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 :الممخص
التالميذ الذين يعانون من الصعوبات التعرف عمى استيدف البحث الحالي 

الصف االول ميذ والحساب( لدى تالة )الكتابة والقراءاالكاديمية في 
ومعرفة فيما اذا كانت ىذه اربيل ،  محافظة فيلمنازحين االبتدائي 

ت عينة البحث . تكونباختالف الجنس ) ذكور واناث (الصعوبات تختمف 
ولغرض ، تمميذه  (63)تمميذ و (63بواقع ) تمميذا وتمميذة ، (57)من 

عمى مقياس جاىز الُمعد من قبل  ادعتمالاالتحقق من اىداف البحث تم 
( فقرة موزونة عمى انواع 66( بمغ عدد فقراتو )2102، عبدالعال)

تم التأكد من صدق ،  والكتابة والحساب صعوبات التعمم في القراءة
العموم التربية المقياس من خالل عرضو عمى عدد من المحكمين في مجال 

التربية الخاصة ، أما الثبات فتم ايجاده بطريقة أعادة االختبار والنفسية و 
ولغرض الحصول عمى النتائج استخدمت  ،( 2..1حيث بمغ الثبات )

، لتحديد اىم صعوبات التعمم االكاديمية  spssالبرنامج االحصائي الباحثة 
وقد تبين من نتائج البحث ان التالميذ )النازحين( الذين يعانون من 
الصعوبات االكاديمية والمتعمقة بالحساب جاءت بالمرتبة األولى من حيث 
الحجم واالىمية ، يمي ذلك الصعوبات المتعمقة بالكتابة ، وأخيرا الصعوبات 

فروق ذات داللو احصائية بين الذكور لم تظير ، ءة ،فيما المتعمقة بالقرا
وانتيت الباحثة الى وضع عدد من  واالناث في صعوبات التعمم االكاديمية.

االستنتاجات والتوصيات والمقترحات في ضوء نتائج البحث التي توصمت 
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Abstract: 

The present research aimed to identify the students who 

suffer from academic difficulties in (writing, reading and 

math) among the first grade students who are displaced 

in Erbil province. The study also aimed to know whether 

these difficulties vary according to gender (males and 

females). The research sample consisted of (75) pupils, 

(36) M (39) F. For the purpose of verifying the research 

objectives,  questionnaire , was adopted, the 

psychometric properties of the questionnaire  was 

created by Abduial 2012 presenting it to a number of  the 

fields of education, psychology and special education. 

The most important academic learning difficulties, it has 

been shown from the research results that pupils (Naz 

While those who suffer from academic and arithmetic 

difficulties came first in terms of size and importance, 

followed by difficulties related to writing, and finally 

difficulties related to reading, while, did not show 

significant statistical differences between males and 

females in academic learning difficulties. The researcher 

ended up with a number of conclusions, 

recommendations and suggestions in the light of her 

research findings. 
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 : مشكمة البحث
ان التعرف عمى التالميذ الذين يعانون من صعوبات في مجال التعمم ليس باألمر 

عمى الباحثين او المعممين بان ىؤالء لدييم اعاقات ذىنية، ويدمجون السيل، وغالبا ما يختمط 
مع باقي فئات االعاقات العقمية ، وقد يساء الى وضعيم بسبب ضعف وسائل التشخيص 
وخطأ التفسير ، او عدم وجود مختص لديو الخبرة الكافية في ىذا المجال ، عمما انيم تالميذ 

 عاديون في قدراتيم .
الى ارتفاع نسب صعوبات التعمم ، اذ تصل احيانًا الى  ةالسابق وتشير الدراسات

تالمذة ، وقد وتنتج عنيا البين  ةتشير الى وجود مشكمو حقيق ةالنسب% . وان ىذه 61
او  ةاو النفسي ةالجتماعيا ةلناحيمشكالت اخرى تتعمق بالطفل نفسو او اسرتو سواء من ا

 (   Bruce, 2005 : 90 ) .ةالتربوي
عمى بعض المدارس االبتدائية لمنازحين والتحدث  الباحثةومن خالل متابعة وتقصي 

المعممين والمعممات شعرت بضرورة دراسة صعوبات التعمم بشكل عام ، ودراسة صعوبات مع 
التعمم االكاديمية بشكل خاص ، لما ليا من تأثير خطير عمى التمميذ ، وخاصة في المرحمة 

ل انشاء قاعدة من البيانات المتكاممة عن ىؤالء التالميذ في مدارس االبتدائية وذلك من اج
. ومن النازحين ، مما يساعد الخبراء والمتخصصين في وضع الخطط واالستراتيجيات ليم 

