
 

 

 
https://manara.edu.sy/ 1 

 

 

 

  التقييم النفس ي لألطفال/ تقييم صعوبات التعلم

 مفهوم صعوبات التعلم: 

 في التحصيل   
ً
صعوبات التعلم مصطلح عام يصف مجموعة من التالميذ فـي الفصل الدراس ي العادي يظهرون انخفاضا

الدراس ي عـن زمالئهم العاديين مع إنهم يتمتعون بذكاء عادي فـوق املتوسـط ، إال أنهم يظهرون صعوبة في بعض العمليات 

دراك ، أو االنتبـاه ، أو القـراءة ، أو الكتابـة ، أو التهجي ، أو النطق ، أو إجراء  املتصلة بالتعلم : كـالفهم ، أو التفكير، أو ال 

العمليات الحسابية أو فـي املهـارات املتصلة بكل من العمليات السابقة ويستبعد من حاالت صعوبات التعلم ذوو العاقة  

 واملـصابون بـأمراض وعيوب السمع وا
ً
لبصر وذوو العاقات املتعددة ذلك حيث أن أعـاقتهم  العقلية واملـضطربون انفعاليـا

 للصعوبات التي يعانون منها . 
ً
 مباشرا

ً
 قد تكون سببا

ل في نمـو وتكامـل القدرات اللفظية  تعريف صعوبات التعلم
ّ
: هي حالـة مستمرة، يفترض أنها تعود لعوامل عصبية تتدخ

حة مع وجود قدرات عقلية تتراوح بين عادية )متوسـطة( إلـى  وغير اللفظية، وتوجد الصعوبة التعليمة كحالة أعاقة واض 

فوق العادية، وأنظمة حسية حركية متكاملة مع فرص تعليم مالئمـة وكافية، وتتباين هذه الحالة في درجة ظهورها وفي  

، والتكيف االجتماعي أو  درجـة شـدتها. ويمكن لهذه الحالة أن تؤثر مدى الحياة علـى تقـدير الفـرد لذاتـه، والتربية، واملهنة

 أنشطة الحياة اليومية.

مجموعة غير متجانسة من االضطرابات،    يـشير إلى :  term generalومن املمكن تعريف صعوبات التعلم بأنها مصطلح عام  

أو   االسـتماع  اكتـساب واستخدام قدرات  فـي  إلى صـعوبات  تؤدي  دالة  نمائية  نفسها من خالل صعوبات  تعبر عن  والتي 

   Mathematicalالتحـدث أو القـراءة أو الكتابـة أو االستدالل أو القدرات الرياضية . 

أ يفتـرض أن تكون راجعة إلى خلل في الجهاز العصبي املركزي، يمكن أن تحـدث خالل  هذه االضطرابات ذاتية / داخلية املنـش

هذه   االجتماعي.  والتفاعل  الدراك  ومشكالت  الذاتي،  الـضبط  مشكالت  مع  متالزمة  تكون  أن  يمكن  كما  الفرد،  حياة 

حدث متزامنة مع بعض ظـروف  املشكالت ال تكون أو ال تنش ئ بذاتها صعوبات تعلم، ومع أن صعوبات التعلم يمكن أن ت

مثل فـروق    extrinsicالعاقـة األخرى مثل: قصور حاس ي أو تأخر عقلي أو اضـطراب انفعـالي جوهري أو مع مؤثرات خارجية  

 ثقافيـة أو تدريس / تعليم غير كافي أو غير مالئم  

 من هم ذوي صعوبات التعلم:

بـويين املتخصصين على أن ذوى صعوبات التعلم من األطفال  يتفق معظم املشتغلون بالتربيـة الخاصـة مـن التر   

وحتى البالغين يشكلون مجموعة غير متجانسة حتى داخل املدى العمـري الواحـد، ويعد الطفل من ذوى صعوبات التعلم 

