبـار   (Lindsay et al., 2001)وعلى نحو أكثر حداثة، وجد ليند ساي وآخرون 
) ٢٧=ن(األداء المتصل لكونرز على عينة من األطفال الذين يعانون من صـعوبات تعلـم الرياضـيات    

وأظهرت النتـائج  . سنة١٤-١٠الذين تتراوح أعمارهم بين ) ٥٦=ن(نة أخرى من األطفال األسوياء وعي
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عدم وجود تفاعالت دالة لمتغير الجنس على التحليل العاملي للتباين للمقاييس الفرعيـة األربعـة علـى    
  . مقياس األداء المتصل لكونرز

بة انتشار هـذا االضـطراب بـين    وبالرغم من ذلك، فقد أظهرت نتائج بعض الدراسات أن نس
ففـي دراسـة شـارا وآخـرين     . األطفال اإلناث أعلى على نحو دال مقارنة بنسب انتشاره عند الذكور

(Share et al., 1988)   التي أجريت على عينة من األطفال تعاني من صعوبات القراءة والحساب معـا
أظهـرت  . سنة ١١في عمر ) ٤٥٩=ن(وعينة أخرى من األطفال تعاني من صعوبات تعلم الحساب فقط 

من أفراد العينة الكلية يعانون من صعوبات كل من القراءة والحساب معا فـي حـين   % ٨.٥النتائج أن 
كما أظهرت النتـائج أن نسـبة   ). ٤٥٩من  ٦٩أي (منهم من صعوبات تعلم الحساب فقط % ٦.٥يعاني 

أو أن %) ٣٠(انتشارها عنـد الـذكور   أعلى من نسبة %) ٣٥(انتشار صعوبة تعلم الحساب عند البنات 
  ).١.٧:  ١(نسب انتشار صعوبة تعلم الرياضيات عند األطفال الذكور واإلناث 

وعلى نحو أكثر حداثة، أظهرت نتائج العديد من الدراسات التي أجريت في الواليات المتحـدة  
ى نحو طفيف من أداء الذكور األمريكية أن أداء البنات على المهام اللفظية و العمليات الحسابية أفضل عل

في حين أداء األوالد على االستنتاج العددي أفضل على نحـو طفيـف   . على هذه المهام و تلك العمليات
  .(Bee, 1998, 239)مقارنة بأداء البنات عليه 

 إصـابة أن نسـبة   (Nass, 1993)وعلى العكس من الدراسات السابقة ، أظهرت دراسة ناس 
. األطفال اإلناث بها إصابةت التعلم بوجه عام أعلى على نحو دال مقارنة بنسب األطفال الذكور بصعوبا

القائل بوجود فروق عديدة بين الذكور واإلناث فيما ) Badian, 1999(وتتفق هذه النتيجة مع رأي بادين 
بـالفروق   صعوبات التعلم، ولكن القليل جداً هو المتاح فيما يتعلق ىيتعلق بالعينات الكلية من األطفال ذو

  . الكتابة-القراءة-بين الجنسين في المجموعات الفرعية لذوى صعوبات التعلم الرياضيات
  

  مشكلة الدراسة
  : النقاط اآلتية فياسة الحالية ردلتكمن مشكلة ا

االنفعالية االجتماعيـة عنـد األطفـال ذوى     النواحيتناولت  التيتضاؤل وتناقض نتائج الدراسات  -١
ففيما يتعلق بالدراسات التى تناولت مفهوم الذات يوجد دراسـتان فقـط عنـد    .تصعوبات تعلم الرياضيا

 Cited in: Cosden et)١٩٩٥ Rathman& Cosden هؤالء األطفال هما دراسة روزمان وكوسدن 

al., 1999)   ودراسة ديفيزو آخـرينDavis et al ١٩٩٧ (Cited in: Badian, 1999)  وأظهـرت 
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الرياضيات مع درجـات تقـدير    فينسبة الذكاء الكلية ودرجات التحصيل  نتائجها وجود ارتباط دال بين
الذات عند األطفال ذوى صعوبات التعلم، ووجود بعض المؤشرات االنفعالية عند األطفال ذوى صعوبات 

عنـد  المختلفة  من الدراستين السابقتين من التحقق من دراسة مفهوم الذات بأبعاده  أيولم تسع . الحساب
وفيما يتعلق بالتوافق، . واالجتماعي األكاديميذوى صعوبات تعلم الرياضيات خصوصاً البعدين األطفال 

أن األطفـال ذوى   (Rosenberg, 1992) فقد أظهرت نتائج بعض الدراسات مثل دراسات روسـنبرج  
حـين   فـي ، )األصدقاءالعالقات مع ( االجتماعيال يعانون من سوء التوافق  صعوبات تعلم الرياضيات

وضحت نتائج دراسات أخرى وجود فروق دالة بين األطفال ذوى هذا االضطراب واألطفال األسـوياء  أ
 ).٢٠٠٢عجالن، : في( ١٩٩٤ Bloom التوافق مثل دراسة بلوم  في
 ىتناقض نتائج الدراسات التي حاولت الكشف عن الفروق بين الجنسـين عنـد األطفـال ذو    -٢

 Gross-Tsur et)فقد أظهرت نتائج دراسة جروش تشر وآخرين  صعوبات تعلم الرياضيات
al., 1996) دراسة شاليف وآخرين و(Shalev et al., 1998)    ودراسة ليندسـاي وآخـرين

(Lindsay et al., 2001)    عدم وجود فروق دالة بين األطفال الذكور واإلناث فـي حـدوث
 ,.Share et al) وآخـرين را في حين أوضحت نتائج دراسة شـا . صعوبات تعلم الرياضيات

أعلى مقارنة بنسبة انتشـارها  % ٣٥أن نسبة انتشار صعوبة تعلم الحساب عند البنات  (1988
أو أن نسبة انتشار صعوبة تعلم الرياضيات عند األطفـال الـذكور   % ٣٠عند األطفال الذكور 
اسـة نـاس   على العكس من هذه النتيجة أوضحت نتـائج در ). ١.٧:  ١(إلى األطفال اإلناث 

(Nass, 1997)    أن نسبة انتشار صعوبة التعلم بوجه عام عند الذكور أعلى علـى نحـو دال
 . مقارنة بنسب انتشارها عند اإلناث

  فروض الدراسة
  -:تسعى الدراسة الحالية للتحقق من الفروض اآلتية 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين األطفال ذوى صـعوبات تعلـم الرياضـيات واألطفـال      -١
 .األسوياء في األداء على مقاييس مفهوم الذات والتوافق 

توجد فروق دالة بين األطفال  الذكور ذوي صعوبات تعلم الرياضيات ونظرائهم اإلناث  الالئي  -٢
ن من صعوبات تعلم الرياضيات في األداء على االختبارات التشخيصية لصـعوبات تعلـم   ييعان

  ".الرياضيات
  -:المنهج وإجراءاته: سادساً
  :المنهج -:أوال 
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، حيث تم تحديد العالقة بين متغيـرات صـعوبة   الوصفياعتمدت الدراسة الراهنة على المنهج 
ومتغيـرات  ) الذكور واإلنـاث (، النوع )أو صعوبات تعلم الرياضيات صعوبات تعلم الرياضيات(التعلم 

  .}والتوافق  )االجتماعيواالكاديمى (مفهوم الذات  {االجتماعية  –األداء على الجوانب االنفعالية 

المتجانسة، وفيه يتم إحداث التجـانس   كما تم استخدام التصميم الخاص بالقطاعات المستعرضة
صـعوبات تعلـم   األطفـال الـذين يعـانون    (المجموعتين محل الدراسة  فيبين القطاعات المستعرضة 

عدد من  فيالمطابقة بينهما على أساس ) صعوبات تعلم الرياضياتيعانون  واألطفال الذين ال الرياضيات
المجمـوعتين مثـل المسـتوى     فـي بهدف الكشف عن الفروق بين أداء األطفـال   الوسيطةالمتغيرات 
ية ونسبة الذكاء العمليـة  فظاللنسبة الذكاء (، والذكاء المرحليوالعمر أو المستوى  االجتماعي/االقتصادي

