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 وعالقتيا ببعض المتغيرات الديموغرافية لدى تالميذ المرحمة األساسية العميا في محافظة الخميل الّتعمم تمعوقا

 د / جمال زكى أبو مرق / جامعة الخميل

 :الدراسةممخص 

لدى  ،الصف( ،الجنس )العمر ة،وبعض المتغيرات الديموغرافي   الت عمم راسة إلى معرفة العالقة بين معوقاتسعت الد     

ا مستخدمً ،بين الجنسيين الت عمم وكذلك معرفة الفروق في معوقات )العميا( في محافظة الخميل، المرحمة األساسية تالميذ

أكد من ( بعد الت  1986نو عمى البيئة األردنية ياسر سالم )ة الذي أعده وقن  لممرحمة االبتدائي   الت عمم اختبار تشخيص معوقات

( من 50)، ( تمميذًا وتمميذة منيم100وقد تألفت العينة من )، ةثباتو وصدقو ومدى صالحيتو عمى البيئة الفمسطيني  

دالة  ارتباطي ةراسة عن وجود عالقة الد   نتائج   وأسفرت  ، ف السابع والثامن والتاسعمن الص   اإلناث وجميعيم( من 50الذكور،)

 ومتغير العمر من جية،ومن جية أخرى بين بعد التناسق الحركي ومتغير العمر، إحصائيًا في البعد االجتماعي الشخصي،

عدم وجود فروق ذات  كما أسفرت الدراسة عن ة،ا بالنسبة لبعد المغة واالستيعاب والمعرفة فمم يتبين وجود داللة إحصائي  أم  

االستيعاب التناسق الحركي اختبار المغة البعد االجتماعي  الت عمم ة عمى كل بعد من أبعاد اختبار معوقاتداللة إحصائي  

ة عمى جميع أبعاد اختبار عزى إلى عامل الجنس وكذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائي  ت   لمعرفة العامة،االشخصي، 

 وصيات.ف ، وفى ضوء ذلك تم طرح بعض الت  إلى عامل الص  تعزى  الت عمم معوقات

 ، المرحمة األساسية العميا ، محافظة الخميل. الت عمم الكممات المفتاحية : معوقات 
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Learning Obstacles and its Relation to some Demographic Variables for High Primary 

Stage at Hebron District. 

Abstract 

This study investigate the relationship between learning obstacles  and demographic variable 

(age، sex، and grade) among the high primary stage pupils in Hebron District. The study also 

aims at identifying  the obstacles in learning between males and females  in the light of each 

variable.  Researcher used a test to diagnose the learning obstacles for the primary stage 

prepared by Yasser Salem (1986) for the teaching – learning environment. A total of hundred 

pupils participated in the study. Fifty males and fifty females all of whom are from the 

seventh, eighth  and the ninth grades . Findings of the study showed that there is a relationship 

between the participants’ age and their social backgrounds on the one hand and coherence in 

the participants’ dynamics and their age on the other hand. However, the study proves that 

there is no statistical significant differences at every domain of the study that were used to 

choose difficulties of learning and harmony in movement. the study emphasizes the fact that 

there are no statistic variations relevant to learning difficulties related to sex and grade 

differences.  
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 مشكمة البحث وأىميتو:

ففي الواليات المتحدة  ، ات من ىذا القرنيوائل الستينأا إال في ا واسعً طفال اىتمامً لدى األ الت عمم معوقات مجال   لم يحظ  

فمم تيتم بقضايا وطبيعة خدمات التالميذ الذين يعانون من ، رغم اىتماميا الكبير بقضايا التربية الخاصة ، ة مريكي  ألا

،  الت عمم ( بدراسة استخدم فييا مفيوم معوقات Kirk: 1992قام كيرك ) عمى الصعيد الرسمي إال بعد أن   الت عمم معوقات

عمى  صم  فل األفالط  ، خمفا في المدرسة يكون لدييم معوقات تعمم طفال الذين يظيرون تو ليس كل األن  ألى إشار أ حيث  

حيث ، لديو صعوبة تعمم  أ ن  تصنيفو  غم من ذلك ال يمكن  وعمى الر  ، و صعوبة في النطقأة سبيل المثال لديو صعوبة لغوي  

عاقة في إلى إال تعود  الت عمم عوبة فيالص   ن  إتخمفو في المغة والنطق يكون نتيجة لعدم قدرتو عمى السمع ، وكذلك ف ن  إ

 ة.و االضطرابات االنفعالي  أخمف العقمي و الت  أو الحركة أالبصر 

و أة المعرفي   و  أة دراكي  ولدييم عجز في الجوانب اإل ،الذين يعانون من معوقات في التعميم طفال  األ ن  إعمى ذلك ف وبناءً 

، نظمتيم العصبية والتي تقوم بوظائفيا بشكل طبيعي أويؤثر عمى تحصيميم ال يظير لدييم خمل فسيولوجي في ، الحركية

ا حسب ا وتركيزً ة التي تزداد تطورً ة والبرامج التعزيزي  معالجتيم من خالل الوسائل السموكي  مثل ىؤالء االطفال يمكن    ن  إ بل  

 ة .و نمائي  أة و نفسي  أة عوبة سواء كانت عصبي  نوع الص  

وميارة ،واستخداميا في القدرة عمى فيم المغة الكفاءة   يتطمب   تعمم القراءة   أن   "( 48:2011نصر اهلل، ومزعل ) ويؤكد     

ة عمى تمييز الحروف اإلدراك السمعي لمتعرف عمى أصوات حروف الكممات وتآزر اإلدراك الفونيمي ،والقدرة البصري  

تعمم الكتابة الكفاءة في العديد من الميارات الحركية مثل: اإلدراك الحركي، التآزر الحركي . ويتطمب وتحديدىما والكممات

كما يتطمب تعمم الحساب كفاية ميارات  الدقيق الستخدامات األصابع ،وتآزر حركة اليد والعين وغيرىا من الميارات.