انو من الضروري تسميط الضوء عمى فئات ذوي صعوبات التعمم  الباحثةىذا المنطمق رأت 
يمكننا ان نمخص مشكمة البحث بالتساؤالت وبيذا  والتعرف عمى بعض تمك الصعوبات ،

 التالية : 
 من ىم التالميذ الذين يعانون من صعوبات في التعمم في المرحمة االبتدائية ؟  -
 ما الصعوبات االكاديمية التي يعانون منيا ؟  -

 اهمية البحث
يعد ميدان صعوبات التعمم من الميادين الحديثة نسبيا مقارنة مع مجاالت التربية 
الخاصة األخرى ، وقد بدأ االىتمام بيذا الميدان في النصف الثاني من القرن العشرين ، اما 
فيما مضى فقد كان اىتمام التربية الخاصة منصبا عمى االعاقات األخرى كاإلعاقة العقمية 

 ( 21:  2113رية والحركية ) الياسري ، والسمعية والبص
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وبذلك تعد صعوبات التعمم احدى فئات التربية الخاصة ، كما تعتبر في الواقع من 
اكثر ىذه الفئات انتشارا وىو االمر الذي يعكس رداءة األساليب التشخيصية المستخدمة في 

نظر الييا من خالليا سبيل المثال ، حيث يبتعد الكثيرون بيا عن طبيعتيا التي ينبغي ان ن
وينظرون الييا عمى انيا شيء اخر فتصبح النتيجة ان نجد اننا امام فئة من التالميذ ال 

 (   25:  2115يعانون حقيقية من صعوبات التعمم ) ىاالىان واخرون ، 
ويرى كثير من الميتمين والمتخصصين في مجال صعوبات التعمم ضرورة تصنيفيا 

ىذه الظاىرة ، واقتراح أساليب التشخيص والعالج المالئمة ، نظرا  بيدف تسييل عممية دراسة
لتعدد واختالف المشكالت التي يظيرىا التالميذ ذوي صعوبات التعمم باعتبارىا مجموعة غير 
متجانسة ، فقد حاول البعض تصنيفيا الى صعوبات تعمم نمائية والتي تركز عمى العمميات 

والذاكرة واالدراك ( وصعوبات تعمم اكاديمية تتعمق التمميذ نفسو  العقمية األساسية منيا )االنتباه
 ان(  فضال عن  62:  2101والمنيج والمعمم منيا ) القراءة والكتابة والحساب ) إبراىيم ، 

 ةالعقمي ةم عاديون من حيث القدر تبدو عمييم اية اعراض جسميو غير عاديو، في فئات الىذه ال
او اضطراب انفعالي، ومع ذلك فيم غير السمع او البصر  وال يعانون من اي اعاقو في

او  ةاو الكتاب ةالقراءمثل  ةوالموضوعات المدرسي ةادرين عمى تعمم الميارات االساسيق
 (213، 2104الحساب. )شريف، 

والشك ان عممية التعرف المبكر عمى التالميذ المعرضين لخطر صعوبات التعمم 
الصعوبة ، فغالبا ما تفتقد إجراءات التعرف عمى الدقة في  االكاديمية ، تعد ميمة في غاية

تشخيص ىؤالء التالميذ، وقد يؤدي الى التصنيف الخطأ ليؤالء التالميذ مما قد يؤثر سمبا 
:  2113عمى التمميذ المصنف ، والنظر اليو بصورة سمبية من قبل المعمم وزمالئو ) احمد ، 

232   ) 
. فيم قادرون في بعض ةالتفاوت بين االداء والقابمي في الرئيسية تكمن ةان المشكمو 

مشكالت في التكيف او يعزى ذلك الى وجود  المجاالت ويخفقون في مجاالت اخرى وكثيرًا ما
عمميو  ةل عممية تشخيص الصعوبات التعميمياو ألسباب اخرى. وما يجع ةنقص الدافعي

 (52، 0335صعبو ىو كونيا اعاقو غير مرئيو. )الخطيب والحديدي، 
يساعد عمى  المبكرةان التعرف عمى التالميذ ذوي صعوبات التعمم في المراحل فيما 

 الالحقةالتقميل من الصعوبات والمشكالت التي قد تنتج عن صعوبات التعمم في مراحل التعمم 
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 , Schiffmanاكدتو معظم الدراسات والبحوث. ففي دراسة قام بيا شيفمان ) ، وىذا ما
، وجد ان الكشف المبكر  القراءة( حول التالميذ الذين يعانون من صعوبات التعمم في 1962