  .النوع و، وصعوبة القراءة، )بصريةال -السمعية(، واإلعاقات الحسية )ونسبة الذكاء الكلية

  :ثانيا  اإلجراءات

  العينة وطرق التعرف على أفرادها -١

  .صعوبات تعلم الرياضياتإجراءات التعرف على األطفال ذوى ) أ(

استخدمت الدراسة الراهنة مجموعة من اإلجراءات للتعرف على األطفال ذوى صعوبات تعلـم  
  :الرياضيات تتمثل فيما يلي

السـيدة   بمدينة شبين الكوم هي مدرسـة  الثة مدارس ابتدائية حكومية بطريقة عشوائيةتم اختيار ث .١
خديجة االبتدائية المشتركة ومدرسة خالد بن الوليد االبتدائية المشتركة ومدرسة طه حسـين االبتدائيـة   

ثـة  وتحتوى كل مدرسة من المدارس السابقة على ثالثة فصول للصف الرابع االبتدائي وثال .المشتركة
  .فصول للصف الخامس االبتدائي

من األطفال في الفصول الثالثة داخل كل مدرسة في مادة الحساب فـي   تم تحديد درجات كل طفل .٢
ثم تحديد األطفال الذين تقع درجاتهم أقل من المتوسـط  . شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر ونصف العامأ

مع اسـتبعاد األطفـال    ل في مادة الحسابواألطفال الذين تقع درجاتهم أعلى من المتوسط في التحصي
شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر أالذين تنخفض درجاتهم في التحصيل في مادة القراءة عن المتوسط في 

  .ونصف العام
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توزيع األطفال الذكور واإلناث في الصفين الرابع والخامس االبتـدائي  ) ١(ويوضح جدول رقم 
حـك  ميعانون وفقـا ل  ت في المدارس الثالثة ونظرائهم الذين الالذين يعانون من صعوبات تعلم الرياضيا

  .التحصيل في مادة الحساب

  مدرسة طه حسين  مدرسة خالد بن الوليد  مدرسة السيدة خديجة

صعوبات تعلم  واألطفال ذو
  الرياضيات

صعوبات تعلم  واألطفال ذو  نواألطفال العادي
  الرياضيات

تعلم صعوبات  واألطفال ذو  نواألطفال العادي
  الرياضيات

  نواألطفال العادي

ــف   الصف الرابع الصــ
  الخامس

ــف   الصف الرابع الصــ
  الخامس

ــف   الصف الرابع الصــ
  الخامس

ــف   الصف الرابع الصــ
  الخامس

ــف   الصف الرابع الصــ
  الخامس

ــف   الصف الرابع الصــ
  الخامس
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١١  ١٣  ١٧  ١٨  ٧  ٤  ٩  ٦  ٢  ١  ٧  ١  ٦  ٢  ١  ٣  ٥  ٢  ٧  ٣  ٤  ٤  ١٢  ١١  

بهم على تطبيق مقياس تقدير األطفال ذوى صعوبات تعلم الرياضـيات  يطلب من المدرسين بعد تدر .٣
في التحصيل فـي  المجموعة األولى األقل من المتوسط  :تطبيق المقياس على األطفال في المجموعتين

األعلى مـن   :والمجموعة الثانية .مادة الرياضيات خالل شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر ونصف العام
واستبعاد  .التحصيل في مادة الحساب خالل شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر ونصف العام فيالمتوسط 

قياس تقـدير األطفـال ذوى   تقع درجاتهم أقل من المتوسط على م الذيناألطفال في المجموعة األولى 
تقع درجاتهم أعلـى مـن    لذينالمجموعة الثانية ا فيكذلك استبعاد األطفال  .صعوبات تعلم الرياضيات

  .المتوسط على مقياس تقدير األطفال ذوى صعوبات تعلم الرياضيات

 الذين االبتدائيالصفين الرابع والخامس  فيتوزيع األطفال الذكور واإلناث ) ٢(ويوضح جدول 
التحصيل من مادة الحساب خالل شهور أكتوبر ونـوفمبر وديسـمبر    فيتقع درجاتهم أقل من المتوسط 

وتقع درجاتهم أعلى من المتوسط على مقيـاس تقـدير األطفـال ذوى صـعوبات تعلـم       .العام ونصف
على من الذين تقع درجاتهم أ االبتدائيالصفين الرابع والخامس  فيالرياضيات واألطفال الذكور واإلناث 

ونوفمبر وديسمبر ونصـف العـام وتقـع     أكتوبرمادة الحساب خالل شهور  فيالتحصيل  فيالمتوسط 
  . درجاتهم أقل من المتوسط على مقياس تقدير األطفال ذوى صعوبات تعلم الرياضيات
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  مدرسة طه حسين  مدرسة خالد بن الوليد  مدرسة السيدة خديجة

األطفال ذوو األداء األقل مـن  
في التحصيل في مادة  المتوسط

الحساب خالل شهور أكتـوبر  
ونوفمبر وديسمبر ونصف العام 
وذوو الدرجات األعلـى مـن   
المتوسط فـي مقيـاس تقـدير    
األطفال ذوو صـعوبات تعلـم   

  الرياضيات

األطفال ذوو األداء األعلى من 
المتوسط في التحصيل في مادة 
الحساب خالل شهور أكتـوبر  
م ونوفمبر وديسمبر ونصف العا

ــن  ــل م ــدرجات األق وذوو ال
المتوسط فـي مقيـاس تقـدير    
األطفال ذوو صـعوبات تعلـم   

  الرياضيات

األطفال ذوو األداء األقل مـن  
المتوسط في التحصيل في مادة 
الحساب خالل شهور أكتـوبر  
ونوفمبر وديسمبر ونصف العام 
وذوو الدرجات األعلـى مـن   
المتوسط فـي مقيـاس تقـدير    
 األطفال ذوو صـعوبات تعلـم  

  الرياضيات

األطفال ذوو األداء األعلى من 
المتوسط في التحصيل في مادة 
الحساب خالل شهور أكتـوبر  
ونوفمبر وديسمبر ونصف العام 
ــن  ــل م ــدرجات األق وذوو ال
المتوسط فـي مقيـاس تقـدير    
األطفال ذوو صـعوبات تعلـم   

  الرياضيات

األطفال ذوو األداء األقل مـن  
المتوسط في التحصيل في مادة 

اب خالل شهور أكتـوبر  الحس
ونوفمبر وديسمبر ونصف العام 
وذوو الدرجات األعلـى مـن   
المتوسط فـي مقيـاس تقـدير    
األطفال ذوو صـعوبات تعلـم   

  الرياضيات

األطفال ذوو األداء األعلى من 
المتوسط في التحصيل في مادة 
الحساب خالل شهور أكتـوبر  
ونوفمبر وديسمبر ونصف العام 
ــن  ــل م ــدرجات األق وذوو ال
المتوسط فـي مقيـاس تقـدير    
األطفال ذوو صـعوبات تعلـم   

  الرياضيات

ــف   الصف الرابع الصــ
  الخامس

ــف   الصف الرابع الصــ
  الخامس

ــف   الصف الرابع الصــ
  الخامس

ــف   الصف الرابع الصــ
  الخامس

ــف   الصف الرابع الصــ
  الخامس

ــف   الصف الرابع الصــ
  الخامس
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٨  ١٠  ١٢  ١٣  ٤  ٣  ٧  ٥  ١  ١  ٣  ١  ٢  -  ١  ٢  ٤  ١  ٧  ٣  ٢  ٣  ٨  ٨  

 فيلقياس ذكاء األطفال على األطفال  من مقياس وكسلر الحسابيلالستدالل  الفرعيتطبيق المقياس  .٤
مادة الحساب خالل شهر  فياألقل من المتوسط  األطفال ذوو الدرجات: األولىالمجموعة  :المجموعتين

من المتوسط على مقياس تقدير المدرس  أكتوبر ونوفمبر وديسمبر ونصف العام وذوى الدرجات األعلى
األطفـال  : المجموعة الثانية. )ذوى صعوبات تعلم الرياضيات(لألطفال ذوو صعوبات تعلم الرياضيات 