ومدلول ىذا  ، األخرىوقيمتيا وغيرىا من الميارات  التصور البصري والمكاني والمفاىيم الكمية والمعرفة بمدلوالت األعداد

موك الشخصي االجتماعي واالنفعالي ىي بمثابة عالقات ة والس  ة واألكاديمي  النمائي   الت عمم العالقات بين معوقات لى أن  إيشير 

جتماعية المعوقات االالسبب بالنتيجة. وىذا يعني أن التعامل مع المعوقات النمائية ، واألكاديمية ليست بمنأى عن 

 . ىاة أحد مظاىر ة واالنفعالي  الميارات االجتماعي   تكون   ن  أبل من الممكن  واالنفعالية

( إلى القول بأن " فعاليات  التدخل العالجي تتضاءل إلى حد كبير في حالة تأخر الكشف 161:2002وتوصل ممحم  )

، وتوصل ماك ميالن  وتصبح أقل قابمية لمتشخيص ،أنماط المعوقات تتداخل فيما بينيا ألن  ؛ الت عمم عن معوقات

ىم من   الت عمم طفال الذين يعانون من معوقات فىاأل نسبة   إلى أن  ( (Mac Millan&Siperstein:2002’واسبيرستون  

 .االمريكية والية تكساس ي( ف%  8 -7ف الثالث والرابع  والخامس من صفوف المرحمة االبتدائية ) تالميذ الص  
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( من خالل تقويم فعالية وجدوى نموذج االستجابة لمتدخل في تحديد التالميذ  Vaughn et al,2003 وقد ىدف فقيان )

نة الدراسة تالميذ الصف الثاني االبتدائي الذين تم تحديدىم بأنيم من ذوي وقد شممت عي   ،)القراءة( الت عمم ذوي صعوبات

وفشل ىؤالء التالميذ تكساس ، عمى تقديرات معممييم من ناحية  بناءً  at riskمعوقات أو صعوبات القراءة عند مستوى 

مسة جوانب التدخل المستيدف عمى خز وقد رك   لمتربيةتو وكالة تكساس ا لمحك االستبيان الذي أعد  لمقراءة األولية وفقً 

فيم السياق  ، طالقة الكممات ، العالقة بين أصوات الحروف ونطق الكممات ، وتيالوعي الص   ىي : ة لمنمو القرائيأساسي  

 الفيم القرائي )المستوى التدريسي( . ًراوأخي، 

تيم ،وخالل عمميات التدخل كان يتم تقويم ئية وحاجارالى ثالث مجموعات حسب معارفيم القعت أفراد العينة إكما وز      
وبعد االنتياء من الجمسات ، القراءة لمدة دقيقة واحدة يومياً ا من واقع قيام التالميذ بمستوى القراءة لدى التالميذ أسبوعيً 

واستبيان  الخارجي،ختبر جميع أفراد العينة باختبارات بعدية لمتعرف عمى مدى اقتراب ىؤالء التالميذ من المحك ااإلرشادية 
تكساس لمقراءة األولية ،حيث قدمت لمتالميذ الذين أرتفع مستوى قراءتيم إلى مستوى المحك مدخالت تدريسية عادية 

ا التالميذ الذين لم تصل مستواىم القرائي إلى مستوى المحك قدمت ليم مدخالت تدريسية وتدخالت عالجية مالئمة. أم  
في فترة قصيرة. في حين  ًداالتي قدمت ليم مدخالت تدريسية مكثفة حققوا تحسننًا مطر  أن   مكثفة .وقد أسفرت النتائج عمى

 ى توقف التدخل .ستمر مستوى التالميذ جيدًا حت  ا
عوبات التي تواجو معممي المغة العربية في تعميم القراءة ( بدراسة ىدفت إلى معرفة درجة الص   2007وقام  أبو مرق )   

ية )الدنيا(، كما يدركيا المعممون أنفسيم في محافظة الخميل ، وتقصي معرفة الفروق في كل من في المرحمة األساس
( معممة ؛  32( معممًا ، )38( معممًا و معممة ، منيم )70عينة قواميا ) ا)الجنس ، الخبرة ، المؤىل العممي (، مستخدمً 

بناء استبانة من إعداد  ألغراض الدراسة تم  (، و 2005)ي الفصل الدراسي األول اختيارىم بطريقة عشوائية طبقية ف وتم  
النفسي ،  العقمي  في الصعوبة مكونة من خمسة أبعاد، البعد األكاديمي، ( عبارة متنوعة30الباحث اشتممت عمى )

في درجة الصعوبات التي تواجو معممي المغة العربية  الجسمي ، ثم االجتماعي االقتصادي وكشفت نتائج الدراسة عن أن  
ن عدم وجود فروق بين (، وتبي  2,38حيث بمغ المتوسط الحسابي ) ،تعميم القراءة في المرحمة األساسية الدنيا مرتفعة

في حين أسفرت النتائج عن وجود فروق دالة إحصائيًا في متغير في متغير الجنس والمؤىل العممي ،المعممين والمعممات 
 الخبرة لصالح الخبرة القصيرة.

ظيار تحصيلال تظير إال بعد  الت عمم معوقات ( أن   31:2012الجوالدة ) و ويؤكد القمش ، ا متأخرً  دخول الطفل المدرسة وا 

فل حيث يظير الط   –ن ىم في نفس السن والظروف االجتماعية واالقتصادية والصحية مم   –وعن متوسط ما ىو من أقرانو 

لى بعض إ(  28:2000خرى أشار القاسم )ومن جية أ   ،ا ممحوظًا في الميارات الدراسية من قراءة أو كتابة أو حساب تأخرً 

 منيا: الت عمم االتجاىات المفسرة لمعوقات

ويكتفي ىذا االتجاه في البحث  ،دمغة البشريةجراء التجارب عمى األإىذا االتجاه من مبدأ صعوبة  ينطمق   االتجاه السموكي: -1

، شرود الذىن ،  ، العدوانية ،االنعزالية عدم الثقة بالنفس مثل: الت عمم وكية لألطفال ذوي معوقاتفي الخصائص السم
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 ينصب   فبدال من أن   ،المظاىر السموكية آنفة الذكر تعتبر مدخل لمبرامج العالجية السموكية النشاط الحركي الزائد. كما أن  

وعميو يقوم ، ز عمى تحديد الصعوبة نفسيا ىذا االتجاه يرك   فإن   ، الت عمم العمماء عمى السبب غير المرئي لمعوقات ام  اىتم

 المختصون بوضع برامج لمعالج السموكي المباشر.

والحرمان  ة المناسبة وسوء التغذيةمثل :الحرمان من المثيرات البيئي   يعتمد ىذا االتجاه عمى العوامل االتجاه البيئي: -2

 ونقص الخبرات التعميمية. والثقافي   االقتصادي  

ة يركز عمى المعوقات التعميمي  و، االتجاه النفسي لى االتجاىات السابقة.إ( 60:1988رطاوي وآخرون ) ويضيف الس  

اىتمام عمماء النفس منصب عمى فيم القدرات واالساليب والعمميات  ن  أل ؛ةة والعمميات العقمي  الناتجة عن الجوانب النفسي  

كثر الجوانب أو أىي الحالة التي يظير صاحبيا مشكمة  الت عمم صعوبة ، وأن   الت عمم التعميمية التي يستخدميا الفرد في

و العمميات أو الكتابة، أو القراءة أو الكالم أو التفكير أ و فيميا، القدرة عمى االصغاء،أالتالية: القدرة عمى استخدام المغة 

 الحسابية)العددية( البسيطة.