 إذا: 
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 في األداء بين قدراتـه أو اسـتعداداته أو مـستوى ذكائه، وتحصيله األكاديمي، في واحدة أو أكثر مـن املهـارات  -  ١ 
ً
سجل انحرافا

القراءة   التي حددها القانون الفيدرالي وهـى: مهـار  السبع  القرائي  -األكاديمية  أو الرياضـية    -الفهم    - العمليـات الحـسابية 

 الفهـم السمعي -التعبير الشفهي   -التعبير الكتابي   - االستدالل الرياض ي 

 في واحدة أو أكثر من هـذه املهارات يقع في عداد ذوى صعوبات التعلم  - ٢ 
ً
 أكاديميا

ً
 سجل التلميذ أو الطفل انحرافا

 تعددت حاالت االنحراف لدى الطفل مما يؤدي الى تعـدد انمـاط صعوبات التعلم - ٣

حراف األكاديمي، بعدي الخصائص املعرفيـة، والخصائص االجتماعية االنفعالية التي تـشمل كـل  أيضاف إلى بعد االن-  ٤

 منهـا سـت خصائص تصنيفية، ليتكون لـدينا أكثـر مـن نـصف مليـون توليفة لصعوبات التعلم من هذه األبعاد الثالثة.

 أسباب صعوبات التعلم: 

يعرف أحد الـسبب الرئيس ي لصعوبات التعلم ، فان محاولـة اآلبـاء البحـث  يؤكد أخصائيو الصحة النفسية بأنه ما دام ال  

املتواصـل ملعرفة األسباب املحتملة يكون ش يء غير مجدي لهم ...ولكن هنـاك احتماالت عديدة لنشوء هذا االضطراب ...  

علمـاء الكثير من الجهود لدراسة  واألهم من ذلك لألسرة هو التقدم لألمام للوصول إلى أفضل الطرق للعالج، وقـد بـذل ال

األسباب واالحتماالت للتوصل إلـى طـرق ملنع حدوث هذه العاقات ولكن الدراسات الحديثـة أظهـرت اعتقـاد العلماء أن  

هناك سبب واحد لظهور تلك العاقات، ال أسباب متعـددة ومتداخلة لهذا االضطراب، وهناك دالئـل جديـدة تظهـر أن  

ات التعليمية تكمن في صعوبات تجميع وتربيط تحـدث بـسبب وجود خلل في منطقة واحدة أو معينة فى املخ  اغلـب العاق

وهناك بعض العلماء الذين    --  -..ولكن النظرية الحديثة عن صعوبات التعلم توضح أن املعلومات من مناطق املخ املختلفة  

البنائ التركيب  في  االضطراب يحدث بسبب خلل  بأن  وأثناء  يعتقدون  الوالدة  قبل  يحدث  الخلل  للمخ وهذا  والوظيفي  ي 

 الحمل 

 كتشف العلماء عدة عوامل تؤدي إلى ظهور إعاقات التعلم منها القد 

 عيوب في نمو مخ الجنين.   -1

2-  Genetic Factors  .العيوب الوراثية 

 تأثير التدخين والخمور وبعض أنواع العقاقير  -3

   مشاكل أثناء الحمل والوالدة -4

 مشاكل التلوث والبيئة  -5

 عوامل تربوية. -6

 أنواع صعوبات التعلم: 
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الكثير من األطفال الذين   بالتعـلم فهنـاك  مـــن وجـود مشاكل دراسية هو طفل يعاني من صعوبات  ليس كـل طفل يعـاني 

فل آلخر ،فأحيانـا يكون ما  يعانون من البطيء في اكتساب بعـض أنـواع املهارات والن النمو الطبيعي لألطفال يختلف من ط 

يبدو أنه إعاقة تعليمية للطفل يظهر فيما بعد على أنـه فقـط بطيء في عملية النمو وهناك عدة أنواع من صـعوبات الـتعلم  

 ، قـد تكون موجودة بشكل انفرادي أجمـاعي ولهـا تـصنيفات وتقـسيمات متعددة، وهي :  