الحساب خالل شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر ونصف العام  مادة فيذوو الدرجات األعلى من المتوسط 
وذوو الدرجات األقل من المتوسط على مقياس تقدير المدرس لألطفال ذوو صعوبات تعلم الرياضـيات  

  ).األطفال الذين يعانون من صعوبات تعلم الرياضيات(

عـن   الحسابيستدالل يد درجاتهم على مقياس االزت الذين المجموعة األولى فيتم استبعاد األطفال  .٥
  .درجات ١٠المجموعة الثانية الذين تقل درجاتهم عن   فيحين يستبعد األطفال  فيدرجات،  ٨، ٧

 فـي توزيع األطفال الذكور واإلناث ذوى الدرجات األقل مـن المتوسـط   ) ٣(ويوضح جدول 
علـى مـن   شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر ونصف العام وذوى الدرجات األ فيتحصيل مادة الحساب 
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المتوسط على مقياس تقدير المدرسين لألطفال   ذوى صعوبات تعلم الرياضيات وتقل درجـاتهم علـى   
عينـة األطفـال   (درجات  ٨ أو ٧لقياس ذكاء األطفال عن وكسلر من مقياس  الحسابيمقياس االستدالل 

 فـي لمتوسـط  واألطفال الذكور واإلناث ذوى الدرجات األعلى مـن ا  )ذوى صعوبات تعلم الرياضيات
شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر ونصف العام وذوى الـدرجات األقـل مـن     فيتحصيل مادة الحساب 

المتوسط على مقياس تقدير المدرسين لألطفال   ذوى صعوبات تعلم الرياضيات وتزيد درجـاتهم علـى   
  . درجات ١٠من مقياس وكسلر  لقياس ذكاء األطفال عن  الحسابيمقياس االستدالل 

  مدرسة طه حسين  مدرسة خالد بن الوليد  ة السيدة خديجةمدرس

األطفال ذوو األداء األقل مـن  
المتوسط فـي تحصـيل مـادة    
الحساب خالل شهور أكتـوبر  
ونوفمبر وديسمبر ونصف العام 

األعلـــى مـــن  األداءوذوو 
المتوسط وفقا لتقدير المـدرس  
على مقياس تقدير األطفال ذوو 
صعوبات تعلم الرياضيات وذوو 

على  ٨أو  ٧الدرجة األقل من 
  .الحسابي االستداللمقياس 

من  علىاألطفال ذوو األداء األ
المتوسط فـي تحصـيل مـادة    
الحساب خالل شهور أكتـوبر  
ونوفمبر وديسمبر ونصف العام 

من المتوسط  قلاأل األداءوذوو 
وفقا لتقدير المدرس على مقياس 
تقدير األطفال ذوو صـعوبات  

د درجاتهم تعلم الرياضيات وتزي
 االسـتدالل على مقياس ١٠عن 

  .الحسابي

األطفال ذوو األداء األقل مـن  
المتوسط فـي تحصـيل مـادة    
الحساب خالل شهور أكتـوبر  
ونوفمبر وديسمبر ونصف العام 

األعلـــى مـــن  األداءوذوو 
المتوسط وفقا لتقدير المـدرس  
على مقياس تقدير األطفال ذوو 
صعوبات تعلم الرياضيات وذوو 

على  ٨أو  ٧األقل من الدرجة 
  .الحسابي االستداللمقياس 

من  علىاألطفال ذوو األداء األ
المتوسط فـي تحصـيل مـادة    
الحساب خالل شهور أكتـوبر  
ونوفمبر وديسمبر ونصف العام 

من المتوسط  األقلداء وذوو األ
وفقا لتقدير المدرس على مقياس 
تقدير األطفال ذوو صـعوبات  
هم تعلم الرياضيات وتزيد درجات

 االسـتدالل على مقياس ١٠عن 
  .الحسابي

األطفال ذوو األداء األقل مـن  
المتوسط فـي تحصـيل مـادة    
الحساب خالل شهور أكتـوبر  
ونوفمبر وديسمبر ونصف العام 

داء األعلـــى مـــن وذوو األ
المتوسط وفقا لتقدير المـدرس  
على مقياس تقدير األطفال ذوو 
صعوبات تعلم الرياضيات وذوو 

على  ٨أو  ٧ن الدرجة األقل م
  .الحسابي االستداللمقياس 

من  األعلىاألطفال ذوو األداء 
المتوسط فـي تحصـيل مـادة    
الحساب خالل شهور أكتـوبر  
ونوفمبر وديسمبر ونصف العام 

من المتوسط  قلداء األوذوو األ
وفقا لتقدير المدرس على مقياس 
تقدير األطفال ذوو صـعوبات  
تعلم الرياضيات وتزيد درجاتهم 

 االسـتدالل على مقياس ١٠عن 
  .الحسابي

ــف   الصف الرابع الصــ
  الخامس

ــف   الصف الرابع الصــ
  الخامس

ــف   الصف الرابع الصــ
  الخامس

ــف   الصف الرابع الصــ
  الخامس

ــف   الصف الرابع الصــ
  الخامس

ــف   الصف الرابع الصــ
  الخامس
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٢  ١  ٧  ٩  ١  ١  ٦  ٤  ١  ١  ٣  ١  -  -  ١  ٢  ٤  ١  ٧  ٣  ٢  ٣  ٨  ٨  

بتدائية الحكومية موزعين على من األطفال الذكور واإلناث بالمدارس اال ٧٦وبذلك أصبحت تتكون عينة الدراسة الحالية من 
  :مجموعتين كاآلتي

  ).إناث ١٨ذكور و  ١٨: ٣٦= ن(وبات تعلم الرياضيات مجموعة األطفال ذوي صع: المجموعة األولى

  ).إناث ٢٤ذكور و  ١٦: ٤٠= ن(مجموعة األطفال الذين ال يعانون من صعوبات تعلم الرياضيات : المجموعة الثانية
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  :خصائص األطفال في المجموعتين) ٤(ويوضح الجدول                       

األطفال الذين ال يعانون من صعوبات تعلم   )٣٦=ن(صعوبات تعلم الرياضيات  واألطفال ذو
  )٤٠=ن(الرياضيات 

  قيمة ت

    التباين  المتوسط  التباين  المتوسط  المتغير
  * *  ٧.٣٠٣  ١٠٩٩.١٢٧١  ٢٩٢  ١٩٥٩.٤٨  ٢٢٦  .التحصيل في مادة الحساب -١
مقياس تقدير المدرس لألطفال   ذوي صعوبات تعلم  -٢

.الرياضيات  
٦.٠٣٨  ٣٠٢.٥٤٧٤  ١٩.٦٢٥  ٣٣٤.٩٥٨  ٤٤.٦٩ **  

ستدالل الحسابي مـن مقيـاس   المقياس الفرعي لال -٣
  .وكسلر لقياس ذكاء األطفال

١٢.٨٤٦  ٢.٠٥٣  ١٠.٨٦  ١.٣٩٢  ٦.٩١٦**  

  الذكاء -٤
  .الذكاء العملي  . أ
  .الذكاء اللفظي  . ب
  .الذكاء الكلي  . ت

  
٨.٤٧  
١٠.٢٧  
١٨.٧٥  

  
٤.٠٨٤  
١٠.٤٩١  
١٦.٠٢١٣  

  
٨.٧٥  
١١.٥٥  
٢٠.١٧٥  

  
٦.٠٥٣  
١٠.٣٥٦  
١٩.٢٠٩  

  
٠.٥٣١  
١.٧٠  
١.٤٥٥  

  ١.٦٦٢  ٣.٩٣٢  ٢٠.٦٢  ٦.٥٣٥  ٢٠.٢٥  .االجتماعي-قتصاديالمستوى اال -٥

  
بعاد تتم اس   ٣.٤٦=  ٠.٠٠١ α،  ٧٤بدرجات حرية  ةالجد وليت **      .١.٩٨٤=  ٠.٠٥ α،  ٧٤بدرجات حرية  ةالجد وليت * 

  .األطفال ذوي اإلعاقات السمعية و البصرية من المجموعتين
ستمارة االتكافؤ بين األطفال في المجموعتين في العمر من خالل السجالت المدرسية و كذلك  تم إحداث

