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مادة اللغة العربية (دراسة حالة)
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الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى تقييم وتشخيص الصعوبات التي تواجه الطالبة سميه في مادة اللغة العربية .بعد تحويلها
للفاحصةةة مق لبو والديها ،ومربية الصةةة  ،وشةةةكواهم مق تدني مسةةتواها بمادة اللغة العربية ،وصةةةولةةةا بالقرا ة
الجهرية ،والتهجئة ،واإلمال  ،والتعبير ،وبط في الكتابة ،ورياضيات ،وتأثير ذلك على المواد األورى.
لتحقيق غاية الدراسةةةة لامت الفاحصةةةة باجرا تقييم تربوف نفسةةةي شةةةامو ،يتضةةةمق نتااج الكشةةة

األولي ،ونتااج

التقييم ،والمالحظات السةلويية التي رلدت أثنا عملية التقييم مق والل مجموعة االوتبارات المقننة (االوتبارات اإلدرايية
السةمعية واالوتبارات اإلدرايية البصةرية ومقاييس تشةخيص المهارات األسةاسةية في الرياضةيات واللغة العربية) ومجموعة
االوتبارات غير مقننه (نموذج التعلم وأسلوب السرد واإلغالق وتحليو األوطا ).
ولد أظهرت نتااج عملية التشةخيص إ الطالبة (سةمية) تعاني مق لعوبات في القرا ة الجهرية ،والتعبير الكتابي،
ولد أظهرت نتااج عملية التشخيص يما تعاني ضع

في الجوانب اإلدرايية السمعية والبصرية.

وفي ضةةةةو نتااج الدراسةةةةة لامت الفاحصةةةةة باعداد وطة تربوية فردية ،اشةةةةتملت على التولةةةةيات متعددة تتعلق
باسةةةتخدار طرق التدريس واسةةةتراتيجيات ،وأنشةةةطه مناسةةةبة للحالة لتطوير لدرات ومهارات الطالبة مق أهمها اسةةةتراتيجية
الخبرة اللغوية ،واسةتراتيجية الوعي المعرفي ،واسةتراتيجية القرا ة الجهرية ،وطريقة فيرنا لد ،والقرا ة المتكررة ،وأسلوب
التعليم الفردف.
الكلمات المفتاحية :لعوبات ،طلبة االحتياجات الخالة ،المدارس األردنية ،مادة اللغة العربية ،دراسة حالة.
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Evaluating and diagnosing the difficulties faced by students with special needs in
Jordanian schools in the Arabic language subject, case study

Abstract
This study aimed to assess and diagnose the difficulties faced by student Samira in
Arabic language. After being transferred to an educational person by her parents and teacher,
they complained about her low level of Arabic .
To achieve the goal of the study, the pedagogical person performed a comprehensive
psychological evaluation, including the results of the initial examination, the results of the
evaluation, and behavioral observations observed during the evaluation process through the set
of standardized tests (auditory and visual cognitive tests, diagnostic measures of basic skills in
mathematics and Arabic language) and the set of unregulated tests (learning model, narrative
method, closure and error analysis)
The results of the diagnosis process showed that the student (Somaya) suffers from
difficulties in reading and written expression, and the results of the diagnosis process have
shown that Somaya suffers from impaired auditory and visual aspects.
In the light of the results of the study, the educational persona prepared an individual
educational plan, which included various recommendations related to the use of teaching
methods and strategies, and appropriate activities for the student to develop the abilities and
skills of the student, the most important of which is the summary.

Key words: difficulties, students with special needs, Jordanian schools, Arabic language
course, case study.
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المقدمة:
إ االهتمار بالفروق الفردية بيق المتعلميق يؤدف إلى التمييز ميدا التربية الخالةةةةة ،ولقد تطور بجهود علما مق
تخصةةصةةات مختلفة ،ولقد توالت الدراسةةات التي أسةةهمت بظهور مصةةطلص لةةعوبات التعلم ،ومق بيق أشةةهر دراسةةات العالم
الفرنسي برويا ،والعالم األلماني فيرنكة ،ثم ادوو طبيب العيو برليق مصطلص الديسلكسيا ألول مرة لصعوبات القرا ة.
ترايمت األبحاث في مجال لةةةعوبات التعلم إلى أ طرح العالم ييرك مصةةةطلص لةةةعوبات التعلم على أسةةةاس انه
تربوف.
تعود أسةباب ظهور هذا المصطلص مق مالحظة المربيق بوجود فئة مق الطلبة األسويا في نموهم العقلي والجسدف
والحريي ،وهم في اغلب مق متوسةةطي الذيا  ،ولكنهم يعانو بشةةكو ملحوظ مق تقصةةير في التعلم المهارات األياديمية التي
تقدمها البرامج التعليمية العادية
الذيق سةاهموا في هذا المجال أيضةا بيتما الذف لدر تعري

ومق األشةخا

الصعوبات وادوو عنصر التبايق بيق

التحصيو الفعلي والتحصيو المتولع.
فعمد مختصةةةةةةو التربية الخالةةةةةةة إلى ايال هذه الفئة اهتماما والةةةةةةا ،فبدأ االهتمار بهذه الفئة ،وتحديد تعريفات
والةةةة بها ومعرفة أسةةةباب حدوث الصةةةعوبات والمحكات التي تبيق وجوده ،ووصةةةااص تلك الفئة مق الطلبة واالوتبارات
التي تحددهم بدلة والبدااو التربوية لهم ،بو إعداد البرامج العالجية والتربوية لرفع سةةةةةةويتهم إلى درجة معقولة مق االعتماد
على النفس في مختل

المجاالت التربوية والنفسية واالجتماعية ،ودمجهم مع الرأنهم

يةا األرد لةه اهتمةار بهةذه الفئةة في أعقةاب المؤتمر الوطني لتطوير التربوف ،الذف عقدته وزارة التربية والتعليم
عار ( ،)7891فقامت بفتص غرف مصادر التعلم ،التي تعني بتلك الفئة في اغلب المدارس الحكومية ،والمدارس الخالة.
يما تبنى المريز الوطني لصعوبات التعلم هذه المشكلة ،فقدمت ورلة عمو تطرح فيها إمكانية االستعانة بالخبرة الكندية في
مجال الصعوبات التعلمية .ولد تم توليع اتفالية بيق وزارة التربية والتعليم األردنية والكلية في عار (.)7881
لد لامت سةةمو األميرة ثروت في عار  ،7881بافتتاح ما سةةمي ا المريز الوطني لصةةعوبات التعلم ا معتمد شةةهادة
الدبلور العالي مع االتفاق مع جامعة البلقا التطبيقية
مفهوم صعوبات التعلم:
ظهرت تعريفات متعددة ومتنوعة لصةةةةةعوبات التعلم حيث ريزت على تمييز الطالب الذيق يعانو مق لةةةةةعوبات
التعلم ذير (ولفي )3002 ،ومنها
-

تعريف دائرة التربية األمريكية :ألةةةةدرت الداارة األمريكية لانو تربية يو األطفال المعاليق عار  7811وعرفته:
هو اضةةةطراب في جانب أو أيثر مق اللغة المحكية أو المكتوبة التي تتجسةةةد في لدرة غير مكتملة على اإللةةةغا أو
التفكير أو التحدث أو القرا ة أو الكتابة أو انجاز حسةةةةةابات رياضةةةةةية ،ويشةةةةةمو هذا المصةةةةةةطلص أحواال ياإلعالات
اإلدرايية واإللابة الدماغية والقصور الوظيفي الدماغي الطفي  ،ولعوبات اللغة والحسبة الكالمية التطورية .وال
تكو ناتجة هذه الصعوبات عق التخل

-

العقلي أو االنفعالي أو الحرما الثقافي والبيئي والمادف

تعريف اللجنة الوطنية المشتتركة :جا التعري

في عار ( )7881ينص على ما يلي :لةعوبات التعلم مصطلص عار

يقصةد به مجموعة متغايرة مق االضةطرابات تتجلى على شةكو لةعوبات ذات داللة في ايتساب و استعمال مهارات
االسةةةةتما أو الكالر أو القرا ة أو الكتابة أو التفكير أو الذايرة أو القدرات الرياضةةةةية و تتصةةةة