ليم في الصف االول  الفعالة العالجيةبصوره مبكره وتقديم البرامج  الطمبةوالتعرف عمى ىؤالء 
%، بينما تقل نسبة 4.االبتدائي ادى الى تحسنيم بصوره ممموسو وبنسبة تصل الى حوالي 

% اذا تم الكشف والعالج في الصف الثالث االبتدائي، وتقل اكثر لتصل 43التحسن الى 
% في حال تم الكشف والعالج في الصف الخامس االبتدائي، واذا تم .0 زال تتجاو بنسبة 

% فقط. .حسن قد تصل الكشف والعالج في الصف السادس االبتدائي فأن نسبة الت
(Abraham , 2004 : 66 ) 

حيث  واالنفعاليةيمًا من طاقات التمميذ العقمية ظتنفذ جزءًا عان صعوبات التعمم تسو 
يبدو عمى الطفل مظاىر سوء التكيف الشخصي واالجتماعي واالنفعالي ويميل الى االنطواء 
واالكتئاب واالنسحاب ويكون صوره سمبية لنفسو فيشعر بعدم تقبل االخرين لو سواء المعممين 

 ( 67، 2117او االصدقاء. )كوافحو ،
ومن ىنا تأتي اىمية البحث في محاولة التعرف عمى تالميذ ذوي صعوبات التعمم واىم 

 تمك الصعوبات التي يعاني منيا التالميذ اذ ان تمك النتائج قد تفيد في :
تسميط الضوء عمى فئات صعوبات التعمم االكاديمية وتوعية المعممين بوجود ىذه الفئات  .0

 واالىتمام بيم. 
 ق واالساليب لتدريس ذوي صعوبات التعمم.تقديم اىم الطرائ .2
يعاني منيا تالميذ تعتبر مرجع لممعممين والمسؤولين في التعرف عمى اىم الصعوبات التي  .6

 .الصف األول االبتدائي
تمثل نسبة كبيره في  ةلمتربية الخاصة كون ان ىذه الفئ توجيو السمطات بضرورة فتح صفوف .4

 المجتمع.
 البحث الى:ييدف ىذا :  اهداف البحث

التعرف عمى صعوبات التعمم االكاديمية لدى عينة من تالميذ الصف االول االبتدائي في  .0
 مدارس النازحين.

 التعرف الفروق بين الذكور واالناث في صعوبات التعمم االكاديمية. .2
 :  حدود البحث
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يتحدد البحث الحالي بتالميذ الصف األول االبتدائي في المدارس االبتدائية 
  2103-.210)لمنازحين( في محافظة أربيل ولكال الجنسين ولمعام الدراسي 

 تحديد المصطمحات
 : عرفها كل من صعوبات التعمم 

 العممياتاحده او اكثر من (  "ىم الذين يظيرون اضطراب في و 2101وعبد العزيز ) ةكوافح 
او فيم واستيعاب المفاىيم العممية  ةالتيجي ، ة، المنطوق المكتوب ةالمغ االساسية مثل استخدام

كالحساب ، او اضطراب في التفكير، او عجز في االدراك، او التذكر او االنتباه ويتمتعون 
 (.00، 2101بذكاء متوسط اكثر ". )كوافحو وعبد العزيز ، 

 في عممية الكالم،  بأكثراضطرابات في واحده او  تأخر او بأنيا "( 2104) ةالقمش والمعايط
 لخمل وظيفي في الدماغ او نتيجة، الحسابية، العمميات الكتابة، التيجئة، القراءة، المغة

 .(054، 2104،  والمعايطة)القمش  ".اضطراب عاطفي او مشكالت سموكية
 : عرفها كل من  صعوبات التعمم االكاديمية

 ( بأنيا " صعوبات تتصل بالتعميم المدرسي فحين يظير الطفل قدره كامنو 2105) ابو الفخر
عمى التعمم ، ولكن يفشل في ذلك بعد تقديم التعميم المدرسي لو ، عندئذ يؤخذ في االعتبار ان 

او الحساب." ) ابو الفخر،  ةاو الكتاب ةمم القراءلدى الطفل صعوبة خاصو قد تكون في تع
2105 ،036) 

 ( بأنيا " انخفاض 2102عبد العال )الحساب  او القراءة وا الكتابةفي ميارات  العامة القدرة
 (..3، 2102بشكل غير متوقع" .) عبد العال، 

التي يحصل عمييا التمميذ في مقياس صعوبات  الدرجة" ىي  اجرائيًا بأنها ةوتعرفها الباحث
 التي يعاني منيا". الصعوبةالتعمم االكاديمية والتي تحدد نوع 
( سنوات 5-3" ىم تالميذ بعمر )  اجرائياً  ةتعرفيم الباحث: تالميذ الصف االول االبتدائي 

والكتابة والحساب وقد يواجيون  القراءةعمى تعمم  القدرةالتحقوا ألول مره في المدرسة لدييم 
 صعوبات في احد ىذه المواد فيطمق عمييم ذوي صعوبات التعمم".