  .جتماعياال/قتصاديالمستوى اال

  األدوات وخصائصها السيكومترية  - ٢
شهور أكتوبر ونوفمبر وديسـمبر   فيمادة الحساب  فياستخدم باإلضافة إلى  درجات التالميذ 

  :هيين آخرين لتشخيص األطفال ذوى صعوبات تعلم الرياضيات األول اختبار الدراسيوالفصل 
 .D وكسـلر    عـداد ديفيـد  إللحساب من مقياس وكسلر لقياس ذكاء األطفال مـن   الفرعياالختبار  -أ

Wechsler  هذا االختبار أحد االختبارات  ويعد). ١٩٩٣(ومليكة  إسماعيلواقتبسه وأعده للبيئة المصرية
سنة، وهو يقيس قدرة ١٦و  ٥لقياس ذكاء األطفال ممن تتراوح أعمارهم بين  الفرعية من مقياس وكسلر
  . الرياضيالطفل على تكوين المفهوم 

 Miller) وميرسر رلمي مقياس تقدير خصائص األطفال ذوى صعوبات تعلم الرياضيات من إعداد  -ب

& Mercer, 1997) ات الحركيـة،  بنـداً تمثـل الصـعوب    ٣١ويتكون المقياس من  .الباحث ةوترجم
، ه، مشـكالت االنتبـا  المكاني البصريمشكالت التصور  صعوبات المعاًلجة السمعية، مشكالت الذاكرة،

معرفة وما وراء المعرفة، وبعض الخصائص االنفعالية لألطفال الذين يعانون صعوبات تعلـم  المشكالت 
مكون من سـت نقـاط وفقـاً    كل فقرة من فقرات المقياس على مقياس  فييتم تقدير الطفل . الرياضيات
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ـ أن إلى  ) ١(وتشير الدرجة  .لدرجة أو تمثيل الصفة لمظهر معين من مظاهر السلوك  التـي ة يالخاص
  .تعنى أن الخاصية ال تحدث مطلقاً) ٦(بشكل دائم، وأن الدرجة  تحدث يصفها البند

ل على فهـم معنـى   ويقيس قدرة الطف): ١٩٩٨(اختبار الفهم القرائي لألطفال إعداد خيري عجاج  -جـ
وفهم معنى الكلمـة  ) تعيين الكلمات المضادة وتعيين الكلمات الغريبة وتصنيف الكلمات(الكلمة من خالل 

التوفيق بين الكلمات لتكوين جملة وتكميل الجملة واستبدال الجملة بكلمة تؤدي معناها وترتيب (من خالل 
  .وإدراك المتعلقات اللغويةوإدراك العالقات اللغوية ) الكلمات لتكوين جملة مفيدة

  :الخصائص السيكومترية لألدوات التشخيصية
حسبت معاًمالت الثبات للمقاييس الثالثة السابقة باستخدام أسلوب االختبـار وإعـادة االختبـار      
  :كاآلتيبين التطبيقين فجاءت معاًمالت االرتباط   ايوم ٢١مقداره  زمنيبفاصل 

a.  ٠.٨٨١= ر الحسابياختبار االستدالل.  
b. ٠.٨٣=مقياس تقدير خصائص األطفال ذوى صعوبات تعلم الرياضيات ر. 

c.  ٠.٦٧=ر  القرائيمقياس الفهم. 

لالسـتدالل   الفرعيصدق المحك لحساب صدق مقياس  الحاليوفيما يتعلق بالصدق، فقد استخدم الباحث 
أمـا  ٠.٦٦ياضـيات  ووجد أن معاًمل االرتباط بين هذا المقياس ومقياس التحصيل في مادة الر. الحسابي

  .الباحث بصدق المحكمين كتفىفقد ا القرائيمقياس تقدير األطفال ومقياس الفهم 

   :االنفعالية االجتماعيةأدوات قياس الجوانب  -٢

  :مقياس بيرز هاريس لمفهوم الذات) أ(

بنـداً   ٨٠يتكون المقياس مـن  و. الباحث ةوترجم Peries-Harries  من إعداد بيرز هاريس
  :هيأنماط فرعية من مفهوم الذات تقيس ستة 

 بـالنواحي فيما يتعلق  هس فكرة الفرد عن نفسيويق) بنداً ١٧( األكاديميمفهوم الذات  -١
  .األكاديمية

 بـالنواحي  فيما يتعلق هس فكرة الفرد عن نفسيويق )بندا١٢ً( االجتماعيمفهوم الذات  -٢
  .األلعاب فياالجتماعية كتكوين الصداقات والمشاركة 

 بـالنواحي  فيما يتعلـق  هيقيس فكرة الفرد عن نفس) بندا١٤ً(  االنفعاليات مفهوم الذ -٣
  .العاطفية
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  .فيما يتعلق بالشعور العام بالسعادة هقيس فكرة الفرد عن نفست) بنود١٠(السعادة  -٤

فيمـا يتعلـق بالجوانـب     هيقيس فكرة الفرد عن نفس) بندا١٣ً( الجسميمفهوم الذات  -٥
  .الجسمية كالقوة البدنية

يتعرض لها وتحديد  التيالمشاكل  فييقيس آراء الطفل ) بندا١٦ً(نماط السلوك بعض أ -٦
  .تحدث فيه تلك المشكالت الذيالمكان 

مفهـوم الـذات االنفعـالي      ،وقد استبعدت بنود مفهوم الذات الجسمية، بعض أنمـاط السـلوك  
البحـث   فيمستهدفان بالدراسة ألنهما ال واألكاديمي االجتماعيواكتفينا فقط ببنود مفهوم الذات  .والسعادة
تشير اإلجابة  حيث. ويتم اإلجابة على كل بند من بنود االختبار باختيار إحدى إجابتين نعم أوال.  الحالي

ويـتم حسـاب   . أما اإلجابة بال فتعنى أن البند ال ينطبق على الطفل . بنعم إلى انطباق البند على الطفل
= درجـة واحـدة واإلجابـة بـال     = اإلجابة بنعم ( ود الموجبة الدرجة على أساس نوع البند، فعلى البن

 ) ١=صفر، واإلجابة بال= بنعم  اإلجابة(على البنود السالبة  أما).صفر

 فـي نة نوقد فضل الباحث استخدام هذا المقياس على الرغم من وفرة مقاييس مفهوم الذات المق
  -:البيئة العربية لسببين

دراسـة  لأجريـت   التـي  األجنبيةمى من الدراسات على الرغم من أن الغالبية العظ -١
وصعوبات تعلم ه عام مجال صعوبات التعلم بوج فياعية تمالجوانب االنفعالية واالج

 في -ال يوجد  .هاريس لمفهوم الذات خاص استخدمت مقياس بيرز هالرياضيات بوج
عام  همجال صعوبات التعلم بوج فيأجريت واحدة دراسة عربية  -حدود علم الباحث

، وبالتالي. خاص استخدمت هذا المقياس همجال صعوبات تعلم الرياضيات بوج فيأو 
  .البيئة العربية فيبعد على األطفال ذوى صعوبات التعلم  هعليتالم تتحدد ف

) ١٩٩٨( إال دراسة عربية واحدة أجرتها المطوع –علم الباحثحدود   في -ال يوجد -٢
. األسوياءعينات من األطفال  هذا المقياس علىية، واستخدمت فيها تماراالبيئة اإل في

ولم يتم حتى اآلن اختبار فعالية هذا المقياس عند عينـات مـن األطفـال األسـوياء     
  .البيئة المصرية في) الدراسة الحالية فيالمجموعة الضابطة (
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 فـي ومفتاح التصحيح باللغة اإلنجليزيـة  ) ١٩٩٤نسخة  -اً بند ٨٠(وقد نشرت بنود المقياس 
للحصول على درجة الدكتوراه من معهد الدراسات العليا ) ١٩٩٨(المطوع  الة قدمتها روضة عبد اهللارس

، واقتراح برنامج PHSCS مقياس بيرز هاريس لمفهوم الذات "للطفولة جامعة عين شمس تحت عنوان 
صـورة عربيـة    وبعد أن أعدت. "دراسة تحليلية: دى أطفال دولة اإلماراتللتعديل مفاهيم الذات السالبة 