 )   Dyslexiaدسلكسيا .)  –عسر القراءة  -1

 .)   Dysjraprhiaدسجرافيا ) -عسر الكتابة  -2

 )   Dysphasiaديسفيزيا ) -عسر الكالم  -3

 (  Dyscalculiaدسكالكوليا . ) - صعوبة إجراء العمليات الحسابية  -عسر الحساب   -4

 .  Dyspraxiaخلل في التناسق دسبراكسيا .) -5

 Dysorhographlyديسوروجرافي )  -صعوبات التهجئة  - -6

7-  (. Attention Deficit Disorder  صعوبة التركيز . 

   Attention Deficit/Hyperactivity Disorderفــرط الحركــة وقلــة االنتبــاه  -8

 .  Scotopic Sensitivity Syndromeمتالزمة الرؤية الليلية  -9

 الثة أنواع رئيسية هييمكن تقسيم العاقات التعليمية إلى ث ما هي تقسيمات وأنواع اإلعاقات التعليمية؟

 اضطرابات النمو الكالمي واللغوي -١ 

 اضطرابات املهارات األكاديمية-٢ 

 اضطرابات أخرى مثل اضطرابات التوافق الحركي -٣ 

 خطوات تقييم حالة صعوبات التعلم: 

 بعد أن تتم إحالة الطفل إلى أخصائي صعوبات من قبل األهل أو معلم الصف أو معلم اللغة العربية أو املرشد التربوي  

يبدأ دور أخصائي صعوبات التعلم في دراسة هذه الحالة ويجب أن يتبع األخصائي خطوات املنهج العلمي في أثناء دراسته  

 للحالة:

املنهج    خطوات  من  األولى  هذه  الخطوة  املثال  سبيل  على  ولنأخذ  واضحة  صياغة  مشكلة  صياغة  هي  العلمي 

 ما هو سبب تدني تحصيل الطالب )س( في مادة اللغة العربية؟   ----الصيغة 
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العلمي هي وضع الحلول والفرضيات للمشكلة والحلول التي يمكن وضعها     الثانية من خطوات املنهج  الخطوة 

الثقافية ( التي يعيش   \ االجتماعية  \حصيل عائد لظروف البيئة )الظروف االقتصادية  للحالة السابقة هي :سبب تدني الت

بها الطفل / سبب تدني التحصيل في اللغة العربية عند الطالب عائد لقدرات الطفل نفسه أو سبب تدني التحصيل في  

 اللغة العربية عائد إلى الطريقة واملكان الذي تلقى فيهما الطالب . 

ثالثة هي جمع املعلومات وتجريب الفرضيات وفي الحالة السابقة تتم عملية جمع املعلومات من خالل  الخطوة ال  

 املقابلة األسرية وقوائم املالحظة والنظر إلى التاريخ الطبي للحالة.

تدني الخطوة الرابعة هي الوصول إلى نتائج وفي الحالة السابقة إذا توصل األخصائي لنتيجة مفادها أن سبب   

التحصيل عند الطالب هو نتيجة لظروفه البيئية أو ألنه لم يتلقى تعليمه بصورة مناسبة أو في بيئة تعليمية غير صالحه  

فعليه أن يقوم بتحويل الطالب إلى األخصائي النفس ي أو االجتماعي ، أما إذا خرج األخصائي بنتيجة مفادها أن سبب تدني  

الطلبة نفسه )داخلية( فعليه االستمرار في عملية التقييم باستخدام األساليب  التحصيل عند الطالب هو مشكلة عند  

واالختبارات غير املقننة بالضافة إلى االختبارات املقننة ، وال تعني هذه النتيجة بالضرورة أن الطالب  يعاني من صعوبة  

 ية أو انفعالية . تعلمية حيث أنه من املمكن أن يكون هذا الطالب يعاني من إعاقة حسية أو عقل

بعد االنتهاء من عملية التقييم املقننة وغير املقننة يجب مقارنة النتائج مع تعريف صعوبات التعلم واملحكات   

بعدم  أو  تعلمية  صعوبة  بوجود  الحكم  لصدار  التعلم  صعوبات  ذوي  األطفال  وخصائص  التعلم  بصعوبات  الخاصة 

 وجودها ومن ثم الخروج بالنتائج والتوصيات. 