هذه االضةةةةطرابات

بكونها اضطرابات داولية في الفرد يفترض أنها عاادة إلى لصور وظيفي في الجهاز العصبي المريزف ،و يمكق إ
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تحدث عبر فترة الحياة  ،يما يمكق أ يوايبها مشةةةكالت في سةةةلوك التنظيم الذاتي و اإلدراك االجتماعي  ،و التفاعو
االجتماعي دو أ تشةةكو هذه األمور بحد ذاتها لةةعوبة تعليمة ومع أ لةةعوبات التعلم لد تحدث مصةةاحبة ألحوال
أورى مق اإلعالة (يالتل

الحسةي أو التخل

العقلي أو االضطراب االنفعالي الحاد ) أو مصاحبة لمؤثرات وارجية

( يالفروق الثقافية أو التعلم غير الكافي أو غير المالام .
-

تعريف المركز الوطني لصتعوبات التعلم :لةعوبات التعلم مجموعة متغايرة مق االضطرابات النابعة مق داوو الفرد
التي يفترض أنها تعود إلى ولو وظيفي في الجهاز المريزف ،تتجلى على شةةةةكو لةةةةعوبات ذات داللة في ايتسةةةةاب
وتوظي

المهةارات اللفظيةة وغير اللفظية ،والفكرية تظهر في الحياة الفرد ،وتكو مرتبطة بما ال يعتبر في عدادها

مق مشةةةكالت التنظيم الذاتي والتفاعو االجتماعي ولد تكو متوافقة بما ال يعتبر سةةةببا مق إعالات حسةةةية أو عقيلة أو
عقلية؟ أو انفعالية اجتماعية ومق مؤثرات وارجية ياالوتالف الثقافية أو التعليم غير المالام.
-

محكات صتتتتعوبات التعلم :لتمييز لةةةةعوبات التعلم مق حاالت اإلعالة األورى ،هنالك عدة معايير لتمييز الصةةةةعوبة
التعليمة تسمى محكات لعوبات التعلم ذير (ولفي )3002 ،وهي:
 oالتباين :هو انحراف دال بيق مسةةةتوى ذيا الطالب ،أو اسةةةتعداداته الدراسةةةية ،أو لدرته ،أو إمكانياته العقلية
مق ناحية وأدا ه األياديمي العار ،أو النوعية الفعلية ،أو تحصةةةيله األياديمية الفعلي العار ،التحصةةةيو المتولع
والتحصةيو الفعلي على أسةاس العمر الفعلي للطفو والمسةتوى العقلي لتحصةيله الصةفي ،وهذا التباعد واضةةص
في نمو الوظاا

النفسية واالنتباه ،الذايرة ،اإلدراك ،التفكير ،التمييز.

 oاالستبعاد :فئة لعوبات التعلم ال تتضمق طلبة ذوف المشكالت التعليمية ،وإنما ناشئة مق إعالات بصرية ،أو
سمعية ،أو حريية أو أعالة عقلية ،أو اضطراب انفعالي ،أو حرما بيئي ،أو ثقافي ،أو التصادف.
 oالتفتاوت بين القتدرات التااتيتة :أ تحصةةةةةةيةو الطةالةب ذوف الصةةةةةةعوبات التعليمة ،ال يكو متدنيا في جميع
الموضةةةوعات ،فبينما لد تعاني مق لةةةعوبة في الرياضةةةيات ،يمكق أ يكو تحصةةةيله مرتفع في القرا ة ،أو
التعبير.
 oضتتتتعف الوعي المعرفي :هو فشةةةةو في القدرة على تطوير اسةةةةتراتيجية معرفية للتعلم ،ومرالبة ذاتيه ،وعدر
ايتساب مهارات التنظيم.
 oالعصتبي :لد يكو لصةور الوظيفي ،ناتجا عق أذى وارجي ،أو عوامو وراثية ،أو تشوهات ييميااية حيوية،
أو عدر اتزا ييمااي حيوف( ،إف لصور في لدره الدماغ على القيار بوظاافه ياملة).
 oعدم القدرة على التعلم باألستتتتتالي

العادية :هو تقديم نو مق التعليم المختل

في وجوه متعددة عما يقدر في

الصفوف العامة للطلبة العادييق.
 oالمشتتتتتتكتت االجتماعية االنفعالية :هي لةةةةةةعوبات تعلم غير لفظيه ،وإنما ضةةةةةةع

في مهارة االجتماعية،

وانخفاض في مشةةةةةاعر ليمة الذات ،ومفهور الذات ،وايتسةةةةةاب سةةةةةلوك غير تكيفي التي يعيق سةةةةةبو النجاح.
ويقتر بةالتفةاعةو مع األسةةةةةةرة والمعلميق والزمال والغربا  .ويؤوذ بعيق االعتبار النشةةةةةةاط المفرط ،لابلية
التشةةةةتت ،وضةةةةع

مفهور الذات ،مشةةةةكالت السةةةةلوك ا لتكييفي ،ضةةةةع

المهارات االجتماعية ،والتسةةةةر ،

االنسحاب ،االعتمادية ،التلبث.
 oالصتتتتتتعوبات األكاديمية :هي أيثر مميزات الصةةةةةةعوبات التعلم ،وتظهر في المهارات األسةةةةةةاسةةةةةةية للقرا ة،
واالستيعاب القرااي ،والتعبير الكتابي ،وأجرا الحسابات الرياضية ،والتفكير الرياضي
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 oمشتتتتتتكتت التااكرة :تكمق في التةذير السةةةةةةمعي والتةذير البصةةةةةةرف .بحيث أ الذايرة العاملة ال تقوى على
االحتفاظ بالمعلومات فترة يافية لمعالجتها.
 oاالضتتتبرابات الحركية :إيجاد لةةةعوبة في تناسةةةق الحريات الدليقة ،للداللة على لصةةةور العصةةةبي الوظيفي
الطفي .
 oاضتتتتبرابات االنتباه ة فرط الحركة :عدر القدرة على ترييز االنتباه في المهمة المطروحة ،ولصةةةةر الفترة ال
تتجاوز بضع دلااق ،وسرعة التشتت أللو المنبهات الخارجية التي ال تصو في المهمة حتى وأ يانوا واعيق
على أهمية ترييز انتباههم في هذه المهمة.
 oالتسرع أو فرط الحركة التي يتص

بحريات يثيرة غير هادفة ولدرة متدنية على احتمال اإلحباط ومشكالت

في التنظيم إلى اضطراب االنتباه وألبحا يعرفا معا ياضطراب واحد
 oخصتتتتائص البلبة اوص الصتتتتعوبات التعلم :يمكق تصةةةةني

طلبة لةةةةعوبات التعلم إلى لةةةةعوبات أياديمية

ولعوبات تطورية ذيرها (ولفي )3073 ،وهي:
 oصعوبات أكاديمية :هو معلم هار لدى ذوف الصعوبات التعلم ،ويقصد به الك
القرا ة أو الكتابة أو التهجئة أو العمليات الحسةابية ،ويول

أو االنغالق ذو الداللة في تعلم

الطفو بأنه ذو لعوبة تعلميه عندما يوجد تبايق

واسع بيق لابليات الطفو ومستوى تحصيله األياديمي ،ومق الميزات األساسية للصعوبات األياديمية:
 oصتعوبة القراءة :يصةةيب القدرة على تعرف الكلمة المكتوبة أو االسةتيعاب أو تحليو الكلمة ،وترييبها ويظهر
على الطلبةة الضةةةةةةعةاف في تمييز الحروف ،وعةدر لدرة على التعامو مع الرموز وترييب الحروف ،لتكو
يلمات في جمو ذات معنى مما ،يؤدف إلى استنفاذ الطالة على االنتباه وهذا يؤدف إلى ضع

في االستيعاب.