 هوثبات المقيـاس بأبعـاد  صدق استوثقت المطوع من  ،)بندا ٧٨(دولة اإلمارات  فيللمقياس الستخدامها 
وقام الباحـث  . .وصدق مرضيةثبات يتمتع بمعامالت  هووجدت المطوع أن. الستة الفرعية بطرق متعددة

 األداة  قيم ثبات وصـدق ) ٦(وجدول رقم  )٥( ويوضح جدول رقم. قياسمبحساب صدق وثباته ال الحالي
  .في الدراسة الحالية

   Child Behavior Rating Scale (CBRS) قائمة مالحظة سلوك الطفل) ب(

بتعريبهـا  ) ١٩٨٧(وقام كامـل  . ١٩٦١ Cassele, R.N كاسيل. وضع هذه القائمة راسيل ن
ويقتصر استخدام . سنوات ١٠-٤سن  فيلألطفال  واالجتماعي الشخصيللتوافق  الموضعيكأداة للتقدير 

على المالحظين الذين قاموا بمالحظة سـلوك الطفـل موضـع    ) (CBRSقائمة مالحظة سلوك الطفل 
وتتكون قائمة مالحظة سلوك الطفل  .معرفة وثيقة كالمدرسين واآلباء واألقارب هالتقدير، أو الذين يعرفون

جاالت للتوافق وتعبر عن كـل  وتتضمن القائمة خمسة م. عبارة ، تصف سلوكيات متعددة للطفل ٧٨من 
  -: هيمنها مجموعة من العبارات والمجاالت الخمس 

حتى رقم ١الفقرات من  هيعشرون فقرة  هتمثل Self-Adjustment الشخصيالتوافق -١
٢٠.  

حتى ٢١الفقرات من  هيعشرون فقرة  هتمثل Home Adjustment سرىالتوافق األ -٢
  .٤٠رقم 

 ٤١الفقرات مـن  هيعشرون فقرة  هتمثل Social Adjustment  االجتماعيالتوافق  -٣
  .٦٠حتى رقم 

الفقرات مـن   هياثنتا عشرة فقرة  هتمثل School  Adjustment التوافق المدرسي -٤
  .٧٢حتى ٦١
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حتى رقم  ٧٣من  هيست فقرات  هتمثل Physical Adjustment  الجسميالتوافق  -٥
٧٨.  

مقياس مكون من ست نقاط وفقا لدرجـة  كل فقرة من فقرات القائمة على  فيويتم تقدير الطفل 
العبارة يتكـرر   هتصف الذيإلى أن السلوك ) ١(ويشير التقدير . لمظهر معين من السلوك هأو مدى تمثيل

العبارة ال يحدث مطلقا من  هتصف الذييعنى أن السلوك ) ٦(من الطفل بشكل مستمر، وأن التقدير  هحدوث
ثبات (ثبات الو) صدق المحك -صدق التمييز -صدق التكوين( وقام معرب القائمة بحساب الصدق. الطفل

ووجـد أن القائمـة تتمتـع    ). عن طريق التجزئة النصفية الداخليثبات التماسك  –االستقرار عبر الزمن
لصعوبة الوصول  الحاليمن البحث  األسرىوقد استبعدت بنود التوافق . بمعامالت ثبات وصدق مرتفعة

  .المجاالت األربعة األخرى للتوافق في، واكتفى فقط بالبنود الحاليلبحث عينة ا فيإلى آباء األطفال 

ـ   وبمراجعة بنود القائمة الحظ الباحث وجود بعض األخطاء، ولذا جراء بعـض  إقام الباحـث ب
، ٦٠، ٥٠، ٤٨، ٤٧، ١٥، ١٠(تمثلت في  صياغة البنود  أرقام  التيبنود هذه  القائمة ،  فيالتعديالت 

) ١٩٨٧(ونظرا الن تقديمها بطريقة مصطفى كامل . نفية حتى تعبر عن عدم التوافقبطريقة م) ٧١، ٦٨
البند رقم (يرتكبها  التييتأسف عن األخطاء  يعتذر أو الذييعد الطفل  تهصياغ ففي. ال تعنى عدم التوافق

 فـي  والمحبوب من األوالد) ١٥البند رقم (يستطيع االسترخاء  كبير وال يتعب بسرعة وال هونشاط) ١٠
محادثات  فييدخل  الذيوالطفل ) ٤٨البند رقم (  همثل سن فيوالمحبوب من البنات ) ٤٧البند ( همثل سن

 الـذي والطفل  )٦٠البند رقم (يذهب إلى  المسجد أو الكنيسة  الذيوالطفل ) ٥٠البند (سارة مع اآلخرين 
 فيبذل مجهوداً كبيراً ومستمراً ي الذيوالطفل ) ٦٨البند ( المدرسيالمتصلة بالمنهج  األنشطة فييشارك 

بصياغتها بطريقة منفيـة   الحاليلذلك قام الباحث  .طفالً غير متوافق) ٧١البند رقم (الواجبات المدرسية 
  -:كاآلتي

  .)١٠البند رقم (يرتكبها  التي األخطاءال يعتذر أو يتأسف عن  -

 .)٤٧البند رقم ( همثل سن في األوالدمكروه من  -

 .)٤٨البند رقم ( همثل سن فيمكروه من البنات  -

 .)٥٠البند رقم (محادثات سارة مع اآلخرين  فيال يدخل  -

 .)٦٠البند رقم ( ال يذهب للمسجد أو الكنيسة  -
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 .)٦٨البند رقم ( المدرسياألنشطة المتصلة بالمنهج  فيال يشارك  -

 .)٧١البند رقم (الواجبات المدرسية  فيال يبذل جهداً كبيراً ومستمراً  -

القائمة على مجموعة من أسـاتذة   الحاليهذه التعديالت لتلك البنود عرض الباحث  وبعد إجراء
ويوضح جدول رقم . تعديالت مناسبة أنهاواتفقوا جميعا على . هذه التعديالت علم النفس إلبداء أرائهم في

  .فيوضح قيم الصدق لتلك القائمة) ٧ (قيم الثبات، أما جدول رقم) ٥(

  رية لألدواتحساب الخصائص السيكومت-٣

  :الثبات: أوالُ

 ،من مجموعة األطفال ذوي صعوبات الـتعلم ) ذكور و إناث(أطفال  ٥تكونت عينة الثبات من 
وقـد  . االبتـدائي واألطفال الذين ال يعانون من صعوبات تعلم الرياضيات في الصفين الرابع و الخامس 

وقد استخدم الباحث أسـلوب  . صائصروعي أن تتماثل عينة الثبات مع عينة البحث األصلية في كل الخ
  . بيقينطبين الت اًيوم ٢١لحساب الثبات بفاصل زمني قدره  Test-Retestإعادة االختبار -االختبار

  .معامالت ثبات اختبارات الدراسة الحالية لدى عينة الثبات) ٥(ويوضح جدول 

  قيمة الثبات  اسم االختبار  

ــواحي اال ــةالنـ نفعاليـ
  االجتماعية

  :اتمفهوم الذ -١

  .مفهوم الذات بوجه عام  -  أ

  .مفهوم الذات األكاديمي   - ب

  .مفهوم الذات االجتماعي   - ت

  

٠.٩٣  

٠.٩٤  

٠.٨٢  

  ٠.٤٦٥  التوافق  -٢  

  

  الصدق: ثانيا 
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  .قيمة الصدق لالختبارات المستخدمة ) ٦ (يوضح جدول                      

     قيمة الصدق  معامل االرتباط بين                       

صدق (مقياس تقدير األطفال ذوي صعوبات تعلم الرياضيات و التحصيل في مادة الحساب  - ١
  ).محك

مقياس تقدير األطفال ذوي صعوبات تعلم الرياضيات و اختبار االستدالل الحسـابي مـن    - ٢
  )..صدق المحك(مقياس وكسلر لقياس ذكاء األطفال 

عادل عز ( وم الذات عند األشولاختبار مفهوم الذات من مقياس بيرز هاريس واختبار مفه - ٣
  ).الدين األشول

صـدق  (اختبار مفهوم الذات األكاديمي ومفهوم الذات االجتماعي من مقياس بيرز هاريس   - ٤
  )التكوين