 ومن االختبارات املستخدمة لتقييم صعوبات التعلم االختبارات اإلدراكية وهي: 

 اختبار التميز السمعي -1

 اختبار التحليل السمعي -2

 اختبار سعة الذاكرة السمعية  -3

 اختبار الذاكرة السمعية التتابعية -4

 اختبار التداعي البصري الحركي  -5

 اختبار التكامل البصري الحركي  -6

 ختبار التحليل البصري ا -7

 وفيما يلي شرح مفصل عن كل اختبار لالطالع: 

 اختبار التميز السمعي:  -1
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 غرض االختبار: 

تقييم قدرة الطفل على التمييز بين أصوات اللغة العربية، حيث يعد التميز السمعي من القدرات الدراكية الهامة ذات  

 الصلة بتطور اللغة العربية والنطق عند األطفال. 

 صف االختبار:و 

تعرض على مسامع الطفل أزواج من الكلمات، يكون ثالثين زوج من هذه الكلمات مؤلف من كلمات مختلفة في لفظها بينما  

 يكون عشرة منها متماثل باللفظ واملطلوب من الطالب التمييز بين األزواج املتماثلة في اللفظ واألزواج املختلفة في اللفظ.

 طريقة التطبيق: 

 االختبار بصورة فردية يطبق  

 يجلس الطفل مقابل الفاحص عندما يقوم الفاحص بشرح املهمة االختيارية 

 بعد االنتهاء من شرح املهمة االختيارية والتأكد من فهم الطفل لها يقوم الفاحص بتجريب األمثلة   

 وعند التجريب يقوم الفاحص بالوقوف خلف الطفل مباشرة ويبدأ بتنفيذ االختبارات 

 ريقة التصحيح ط

تكون العالمة الخام في هذا االختبار من ثالثين عالمة تمثل عدد الجابات الصحيحة من الكلمات املختلفة حيث ال تحسب  

الكلمات املتشابهة في العالمة الخام ولكن ينظر لها ملعرفة مدى صدق االختبار حيث إذا كانت الجابات غير الصحيحة في  

ار غير صادق. وبعد ذلك يتم استخراج العالمة التائية والرتبة املئينية والتقدير  فأكثر يكون االختب  6الكلمات املتشابهة  

 الوصفي من دليل االختبارات 

 اختبار التحليل السمعي  -2

 وصف االختبار:

يتألف هذا االختبار من كلمات بسيطة ومركبة إذا حذف جزء معين منها يبقى جزء يشكل كلمة ذات معنى معروف. يقوم  

الكلمة على مسمع الطفل ويطلب منه أن يلفظ الجزء الباقي بعد حذف جزء معين يذكره الفاحص للطفل،  الفاحص بنطق  

وقد روعي في اختيار الكلمات تفاوت املقاطع الصوتية التي تتألف منها الكلمات كما روعي في كل من هذه الكلمات أن يبقى  

 سطها أو نهايتها منها جزء يؤلف كلمة ذات معنى عند حذف جزء أول الكلمة أو و 

 غرض االختبار: 
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إلى النمط الصوتي الناتج عند حذف جزء   تقييم قدرة الطفل على تحليل أنماط صوتية إلى مكوناتها الجزئية، والتعرف 

معين من النمط األصلي ، ويهدف االختبار أيضا إلى معرفة جوانب القصور في مهارة التحليل الصوتي ،وما يمكن أن يترتب  

 في األداء املدرس ي. وبخاصة في مهارات القراءة والمالء عليها من ضعف

 تعليمات التطبيق 

 التطبيق الفردي  

 تكون جلسة الطفل بجانب الفاحص وبشكل ال يرى فيه وجه الفاحص أثناء نطق الكلمات .  