 ةسابقودراسات  اطار نظري
 اطار نظري

 :  مفهوم صعوبات التعمم
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لتالميذ بأنيا اعاقو خفيو محيره، فاصعوبات التعمم  ةصف ادبيات التربية الخاصتو 
الذين يعانون من صعوبات التعمم لدييم قدرات تغطي عمى جوانب الضعف في ادائيم ، فقد 

، وقد يتمكنون من تأدية ميارات الكتابةيستطيعون  يسردون القصص بشكل رائع رغم انيم ال
، وقد يبدون عاديين تمامًا واذكياء البسيطةمعقده جدًا برغم انيم قد يفشمون في اتباع التعميمات 

ليس في مظيرىم اي شيء يوحي بأنيم مختمفين عن االطفال العاديين، اال انيم يعانون من 
، القراءةيستطيع  صعوبات جمو في تعمميم لبعض الميارات في المدرسة، فبعضيم ال

و ويواجو صعوبات حقيقي  متكررة، وبعضيم االخر لديو اخطاء  الكتابةوبعضيم عاجز عن 
 (  Lorraine & Ann , 2009 : 75في تعمم الرياضيات.)

وىناك عدة تعاريف ظيرت لصعوبات التعمم ، وجميعيا ركزت عمى مفيومان رئيسيان وكما 
 ( ىي :2110ذكرىا الروسان )

  العضوية لصعوبات التعمم والتي تتمثل في وجود خمل  باألسبابالمفيوم الطبي : وييتم
 عصبي او تمف دماغي.

  بشكل غير منتظم ، ووجود عجز اكاديمي في  العقميةالمفيوم التربوي : وييتم بنمو القدرات
لتباين بين تعود ألسباب عقميو او حسيو، وا والتي ال والتيجئة والكتابة والقراءة المغةتعمم 

 (  210، 2110لمفرد. )الروسان،  العقمية والقدرةالتحصيل االكاديمي 
 انواع صعوبات التعمم

 ( وىي :2100تصنف صعوبات التعمم الى صنفين رئيسيين كما ذكرىا الشريف )
بالعمميات المعرفية في كل من االنتباه واالدراك  المتعمقةصعوبات التعمم النمائية : وىي  .0

. وىذه العمميات ىي التي تشكل االسس التي يقوم عمييا النشاط العقمي والمغةوالتفكير  والذاكرة
لم يتم الكشف عمييا  فاذا، ةقبل المدرس ة ماوالتحصيل الدراسي وتظير مشكالتيا في مرحم

 بسرعو ومعالجتيا فأنيا تقود الى صعوبات تعمم اكاديمية عندما يمتحق الطفل بالمدرسة.
الدراسي لمتمميذ في  باألداء المتعمقةاالكاديمية : ويقصد بيا صعوبات التعمم التعمم  صعوبات .2

 والحساب. والتيجئة والكتابة القراءةالجوانب االكاديمية والتي تتمثل بصعوبات تعمم 
وترتبط صعوبات التعمم االكاديمية ارتباطًا مباشرًا بصعوبات التعمم النمائية، ويتمثل ىذا 

 االرتباط فيما يمي :
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  وعمى سالمة االدراك المغةيتطمب من قدره من التمميذ عمى فيم واستخدام  القراءةتعمم ،
، وعمى سالمة البصر لمتمييز بين الحروف وتحديد المغةالسمعي لمتعرف عمى اصوات حروف 

 الكممات.
  يتطمب من التمميذ اجادة العديد من الميارات الحركية مثل االدراك الحركي )تأزر  الكتابةتعمم

 حركة العين مع حركة اليد( وميارة استخدام االصابع.
  تعمم العمميات الحسابية يرتبط بمدى كفاءة التمميذ عمى معرفة المفاىيم الكمية ، ومدلوالت

، 2100البصري المكاني.  )الشريف ،   عمى التصور والقدرةاالعداد ، والقيم الحسابية ، 
30-32) 

 :لصعوبات التعمم المفسرةالنظريات 
 السموكيةالنظرية 

يتبع لمبادئ التعمم وىي النمذجة والتقميد  المغةركزت المدرسة السموكية عمى ان اكتساب ونمو 
( Bandura, 1977. وقد اشار باندورا )المغة الكتساباساسًا  باعتبارىاوالتدعيم والتشكيل 