٠.٦٦  

  

٠.٦٦  

  

٠.٦٦  

  

٠.٦٢  

وذلك من خالل حساب  ؛أما فيما يتعلق بالتوافق النفسي فقد اعتمد الباحث على الصدق التكويني
  .جتماعي والتوافق الجسمي و الدرجة الكليةط البينية بين التوافق الشخصي و التوافق االمعامالت االرتبا

  .معامالت االرتباط البينية بين المقاييس األربعة)  ٧ (ويوضح جدول                   

  جة الكليةالدر  التوافق الجسمي  التوافق المدرسي  التوافق االجتماعي  التوافق الشخصي  قائمة مالحظة سلوك الطفل

  ٠.٨٩٦١  ٠.٥١٤  ٠.٦٧٠٩  ٠.٦٧    التوافق الشخصي

  ٠.٨٧١٧  ٠.٩٥٨٣  ٠.٩١      التوافق االجتماعي

  ٠.٩٢٧  ٠.٩٥٨٣٧        التوافق المدرسي

  ٠.٨٣٧          التوافق الجسمي

  التطبيق إجراءات -٤

مـن   موضع الدراسة علـى كـل   تطبق فيها االختبارات التيتم التطبيق فرديا داخل المدارس 
  -:كاآلتيال والمدرسين وذلك األطف
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 القرائـي ومقيـاس الفهـم    الحسـابي مقياس االستدالل  فياختبارات تطبق على األطفال وتتمثل  -١
  ، واألكاديمي االجتماعيالذات  مفهومي مقياسيو

قائمة مالحظة سلوك الطفل، ومقياس تقدير األطفـال   فياختبارات تطبق على المدرسين، تتمثل  -٢
 ضياتذوى صعوبات تعلم الريا

   

   اإلحصائيةاألساليب  - ٥

دوات الدراسـة الحاليـة وثباتهـا    أوالتحقق من صـدق   هار عينة البحث واختبار فروضيالخت
  -:اآلتية اإلحصائية األساليباستخدمت 

                         معامل االرتباط -٢                .المعيارية تواالنحرافا المتوسطات -١
  متوسطات المجموعات لة الفروق بيناللبيان د "ت" اختبار -٢

  عرض نتائج الدراسة وتفسيرها: سابعا 
  :ومناقشتها األول نتائج الفرض  عرض: أوال

توجد فروق دالة بين األطفال  ذوي صعوبات تعلم الرياضيات "وينص هذا الفرض على 
واختبار ) األكاديمي و االجتماعي(ظرائهم األسوياء فيما يتعلق باألداء على اختبارات مفهوم الذات ون

  ".التوافق
لبيان داللة الفروق بين متوسطي " ت"وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار 

  .المجموعتين
اضيات ذوي صعوبات تعلم الري يوضح الفروق بين متوسطي عينة األطفال) ٨(جدول 

فيما يتعلق باألداء على ) ٤٠=ن(وعينة األطفال الذين ال يعانون من صعوبات تعلم الرياضيات ) ٣٦=ن(
  .واختبار التوافق) األكاديمي و االجتماعي(اختبارات مفهوم الذات 

  
األطفال  ذوي صعوبات تعلم الرياضيات   

  )٣٦=ن(
األطفال  الذين ال يعانون من صعوبات تعلم 

  )٤٠=ن(الرياضيات 
  "ت"قيمة 

  االختبار

 المجموعة
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  التباين  المتوسط  التباين  المتوسط

  :مقياس مفهوم الذات -١

  .مفهوم الذات األكاديمي  . أ

  .مفهوم الذات االجتماعي  . ب

  .مفهوم الذات األكاديمي واالجتماعي معا  . ت

  

١٤.٥٨٣  

٨.٥٢٧  

٢٣.١٣٨  

  

٦.٥٣٧  

١.٦٢٧  

١١.٣٧٩  

  

١٥.١٧٥  

٨.٤٢٥  

٢٤.٠٥  

  

٥.١٧٣  

٣.٠٧٠  

١٠.٧٦٦  

  

١.٠٥٤  

٠.٢٨٣  

١.١٧٨  

  **٢.٧٤٦٠  ٣٦٣٨.٠١٥٨  ٢٩٦.٩٢٥  ٣٨٥٠.٧٦٧  ٢٥٧.٨٣٣٣  .اختبار التوافق -٢

  .١.٩٨٤=  ٠.٠٥ α، ٧٤لدرجات حرية  ةالجد وليت 

بدرجات حريـة   ةالجد ولي" ت"المحسوبة أقل من قيمة " ت"يتضح من الجدول السابق أن قيمة 
٧٤ ،α الـذات األكـاديمي    هـومي ومفلكل من مفهوم الذات األكاديمي ومفهوم الذات االجتماعي  ٠.٠٥

فروق دالة بين األطفال  ذوي صعوبات تعلم الرياضيات واألطفـال    غيابوهذا يعني . واالجتماعي معا
الذين ال يعانون من صعوبات تعلم الرياضيات في كل من مفهوم الـذات األكـاديمي ومفهـوم الـذات     

د فروق دالة بين المجموعتين فـي  في حين توج. الذات األكاديمي واالجتماعي معا ومفهومياالجتماعي 
  .  ٠.٠٥دالة عند مستوى  التوافق النفسي

  

  :تفسير نتائج الفرض األول

أظهرت نتائج المعالجة اإلحصائية التي أجريت للتحقق من فرض التوافق النفسي بوجود فروق 
ق فـي ضـوء   دالة إحصائية بين األطفال  ذوى صعوبات تعلم الرياضيات واألطفال  األسوياء في التواف

ـ . تقديرات المدرسين  ,Rosenberg) برجنوتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات عديدة مثل دراسة روس

 Bloom ودراسة بلوم (Cited in: Shalev, et al., 1995) ١٩٩٣ Rourke ودراسة رورك (1989
 ,Cited in: Badian) ١٩٩٧ ,.Davis et al وآخـرين  ودراسة ديفيـز  )٢٠٠٢في عجالن،( ١٩٩٤

 ,Juvonen & Bear) ودراسة جيوفون وبير (Fuerst et al.,1990) ودراسة فرست وآخرين (1999

وقد أظهرت نتائج تلك الدراسـات  . (Wenz & Siperstein, 1998) وسبرستان ودراسة فينز (1992
 وركر وقـد فسـر  . ودال بين التوفق النفسى وصعوبات تعلـم الرياضـيات   ايجابي وجود ارتباط قوى

Rourke ١٩٩٣ (Cited in: Shalev, Auerbach & Gross-Tsur, 1995)   نتيجـة علـى   الهـذه
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 وصعوبات تعلم الرياضياتالمستوى النيوروسيكولوجى باعتبار أن المشكالت االجتماعية، واالنسحابية، 
 وصـعوبات الـتعلم غيـر اللفظيـة      )DRHS( تكون جزءاً من زملة أعراض الفص األيمن النمائيـة 

)NVD.( يحصلون على نسب مرتفعة من  ذوى صعوبات تعلم الرياضياترورك أن األطفال   فقد وجد
فلدى هؤالء . الخصوص هلهؤالء األطفال  على وج هالمشكالت االجتماعية واالنسحابية مقارنة بما توقع

وعلى المستوى النفسي . صعوبات في العالقات الشخصية ونزعة لالنعزال واالنسحاب االجتماعي األفراد
عجـالن   هفترضـت ا ضـوء مـا   فيلدى ذوى صعوبات التعلم  )التوافق(وجود اضطراب السلوك  يفسر

عد مـن  يصعوبة التعلم  ىمن أن الفشل التحصيلى وتقدير الذات المنخفض لدى الطفل ذو )٩٤، ٢٠٠٢(
األطفال  ذوى صعوبات التعلم فتقار وقد يؤدى ذلك إلى ا. عوامل الخطر التي تعرضه الضطراب السلوك

 بـذ نإلى وارات المشاركة االجتماعية واتخاذ األدوار دون إزعاج لآلخرين وانخفاض المرونة لديهم، لمه
كذلك قد تسهم خصائص ثانوية . وك لدى الطفللأقرانهم، ويسهم ذلك كله في نشأة أعراض اضطراب الس