تطبيق    عن  نتوقف  ولكن  الطفل  سأل  إذا  بسيط  إضافة شرح  ويمكن  بوضوح  األمثلة  لم  تعطى  إذا  االختبار 

 يستوعب الطفل املهمة االختيارية بعد الشرح واألمثلة

 تعليمات التصحيح 

 تعتبر الجابة صحيحة إذا قام املفحوص بنطق املقطع الصوتي املتبقي بعد حذف املقطع اآلخر من الكلمة  

 الجابة الصحيحة تأخذ عالمة والخطأ تأخذ صفر  

 14العالمة القصوى  

 الذاكرة السمعية : اختبار سعة -3

 وصف االختبار:

يتألف من خمسة مستويات، كل مستوى يتضمن ثالثة سالسل من الكلمات الشائعة في لغة الطفل، وكل سلسلة تبدأ  

يقرئها   التي  الكلمات  إعادة  الطالب  بكلمتين وتنتهي بست كلمات، وتتكون كل كلمة من مقطع صوتي واحد ،ويطلب من 

 ب في إعادة الكلمات الفاحص وال يشترط الترتي

 غرض االختبار: 

 الكشف عن األطفال الذين يشك بأن لديهم قصور في الذاكرة السمعية

 تعليمات التطبيق: 

 التطبيق الفردي  

 التأكد من عدم وجود أعراض مرضية ذات عالقة كالرشح والتهاب األذن  

 ه املفحوص يجلس الطفل مقابل الفاحص ويطلب الفاحص من الطفل عدم النظر إلى وج 

 معيار التوقف إذا فشل الطفل في جميع فقرات املستوى  

https://manara.edu.sy/


 

 

 
https://manara.edu.sy/ 7 

 

 التعاد أي من فقرات حتى لو طلب الطفل ذلك 

 تعليمات التصحيح 

 إذا أعاد الفاحص كلمات السلسة بغض النظر عن ترتيبها يأخذ العالمة 

 تعتبر الجابة خاطئة إذا أضاف أو حذف منها أي كلمة  

 على الجابة الخاطئة  Xتوضع دائرة حول العالمة املستحقة و إشارة  

 العالمة الكلية هي مجموع النقاط التي حصل عليها من الجابات الصحيحة  

 60العالمة الدنيا صفر والعالمة القصوى  

 اختبار الذاكرة السمعية التتابعية :  -4

 وصف االختبار:

يقيس االختبار قدرة الطفل على تذكر سلسة من األرقام بنفس الترتيب الذي سمعه من الفاحص، ويتألف االختبار من  

 أربعة عشر سلسة من األرقام، نظمت في سبع مستويات، كل كل مستوى مكون من سلسلتين 

 الغرض من االختبار:

وبات في التعلم. والتعرف على قدرة األطفال على تذكر  تقييم مستوى الذاكرة السمعية عند األطفال الذين يعانون من صع

 سالسل أرقام متدرجة في الطول. 

 تعليمات التطبيق 

 التطبيق الفردي  

 يجلس الطفل مقابل الفاحص ويطلب الفاحص من الطفل عدم النظر إلى وجه املفحوص  

 يتم شرح املطلوب ويعطى الفاحص مثالين  

 فقرات السلسلةمعيار التوقف هو الفشل في جميع  

 تعليمات التصحيح 

 على الجابة الخاطئة  Xتوضع دائرة حول العالمة املستحقة و إشارة  

 العالمة الكلية هي مجموع النقاط التي حصل عليها من الجابات الصحيحة  

 70العالمة الدنيا صفر والعالمة القصوى  
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 الترتيب شرط أساس ي )إعادة األرقام بنفس الترتيب(  

 تبار التداعي البصري الحركي: اخ -5

 وصف االختبار:

، ويقع تحت كل حرف مربع  
ً
اختبار غير لفظي يتكون من ثالثة مجموعات من الفقرات، كل مجموعة تتضمن عشرين حرفا

 فارغ، ولكل حرف رمز يقترن به.