، وافترض ان الطفل يرتقي بمغتو بصفو اساسية بتقميد المالحظةعمى اىمية التعمم عن طريق 
 ةالى ان المغ (سكينر)مفردات وتراكيب لغوية يستخدميا كل من االب واالم واالخرون. واشار 

والخطأ واعاده الكالم الذي يدعم  المحاولةيمكن اكتسابيا بتدعيم ايجابي لمكالم ، فمن خالل 
مثل التشجيع والتقبل من قبل الوالدين واالخرين لمطفل حين يقوم  المكافأةعن طريق 

من النمو. اما دور التعميم في اكتساب  المبكرةبمنظومات لغوية معينو خصوصًا في مراحل 
ابا، ماما ، باي...(. فيكون من خالل تحفير الطفل عمى تكرار االلفاظ العشوائية مثل )ب المغة

يطمق عميو بالتقريب المتتابع ، وىو احد اىم االساليب التي توليد  وايضًا التشكيل او ما
سموكيات جديده عن طريق الدعم االولي لسموك موجود لدى الفرد، بالتدريج يتم سحب الدعم 

فشيًا مشابيو  ئاشيمن السموك االقل مماثمو، والتركيز عمى السموك االكثر مماثمو والذي يصبح 
 (51-.3، 2100لمسموك النيائي المرغوب. )عمي،

 المغوية النظرية
 اكتسابالذي اعتقد بأن الميل النظري يؤدي الى  (تشومسكي)بتفسير  ةىذه النظرياىتمت 

، فيم يرثون بالمغة لالرتقاء، حيث اشار بأن االطفال يولدون ولدييم ذلك الميل الفطري  المغة
 المغويةي )الجياز العصبي المركزي( التي تمكن الطفل من استخدام السمات التركيب البيولوج
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 المغةالفطرية في اكتساب  القدرةالتي تؤيد عمى اىمية  دراستوفي  (لينبرج). وقد جاء العامة
 كنتيجةيسير جنبًا الى جنب مع التغيرات العصبية التي تحدث  المغةحيث افترض بأن تطور 

تقريبًا في عمر معين،  المغةلمنضج ، وقد اشار بأن االطفال في مختمف الثقافات يتعممون 
ويقومون بنفس االخطاء في التغير بمغتيم، كما اشار الى نشوء تغيرات في منظومة الدماغ 

 : David & Mary, 2019. )والتعبير بيا المغةمما يساعد االطفال عمى فيم  الثالثةفي سن 
180  ) 

 ةراسات سابقد
الى الكشف عن المشكالت السموكية لدى تالميذ ذوي :  (2008دراسة بشقة )استهدفت 

صعوبات التعمم االكاديمية في والية باتنو وفق متغيرات الجنس والصف الدراسي ، حيث تكون 
تمميذه( تم اختيارىم بطريقو طبقية عشوائية ،  41تمميذ و 31( بواقع )061عدد العينة من )

ن مقياسين احدىم لتحديد المشكالت واستخدمت اداة دراسة تمثمت باالستبيان مكونة م
السموكية والثاني لتحديد صعوبات التعمم االكاديمية . وتوصمت النتائج الى ان اىم صعوبات 

، وان صعوبات التعمم االكاديمية لدى التالميذ  والقراءة بالكتابة المرتبطةىي  السائدةالتعمم 
 كانت اكثر مقارنة مع التمميذات.

بناء مقياس لتشخيص صعوبات التعمم االكاديمية لدى  :  (2012عال )دراسة عبد الوتناولت 
تمميذه(  71تمميذ و 71( بواقع )011االبتدائية. حيث تكون عدد العينة من ) المرحمةتالميذ 

تم اختيارىم بطريقو طبقية عشوائية حيث قام الباحث بتحديد اىم صعوبات التعمم االكاديمية 
وبعد التحقق من صدقة من خالل والكتابة والحساب ،  لقراءةافقرات لكل من صعوبات  وبناء

استخدام الصدق الظاىري وصدق البناء اما الثبات تم استخدام طريقة الفاكرونباخ والتجزئة 
( فقره 65تكون عدد فقرات المقياس بصورتو النيائية عمى ) وبذلك ،النصفية لمحاور المقياس 

 – 3.5، 2102(. )عبدالعال ، 2الحالي ممحق ). وتم استخدام ىذا المقياس في البحث 
512.) 
ىدفت ىذه الدراسة الى التعرف صعوبات التعمم االكاديمية في :  (2012دراسة الصباح )اما 

حيث استخدمت  ،االبتدائية وعالقتيا بمتغير الجنس  المرحمةوالكتابة لدى تالميذ  القراءة
، حيث تكون عدد  الكتابةو  القراءةعتماد عمى اختبار وباال الظاىرةالمنيج الوصفي لدراسة 