م في السلوك خفاض القدرة على تحمل اإلحباط، انخفاض التحكنأخرى مميزة لذوى صعوبات التعلم مثل ا
النيوروسـيكولوجى   ١٩٩٣ Rourke ويتفق الباحث مع تفسير رورك. في نشأة اضطراب السلوك لديهم

، ويؤدى أيضـا إلـى   صعوبات تعلم الرياضياتمؤداه أن اضطراب نصف المخ األيمن يؤدى إلى  الذي
يسـيطر   ن اضطراب هذا النصف يؤدى إلى اضطراب الوظائف التـي مشكالت اجتماعية وانسحابية، أل

الذي يسيطر عليه أيضا نصف ) الجزء الخاص باالنتباه(ويتفق ذلك أيضا مع نتائج الدراسة الحالية . عليها
ذوى وجود فروق دالـة بـين   وهو عالجة اإلحصائية الخاصة بذلك ما نتائج الهوالتي أظهرت. المخ األيمن

  .نتباه السمعيونظرائهم فيما يتعلق بأدائهم على مهمة اال صعوبات تعلم الرياضيات

وجود فروق دالة بين األطفال  ذوى صعوبات تعلـم الرياضـيات ونظـرائهم    أيضا وقد يفسر 
. (Mash & Wolfe, 2002, 314) ج الذي قدمه مـاش وولـف  ذاألسوياء في التوافق في ضوء النمو

أن صعوبات الـتعلم تـرتبط علـى نحـو دال      يةكيفل ةفسرم اتوالذي يعتمد على أن هناك ثالث نظري
  :وهى يةكوبمشكالت السل

انخفـاض نسـبة    -العوامل الوراثية والبنيويـة  –التلف العضوي (المشكالت النمائية المبكرة  -١
النشاط (تؤدى إلى مشكالت سلوكية ) التأخر أو عدم النضج النمائى –معالجة المعلومات –الذكاء

مرحلـة الطفولـة    فـي التي تؤدى إلى اضطرابات تعلم واتصال ) الالنتباهية -الحركي الزائد
 فـي (وصعوبات الـتعلم  ) اضطراب اللغة التعبيرية -اضطراب المعالجة الفينولوجية( المبكرة

  .في مرحلة الطفولة المتأخرة) الكتابة-القراءة –الرياضيات
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الصعوبات النمائية المبكرة قد تؤدى إلى مشكالت في التعلم تؤدى بالضرورة إلى مشكالت في  -٢
 .السلوك

ية المبكرة تؤدى إلى مشكالت في التعلم والسلوك تتفاعل معا لزيادة تأثير كـل  الصعوبات النمائ -٣
عام تـؤدى إلـى سـوء     ههذا يعنى أن صعوبات التعلم بوجو. منهما على اآلخر طوال الوقت

 .التوافق وقد يؤدى سوء التوافق إلى صعوبة التعلم

أجريت للتحقـق مـن هـذه     أظهرت نتائج المعالجة اإلحصائية التي مفهوم الذاتوفيما يتعلق ب
فروق دالة بين األطفال  ذوى صعوبات تعلم الرياضيات واألطفال  األسوياء في مفهـوم   الفرضية غياب

وتختلف نتائج هذه الدراسة عن نتائج الغالبيـة  ). مفهوم الذات بوجه عام –االجتماعي  –األكاديمي(ات ذال
 Cited) ١٩٩٢  Prout, Marcel & Marcalه ومارسـي  هومارسي تالعظمى من الدراسات مثل برو

in: Montgomery, 1994) جرولنك وريان ودراسة (Grolnick & Ryan, 1990) ودراسة كرشنر 
(Kershner, 1990) ودراسة كلوموك (Kloomok, 1991) ودراسة مونتجمورى (Montgomery, 

ت الـتعلم واألطفـال    وقد فسرت الدراسات التي وجدت فروقاً دالة بين األطفال  ذوى صـعوبا . (1994
األسوياء في مفهوم الذات األكاديمي بأن مفهوم الذات األكاديمي يعكس على نحو دقيق القدرات األكاديمية 

كما وجدت نتائج بعض من هذه الدراسات أن الفروق بين المجموعتين تكون فقط فـي مفهـوم   . الضعيفة
ديمي على النواحي األخرى من مفاهيم الـذات  ميم مفهوم الذات األكاعالذات األكاديمي وهذا يعنى عدم ت

ويفسر غياب فروق دالة بين األطفال  ذوى صعوبات تعلم الرياضيات ). االنفعالي-الجسمي -االجتماعي(
فـاهيم الـذات غيـر    مضوء أن  فيالدراسة الحالية  في االجتماعيمفهوم الذات  فيواألطفال  األسوياء 

عام وذوى صعوبات تعلم  هللتالميذ ذوى صعوبات التعلم بوج) حاليةالدراسة ال في االجتماعي( األكاديمية
 فـي دالة بين األطفـال    قغياب فرو أما .الضعيفة يةخاص ال تتأثر بقدراتهم األكاديم هالرياضيات بوج

 زمن مقـاييس بيـر   األكاديمي، فترجع إلى أن بنود مفهوم الذات األكاديميمفهوم الذات  فيالمجموعتين 
ن أل أو. ين األطفال  ذوى صعوبات تعلم الرياضيات واألطفال  األسـوياء ب اسة للتمييزس غير حسيهار

 ١٩٨٣ هـانز فـورد وهـاتي   معامالت االرتباط بينهما ضعيفة، ويتفق هذا التفسير مع نتـائج دراسـة   
Hansford and Hattie (Cited in: Bracken, 1996, 299) أن معامالت االرتباط بين مفهـوم   فى

 West وست وآخرون  كما قرر. و معامل ارتباط ضعيف ٠.٤٠ األكاديميوالتحصيل  كاديمياألالذات 

et al ١٩٨٠ (Cited in: Bracken, 1996, 299)   ـ أن معامالت االرتباط بين مفهـوم الـذات ال ام ع
  .وهى على العموم معامالت ليست قوية  .٠.٥٠إلى  ٠.١٨تتراوح من  األكاديميوالتحصيل 
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  :الثاني  ومناقشتهاج الفرض نتائ عرض: ثانيا 
توجد فروق دالة بين األطفال  الذكور ذوي صعوبات تعلم " وينص هذا الفرض على 

ن من صعوبات تعلم الرياضيات في األداء على االختبارات يالرياضيات ونظرائهم اإلناث  الالئي يعان
  ".التشخيصية لصعوبات تعلم الرياضيات

لبيان داللة الفروق بين متوسطي " ت"خدام اختبار وللتحقق من صحة هذا الفرض تم است
  .المجموعتين

ن من صعوبات تعلم ياإلناث  الالئي يعانوالفروق بين متوسطي الذكور ذوي صعوبات تعلم الرياضيات ) ٩(جدول 
تعلم تقدير األطفال  ذوي صعوبات واختبار الستدالل الحسابي وااختبار التحصيل المدرسي على األداء  فيالرياضيات 
  .الرياضيات

األطفال  الذكور ذوي صعوبات تعلم   
  )١٨=ن(الرياضيات 

ن من ياألطفال  اإلناث  الالئي يعان
)١٨=ن(صعوبات تعلم الرياضيات    "ت"قيمة  

  التباين  المتوسط  التباين  المتوسط

  ١.٩٥٢  ١٨٤١.٢٣١  ٢٣٦.٠٥٥  ١٩٧٨.٨٨٠  ٢١٥.٩٤٤  .اختبار التحصيل المدرسي في مادة الرياضيات -١

اختبار تقدير األطفال  الذين يعانون من صعوبات تعلم  -٢
  .الرياضيات

٠.٣٩٤  ٣١٧.٣٢٣  ٤٣.٨٣٣  ٣٧٠.٧٣١٥  ٤٥.٥٥٥  

ختبار الفرعي لالستدالل الحسابي مناال-٣
  .مقياس وكسلر لقياس ذكاء األطفال

٠.٥٥٢  ١.٨٢٠  ٧.٠٥٥  ١.٠٠٦  ٦.٧٧٧  

  ٢.٠٢٩=  ٠.٠٥ α، ٣٤لدرجات حرية  ةالجد وليت 

بدرجات حريـة   ةالجد ولي" ت"المحسوبة أقل من قيمة " ت"ضح من الجدول السابق أن قيمة يت
٣٤ ،α لكل من اختبار التحصيل في مادة الحساب واختبار تقدير األطفال  ذوي صعوبات تعلـم   ٠.٠٥