 oصتتعوبة الكتابة :تشةةكو الكتابة مجال لةةعوبة تعلميه ،سةةوا في مجال اإلمال أو التعبير الكتابي ،بالرغم مق
أ بعضةةهم يجيدو الكالر والتحدث ،وهذه الصةةعوبة مق النو الذف تسةةتمر طويال ،ويرجع ذلك إلى ضةةع
في التناسق أو لعوبة في اإلدراك الحريي
 oصتتعوبة الرياضتتيات :تتمثو في مواجهة مشةةكالت في أجرا العمليات الحسةةابية ،مق جهة والصةةعوبة في حو
المسةةةااو مق جهة أورى وهي عدر القدرة على إتقا الرموز الرياضةةةية وأجرا الحسةةةابات الرياضةةةية ،ومق
األسةباب ضةع

المهارات اإلدرايية وضةةع

اللغة والمفاهيم الكمية وضةع

القدرة على التفكير واالسةةتنتاج

والقلق.
 oصتتتعوبات التعلم التبورية :هي انحرافات التطور في عدد مق الوظاا

النفسةةةية واللغوية التي تنفتص بشةةةكو

سوف مع نمو الطفو وفيما يلي إشارة إلى بعض الصعوبات التعليمة التطورية:
 oاضتبرابات اللغة الشتفوية :االضةطرابات اللغوية سوا يانت استقباليه أو تعبيرية ،هي أيثر لعوبات التعلم
التي تالحظ في عمر مةا لبةو المةدرسةةةةةةة .وإذا يةا البد إ يتكلموا يالحظ عليهم التردد ،والتلعثم في الكالر،
واسةتعمال القليو مق المفردات ،ويمثو االسةتما مشةكلة لذوف الصةةعوبات التعلم إذ يخطئو في إدراك بعض
األلةةوات المتشةةابهة ،ولد يظهر على بعضةةهم مشةةكلة التسةةر في النطق وحذف الكلمات أو ابدالها وتكرار
الكلمة أو شبه الجملة.
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 oصعوبات التفكير :هي المشكالت التي يواجهها الطفو في العمليات المعرفية الالزمة لتكويق المفهور وتعميمه
وحةو المشةةةةةةكالت وربط األفكةار لتكويق أفكةار جديدة لضةةةةةةع
الصعوبات التعلم ضع

عدد المفردات .يما يالحظ على يثيريق مق

في الوعي المعرفي على استراتيجيات التعلم.

 oاختتالت الااكرة :الذايرة أسةةاس هار في وحدة الخبرة وتفسةةير الخبرة الجديدة ،وربطها بغيرها مق الخبرات
السةةةةابقة ،وتظهر في عدر القدرة على تذير أو اسةةةةتيدا ما يسةةةةمعه الطفو ويعانو مق اوتالالت في الذايرة
البصرية أو الذايرة السمعية.
 oاضتبرابات في االنتباه :هي القدرة على اوتيار المنبه المناسةب واالنصراف عق المنبهات الكثيرة التي تنهال
على الطفو طول الولت ،وتتنافس فيما بينهما على االستحواذ على انتباهه ويرتبط االنتباه يفرط الحرية.
 oاضتتتتبرا اإلدراك واإلدراك الحركي :أ مق يعانو مق اإلدراك البصةةةةرف معرضةةةةو الضةةةةطرابات في
التناسق الحريي ،وسو التوجه المكاني وضع

الوعي على أف عاللة لاامة على الجسم واألعضا والقوى

الذاتية وعاللة الجسم بالبيئة.
ومق المفيد اإلشةةارة إلى عشةةر وصةةااص إجمالية يثيرا ما ترد في األبحاث والدراسةةات لخصةةااص األطفال ذوف
لعوبات التعلم ذيرها (عريفج )3003 ،وهي:
في الحريات الكبيرة والصغيرة.

-

ضع

-

الفشو المدرسي في مادة دراسية أو أيثر.
التآزر العار.

-

ضع

-

االندفاعية.

-

النشاط الزااد.

-

إشارات لوجود اضطرابات عصبية بسيطة.
التعبير اللغوف.

-

ضع

-

عدر االستقرار االنفعالي.

-

اضطراب في الذايرة القصيرة والبعيدة.

-

اضطرابات االنتباه

أ سبا صعوبات التعلم:
هناك عدت عوامو منها الفسيولوجية ييمااية والبيئية ذيرها (ولفي )3002 ،وهي:
-

عامل الجيني :أشةةارت نتااج الدراسةةات األلارب مق الدرجة األولى ودراسةةات التواام إلى إ الصةةعوبات التعلمية لد
تكو ناتجة عق عوامو وراثية.
الدماغي الناتج عق أسباب مفترضة لصعوبات التعلم

-

عامل العصبي :ينظر إلى التل

-

مؤثرات ما قبل الوالدة :مق تلك األسةةةةباب عدر التوافق بيق زمرة در األر وزمرة در الطفو ،التعرض لألشةةةةعة ،عمر
األر عند الحمو ،تناول األدوية أثنا الحمو ،الحوادث ،تدويق ،االلتهابات ،الحصةةةةةبة األلمانية ،انخفاض وز الطفو
عند الوالدة.

-

إصابات عملية الوالدة :نقص األويسجيق ،إلابة الدماغ إلابة طفيفة تترك أثر على مستقبو الطفو التعليمي.

-

إصابات ما بعد الوالدة :مثو التهاب السحايا والتهاب الدماغ واإلعالات البصرية والصمم والحوادث

349

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الرابع عشر | تأريخ اإلصدار0202-6-5 :م
ISSN: 2706-6495
-

عوامل كيمائية :تؤدف بعض المواد السةةةةةامة إلى تغيرات ييمااية وطيرة لألجنة وينتج عنها تشةةةةةوهات وإعالة النمو
الطفو الطبيعي للجنيق ومق أبرزها الكحول والكوياييق الرلا

-

مما يؤدف لإللابة بصعوبات التعلم

عوامل بيئية :الظروف االلتصةادية واالجتماعية المتدنية وسو الغذا وسو الرعاية الطبية وتعاطي المخدرات مما
يؤدف إلى ولو الوظيفي للدماغ وتزداد احتمالية اإللةةةابة بصةةةعوبات التعلم والتعرض للرلةةةا

 ،التحسةةةس لبعض

األطعمة ،المنكهات.
أنماط صعوبات التعلم:
يتضةمق مفهور لةعوبات التعلم ،مجموعة واسةعة مق االضةطرابات المتنوعة مق مجتمع الطالب ذوف الصعوبات
التعليمة بكونه مجتمعا متنوعا أو غير متجانس وبذلك يمكق الحديث عق أنماط مق الصةةةةةةعوبات التعليمة مثو لةةةةةةعوبات في
الرياضةةةةةةيات ومجموعة لةةةةةةعوبات التعلم في التعبير الكتابي أو مجموعة الصةةةةةةعوبات القرااية أو مجموعة االضةةةةةةطراب
السةةلويي ،وظهرت محاوالت متعددة في المجال منها محاولة لةةياغة أربعة أنماط أسةةاسةةية مق الصةةعوبات التي تحول دو
المعالجة السهلة للمعلومات ذيرها (ولفي )3002 ،وهي ياآلتي:
-

اضتتبرا نقص االنتباه وفرط النشتتاط :هو نو مق القصةةور الوظيفي للجهاز العصةةبي المريزف ،وال بد لكي تكو
األعراض أعراضا الضطراب حقيقي مق أ يتوفر
 oأ تكو األعراض أيثر شدة وتكرارا وتنوعا بحيث ينتج إضرارا بالوظاا

األياديمية واالجتماعية.

 oالظهور المبكر للعرض ،بحيث ظهرت لبو السابعة مق العمر.
 oمدة ظهور العرض البد استمرار ظهوره مدة ستة شهور على األلو.
 oأال ينسب العرض إلى اضطرابات عقلية أو انفعالية أورى أو جسمية.
-

صتعوبات اإلدراك البصترص :تتمثو الصةفة الغالبة أدى أفراد هذا النمط في يونهم ال يحسةنو فهم ما يرو ال لضع
في لدرتهم على األبصار والرؤية ،ولكق لألسلوب الذف تعالج به أدمغتهم المعلومات البصرية بصفة الدماغ هو الذف
يرى وليس العيق ،وتكمق في التعرف أو التنظيم أو تفسةير أو تذير الصةور البصةرية وتسةلسةلها في الكلمة أو السطر
الواحةد ،فتتةدنى لةدرتهم بةذلةك لةدرتهم على فهم الرموز الكتةابية والصةةةةةةورية للحروف والكلمات واألعداد والرموز
الرياضية والرسور البيانية والمخططات والخرااط والتصور والعاللات المكانية.