ن  ، باعتبارىا مشكمة تتعمق ليس فقط بمن ىم في سن المدرسة  الت عمم لى معوقاتإمن النظر  وىنا ال بد     ا بمن ىم ما أيضً وا 

ن معوقات، في مرحمتي الطفولة والرشد  بحيث تكون مصاحبة  الت عمم متأصمة في الفرد وقد تحدث معوقات الت عمم وا 

 ا في المدى المتوسط، وبعض من التالميذ ذوي معوقاتغالبً  الت عمم ذكاء التالميذ ذوي معوقات لإلعاقات األخرى، ويقع  

 لدييم ضعف في الذاكرة قصيرة المدى وتشتت في االنتباه. الت عمم

الفشل لدى التالميذ  وأجاح لييا الن  إعزى تحديد االسباب التي ي   ن  أ( إلى   Doucette : 2010) وتوصل ديوسيت     

درة والجيد، ومزاج المعمم( منيا داخمية: )الق ةبعاد ثالثأمن ستة  ةمكون ةانا استبمستخدمً  الت عمم الذين لدييم معوقات في

لى عدم وجود فروق بين إوأشارت النتائج  عدتو(مساعدم  وأصعوبة الميمة، مساعدة المعمم  خرى خارجية )الحظ،أ ةوثالث

ابطة المكونة من تالميذ ليس التالميذ في المجموعتين التجريبية المكونة من التالميذ الذين لدييم معوقات والمجموعة الض  

ن  ،و الخارجيةوق بينيما في العوامل لى االسباب الداخمية ولكن توجد فر إسباب الفشل ألدييم معوقات في عزوف  التالميذ  ا 

المتاحة في الفصل الدراسي  الت عمم وأنشطةىم الذين ال يستطيعون إفادة من خبرات  الت عمم الذين يتعرضون لمعوقات

ن يصموا اليو ويستبعد من ىؤالء المتخمفون عقميا أوخارجو، وال يستطيعون الوصول الى مستوى التمكن الذي يمكن ليم 

 بأمراض وعيوب السمع أو البصر.والمعوقون جسمانيا والمصابون 

من حيث سماتيم الشخصية  الت عمم ( التي كان اليدف منيا التعرف عمى طمبة معوقات 2011بو رزق )أوفي دراسة    

وكذلك أعراض ضعف االنتباه لدييم من وجية نظر  ،ومن حيث أعراض ضعف االنتباه لدييم من وجية نظر المعمم،
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االنتباه من وجية نظر المعمم د عالقة بين السمات الشخصية و أعراض ضعف المالحظ وكذلك التعرف عمى وجو 

وطالبة حيث كان عدد  اطالبً  127وتكونت عينة الدراسة الفعمية من االنتباه من وجية نظر المالحظ ، أعراض ضعف،و 

الشخصية لدى طمبة لى عدم وجود فروق في سمات إوقد توصمت الدراسة  ،ةطالبة عينة قصدي 28ا و طالبً  99الطالب 

عمل األب المستوى االقتصادي لألسرة،  ب الطالب بين أخوتو ، تعميم األب،ترتيمن الجنس، كل  إلى عزى ت   الت عمم معوقات

، م تعزى لمجنس عمل األ لت عمما في حين توجد فروق في أعراض ضعف االنتباه من وجية نظر المعمم لدى طمبة معوقات

 .المستوى االقتصادي لألسرة

لدى مجموعة من  الت عمم ( في دراستو التي تناولت العالقة بين القدرة اإلدراكية ومستوى18:  1989)  ويشير الشرقاوي     

طفال يكون مستوى ( سنوات لمعرفة ما اذا كان ىؤالء من األ9-7في السنة من ) الت عمم طفال من غير القادرين عمىاأل

 الت عمم وذلك باستخدامم ال،أسموب تعميميم معتمدا بشكل قوي عمى التنظيم االدراكي لدييم أكثر فاعمية عندما يكون أتعمميم 

، ولم تسفر النتائج عن وجود فروق بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة، اال في حالة مجموعة تعمم  رابطبالت  

متعمقة بشكل مباشر بخصائص التنظيم  الت عمم ةكثر فاعمية عندما تكون مادأدراك البصري الذي كان مستوى تعميميا اإل

 االدراكي لدييم.

ثر استخدام الحاسوب عمى تحصيل الطمبة ذوي ألى محاولة استقصاء إ( 268:1988)نيرطاوي وآخر وىدفت دراسة الس      

خيص ا اختبار تش،مستخدمً )الذي ال يستخدم الحاسوب(عتياديمقارنة بالتعمم الصفي اال ةلمميارات العددي الت عمم معوقات

نتائج الدراسة عن وجود فروق  وأسفرت،( 1986عداد سالم ) إردنية في المرحمة االبتدائية من لدى الطمبة األ الت عمم معوقات

الصف  الت عمم )طريقة التدريس بمساعدة الحاسوب/طريقةالمعالجات ىإلعزى ت  (α=0.05) داللو إحصائية ذات

لى التصنيف بحسب إ( تعزى α=0.05الدراسة عن وجود فروقا ذات داللو احصائية)سفرت نتائج أاالعتيادي(،كما 

 صنيف بحسب الجنس والمدرسة.لى التفاعل بين المعالجات والت  إوليس ،المدرسة

ال بين التحصيل والذكاء أو بين األداء تتحدد في ضوء االنحراف الد   الت عمم صعوبات لى أن  إ (2006) وتوصل الزيات   

يستبعد أولئك الذين يصل تحصيميم إلى  م  ومن ث  ، واألداء التحصيمي أو األكاديمي المتوقع  التحصيمي أو األكاديمي الفعمي،

 أو التفريط التحصيمي من ناحية أخرى.  الت عمم المتوسط من عداد كل من المتفوقين عقميًا من ناحية ،وذوي صعوبات

من المسببات  والحرمان من المثيرات البيئية المناسبة تعتبر   ةنقص الخبرات البيئي ( عمى أن   31:2000ويؤكد القاسم )   

 .الت عمم الرئيسية لمعوقات



 

8 
 

التالميذ الذين يعانوا من نقص التغذية خاصة في السنوات  ن  أعمى (  ( Martn:1980وفى ىذا السياق ركز مارتن    

لى ظيور إا يؤدي وخاصة في الجياز العصبي المركزي مم   ، جسمييم يتعرضون لتصور في النمو الولى من العمر فإن  األ

طفال الذين يعانون من حرمان بيئي وسوء تغذية شديدة لفترة كافية من حياتيم خاصة األ ن  ألدييم. أي  الت عمم معوقات في

فيم غير قادرين عمى  ولذلك ، كاديمية األساسيةن من معوقات في تعمم الميارات األيم سوف يعانو من سن مبكرة فأن  

 ك العوامل.مفراد الذين لم يتعرضوا لتاالستفادة من الخبرات المعرفية المتوفرة لغيرىم من األ