( تمميذه تم اختيارىم بطريقة عنقودية عشوائية. 63( تمميذًا و)62( بواقع )52من ) العينة
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، متوسطةكانت  الكتابةو  القراءةوتوصمت النتائج الى ان متوسط درجات التالميذ في صعوبات 
 ر واالناث في صعوبات التعمم.كما اظيرت النتائج بعدم وجود فرق بين الذكو 

 (054 – 062، 2102)الصباح،
الى التعرف عمى صعوبات التعمم  تىدف:  (2016دراسة مصطفى وبمقاسم )وأخيرا 

في الجزائر. حيث استخدم  االكاديمية لدى تالميذ المدارس االبتدائية وعالقتيا بمتغير الجنس
 الدراسة، وعينة باالستبانةواداة دراسة تمثمت  الظاىرة ةلدراسالباحث المنيج الوصفي التحميمي 

( تمميذ وتمميذه مختاره بشكل قصدي لمتالميذ الممتحقين بالمدرسة قبل سن 0.0تكونت من )
التمدرس. وتوصمت النتائج ان التالميذ كانوا يعانون من صعوبات تعمم اكاديمية في الكتابة 

المرتبة االولى وتمييا صعوبات الكتابة  والحساب ،حيث احتمت صعوبات تعمم الحساب القراءةو 
. كذلك فقد اظيرت النتائج بوجود فروق ذات داللو احصائية في صعوبات التعمم القراءةثم 

  (51 – 43، 2103االكاديمية يعزى لمتغير الجنس ولصالح الذكور.)مصطفى وبمقاسم ، 
لمالئمة طبيعة البحث  اسموب المنيج الوصفي وذلكالبحث  اعتمد:  منهجية البحث واجراءاته

 الحالي. 
 ياالبتدائتكون المجتمع من جميع التالميذ نازحين في الصف االول :   مجتمع البحثأوال : 

وبالرجوع الى وحدة التخطيط  تمميذة( 0343و ) تمميذا( 0.37( بواقع )6.40والبالغ عددىم )
 في ممثمية وزارة التربية في اربيل لشؤون النازحين.

الى جميع افراد المجتمع، اختارت عينو  ةنظرًا لصعوبة وصول الباحث:  عينة البحثثانيا : 
من احد المدارس لمنازحين حيث شممت عمى جميع التالميذ في الصف االول االبتدائي والبالغ 

( تمميذ وتمميذه في مدرسة كوردستان ستي االبتدائية لمنازحين . وكما موضح في 57عددىم )
 (.0الجدول رقم )

 حسب متغير الجنس ةتوزيع عدد العينيبين  (1جدول )
 عدد العينة جنس العينة

 63 ذكور
 63 اناث

 57 المجموع
 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71( اجمللد )2العدد )

 2222حزيران 

 

)0306 ) 
 

 اداة البحثثالثا : 
وىو مقياس ، لجمع المعمومات  اداة  تبنت ، السابقةمى الدراسات ع الباحثةمن خالل اطالع 

)دائمًا، احيانًا،  لإلجابة( فقره ، وببدائل 65( يتكون من )2102جاىز من قبل عبد العال )
 وتم تحديد الفقرات حسب نوع الصعوبة كما يمي:( 0)ممحق (. 0، 2، 6)  نادرًا( واوزان 

 ( 61،  25،  26،  21،  05،  04،  00،  4،  0صعوبات الكتابة تشمل الفقرات.) 
  2،  27،  20،  .0،  07،  02،  3،  5،  7،  2وتشمل الفقرات ) القراءةصعوبات.  ،

60.) 
 ( 23،  24،  22،  03،  03،  06،  01،  .،  3،  6صعوبات الحساب وتشمل الفقرات 

 ،23  ،62  ،66.) 
 صدق المقياس أ. 

 *محكمينعمى عدد من ال تبانةاالس الباحثةلمتأكد من الصدق الظاىري لممقياس، عرضت 
، واجريت تعديالت كما رأىا الخبراء عمى العينةلمتأكد من صالحية الفقرات لخصوصية 

كما في  االستبانة( فقره، وتم ادراج فقرات 66المقياس ، وقد تم حذف اربع فقرات لتصبح )
% وىي نسبة 1.( بصورتو النيائية. وبذلك تحقق الصدق الظاىري لممقاس بنسبة 2ممحق )

 جيده ويمكن اعتمادىا.
 ثبات المقياسب. 