 وهذا يعنـي . الرياضيات و االختبار الفرعي لالستدالل الحسابي من مقياس وكسلر لقياس ذكاء األطفال
 اتعدم وجود فروق دالة بين األطفال  الذكور ذوي صعوبات تعلم الرياضيات واألطفـال اإلنـاث  ذو  

  .صعوبات تعلم الرياضيات االختبارات التشخيصية لصعوبات تعلم الرياضيات

  : تفسير نتائج الفرض الثاني

  االختبار
 المجموعة



 -٣٨-

ق رض غيـاب فـرو  فأجريت للتحقق من صحة هذا ال التيأوضحت نتائج المعالجة اإلحصائية 
 فـي إحصائية دالة بين الذكور ذوى صعوبات تعلم الرياضيات واإلناث ذوات صعوبات تعلم الرياضيات 

من مقياس وكسلر لقيـاس   الحسابيمادة الرياضيات واختبار االستدالل  فياألداء على اختبار التحصيل 
لنتيجـة مـع نتـائج    وتتفق هذه ا .ذكاء األطفال  واختبار تقدير األطفال  ذوى صعوبات تعلم الرياضيات

ـ وار ف ومـانور يودراسـة شـال   (Gross-Tsur et al., 1996) وآخرين تشر-دراسات جروس تش ب
 ندساى وآخـرين يودراسة ل (Shalev, Manor, Auerbach & Gross-Tsur, 1998) تشر-وجروس

(Lindsay et al., 2001) .و آخرين وتختلف مع نتائج دراسات شارا (Share et al., 1988) ودراسة 
فروقاً دالة بين  اوقد فسر الباحثون الذين وجدو. (Badian, 1999) ودراسة بادين (Nass, 1993) ناس

ذوى صعوبات تعلم الرياضيات واإلناث  ذوات صعوبات تعلم الرياضيات هذه الفـروق   األطفال  الذكور
ات تعلـم  يؤكـد ارتبـاط صـعوب    الذيالمستوى األول هو المستوى النيوروسيكولوجى : على مستويين
 Brain  المخـي الفترة النمائية التالية من العمليـات االفتراضـية الشـكلية بالتجنـب      فيالرياضيات 

Lateralization  المخيأو التخصص Hemisphere Specialization البنـات   فيحدث مبكرا  الذي
تؤدى دورا مهماً  التي ما عن المهام المكانية للبنات بعيد إلى حد االجتماعيعن األوالد؛ نظرا ألن النمو 

 المخـي أجريت على التجنـب   التيوقد أظهرت نتائج البحوث . ارتقاء المهام الرياضية عند الجنسين في
مقارنـة  ) المهام اللفظيـة ( المخ األيسر فيوالبنات أن البنات يكن أعلى تخصصاً  األوالدللمعلومات عند 

 عن الرياضـيات   يفضلن القراءة والمهام اللفظية ليوبالتا). المكاني البصريمهام التصور (بالمخ األيمن 
)(Newman, 1998, 92; Bee, 1998, 239 . والبنـات   األوالدفيفسر الفرق بين : الثانيأما المستوى

الرياضيات مقارنـة   فية مثل أن األوالد يأخذون الكثير من الدروس ئيمن خالل سلسلة من العوامل البي
فيكـون  . والبنـات  لألوالدبخصوص الرياضيات بالنسبة  ةالديالوتجاهات االختالف الملحوظ لال، باإلناث

 فـي  .أو إلى التدريس الجيـد  هتبذل الذيالرياضيات للمجهود  فينجاح البنت  زوعلالوالدان أكثر احتماال 
 على العكس من ذلك، يعزو. هذه المادة لنقص القدرة الرياضية لديها فيحين يعزو األداء الضعيف للبنت 

اخـتالف  و. الرياضيات إلى قدرته العقلية أما إخفاقه فيرجع إلى نقص الممارسات فيلدان نجاح الولد الوا
حيـث يعطـى   ، مراحل المدرسة االبتدائيـة  ففي .أثناء حصص الرياضيات فيخبرات األوالد والبنات 

 .ناء تدريس القـراءة أث فيأثناء تدريس الرياضيات واهتماماً أكبر للبنات  لألوالداكبر  اًاهتمام سونالمدر
 ,Bee)  ن أسئلتهم وتعليقاتهم إلى األوالد مقارنة بالبنـات ويوجه المدرس اإلعداديةوفى مرحلة المدرسة 

ويفسر الباحث غياب فروق دالة بين األطفال  الذكور ذوى صعوبات تعلـم الرياضـيات   . (240 ,1998
هـو المسـتوى    األولوى المسـت : واإلناث  ذوات صـعوبات تعلـم الرياضـيات أيضـا بمسـتويين     
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أو  المخـي أكد وجود ارتباط قوى ودال بين صعوبات تعلم الرياضيات والتجنب  الذيالنيوروسيكولوجى 
المرحلة الرابعة واألخيـرة   هي هبياجيلجان  وفقا(المرحلة التالية للعمليات الشكلية  في المخيالتخصص 

 التـي ) مر إحدى عشرة أو اثنتا عشرة سـنة بعد ع تحدث إال حددها وال التي المعرفيمن مراحل النمو 
الدراسـة الحاليـة، فقـد     في أما. ترتبط إلى حد ما بالنمو االجتماعي الذي يركز على النواحي المكانية

للمـخ   الوظيفيسنوات أي قبل سنتين من التخصص  ١٠و  ٩على أطفال في أعمار تتراوح بين  أجريت
هـذه المرحلـة،    فـي المخ عند الذكور واإلناث   يهذا يعنى تساوى عمل نصفو. كما تفترض البحوث

 –المدرسياختبار التحصيل ( الدراسة الحالية فياستخدمت  التيباإلضافة إلى ذلك، فلم تركز االختبارات 
مقياس تقـدير األطفـال     لقياس ذكاء األطفال  أو من مقياس وكسلر الحسابيلالستدالل  الفرعياالختبار 

ظهور الفروق بين الجنسين كما تفتـرض   يحعلى المهام المكانية التي تت) ذوى صعوبات تعلم الرياضيات
  .البحوث والدراسات األجنبية

هو المستوى البيئي فيفسر غياب فروق دالة بين األطفـال  الـذكور   : أما على المستوى الثاني
ذوى صعوبات تعلم الرياضيات واإلناث  ذوات صعوبات تعلم الرياضيات في ضـوء مجموعـة مـن    

وتساوى خبرات  تعلم الرياضيات، فيتاحة الفرص المتساوية للذكور واإلناث  إة تمثلت في ئيلعوامل البيا
) موضع الدراسة الحاليـة (ففي مرحلة المدرسة االبتدائية  .األوالد والبنات في أثناء حصص الرياضيات

ات فتوجه األسئلة والتعليقـات  ن اهتماماً متساوياً لألوالد والبنات في أثناء تدريس الرياضيويعطى المدرس
  .للجنسين دون تمييز لجنس على آخر

   : دراسات مقترحة

  : ضوء نتائج الدراسة الحالية يمكن التوجه بمزيد من الدراسات الخاصة على في
 األطفالاللفظية عند و، لبصريةا –المكانية واللمسية والنفس حركية ، و اإلدراكيةدراسة السعات  -

  .ذوى صعوبات تعلم الرياضيات بوجه خاص األطفالبوجه عام و ذوى صعوبات التعلم
عند عينات من معاً ءة دراسة صعوبات تعلم الرياضيات فقط وصعوبات تعلم الرياضيات والقرا -

 .واأليامن لأوشاال األطفال
 .ذوى صعوبات تعلم الرياضيات لألطفالدراسة طولية  -
 .  تعانى من صعوبات التعلم طفالاألدراسة السياق النفسى واالجتماعى عند عينات من  -

  توصيات الدراسة 
  -: فى ضوء النتائج الدراسة الحالية توصى الدراسة
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