وعزو اسبابيا عند  الت عمم لى وجود عالقة موجبة ودالو تبين معوقاتإ( 1995وعواد ،)( 1990وتوصل عبدون،)   

، السيئ يد ،والحظ لى خفق القدرة والجإعزى المرحمة االبتدائية ت  ( لدى تالميذ الصف الرابع والخامس من 100,0مستوى) 

 االتجاىات السمبية لممعمم ومزاجو. مزاج التالميذ،

وفي ، في ميارات الكتابة  الت عمم ( تفوق الطمبة العاديين عن الطمبة ذوي معوقات1987اسفرت دراسة الروسان) وقد   

في ميارات  الت عمم عوقاتلى تفوق الطمبة العاديين عن الطمبة ذوي مإ (1988دراسة اخرى توصل الروسان والعامري )

  في تعمم المفاىيم العددية. الت عمم لى تفوق الطمبة العاديين عن الطمبة ذوي معوقاتإ (1988)الروسان،  كما توصل القراءة،

والذين ال  الت عمم يعانون من معوقات( بدراسة لمعرفة الفروق بين التالميذ الذين Deboval:1997وقد قام ديبوفال  )   

)الحوار(لصالح التالميذ الذين ال يعانون الشفوية لى وجود فروق في االنتاجيةإشارت النتائج أ، و  الت عمم يعانون من صعوبة

 ة.دوار الحواريشيدوا اضطرابات لغوية في األ الت عمم ،بينما التالميذ الذين يعانون من معوقات في الت عمم من معوقات

 الت عمم دمج الطمبة الذين يعانون من معوقات في ( إال أن  Cardona& Cristina: 1997 (كرسيتنا  وتوصل كاردون و  

وفي تحسن مستمر عن الذين ، فضل أدائيم في أ ن  أمع اقرانيم العاديين افضل من عزليم في صفوف خاصة،حيث تبين 

 .أكاديمياوضعوا في بيئة منعزلة 

الب الذين لدييم راء وميول الط  آ( دراسة مقارنة حول معرفة Brawn and others:1999) وآخرونجرى براون أوقد    

شاط مال ذات العالقة بالن  علي في األمعوقات تعمم والذين ال يعانون من معوقات تعمم فيما يتعمق باستخدام الحاسب اآل

يجابية تجاه الحاسب إظيروا مواقف أ الت عمم ون من معوقات فيالطالب الذين ال يعان وأسفرت النتائج عمى أن   ،المدرسي

سفرت أفقد تبين لدييم تجارب متفاوتة وعبروا عن احباط في تعمم الكمبيوتر، كما  ، الت عمم لي عمى عكس ذوي معوقاتاآل

لى إشارت النتائج أابقة المتعمقة بالحاسب اآللي حيث الدراسة عن عدم  وجود عالقة بين مواقف المشتركين وخبراتيم الس  

 .الت عمم ساسي لذوي معوقاتإلدخال التعميم التكنولوجي في مراحل برامج التعميم األ؛ الحاجة الماسة 
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 في دراستو  التي تناولت ميارات االتصال بين الجنسيين من ذوي معوقات آخرمسمكًا  (Vunren:1995) وسمك فونرين

 ناث.كثر قدرة عمى ميارات االتصال من اإلأالذكور  ،حيث تبين أن   الت عمم

عامل مع الطمبة الذين يعانون عداد رزمة تعميمية خاصة  لمت  ا  تصميم و  ( تم   Carpenter: 2011وفي دراسة كاربنتر )    

مع التركيز عمى تفريد  ،ة يميالت عمفي العممية  لى االنخراطإلى دفع الطالب إ. ىدفت ىذه الرزمة الت عمم من معوقات في

ن يعانون من ا مم  طالبً  60لتشمل  مدرسةً  16طبقت ىذه الدراسة من قبل مجموعة من الباحثين عمى  حيث   ،التعميم 

تطبيق الرزمة التعميمية التي اشتممت عمى مصادر تعمم عديدة ومتنوعة لجذب اىتمام الطمبة  تم   حيث   ، الت عمم معوقات في

 .نتائج الدراسة عن انخراط واضح لمطمبة في العممية التعميمية  سفرت  أ، و  وتحفيزىم

االطالع عمييا لم نجد دراسة تناولت متغيرات الدارسة الحالية )عمى  ة تم  ر لمباحث من دراسات محمي  ومن خالل ما تيس     

وعالقتو ببعض المتغيرات الديموغرافية لدى تالميذ المرحمة االساسية العميا في  الت عمم وىي معوقات، حد عمم الباحث( 

أو من حيث تدعيم  االجراءت واألدوات من الدراسات السابقة سواء من حيث الكبيرةوكذلك االستفادة  محافظة الخميل ،

 الت عمم : ما معوقات سؤال الرئيس التاليومن ىنا يمكن تحديد مشكمة الدراسة في ال. نتائج تمك الدراسات بالنتائج الحالية

 ) العميا( في محافظة الخميل؟لدى تالميذ المرحمة االساسية

 ويتفرع من ىذا السؤال عدة تساؤالت فرعية:

  التمميذ ؟ وعم الت عمم ىل ىناك عالقة ارتباطية دالة بين كل بعد من أبعاد اختبار معوقات -1

 من أبعاد اختبار معوقات إناث( عمى كل بعد/ الى متغير الجنس،) ذكورة احصائية تعزى ىل ىناك فروق ذات دالل -2

 ؟الت عمم

 )الصف( عمى درجات كل بعد من أبعاد اختبار معوقاتلى متغيرإعزى حصائية ت  إىل ىناك فروق ذات داللة  -3

 ؟ الت عمم

 أىداف وأىمية الدراسة:
 عرف عمى:تيدف الدراسة الت  

ساسية العميا الصف( لدى تالميذ المرحمة األ  ، ، الجنس غرافية ) العمرو وبعض المتغيرات الديم الت عمم العالقة بين معوقات

التناسق الحركي، اختبار  ،: االستيعاب وىي الت عمم في محافظة الخميل وفقا لإلبعاد الفرعية الذي يتضمنيا اختبار معوقات

 المغة، البعد االجتماعية الشخصي، المعرفة العامة(.