-

صتتعوبات اإلدراك الستتمعي :يوجد أيثر مق مسةةتوى للمعالجة السةةمعية  ،السةةمع هو المسةةتوى األدنى في هذه الهرمية
ويقصةد به موجات الصةوت التي تسةتقبلها األذ وتحولها إلى نبضات يهربااية تنتقو عبر العصب السمعي إلى دماغ
اإلنسةةةا الذف يحس عندها بوجود األلةةةوات ولكنه ال يسةةةتطيع تعرف ها  ،ويعد االسةةةتما المسةةةتوى المتوسةةةط في

هرمية عملية السةمع  ،حيث يصةبص لدى األفراد في هذا المسةتوى وعي على سةالسةو األلةوات  ،ويشةكو اإللغا
مسةةةةتوى األعلى في هرمية االسةةةةتما  ،ويتضةةةةمق تمكيق الفرد مق انجاز مختل

العمليات الفكرية التي ترافق عادة

عملية اللغة  ،ويغلب على ذوف لةةعوبات اإلدراك السةةمعي  ،تحديد مكا الصةةوت  ،التمييز بيق المنبهات  ،ضةةع
الذايرة السةةةمعية  ،لةةةعوبة في تكويق المفاهيم السةةةمعية وتذير ألةةةوات الرموز التي تشةةةكو يلمة  ،عدر االنتباه في
الحصة .
-

صتتتعوبات المعالجة اللغوية :يعاني الصةةةعوبات التعلمية مثو سةةةماعهم أللةةةوات وفهم معانيها ،وتذير المادة اللفظية
ووضةةةةةوح التعبير وتظهر في القرا ة أو الكتابة أو هما معا بدوول الطفو إلى المدرسةةةةةة ،وتنعكس على الكيفية التي
يفكر بها الطالب ذوف لةةةةعوبات المعالجة اللغوية ،ويذلك لدرة على تذير المعلومات وتنظيمها وتسةةةةمية األشةةةةيا ،
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ويتأثر التطور االجتماعي تأثرا بالغا بصةةةعوبات اللغة ،وتعترف مشةةةاعر الخجو واالنسةةةحاب والميو إلى مرافقة مق
يصغرونه سنا اللتراب لغتهم مق لغته.
صتتتعوبات المهارات الحركية الدقيقة :وتتصةةة

-

بكو الصةةةعوبات المهارات الدليقة ال يقدر السةةةيطرة على مجموعة

العضةةةةالت الدليقة الموجودة في أيديهم ،فيضةةةةطرو للعمو ببط وا الخط والمعرفة بالتقاليد الكتابية أمور لةةةةعبة
ومهارات معقدة.
أهمية تقييم وتشخيص صعوبات التعلم:
التقييم:
عملية منهجية شاملة في جمع المعلومات عق الطالب تستهدف التأيد مق احتياجيه لخدمات والة وتحديد نو هذه
الخدمات ويميتها .ذيرها (ولفي)3002 ،
أغراض التقييم:
األولي عق الطالب الذيق يعانو لعوبات تعلميه.

-

الكش

-

أحةاله الطالب إلى التقييم الشةةةةةةامو في ضةةةةةةو مالحظات المعلم وغير مق العامليق في المدرسةةةةةةة وايجاد نقاط القوة
والضع .

-

الحكم على الطالب انه يستحق ودمات التربية الخالة ،وفق أنظمة وحكم عالجي المختص الذف يقدمه اوتصاليو
في التربية

-

وضةةةع الخطة التعليمة الفردية لوضةةةع أهداف وأسةةةاليب البرنامج التربوف الفردف ،وتحديد إحالل المناسةةةب أو البيئة
ا
انعزاال بالنسبة للطالب.
األلو

أنماط التقييم:
-

التقييم النظةةامي :االوتبةةارات المقننةةة (معيةةاريةةة المرجع) لمقةةارنةةة أدا الطةةالةةب بةةأدا عينةةة معيةةاريةةة مق نفس فئتةةه
العمرية ومنها اوتبارات الذيا – ويسلر – التشخيصي -االستعداد المدرسي

-

التقييم غير النظةةامي( :محكيةةة المرجع) تهةةدف لمقةةارنةةة الطةةالةةب مع ذاتةةه ومنهةةا اوتبةةارات الملفةةات الترايميةةة التعلم
التشخيصي – المالحظة المنهجية – القاام على المنهاج.

مراحل عملية التقييم:
لها ثالث مراحو:
مرحلة الكشف األولي

ما لبو اإلحالة

اإلحالة

مرحلة التقييم:

جمع المعلومات

وضع الخطة الفردية

مرحلة التعليم:

تطبيق الخطة التربوية الفردية

مرالبة تقدر الطالب

االتجاهات العامة في طرق التدريس واالستراتيجيات:
أ األسةاليب أو التقنيات التي تسةهو عملية ايتسةاب وضةبط ووز وتكامو واسةترجا المعلومات وذلك بشي مق
المعرفة لدى المعلم في استخدار أشكال عرض المادة وهناك عدة طرق واستراتيجيات لتدريس لعوبات التعلم:
البريقة الكلية :يتعلم الطفو تشةةةةخيص الكلمات وتعرفها يوحدات يلية ال على أسةةةةاس أنها سةةةةلسةةةةلة مق األلةةةةوات

-

وترييز على أساس معارف القارئ ويفا ته اللغوية الشفوية ،يتناسب نموذج يلي ،بصرف.
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-

البريقة الصتتوتية :تعلم الطالب ألةةوات حروف منعزلة وفق تسةةلسةةو مقرر ثم يؤل

يلمة ثم يتعلم ألةةوات حروف

إضةافية ويلفظ يلمات جديدة ولها منهجا لتعليم األلةوات ،هما :النهج الصةوتي الصةريص ،النهج الصةوتي الضمني،
يتناسب نموذج تحليلي ،السمعي.
-

طريقة كابور في الكتا المستتتتجل :اوتيار يتاب أو لصةةةةة أعلى مق مسةةةةتوى القرااي للطالب ومثيرة لالهتمار وعند
سةةةةما المادة المسةةةةجلة يتتبعو الكلمات في الكتاب ويحرك السةةةةبابة ليؤدف إلى لرا ة جهرية ،يتناسةةةةب نموذج يلي
وأحيانا بصرف ،سمعي.

البرق التعددية الحواس:
-

طريقة فيرنا لد :أسلوب تتبع الكلمة ويناسب الصعوبات البصرية مثو عكس مواضع الكلمة أو الحروف لتعلم القرا ة
والكتابة ،يناسب اإلدراك السمعي ،اإلدراك البصرف ،التعبير لفظي والكتابي.
طريقة جلنغهار وسةتيلما  :تعليم ألةوات يو لةوت الحرف واسةمه على نحو منفرد بتسةلسةو منضةةبط ومحدد أو ال

-

يرى الطالب الحرف المراد تعلمه ثم يسةةةةمع لةةةةوت الذف يمثله ثم يتتبع بالةةةةبعه ثم يكتبه ،يتناسةةةةب نموذج تحليلي،
سمعي ،لمسي.
واسةةتراتيجيات والةةة مق فبو المعلم المصةةادر بحسةةب لةةعوبة التي يعاني منها الطالب ذيرها (ولفي 3071 ،أ)
فهناك:
استراتيجية القراءة :وتشمو
-

االستيعاب تعددف المراحو

-

وارطة الداللة

-

التعليم التبادلي

استراتيجية الكتابة :وتشمو.
-

وارطة الداللة

-

الكتابة المتواللة

-

تصحيص األوطا الكتابية
ويعتبر تشةةةةةةخيص الحالة ريق هار لصةةةةةةياغة الخطة التربوية فعالة ،وا مالحظات المدونة لتقدر الخلفية غنية مق

المعلومات تسةةةاعد مق إجرا ات التشةةةخيص والتقييم لصةةةعوبات الطالب وحاجاته وا المالحظات تؤوذ محكاا لمصةةةدالية ما
يصةةو إليه الفاحص ويعتبر تعاو األشةةخا

اآلوريق مق الوالديق ومربي الص ة

بمرالبة أحوال الطالب ومدى تقدمه أثنا

البرنامج عامو هار لنجاح في متابعة الحالة ذيرها (الولفي 3071 ،ب)
خبوات تقييم الحالة:
الكشف األولي:
-

تحليو عينات أعمال الطالب

-

المقابلة األسرية

-

سلم التقدير

-

لاامة الرلد أعراض لعوبات التعلم
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التقييم المقنن:
-

االوتبارات اإلدرايية السمعية( :التمييز السمعي \ التحليو السمعي \ سعة الذايرة السمعية \ الذايرة السمعية التتابعية)

-

االوتبارات اإلدرايية البصرية( :التحليو البصرف \ التكامو البصرف الحريي \ التداعي البصرف الحريي)

-

مقاييس تشخيص المهارات األساسية في اللغة العربية والرياضيات.