( تمميذ وتمميذه وطبقت 21بأخذ عينة مكونو من ) الباحثةلمتحقق من ثبات المقياس قامت 
االختبار  بإعادة الباحثةمت (، وبعد مرور اسبوعين قا21/4/2103عمييم المقياس بتاريخ )

                                                 
*
 لجنة السادة المحكمين :   

 / كمية التربية االساسية / قسم رياض االطفال  العامة أ.د. فاضل خميل ابراهيم / طرائق تدريس .1
 / كمية التربية / قسم العموم التربوية والنفسية  / عمم النفس التربوي خيري الدين  أ.د. خالد .2
 أ.د. خشمان حسن عمي / عمم النفس التربوي / كمية التربية االساسية / قسم رياض االطفال .3
 أ.د. جاجان جمعة محمد / عمم النفس التربوي / كمية التربية االساسية / قسم التربية الخاصة  .4
 وي / كمية التربية االساسية / قسم التربية الخاصة أ.م.د. ذكرى يوسف جميل / عمم النفس الترب .5
 / كمية التربية االساسية / قسم التربية الخاصة  قياس وتقويمور قاسم يحيى / أ.م.د. ان .6
 / قسم العموم التربوية والنفسية التربوي / كمية التربية .م.د. ياسر محفوظ / عمم النفسأ .7
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(  ، وتم التأكد من ثبات 4/7/2103عمى نفس العينية لمتأكد من ثبات المقياس وذلك بتاريخ )
( 2..1معامل ارتباط بيرسون حيث وتم الحصول عمى معامل ارتباط ) باستخدامالمقياس 

 وىذه النسبة من الثبات جيده ويمكن اعتمادىا.
 : صعوبات التعمم االكاديميةمقياس للتطبيق النهائي رابعا : ا

عمى أفراد عينة البحث البالغ عددىا ( 2103/ 02/7تطبيق المقياس بتاريخ )تم 
ت من معممي وطمب عينة البحثالمقياس عمى  وقد تم توزيع ( ،0)ممحق تمميذا وتمميذة ( 57)

عمى نفس ورقة المقياس وذلك بالتأشير عمى البديل المناسب والذي  ومعممات المدارس اإلجابة
عن ىدف  ةالباحث تعينة تحدثوعند توزيع المقياس عمى أفراد التمميذ وتمميذة منيم. يخص كل 

البحث وأنو ألغراض البحث العممي حصرًا وتعميمات اإلجابة عمى الفقرات مع الحرص في 
مع التأكيد عمى تدوين البيانات الموثقة أي فقرة ن ترك اإلجابة عمى جميع فقرات المقياس دو 

المفحوصين، كما تم توضيح أن اإلجابة طوعية وان المفحوص بالمقياس ذات العالقة بيوية 
 .يمكنو االنسحاب من المشاركة بأي وقت دون أن تترتب عمى ذلك أي تبعات

( في spss)لمعموم االجتماعية اإلحصائية  حقيبةال تم استخدام: الوسائل االحصائية خامسا : 
معالجة البيانات لمحصول عمى المعادالت المستخدمة والوصل الى النتائج عن طريق حساب 

: 
 معامل ارتباط بيرسون لتحديد معامل ثبات المقياس. .0
لتحديد اي نوع من صعوبات التعمم االكاديمية االكثر  one-sample T testاختبار  .2

 انتشارًا.
لمعرفة الفروق بين الذكور واالناث في  Independent-samples T testاختبار  .6

 صعوبات التعمم االكاديمية.
 عرض النتائج وتفسيرها

االول  الهدف االول : التعرف عمى صعوبات التعمم االكاديمية لدى عينة من تالميذ الصف
 االبتدائي في مدارس النازحين.

لتحديد مستوى  one-sample T testختبار باستخدام ا يدف قامتعمى ىذا ال جابةلإل
 (.2لكل نوع من صعوبات التعمم وكما موضح في الجدول رقم ) ةالدالل
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 لكل نوع من صعوبات التعمم االكاديمية one sample t testنتائج اختبار يبين  (2جدول )

صعوبات التعمم 
 االكاديمية

المتوسطات 
 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

 القيمة التائية 
ة  مستوى الدالل

المحسو  1.17
 بة 

 الجدولية

 6.143 .3.63 05.23 صعوبات الكتابة
0,33 

 دالة
 غير دالو .1.76 .3.13 75..0 ةصعوبات القراء

 دالة 55..2 00.467 2..26 صعوبات الحساب
( t( < من قيمة )6.143)( المحسوبة لصعوبات الكتابة = tاظيرت النتائج ان قيمة )

( وىذا يشير الى داللة وجود صعوبات في الكتابة لدى تالميذ الصف االول 0.33الجدولية )
 االبتدائي .