 بين الجنسين في المرحمة االساسية العميا في ضوء متغير  الت عمم التعرف عمى داللة الفروق في معوقات

 .الت عمم )العمر، الجنس، الصف( وفقا لألبعاد الفرعية الذي يتضمنيا اختبار معوقات
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  وبعض  الت عمم تناولت دراسة العالقة بين معوقات ىمية الدراسة في تنوع واختيار متغيراتيا، حيث  أوتكمن

 بعاد الفرعية الذي تضمنيا اختبار معوقات، الصف( في ضوء األ غرافية )العمرو المتغيرات الديم

المعرفة العامة( وكذلك  ، البعد االجتماعي الشخصي، المغة اختبار التناسق الحركي ، )االستيعابالت عمم

)العمر، لدى تالميذ المرحمة االساسية العميا في متغير  الت عمم معرفة الفروق بين الجنسيين في معوقات

) عمم تناول دراسة ىذه الظاىرة في حدودحد من الباحثين التي لم يسبق ألالصف( في محافظة الخميل 

ىمية المرحمة أعالوة عمى ، وكثرة عدد سكانيا ، ىميتيا من حيث الموقع الجغرافي أورغم ، الباحث( 

 ساسية التي تغذي جميع روافد الحياة.القاعدة األساسية باعتبارىا األ

 مصطمحات البحث:

( بأنيا  ضعف ممحوظ في قدرة الفرد 432:1993مع طو وآخرون )( 20:  2009اتفقت عبيد) : الّتعمم معوقات

عمى الرغم من حصول الفرد عمى نفس القدر من التدريب الذي حصل عميو قراءة المادة المكتوبة او فيميا،عمى 

و عادي في قدراتو ن  أو الكالم، كما أا في النطق اقرانو، كما أن الفرد الذي يعاني من تمك الصعوبة ال يشكو عيوبً 

يم ن  أكما ،ا في نموىم الحركيا واضحً صري وتأخرً دراك الب  فراد يواجيون متاعب في اإلمثل ىؤالء األ ن  إال إة العقمي  

طرة عمى بعض وظائف الجياز التميز السمعي وتأخر في السي ومعوقات فييعانون معوقات في السموك المغوي،

سموب أويمكن التغمب عمى تمك الصعوبة باستخدام طرق غير تقميدية في عممية القراءة والتركيز عمى  ،العصبي

 التوجيو الفردي.

التي و كتابة أو حين يتعمميا قراءة أحدى العمميات السيكولوجية االساسية حين يستخدم الفرد المغة مشافية إ   

 ويوضحو يقوم ببعض العمميات الحسابية .أيتحدث  أو يقر أو يفكر أ يسمع   ن  أتبدو في عدم قدرة الفرد عمى 

ىذا المصطمح يشير إلى صعوبة دالة في اكتساب أو استخدام ميارات االستماع أو  ( أن  12:2005الخطيب )

 ويعرفيا عبد الرحيم،  الصعوبة إلى قصور حاسي أو عقميه الحساب وال ترجع ىذ الكالم أو القراءة أو الكتابة أو

ساسية التي تطمب كثر من العمميات النفسية األأا في واحدة "بأنيم  االطفال الذين يعانون اضطرابً ( 88:1982) 

عمى السمع أو التفكير أو وتظير ىذه االضطرابات في نقض القدرة  ، و المنطوقةأفيم واستخدام المغة المكتوبة 

 أو القراءة أو الكتابة أو اليجاء أو  الحساب .   كالم ال

 عاقة بصرية،إعن  الناتجة الت عمم طفال الذين يعانون من معوقات فيىذا التعريف ال يتضمن األ ويتضح أن      

 االنفعالي أو سوء الظروف البيئية. االضطرابات عن التخمف العقمي أو حركية أو الناتجة أو أو سمعية،
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المستخدم في الدراسة  وفقا لالختبار ، أفراد العينة ييابمجموع الدرجات التى يحصمون عم يعرفيا الباحثا جرائيً ا  و 

 .الحالية

 المرحمة األساسية العميا: 

األساسي إلى الصف العاشر في نظام  السابعىي مرحمة التعميم التي تضم الصفوف الدراسية من الصف    

 التعميم الثانوي.فمسطين وىي تسبق مرحمة بالتعميم 

 محافظة الخميل:

وتحدىا من الشمال محافظة  ²كم 997وتبمغ مساحتيا ،ىي محافظة فمسطينية واقعة في جنوب الضفة الغربية    

وىي أكبر محافظات الضفة من ناحية المساحة ،لميت من الجيات األخرىبيت لحم  بين الخط األخضر والبحر ا

ن أراضي الضفة الغربية ،وفييا أضرحة بعض االنبياء وخاصة إبراىيم % م 16حيث تبمغ مساحتيا  ،والسكان

وأخذت المكانة ـ عمييم السالم ـ وكذلك مقام يعقوب واسحق وأزواجيم  ،خذت الخميل تسميتياأومنو ،خميل اهلل 

المحافظة من وتتكون ، كم 15وتبعد عن مدينة القدس قرابة  ،الدينية بعد القدس لدى الديانتين اإلسالمية والييودية

والسموع ،والظاىرية ،وحمحول باإلضافة إلى مخيمين لالجئين طا،يو  ة ابرزىا مدن الخميل ودورا ،قرية ومدين 100

 ىما الفوار والعروب.

وبعض المتغيرات  الت عمم محددات الدراسة بموضوع "دراسة العالقة بين معوقات تمحورت : حدود الدراسة

الصف( لدى تالميذ المرحمة االساسية العميا في محافظة الخميل، وكذلك معرفة  ، الجنس ، غرافية )العمرو الديم

لدى تالميذ المرحمة  الت عمم الفروق بين الجنسين . كما تحددت باالختبار المستخدم وىو )اختبار تشخيص معوقات

ط مجتمع الدراسة فى النتائج تمثل فق مما يعنى بأن  ، عمى البيئة األردنية (1986)ساسية( الذي أعده سالم اال

 محافظة الخميل بفمسطين وليس كل فمسطين.

 فروض الدارسة:

كل بعد من أبعاد اختبار  في( <α 0,05ال توجد عالقة ارتباطيو ذات داللة احصائية عند مستوى)  .1

 وعمر التمميذ. الت عمم معوقات

 أبعاد اختبار معوقات( عمى كل بعد من <α 0,05ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى )  .2

عزى )االستيعاب ،التنا سق الحركي، اختبار المغة ،البعد االجتماعي الشخصي، المعرفة العامة ( ت   الت عمم

 لى عامل الجنس.إ
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 بعاد اختبار معوقاتأبعد من  ( عمى كل  <α 0,05حصائية عند مستوى ) إال توجد فروق ذات داللة  .3

، البعد االجتماعي الشخصي، المعرفة العامة(  ، اختبار المغة الحركي، التناسق  )االستيعاب الت عمم

 لى الصف الذي ينتمي اليو التمميذ.إعزى ت  

لف مجتمع الدراسة آتا لمالءمتو ألغراض الدراسة، و نظرً  يالمسح يدم المنيج الوصفتخ  اس   :واإلجراءات الطريقة 

فراد العينة أوقد بمغ عدد ،ساسية محافظة الخميل األ من بعض تالميذ المرحمة االساسية العميا في بعض مدارس