التقييم غير المقنن:
-

أسلوب أعادة السرد

-

أسلوب تحليو أوطا القرا ة

-

أسلوب اإلغالق

-

اوتبارات مق أعداد المعلم

نمواج التعلم:
-

لاامة رلد أساليب القرا ة (الكلية \ التحليلية)

-

لاامة رلد تشخيص القوى (بصرف \ سمعية \ حريية \ لمسية)

أدوات التقييم المستخدمة:
تعتبر عملية التقييم الخطوة األسةاسةية في تحديد الطالب ذوف الصةعوبات التعلمية وتحديد نقاط القوة والضةع
الطالب وللكشة

لدى

عق حالة الطالبة (سةةمية) لامت الفاحصةة بأجرا تقييمات عدة منها أدوات التقييم المقننة وغير مقننة ذيرها

(ولفي  3071،أ)
أدوات التقييم المقنن:
-

االوتبارات اإلدرايية السمعية
 oاوتبار التمييز السمعي
 oاوتبار التحليو السمعي
 oاوتبار سعة الذايرة السمعية
 oاوتبار الذايرة السمعية التتابعية

-

االوتبارات اإلدرايية البصرية
 oاوتبار التحليو البصرف
 oاوتبار التكامو البصرف الحريي
 oاوتبار التداعي البصرف

-

مقاييس تشخيص المهارات األساسية في اللغة العربية.

-

مقاييس تشخيص المهارات األساسية في الرياضيات.

أدوات التقييم غير المقنن:
-

أسلوب أعادة السرد

-

أسلوب تحليو أوطا القرا ة

-

أسلوب اإلغالق

-

نموذج التعلم

353

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الرابع عشر | تأريخ اإلصدار0202-6-5 :م
ISSN: 2706-6495
تقرير تقييم نفسي تربوص للحالة
االسم :سمية

تاريخ الميالد3001 \ 77 \ 31 :

الص  :السادس

تاريخ الفحص3071 \ 70 \ 71 :

المدرسة :ووله بنت االزور األساسية

العمر73\ 70 \ 30 :

اسم الفاحص :جها عبد الحافظ عبيد األحمد
سب اإلحالة:
أحيلت الطالبة سةةمية إلى وحدة التقييم والتشةةخيص مق لبو معلمة الص ة

واألهو وذلك مق أجو إجرا تقييم شةةامو

لها ،لتقرير أهليتها لتلقي ودمات تربوية والةةةة في لسةةةم المصةةةادر في المدرسةةةة ،وذلك بسةةةبب مالحظة ضةةةع
مهارات اللغة العربية (اإلمال  ،مشةةةكالت في القرا ة ،واالسةةةتيعاب) ،ضةةةع

شةةةديد في

شةةةديد في مهارات الرياضةةةيات ،وذلك بهدف

التخطيط للبرنامج العالجي المناسب.
المعلومات األساسية:
أفادت األر إ سةمية طالبة في الصة

السةادس تبلن مق العمر  73سةنة و  77شهر  ،ويما أشارت المعلومات التي

تم جمعها مق والل دراسةة الحالة  ،أ الطالبة تحتو الترتيب الحادف عشةر في أسةرة تضةم ستة أوالد و أربع بنات باإلضافة
إلى الوالديق اللذيق ال توجد لةةلة لرابة بينهما ،يانت مسةةيرتها النمااية مق حيث الحمو و الوالدة و النطق و المشةةي طبيعية،
يما أ رضةاعتها طبيعية و أليبت بعد الوالدة باليرلا وتم المعالجة الضواية لها  ،يما تعرضت والل طفولتها األولى إلى
سقوط مق منطقة مرتفعة ( مجلى المطبخ ) باإلضافة إلى لحريق مق الدرجة المتوسطة .
أفادت األر مق والل إجابتها على البنود دراسةة الحالة في مسةيرتها األياديمية والنفسية ،بأنها تعاني مق ضع

في

(القرا ة \ الكتابة \ الحساب \ العلور) .وأنها لم تلتحق برياض األطفال،
أعادت الطالبة لفيق ،وتهمو معظم واجباتها المدرسية ،واستعدادها للتعلم في مستوى متوسط ،ضع

في الترييز

واالنتباه ،تعتمد على اآلوريق ،مشايسة يصعب ضبط سلويها.
أشةةةارت األر أيضةةةا أنه لوحظ عليها أثنا طفولتها األولى لضةةةةم األظافر ،اضةةةطراب في النور ،عدوانية ،متطرفة
تخريب أشيا وعصيا وتمرد لفظي.
-

تشةةةةير المعلومات المسةةةةتفادة مق تحليو وا لاامة الرلةةةةد أعراض لةةةةعوبات التعلما التي فأدت معلمة اللغة العربية
بتعبئة فقراتها إ الطالبة تعاني مق لصةور في الجوانب اإلدرايية البصةرية واإلدرايية البصرية الحريية واإلدرايية
السمعية والعاللات المكانية والمفاهيميه والذايرية الحريية واالنتباهيه وتدني الذات واالنفعالية

-

تشةير المعلومات المعطاة مقا سلم تقدير الكش

األولي عق الصعوبات التعلما التي لامت معلمة اللغة العربية بتعبئة

فقراتهةةا أنةةه ليس لةةدى الطةةالبةةة لةةةةةةعوبةةة على االوتبةةار اللفظي ويةةانةةت درجتهةةا ( )3.7ولكق تعةةاني مق مجموعةةة
االستيعاب السمعي والتذير وهي إحدى المجموعات المكونة للمقياس اللفظي ودرجتها ()7.11
-

لم يظهر لديها لةةةةعوبة في االوتبار غير اللفظي حيث يانت درجتها ( ،)3.2ولكنها أظهرت لةةةةةعوبة في مجموعة
السلوك الشخصي واالجتماعي ( )3يما يانت الدرجة الكلية ( )3.3إف أنه ليس لديها لعوبة على الدرجة الكلية
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المتحظات السلوكية:
الحظت الفاحصةةةةةةة أثنا جلسةةةةةةات التقييم أ الطالبة تسةةةةةةتجيب للتعليمات ،متعاونة ،هاداة ،لديها رغبة في إنجاز
المهمات ،يما لوحظ أ سةةةةةمية متحمسةةةةةة في بداية االوتبار ولكق سةةةةةرعا ما يتشةةةةةتت انتباهها ويظهر عليها تملمو وبعض
الحريات .ومترددة في اإلجابة.
مناقشة النتائج:
أوال :أدوات التقييم المقننة (مجموعة االختبارات اإلدراكية):
هي مجموعة مق االوتبارات تقيس جوانب إدرايية (سةةةةةمعية وبصةةةةةريه) والتي تسةةةةةاعد على تحديد جوانب القوة
والضع

لدى الطالبة

االختبارات اإلدراكية السمعية:
أ) اختبار التمييز السمعي:
اوتبار لتقييم مهارات التمييز السةةةةةةمعي ،لتقييم لدرة الطفو على التمييز بيق األلةةةةةةوات اللغة العربية والتي تعتبر
ذات لله بتطور اللغة والنطق يتأل
منها مختل