 غرض االختبار: 

ركية، والقدرة على التتابع البصري وقد  يهدف لقياس القدرة على استدعاء صور بصرية من الذاكرة والقدرة البصرية الح

 يعتبر الضعف في األداء على هذا االختبار ذوو داللة على الضعف في المالء والقراءة والحساب. 

 تعليمات التطبيق 

 قد يكون االختبار فردي أو جماعي 

 إعطاء املفحوصين قلم رصاص بدون ممحاة  

 تطبيق الفقرات التجريبية  

 النتهاء من الفقرات التجريبية يتم التوقف بعد ا 

 إذا ارتكب املفحوص أخطاء في الفقرات نصحح له دون إيقاف التوقيت وبعدها ال تقدم له أي مساعده 

 يوقف االختبار بعد انتهاء الوقت أو إذا أنهى املفحوص قبل ذلك  

 تعليمات التصحيح 

 تعطى درجة واحدة لكل فقرة صحيحة  

 تعتبر الفقرة صحيحة   
ً
 إذا كانت رسمة املفحوص مشابهة لألصل ولو لم تكن دقيقة تماما

يعطى املفحوص عالمات إضافية حسب الجدول املرفق في الدليل إذا أجاب املفحوص جميع الفقرات بشكل   

 ثانية (180صحيح قبل انتهاء الزمن املحدد )

 اختبار التكامل البصري الحركي:  -6

 وصف االختبار:
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، متدرجة في التركيب والصعوبة، تبدأ باألشكال البسيطة ثم تصبح أكثر  يتكون االختبار: ا
ً
ختبار من أربع وعشرين شكال

.
ً
 صعوبة وتركيبا

 غرض االختبار: 

 قياس قدرات الطفل الدراكية في التوجه والتخطيط الحركي والدراك البصري والقدرة على التحكم بالنجاز. 

 تطبيق االختبار 

 ي أو جماعيقد يكون االختبار فرد 

 يزود املفحوص بقلم رصاص بدون ممحاة  

 البصري للمفحوص ةيتم رسم األمثل 

 بعد ذلك يرسم املفحوص ويعلق الفاحص في حال وجود خطأ  

 الوقت غير محدد ولكن يوقف االختبار بعد ساعة ونصف 

 تالية معيار التوقف ستة أخطاء متتالية في األشكال الستة األولى ثم أربعة أخطاء مت  

 تعليمات التصحيح 

 تحسب الجابة صحيحة إذا كانت قريبة من الشكل ويمكن االستدالل من دليل االختبار  

 تحسب العالمة حسب دليل الجابة 

 اختبار التحليل البصري:  -7

، متدرجة في تركيبها تتشكل من توصيل النقاط 
ً
 هندسيا

ً
مثبتة على  وصف االختبار: يتألف الختبار: من ثمانية عشر شكال

 ها. اتلى الطالب أن يقوم برسمها ومحاك أرضية الشكل بخطوط مستقيمة، وع

 غرض االختبار: 

يهدف لقياس مهارات بصرية حركية إدراكية، ويكشف عن أية صعوبات يعاني منها الطفل في أي مهارة لها صلة بالقراءة أو  

 الكتابة.

 تطبيق االختبار 

 جماعيقد يكون االختبار فردي أو  

 ممحاة و يزود املفحوص بقلم رصاص  
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 ح كلما لزم األمر يوضتيعطي الفاحص  

 أخطاء متتالية والزمن غير محدد  3معيار التوقف  

 تعليمات التصحيح 

 تعتبر الجابة التعلم إذا توفر في الشكل العدد الصحيح من الخطوط ومع مراعاة وضوح الزوايا 

 أضاف املفحوص أية خطوط أو حذفها تعتبر الجابة خاطئة إذا  

 18العالمة الدنيا صفر والعالمة القصوى  
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