مجموع  ( استمارة لعدم استيفاء بعض المعمومات المطموبة. وىذا يعني أن  20واستبعدت )ة، ا وتمميذ( تمميذً 120)

 ،وجميعيم من محافظة الخميل ،ةا وتمميذ( تمميذً 100)حميل االحصائياالعتماد عمييا في الت عينة الدراسة التي تم  

 اختيارىم بالطريقة العشوائية.  وتم  

( عمى 1986)سالم،  لممرحمة االساسية الذي أعده الت عمم استخدام اختبار تشخيص معوقات تم    األداة :وصف 

، وىذه الفقرات محصمة عممية  الت عمم ، وجميعيا تكشف معوقات ( فقرة24البيئة األردنية، ويتكون االختبار من )

و من السيل مالحظتيا وقياسيا من قبل ترجمت الى فقرات سموكي   الت عمم لخصائص معوقاتلتحميل المحتوى 

من واقع خمسة أبعاد  الت عمم تالميذ في مجال التعميم المدرسي. ويقيس االختبار معوقاتلو العاممين مع اأالمعممين 

 فرعية ىي:

  والمحادثة، والتذكر(. فقرات وىي )فيم معاني الكممات، 3اختبار االستيعاب وعدد فقراتو 

  فقرات وىي: )المفردات والقواعد، وتذكر المفردات وسرد القصص وبناء  4اختبار المغة وعدد فقراتو

 األفكار(.

  دراك العالقات ،فقرات وىي: )إدراك الوقت 3اختبار المعرفة العامة وعدد فقراتو  ومعرفة االتجاىات(. ،وا 

  فقرات وىي: )التناسق الحركي العام، والتوازن، والدقة في  3اختبار التناسق الحركي وعدد فقراتو

 استخدام اليدين(.

  واالنتباه والتركيز، التنظيم،  ،فقرات وىي: )التعاون 8اختبار السموك الشخصي واالجتماعي وعدد فقراتو

 ن(. التصرفات في المواقف الجديدة، التقبل االجتماعي، المسؤولية، إنجاز الواجب، اإلحساس مع األخري

لقد تم توزيع استمارات االختبار)لرائد او رائدة كل صف( بحكم معرفتيما الجيدة بخصائص  جراء االختبار:إكيفية 

وطمب منيم تعبئة نموذج التقييم وذلك بوضع)*( عمى  مشكالتيم التعميمية والتحصيمية ،التالميذ وقدراتيم و 
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كل فقرة في االختبار تشمل  ن  إحيث ،غيرىا  ي الجانب المطموب أكثر منف المفحوصالخاصية التي تصف 

 (.1( وأدناىا )5عطيت أعمى الصفة الدرجة )أخمس صفات  والمطموب اختيار بديل واحد بحيث 

ومعنى ذلك ان  ،حساب الدرجة الكمية والدرجات عمى االبعاد الفرعية وبعد االنتياء من جميع االستجابات تم  

( ،وكمما 24( والدرجة الدنيا )120لدى تالميذ المرحمة االساسية العميا ) الت عمم الدرجة العميا الختبار معوقات

ذلك عمى عدم وجود معوقات تعمم كما يقيسيا  كمما دل  ،ارتفعت درجة المخصص عمى المقياس المستخدم 

 معوقات االختبار. 

 الخصائص السيكومترية لالختبار:

وكانت معظم ،( من المتخصصين في ىذا المجال 9 االختبار عمى مجموعة من المحكمين عددىم ) عرض   تم     

ولتعزيز ذلك تم تطبيق االختبار عمى ( وتطبق عمى البيئة الفمسطينية،24تؤخذ جميع الفقرات ) مالحظاتيم أن  

استطالعية تيدف الى التعرف عمى ا  بمثابة عينة ( تمميذً 31مجموعة من الطمبة من خارج عينة الدراسة عددىا )

( وىي 0,86وكانت ) ، فتم حساب الثبات باستخدام معادلة كرونباخ الفاصائص االختبار وتعميماتو وغيرىا،خ

وذلك عن طريق ؛ متأكد فقد تم حساب الصدق بطريقة االتساق الداخمي ول،  قيمة مالئمة الستخدام االختبار

 تبار الكمي.حساب معامل ارتباط كل عبارة مع االخ

لدى تالميذ المرحمة  الت عمم (: يوضح معامل ارتباط كل عبارة من الدرجة الكمية الختيار معوقات1جدول رقم )

 .االساسية العميا

 مستوى الداللة معامل االرتباط رقم العبارة

1 0,64 0,001 

2 0,66 0,001 

3 0,69 0,001 

4 0,73 0,001 

5 0,68 0,001 

6 0,66 0,001 

7 0,64 0,001 

8 0,74 0,001 
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9 0,75 0,001 

10 0,78 0,001 

11 0,64 0,001 

12 0,63 0,001 

13 0,66 0,001 

14 0,84 0,001 

15 0,73 0,001 

16 0,70 0,001 

17 0,69 0,001 

18 0,71 0,001 

19 0,73 0,001 

20 0,59 0,001 

21 0,85 0,001 

22 0,86 0,001 

23 0,87 0,001 

24 0,79 0,001 

لممرحمة االساسية العميا دالة احصائيا عند  الت عمم ( أن جميع عبارات اختبار معوقات 1 تبين من الجدول رقم )

 ( مما يؤكد ان االختبار يتمتع بدالالت صدق مرتفعة وعالية.a>0,05مستوى )

داة ساسية العميا، تم تصحيح األلتالميذ المرحمة األ الت عمم بعد تطبيق اختبار معوقات : المعالجات اإلحصائية

واستخراج  ى درجات خام،إلحيث حسبت الدرجة الكمية والدرجات عمى االختبارات الفرعية بعد تحويل االستجابات 

لمعرفة الفروق وكذلك استخدام التحميل  ( t )النسب المئوية والمتوسطات الحسابية والتكرارات باستخدام اختبار

، كما تم استخدام معامل بيرسون لفحص العالقة بين كل بعد من أبعاد  One Wey ANOVالتباين األحادي 

 وعمر التمميذ. الت عمم اختبار معوقات

 نتائج الدراسة ومناقشتيا:
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 (a>0.05)طية ذات داللة احصائية عند مستوىول الذي ينص عمى " ال توجد عالقة ارتبااختبار الفرض األ  

وعمر التمميذ ولمتحقق من ىذا الفرض احصائيا استخدام حساب  الت عمم بين كل بعد من أبعاد مقياس معوقات

  بيرسون لمعرفة العالقة.لمعامل االرتباط 

 وعمر التمميذ: الت عمم (: يوضح قيم معامل االرتباط بين كل بعد من أبعاد مقياس معوقات2جدول رقم )و  

 مستوى الداللة قيمة معامل االرتباط البعد/العمر

 0,08 0,17- االستيعاب

 0,02* 0,22- التناسق الحركي

 0,17 0,13- اختبار المغة

 0,02* 0,23- البعد االجتماعي الشخصي

 0,49 0,06- اختبار المعرفة العامة

( ان قيم معامل االرتباط دالة احصائيا في العالقة بين البعد االجتماعي والشخصي و بعد التناسق 2الجدول رقم ) منتبين 

ا بالنسبة لبعد المغة وبعد االستيعاب وبعد المعرفة فمم تشير النتائج الى وجود م  إالحركي  من جية والعمر من جية اخرى، 

 داللة احصائية .