االوتبار مق نموذجييق يشتمو يو منهما على أربعيق زوجا مق الكلمات ،ثالثو زوجا

وعشرة أزواج متشابهة ،ويطبق نموذجييق (أ ،ب) حيث يطلب مق المفحو

أ يحدد فيما إذا يا زوج يلمات

الذف سمعه متشابهة أر مختل .
وبعد التطبيق النموذج (أ) مق االوتبار على الطالبة سةةمية حصةةلت على عالمة وار ( )31وتناظرها العالمة التااية
( )17والتقدير الولفي (  )7-وهذا يشير إلى مستوى لدرة دو المتوسط وعالمتها المئينية (.)77
) اختبار مهارات التحليل السمعي:
يتأل

مق يلمات بسيطة أو مريبة مرتبة حسب لعوبتها وعددها ( )71إذا حذف جز معيق منه يبقى جز يشكو

يلمةة ذات معنى معروف ،يقور الفةاحص بنطق الكلمةة على مسةةةةةةمع الطفةو ويطلةب منةه أ يلفظ الجز (الكلمةة) البةالي بعةد
الحةذف جز معيق يةذيره الفةاحص ،يسةةةةةةتخةدر هذا االوتبار لتحليو أنماط لةةةةةةوتية على مكوناتها الجزاية وتقييم مسةةةةةةتوى
االستعداد لتعلم القرا ة والمهارات المتصلة بها مثو التهجئة.
لقد حصةةلت الطالبة سةةمية على عالمة وار ( )3والعالمة التااية ( )32والعالمة المئينية ( )1والتقدير الولةةفي ( -
 )3وهذا يشير عدر التالؤر مستوى القدرة دو مستوى الكفاية.
ج) اختبار سعة الااكرة السمعية( :الكلمات)
يقيس لدرة الطالبة على التذير يلمات يتأل
الطول ،ويتأل

يو منها مق مقطع لةةةةةوتي واحد ومرتبة في سةةةةةالسةةةةةو متدرجة في

هذا االوتبار مق ( )71سةةلسةةة مق الكلمات تتراوح بيق يلمتيق وسةةت يلمات في السةةلسةةة الواحدة ولد نظمت

في ومس مسةةةةتويات يحتوف يال منها ثالث سةةةةالسةةةةو والغرض مق هذا االوتبار هو التعرف إلى وجود لصةةةةور في الجانب
أساسي مق جوانب معالجة المعلومات في مجال الذايرة السمعية وأثارها على فاعلية التعليم.
لقةد حصةةةةةةلةت الطالبة سةةةةةةمية على عالمة وار ( )21تناظرها عالمة تااية ( )17والعالمة المئينية ال يوجد ،تقدير
الولفي ( )0ويعني أ مستوى القدرة (متوسط).
د) اختبار الااكرة السمعية التتابعية( :أرقام)
يقيس لدرة الطالبة على تذير سةةةةةالسةةةةةو مق األرلار حسةةةةةب الترتيب المعطى متدرجة في طول ،يتأل

مق ()71

سلسلة مق األرلار تتراوح بيق رلميق إلى ثمانية أرلار في سلسة الواحدة،
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ونظمت في سةةبعة مسةةتويات يحتوف يو مسةةتوى على سةةلسةةلتيق والغرض مق تطبيقه التعرف إلى أف لصةةور في المعالجة
المعلومات في نطاق الذايرة السةةمعية اآلتية وتقييم مسةةتوى الذايرة السةةمعية التتابعية ،يما يمكق أ يعد هذا االوتبار مق بيق
مكونات تقييم القدرة العقلية واالسةةةتعداد التعلم .لقد حصةةةلت الطالبة سةةةمية على عالمة وار ( )21تناظرها عالمة تااية ()19
أما عالمة التقدير الولفي ( )0ويعني أ مستوى القدرة متوسط.
جدول رقم ( :)1االختبارات اإلدراكية السمعية
االختبار

عتمة التقدير الوصفي

العتمة

العتمة

العتمة

الخام

التائية

المئينية

التمييز السمعي

31

17

77

(  )7-دو المتوسط

مهارات التحليو السمعي

3

32

1

(  )3-عدر تالؤر

سعة الذايرة السمعية

21

17

ـ

( )0متوسط

الذايرة السمعية التتابعية

21

19

ـ

( )0متوسط

* * االختبارات اإلدراكية البصرية:
أ) اختبار التداعي البصرص الحركي:
اوتبار غير لفظي للقدرة على اسةةةتنسةةةال أشةةةكال رمزية مق الذايرة القصةةةيرة المدى ويسةةةاعد على التنبؤ بقدرة في
المهارات القرا ة واإلمال والحساب والتعرف على عسر القرا ة ،حيث يحتوف على ل

مفتاح يضم  70حروف يو منها

تحت مربع فيه رمز معيق يقتر به وهناك ثالثة لفوف مق الفقرات مجموعها ( )20فقرة ،يوجد تحت يو فقرة مربع فارغ
يطلب مق المفحو

أ يمال المقتر به حسب المفتاح بزمق يلي ( )790ثانية

لقد حصلت الطالبة سمية على العالمة يلية ( )19تناظرها العالمة التااية ( )13والرتبة المئينية ( )37والتقدير الولفي ()0
وهذا يشير مستوى لدره متوسط
) اختبار التكامل البصرص والحركي:
يتأل
مق المفحو

االوتبار مق ( )31شةةكو هندسةةي أو فقرة متدرجة في الصةةعوبة بشةةكو يناظر التدرج في العمر حيث يطلب
أ يرسم هذه األشكال ،ويرتبط هذه القدرة باالستعداد للتعلم ويذلك التحصيو.

لقد حصلت الطالبة سمية عالمة يلية ( )31تناظرها عالمة تااية ( )22وعالمة المئينية ( )8وعالمة التقدير الولفي ()0
وهذا يشير لدرة متوسط.
ج) اختبار مهارات التحليل البصرص:
يتأل

االوتبار مق ( )79شكال هندسيا متدرجة في الصعوبة مق السهو إلى الصعب في ترييبها تتشكو مق توليو

نقاط مثبتة على أرضةةية الشةةكو بخطوط مسةةتقيمة ويطلب مق المفحو

أ يرسةةم هذه األشةةكال بايصةةال النقاط الموجودة أو

المتصورة.
لقةد حصةةةةةةلت الطالبة سةةةةةةمية على عالمة يلية ( )9تناظرها عالمة تااية ( )22ورتبة مئينية ( )8وعالمة التقدير
الولفي (  )3-ويشير إلى عدر تالؤر مستوى القدرة دو مستوى الكفاية.
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جدول رقم ( :)0االختبارات اإلدراكية البصرية
االختبار

عتمة التقدير الوصفي

العتمة الكلية

العتمة التائية

العتمة المئينية

التداعي البصرف الحريي

19

13

37

( )0متوسط

التكامو البصرف الحريي

31

22

8

( )0متوسط

مهارات التحليو البصرف

9

22

8

(  )3-عدر تالؤر

* * * مقاييس تشخيص المهارات األساسية في اللغة العربية:
وضةةةع هذا المقياس ليسةةةتخدر يأداة سةةةريعة وفعالة في تشةةةخيص المهارات اللغوية األسةةةاسةةةية في لةةةفوف لمرحلة
األسةةاسةةية مق الص ة

األول إلى الص ة

التاسةةع ،يما انه يعد أداة مناسةةبة عندما يراد الترييز على تفريد التعليم أو عند تقديم

الخدمة للطلبة ذوف لعوبات
التعلم حيث يشةةمو هذا المقياس على مهارات اللغة العربية (الكالر ،القرا ة ،االسةةتيعاب ،الكتابة ،التعبير ،التهجئة)
ومعظم التقييمات جا ت بصةةورتيق بحيث يمكق اسةةتخدامها لغايات التقييم القبلي والبعدف ،ويتص ة

هذا المقياس بأنه (محكي

المرجع) أف أنه يقار أدا الطالب مع نفسه ،ويستخدر هذا المقياس لتحديد األهداف التعليمية التي يجب أ توضع في الخطة
العالجية( .ولفي  3071،ب)
ومق أهداف االوتبار واستعماالته:
في المهارات اللغوية األساسية.