 عوبة فيو كمما زاد العمر بالنسبة لمتالميذ قمت درجات الص  ن  ألى إمعامل االرتباط السالب يعني  ن  إوعمى الرغم من ذلك ف   

و يتكون لديو ن  إف،و مع ازدياد عمر التمميذ ن  إلى إوىذا يشير ، عمى البعد االجتماعي الشخصي وبعد التناسق الحركي  الت عمم

عامل  ن  إوليذا السبب ف ،االتناسق الحركي لديو يتحسن تدريجيً  ن  ألى إضافة إا لذاتو ،ويصبح واعيً  ،مفيوم اجتماعي لنفسو

 عمى ىذين البعدين . الت عمم لى تخفيف في معوقاتإالنضج يؤدي 

 الت عمم بين معوقات ( من حيث وجود عالقة دالة1995وعواد )  (،1990ة مع كل من دراسة عبدون )وتتفق ىذه النتيج  

-6في مرحمة الوسطى والمتأخرة من سن)طفال يتدرجون غالبية األ ن  إريكسون فألى نظرية إا واستنادً ،  وعزو أسبابيا

ن  ،(12 ىؤالء األطفال تتطور لدييم العالقات االجتماعية مع أفراد الجنس والجنس األخر ويطورون مفاىيم أساسية تتعمق  وا 

 بالحياة اليومية والقيم الخمقية والمعايير الشخصية .

ظيار الطفل تحصياًل متأخًرا عن متوسط ما ىو  الت عمم معوقات أن  وفى الواقع  قد ال تظير إال بعد دخول الطفل المدرسة، وا 

والصحية حيث يظير الطفل تأخًرا ممحوًظا في  واالقتصاديةمتوقع من أقرانو ممن ىم في نفس العمر والظروف االجتماعية 

 الميارات الدراسية من قراءة أو كتابة أو حساب.
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(عمى a>0,05وفيما يتعمق باختبار الفرض الثاني والذي ينص عمى "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )    

المغة، البعد االجتماعي والشخصي، اختبار  الحركي ، اختبارتناسق ، ال )االستيعابالت عمم د من أبعاد اختيار معوقاتكل بع

( لمعرفة داللة الفروق بين األبعاد  t ولفحص ىذه الفرضية استخدم اختبار ). إلى عامل الجنسعزى المعرفة العامة( ت  

 الفرعية وعامل الجنس.       

وكل من الجنس والتوسط الحسابي  الت عمم بعاد مقياس معوقاتأ( لكل من t  (: يوضح نتائج اختبار ) 3 وجدول رقم)

 ( ومستوى الداللةtواالنحراف المعيار وقيمو )

المتوسط  الجنس البعد

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى  قيمة ت د.ح

 الداللة

 ذكر االستيعاب

 نثى المجموعأ

13,5 

13,1 

13,3 

3,9 

3,2 

6,3 

1 

98 

99 

0,19 

 

0,6 

التناسق 

 الحركي

 ذكر

 نثى المجموعأ

18,1 

11,2 

11,10 

9,2 

9,2 

7,2 

1 

98 

99 

0,46 0,49 

 ذكر المغة

 انثى المجموع

14,7 

14,6 

14,6 

2,5 

4,0 

4,6 

1 

98 

99 

0,01 0,9 

السموك 

الشخصي 

 واالجتماعي

 ذكر

 انثى المجموع

27,2 

26,2 

27,1 

9,3 

7,9 

8,9 

1 

98 

99 

0,02 0,8 

اختبار 

 المعرفة

 ذكر

 انثى المجموع

14,2 

13,8 

14,0 

4,5 

2,9 

3,8 

1 

98 

99 

0,4 0,53 
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 بعاد اختبار معوقاتأ( عمى كل بعد من α=0,05( عدم وجود فرق داللة احصائية عند مستوى ) 3تبين من الجدول رقم )

( ،وعمى بعد التناسق 0,19قيمة )ت( عمى بعد االستيعاب ) ن  أتعزى الى عامل الجنس )ذكور/ اناث(. حيث تبين  الت عمم

بعاد مقياس أحصائيًا عمى جميع إجميع ىذه القيم غير دالة  ن  أأي  0,4،وعمى بعد اختبار المعرفة العامة  0.46الحركي 

 ،مما يشير الى قبول الفرضية االولى. الت عمم معوقات

 الت عمم يم ال يختمفون عمى درجات مقياس معوقاتن  فإناثا إ أوا ساسية العميا سواء كانوا ذكورً تالميذ المرحمة األ ن  أوىذا يعني 

 لى ظروفإالتالميذ سواء كانوا )ذكور / اناث( فإنيم يخضعون   أن  لى إيعود ذلك  المستخدم في الدراسة الحالية ، ولعل  

لى حد ما عمى التالميذ بصور متقاربة وليذا لم إثر ؤ ي ن  أ) تربوية واجتماعية وبيئية واقتصادية وصحية( واحدة من شانو  

 يكن ىناك فروق بين الجنسين.

حادة تحدد المشاكل التي تمحق  ناك فروقى يكون   ن  أ( ،حيث من الممكن 1988ويختمف مع دراسة كل من صبحى )

 لم يتناولين  الت عمم المواتي يعانين من معوقات في اإلناث ن  أعين االعتبار بخذا أناث، كبر منيا عند اإلأبالذكور بشكل 

 ا منو عندمر الذي جعل عدد من يعاني ىذه المعوقات الذكور عمى كثيرً تشخيص ،وبالتالي لم تتناولين الدراسات ، األ

 ناث .اإل

ومن ، وعدم التركيز فيو  ، االحصائيات التي تناولت من يعاني من تشتت االنتباه أن   لىإ( 31:1998موسى )ويؤكد 

 ناث.عمى منيا عند اإلأا عند الذكور يضً أنسبة ىذه الظاىرة ىي  ن  أيعاني كذلك من النشاط الزائد دلت عمى 

( عمى درجات α>0,05 توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى )الذي ينص عمى "الوأما اختبار الفرض الثالث     

خصي االجتماعي والش  البعد ، اختبار المغة ، )االستيعاب ، التناسق الحركي الت عمم بعاد مقياس معوقاتأمن  عد  كل ب  