-

مجال التقييم :يشخص مواطق القوة والضع

-

مجال تطوير الخطة التربوية الفردية :عق طريق تقديم ودمات تيسر تلبية الحاجات الخالة.

-

مجال تطوير الهيئة التدريسية :وذلك بتهيئة برامج تدريب والة.
ولد يانت نتيجة الطالبة على االوتبار يما يلي:
السادس).

-

المستوى الصفي في تعرف المفردات (الص

-

المستوى الصفي في االستيعاب القرااي (الص

-

المستوى الصفي في القرا ة الجهرية (الص

الخامس).

-

المستوى الصفي في التهجئة واإلمال (الص

الخامس).

-

المستوى الصفي في التعبير (استخدار الترييب المناسب هو الص

السادس).

الخامس).

جدول رقم ( :)3ملخص نتائج مقياس المهارات األساسية في اللغة العربية
المستوى الصفي

المهارة
المستوى الصفي في تعرف المفردات

الص

السادس

االستيعاب القرااي

الص

السادس

القرا ة الجهرية

الص

الخامس

التهجئة واإلمال

الص

الخامس

التعبير (استخدار الترييب المناسب)

الص

الخامس

* * * * مقاييس تشخيص المهارات األساسية في الرياضيات:
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وضةع اوتبار ليسةتخدر مبدايا في لةفوف مرحلة التعليم األساسي ليكو أداة سريعة وفعالة في تشخيص المهارات
األسةاسية في الرياضيات .مق مثو العمليات الحسابية وحقااق األعداد وحساب األعداد الصحيحة والكسور العشرية والرسور
البيةانيةة والقيةاس .وهو مقيةاس محكي المرجع ويعةد أداة ليمةة عنةدمةا يراد الترييز على تفريةد التعليم أو تقةديم وةدمات لذوف
الحاجات الخالة( .ولفي 3071 ،أ)
أهداف االختبار واستعماالته:
-

مجال التقييم :يعتبر أداة تشخيص لمواطق القوة والضع

-

مجال تطوير الخطة التربوية الفردية.

-

مجال تطوير المنهاج والهيئة التدريسية.

في المهارات الرياضية األساسية.

ولد يانت نتيجة الطالبة على االوتبار يما يلي:
-

تحديد المستوى الصفي المهارات حسابية (الص
حساب اإلعداد الصحيحة (الص

-

الكسور العشرية (الص

-

النسب المئوية (الص

الخامس).

الرابع).

الخامس).
السادس).

جدول رقم ( :)4ملخص نتائج مقياس المهارات األساسية في الرياضيات
المستوى الصفي

المهارة
تحديد المستوى الصفي في المهارات حسابية

الص

الخامس

حساب اإلعداد الصحيحة

الص

الرابع

الكسور العشرية

الص

الخامس

النسب المئوية

الص

السادس

ثانيا :اختبارات التقييم غير المقنن:
* نمواج التعلم:
تشةير الدراسات التربوية في الولت الراهق إلى أ لمعظم اإلفراد طريقة يكتسبو بها المعلومات ،فمعظمهم يفضو
حاسة البصر ،ونطلق عليهم البصريو ويشكلو حوالي ( )% 20مق مجمو المتعلميق ،وبعضهم يفضو حاسة السمع وهم
السةميعو ويشةكلو حوالي ( )% 71مق مجمو المتعلميق ،وبعضهم بفضو اللمس وهم يتعلمو عق طريق األدا واللمس
ويشكلو ( ،)% 70وبعضهم حرييو .
أما بالنسةةةةبة للقرا ة فبعضةةةةهم يفضةةةةو الطريقة الكلية وهي االنتقال مق الكو إلى الجز ومنهم مق يفضةةةةو الطريقة
التحليلية وهي االنتقال مق الجز إلى الكو( .ولفي 3072 ،أ)
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عند تطبيق النموذج التعلم على الطالبة سمية ،يانت نتااجها يما هو موضو بالجدول (:)5
الجدول رقم ( :)5نتائج البالبة سمية عند تببيق نمواج التعليم
نمواج التعلم

الوصف

الدرجة

نموذج القرا ة الكلي

79 / 71

ميول لوية

نموذج القرا ة التحليلي

79 / 1

ميول مقبولة

نموذج القوى الحريية

73 / 8

جيد

نموذج القوى اللمسية

72 / 2

مقبول

نموذج القوى السمعية

71 / 3

ضعي

نموذج القوى البصرية

77 / 2

جيد

إلى مقبول

وبعد التطبيق لواام الرلد لنموذج التعلم ،الطالبة سميه ميولها (يلي) ،ونموذج (بصرف ،حريي).
* * تحليل اختبار اإلغتق:
يعد أسةلوب اإلغالق باعتباره اسةتراتيجية تقييم غير مقنق ،أسةلوبا تشةخيصةا مفيدا في مجال التقييم لذوف لةعوبات
التعلم ،ولد وضةةةع في األسةةةاس السةةةتخدامه في تقرير المسةةةتوى الطالب القرااي (اسةةةتقاللي إذا حصةةةو على عالمة ()%20
فأيثر ،أو تدريسي إذا حصو على عالمة مق ( % 10إلى  ،)% 18أو إحباطي إذا حصو على الو مق (.)% 10
ويعتبر أسةةةلوب اإلغالق أداة جديدة لتقييم اسةةةتيعاب المفحو

للنص ولدرته على اسةةةتخدار اسةةةتراتيجيات القرا ة

ومهاراته في اللغة.
ويتأل

هذا األسلوب مق حذف يلمة بعد عدد محدد مق الكلمات (حسب مستوى الطالب) مق نص مكو مق (310

_  )200يلمة ويوضةةةع محو الكلمة المحذوفة فراغ ،وتترك الجملتا األولى واألويرة مق لطعة القرا ة ياملتيق دو حذف
وال تحذف الكلمات الصعبة أو اإلعالر( .ولفي 3072 ،ب)
تم التطبيق هذا االوتبار على الطالبة سةةةةةةمية باسةةةةةةتخدار نص لرااي ا الكنز الداام ا مكو مق ( )380يلمة ،وتم
حذف ( )22يلمة وذلك بحذف ثامق يلمة ووضعها في ويارات مع يلمتيق وطأ
ويانت نتااج الطالبة في االوتبار اإلغالق على النحو التالي في الجدول (.)2
الجدول رقم ( :)6نتائج البالبة سمية في اختبار اإلغتق
عدد الكلمات المحذوفة

22

عدد الكلمات الصحيحة

78

عدد الكلمات الخاطئة

71

النسبة

% 55

وعند حساب الدلة الكلية للطالبة يانت درجتها ( )% 11وهذا يدل على أ الطالبة في المستوى القرااي (تدريسي)
يدل على أنها ال تستطيع القرا ة إال بمساعدة المعلمة.
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* * * * تحليل أخباء القراءة:
تكمق أهمية تحليو األوطا القرااية ،في مسةةاعدته المعلميق على فهم عملية القرا ة ،فانه ما تعلم المهتمو بالقرا ة
أسةاليب تحليو أوطا القرا ة فا نظرتهم إلى عملية القرا ة سةتختل

تماما ،حيث يقور الطالب بقرا ة نص مق نسخته ويقور

المعلم بتحديد األوطا  ،والغرض منه تقييم مشةةكالت القرا ة( .ولفي 3072 ،ب) تم التطبيق هذا االوتبار على الطالبة سةةمية
باسةتخدار نص لرااي ا البخيو األحمق ا مكو مق ( )270يلمة ،وتم تحليو أيثر مق ( )71يلمة وطأ متتالية للطالبة سمية،
ويانت معظم األوطا في الحذف واإلضافة.
جدول رقم ( :)5تحليل أخباء البالبة القرائية
الكلمة