تحميل التباين  استخداما ،تم حصائيً إولمتحقيق من ىذه الفرض .  لى الصف الذي ينتمي اليو التمميذإ،والمعرفة العامة( تعزى 

 لمعرفة الفروق.  ANOVAاالحادي 

 وقيمة )ف( ومستوى الداللة. الت عمم بعاد مقياس معوقاتأمن  د  ع  حادي لكل ب  (: يوضح نتائج تحميل التباين األ 4جدول رقم )

 مصدر التباين البعد
درجات 

 الحرارة

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

 0,15 1,6 21,2 5 المجموعات بين االستيعاب
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 12,7 94 داخل المجموعات

 التناسق الحركي
 بين المجموعات

 داخل المجموعات

5 

44 

12,9 

7,5 
1,7 0,13 

 اختبار المعرفة
 بين المجموعات

 داخل المجموعات

5 

94 

31,7 

21,1 
1,5 0,19 

البعد الشخصي 

 والمعرفي

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

5 

94 

129,4 

71,1 
1,8 0,12 

 اختبار المعرفة العامة
 بين المجموعات

 داخل المجموعات

5 

94 

11,2 

14,6 
0,76 0,57 

بعاد مقياس أعمى كل بعد من   (α =0,05)( عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى4تبين من الجدول رقم )

وعمى اختبار المعرفة  1.6حيث بمغت قيمة )ف( عمى بعد االستيعاب  ،لى عامل الصفإعزى المستخدم ي   الت عمم معوقات

لى قبول الفرضية إمما يشير   (α =0,05)جميع ىذه القيم غير دالة احصائيا عند مستوى  ن  أىذا يعنى و  0,76العامة 

 الثانية.

تصنيف  نالصدارة بي يحتل    ن  أحصيل يجب التباين بين القدرة ومستوى الت    ن  أىذا السياق  ي( ف2007)ويؤكد  ىال الىان

و ال توجد بينيم فروق فإن  ، و السادس أو الخامس أو سواء كان التمميذ في الصف الرابع وىذا يعنى أن   ، وتحديد المعوقات

فوف ونفس تطبيقو في جميع الص   ظام التربوي الموحد الذي يتم  لى طبيعة الن  إذلك يعود  ، ولعل   الت عمم من حيث معوقات

تصدر من مديريات التربية والتعميم في جميع  يساليب واألنشطة  والتعميمات  الموحدة  التالتدريس، وكذلك نفس األ طريقة

 الصفوف االبتدائية .

زيادة الفقر عرضت الكثير من  ن  أل؛ الت عمم طفال لمعوقاتزيادة تعرض األ فية ساىمت ة والثقافي  التغيرات االجتماعي   ولعل  

بو رزق أويعزو  ، داء الوظيفي لمجياز العصبيذلك اختالف األ يبما ف، ساسيةاأل المشاكل الصحية طفال لبعضاأل

ألسباب خارجية سواء كانت متعمقة  بأساليب التنشئة  الخاطئة  أو من خالل  الت عمم سباب معوقاتأ( "12:  2011)

    الوسط االجتماعي  

فمن خالل العالقات السائدة بين الوالدين واألطفال  كبيرًا في شخصية الطفل،سرة تؤثر تأثيرًا األ أن   يويرى الباحث الحال 

مع أخر مجت ونتيجة  معرفة مدى  المام تفاعل الطفل مع أفراد األسرة أكثر من تفاعمو مع أي  تحديد شخصية الطفل،   يتم  
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ا عن أيضً و  ،معاممة الوالديو التي يتمقاىاما لتبعً ذوي الصعوبة باتجاىات والديو ، يتأثر الطفل السيما في المراحل األولى،

يتعمم ثقافة و  ، ) صعوبات ( االستجابة لممثيراتطريق أفراد األسرة سوف يتعمم الطفل الذي يعاني من معوقات تعميمية أو

 ،بتوصعو وليذا عمى األسرة أن تتقبل ىذا الطفل وتجعمو يتقبل سرتو ،أأفضل حاضنًا لمطفل ىي  معرفة حقيقة أن  و ، المجتمع

 ىذا إال من خالل تقديم البرامج اإلرشادية المالئمة لتأىيل أسر ىؤالء األطفال. يتم   وال يمكن أن  

تحديًا كبيرًا يواجيو كل من أفراد األسرة  الت عمم وصعوباتوالتعامل مع األطفال ذوي معوقات وليذا تعتبر عممية التفاعل   

 دي.خذا بعين االعتبار اإلرشاد الفر أ والمرشد،

 توصيات: ال
المقاييس واالختبارات عمييم  والعمل عمى تحديدىم من واقع  اجراء ، الت عمم رة االىتمام بطمبة صعوباتضرو   .1

 . حصيمي باستخدام أساليب التشويق والتعزيزالعمل عمى رفع مستواىم الت  ،و 

والتغمب عمييا وذلك من خالل العمل بشكل  الت عمم العمل من خالل منظومة متكاممة لمحد من مشكمة معوقات .2

 .تكاممي بين األسرة واإلدارة المدرسية والمعمم والمرشد التربوي والمنياج الدراسي

مراعاة تدريس الطالب أصحاب المعوقات التعميمية وفق برنامج خاص ووقت محدد، كي يستفيدوا مما يتمقونو من  .3

 . تعميم

والعمل معيم وفقا   الت عمم الل الدورات المكثفة بسمات التالميذ ذوي معوقاتإبراز دور المرشدين التربويين من خ .4

 لألسس عممية.

 .الت عمم تدريب المعممين عمى كيفية التعامل مع  التالميذ ذوي معوقات .5

حساسيم إبناء الذين لدييم معوقات تعميمية والتعامل معيم بمطف وعدم تدريب الوالدين عمى كيفية التعامل مع األ .6

شعارىم بالدونية،وتنمية مفيوم الثقة بالذات لدييمبا  ,لتوبيخ وا 

 بحوث مقترحة:
 لمتعرف تشخيصية واضحة أداة خالل من وذلك الت عمم معوقات ذوي الطمبة أعداد لمعرفة مسحية إجراء دراسة  .1

 العقمية القدرات من أصحاب الت عمم معوقات يذو   الطمبة أن   االعتبار بعين األخذ مع الطمبة أولئك عمى

 .المتوسطة

 جراء دراسة لمعالجة ىذه الفئة وفقا لبرنامج إرشادي نفسي يتناسب مع مستويات ىؤالء التالميذ.إ .2

 . الت عمم معوقات تالميذ عمى المبكر في الكشف تقنيات حديثة  إجراء دراسة تتناول أثر استخدام .3

 . ةلضفة الغربية وقطاع غزة لجميع المواد الدراسيفي ا الت عمم إجراء دراسة عبر حضارية ) ثقافية ( تتناول معوقات .4
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