قراءة

األصلية

المفحوص

نمط الخبأ
إعادة مق اجو

لدية

التصحيص
البلدا

البلدة

إضافة
إعادة مق اجو

عليها

التصحيص

الكلمة األصلية

قراءة
المفحوص

إعادة مق اجو

دفنها
معينه

نمط الخبأ

التصحيص
معيق

إعادة الكلمة محاولة
التصحيص دو جدوى
إعادة مق اجو

ليطمئق

التصحيص

مررا

مرر

حذف

به

بها

إضافة

سيما

سما

حذف

فول

ول

حذف

يدرف

يديرف

إضافة

مادامت

دامت

حذف

أولله

أولو

حذف

لكق

لكق

حذف

* * * إعادة السرد لقصة:
تعني إعادة السةةةرد في هذا المجال ليار الفرد بعرض ما يتذير مق نص أو لصةةةة بعد أ يكو لد لرأها أو اسةةةتمع
إليها ،وتهدف إلى تقييم مدى استيعاب النص وتذيره( .ولفي 3072 ،أ)
ولد تم تطبيق هذا األسةلوب مق االوتبار على الطالبة ا سمية ا وتحليو لاامة الرلد الخالة بالقصة ا في العجلة
الندامة ا التي تم تطبيقها ويانت الطالبة مسةةتمعه لها ويا مسةةتوى أدااها في االوتبار ا مقبولة ا حيث حصةةلت على عالمة
( )2.8مق العالمة الكلية ( ،)70وهذا يعني أ ذايرتها التسةةةةةلسةةةةةلية واسةةةةةتيعابها متوسةةةةةط مق حيث تذير ما يعرض على
مسةةةامعها ،ويمكق الولةةةول إلى أ الطالبة- :تتمتع بذايرة متوسةةةطة ،ونسةةةتطيع تذير ما عرض على مسةةةامعها- :لها القدرة
متوسطة على التنظيم والسلسة.
-

تتقق التمييز بيق البداية ووسط ونهاية القصة.

-

لها لدرة لغويه مقبولة في سرد أحداث القصة.

-

تستطيع تذير شخصيات القصة ومكانها.
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جدول رقم ( :)8نتيجة البالبة إعادة السرد
العتمة

العتمة

البالبة

القصوى

يبدأ القصة بمقدمة

_

عالمة واحدة

يسمي شخصية رايسية

7

عالمة واحدة

يسمي الشخصيات األورى

7

عالمة واحدة

يدل على مكا القصة وزمق حدوثها

_

عالمة واحدة

يشير إلى الهدف األساسي للشخصية

7

عالمة واحدة

عناصر بناء القصة

العنصر

الحبكة

الموضو

عدد اإلحداث التي تذيرها مق
اإلحداث ياملة

الخاتمة

0.8

عالمة واحدة

يذير حو المشكلة

7

عالمة واحدة

ينهي القصة

_

عالمة واحدة

السلسة :يعيد سرد القصة حسب ترتيبها
3

البنااي (مسرح اإلحداث ،موضو

عالمتيق

القصة ،المشاهد ،الخاتمة)
6.6

المجموع

12

الختصة:
أحيلت الطالبة سةمية البالغة مق العمر  72سةنة وهي في الص

السادس إلى الفاحص مق لبو معلم الص

ووالديه

إلجرا التقييم الالزر له للولوف على أسةةةباب وجود تدني تحصةةةيلها في اللغة العربية والرياضةةةيات .ولد لوحظ على الطالبة
أثنا عملية التقييم أنها متعاونة ومترددة دااما في إجاباتها وسريعة التشتت والملو وضعيفة االنتباه.
وعند االطال على نتااج المقابلة األسةرية ،ولواام الرلةةد ،وسةةاللم التقدير ظهرت عند الطالبة لةةعوبة تعلمية مق
لصةةةور في الجوانب اإلدرايية البصةةةرية واإلدرايية البصةةةرية الحريية واإلدرايية السةةةمعية والعاللات المكانية والمفاهيميه
والةذايريةة الحرييةة واالنتبةاهيةه وتدني الذات واالنفعالية ،وتعاني مق مجموعة االسةةةةةةتيعاب السةةةةةةمعي والتذير وهي إحدى
المجموعات المكونة للمقياس اللفظي ،وأظهرت لةعوبة في مجموعة السلوك الشخصي واالجتماعي .وأظهرت نتااج التقييم
المقننة وغير مقننة التي أجريت على الطالبة أ المسةةتوى القرااي لديها (تدريسةةي) وعند القرا ة تقع يثيرا في أوطا حذف،
وإضافة ،ويما أظهرت في نموذج التعليمي أ لديها ميول (يلي) ،ونموذج (بصرف ،حريي).
أما مجموعة االوتبارات اإلدرايية السةةمعية فأظهرت النتااج أ التمييز السةةمعي دو المتوسةةط ،ومهارات التحليو
السمعي عدر تالؤر ،وسعة الذايرة السمعية والذايرة السمعية التتابعية متوسط.
أما نتااج التقييم لمهارات اللغة العربية فأشةةةةارت إلى مسةةةةتوى الطالبة في المسةةةةتوى الصةةةةفي في تعرف المفردات
(الص
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المستوى الصفي في القرا ة الجهرية (الص

الخامس) ،المستوى الصفي في التهجئة واإلمال (الص

الصفي في التعبير (استخدار الترييب المناسب هو الص

الخامس) ،المستوى

الخامس).

أما نتااج التقييم مقاييس تشةخيص المهارات األسةاسةية في الرياضةيات فأشارت إلى مستوى الطالبة تحديد المستوى
الصفي المهارات حسابية (الص
النسب المئوية (الص

الخامس) ،حساب اإلعداد الصحيحة (الص

الرابع) ،الكسور العشرية (الص

الخامس)،

السادس).

التوصيات:
-

تحويو الطالبة إلى غرفة المصادر حيث يحو بها إحالال جزايا بالتنسيق مع معلمة العادف.

-

بنا الخطة التربوية الفردية في ضو نتااج التشخيص ووفق لدرات الطالبة وميولها التعليمية.

-

توفير بيئة تعليمية والية مق المشتتات السمعية والبصرية.

-

استخدار التعزيز بشكو مناسب بعد تأدية الواجبات وأثنا الحصص الصفية.

-

تشجيع الطالبة وزيادة دافعيتها للتعلم مق والل بنا عاللة جيدة بيق المعلم والطالب.

-

تقديم مهمات ضمق لدراتها للعمو على رفع تقديرها لذاتها.

-

مراعاة نموذج الطالبة التعليمي وميلها للتعلم بالطريقة الكلية.
العادف ومعلمة المصادر للحصول على أفضو النتااج الممكنة.

-

زيادة التوالو بيق األهو ومعلمة الص

-

استخدار طريقة فيرنالد لتعليم القرا ة.

-

استخدار طريقة القرا ة المتكررة والجماعية لتعليم الطالب القرا ة الجهرية.

-

استخدار استراتيجية القرا ة الموجهة وتفعيو الخلفية المعرفية لتعليم الطالب االستيعاب القرااي.

المراجع:
-

عريفج ،سامي عريفج ( .)3003القياس والتشخيص في التربية الخاصة ،دار يافا ،ط .7

-

ولفي ( .)3002صعوبات التعلم النظرص التببيقي ،منشورات يلية األميرة ثروت ،ط .7

-

ولفي ( .)3073أساسيات التربية الخاصة ،منشورات يلية األميرة ثروت ،ط .2

-

ولفي ( 3072أ) .مقدمة في علم النفس ،دار الشروق ،ط .2

-

ولفي ( 3072ب) .تقييم صعوبات التعلم ،منشورات يلية األميرة ثروت ،ط .2

-

ولفي ( 3071أ) .مقاييس تشخيص المهارات األساسية في الرياضيات ،منشورات يلية األميرة ثروت ،ط .1

-

ولفي ( 3071ب) .مقاييس تشخيص المهارات األساسية في اللغة العربية ،منشورات يلية األميرة ثروت ،ط .2

-

ولفي ( .)3071االستراتيجيات التعليمية في الصعوبات التعلمية ،منشورات يلية األميرة ثروت ،ط .2
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