( t( > من قيمة ).1.76= ) القراءة( المحسوبة لصعوبات tكما واظيرت النتائج ان قيمة )
لدى تالميذ الصف  القراءة( وىذا يشير الى عدم داللة وجود صعوبات في 0.33الجدولية )

 االول االبتدائي.
( t( < من قيمة )55..2( المحسوبة لصعوبات الحساب = )tكذلك اظيرت النتائج ان قيمة )

( وىذا يشير الى وجود داللة وجود صعوبات في الحساب لدى تالميذ الصف 0.33) الجدولية
 االول االبتدائي.

ب كانت اعمى من صعوبات الكتابة بمتوسط ( ان صعوبات الحسا2ويتبين من الجدول رقم )
( لصعوبات الحساب ، ومتوسط حسابي 00.467( وانحراف معياري )2..26حسابي )

( لصعوبات الكتابة. واتفقت ىذه النتائج مع نتائج دراسة .3.63( وانحراف معياري )05.23)
يا ( في احتالل صعوبات الحساب عمى المركز االول ثم تمي2103مصطفى وبالقاسم )
( التي اظيرت بأن صعوبات .211، واختمفت مع دراسة بشقة )القراءةصعوبات الكتابة و 

ويمكن تفسير ذلك بان صعوبات الحساب تتأثر  .القراءةىي االعمى وتمييا صعوبات  الكتابة
بصعوبات المغة والتعبير التي جاءت في المرتبة األولى من حيث األىمية ، حيث ان التمميذ 

صعوبات في مجال الحساب يفتقر الى العديد من المفردات العددية والحسابية  الذي يعاني من
مثل )العدد، الحجم ،المسافة .. ( لذلك فان األطفال الذين لم تتطور لدييم النظم المغوية 
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يعانون في مجال الحساب ، كما ان صعوبات المغة والتعبير غالبا ما يصاحبيا ضعف في 
 صاحبيا أيضا ضعف في القدرة عمى الكتابة .مستوى قراءة الكممات كما ي

 الهدف الثاني : التعرف عمى الفرق بين الذكور واالناث في صعوبات التعمم االكاديمية.
لمعرفة الفروق  Independent-samples Tختبار تم استخدام اا اليدف عمى ىذ لإلجابة

 (.6بين الذكور واالناث في صعوبات التعمم االكاديمية وكما موضح في الجدول رقم )
 تبعا لمتغير الجنس Independent-samples Tنتائج اختبار يبين  (3جدول )

صعوبات التعمم 
 االكاديمية

 القيمة التائية  االناث الذكور
مستوى 
المتوسطات  الداللو

 الحسابية
االنحرافات 

 المعيارية
المتوسطات 

 الحسابية
االنحرافات 

 الجدولية  المحسوبة المعيارية

 1.652 3.134 03.35 3.506 05.76 صعوبات الكتابة

0,33 

 غير دالو

 غير دالو 0.245 3.537 05.22 01.523 4..03 ةصعوبات القراء

 غير دالو  1.661 01.576 .24.2 02.056 26.63 صعوبات الحساب
( t( الحسابية لجميع انواع صعوبات التعمم > من قيمة )tاظيرت النتائج ان قيمة )

الجدولية ، وىذا يشير الى عدم وجود فروق ذات داللو احصائية بين الذكور واالناث في 
ويرجع السبب في ذلك الى ان التالميذ من كال الجنسين يعيشون صعوبات التعمم االكاديمية. 

ويندمجون في مجتمع يتسم بثقافة وتقاليد وعادات اجتماعية واكاديمية واحدة ويواجيون نفس 
الظروف البيئية واألكاديمية ونفس الخبرات والميارات العممية ، مما يؤدي الى خمق شخصيات 

( بعدم وجود 2102ىذه النتائج مع دراسة الصباح )واتفقت متقاربة في بعض الخصائص ، 
فروق بين الذكور واالناث في صعوبات التعمم االكاديمي، واختمفت مع دراسة كل من بشقو 

( والتي اشارت الى وجود فروق بين الذكور واالناث في 2103( ومصطفى وبمقاسم ).211)
 صعوبات التعمم االكاديمية ولصالح الذكور.

 االستنتاجات
 تستنتج مايمي :  الباحثةمن النتائج التي حصمت عمييا 

لدى التالميذ النازحين من الصف االول االبتدائي  الموجودةان اىم صعوبات التعمم االكاديمية  .0
 ىي صعوبات الحساب والكتابة.
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 توجد فروق بين التالميذ والتمميذات في صعوبات التعمم االكاديمية . ال .2
 التوصيات 

 ما يمي :ب الباحثةتوصي 
من الضروري اجراء فحوص طبية ، وتقويم وضع التمميذ الصحي باستمرار ، وتدوين النتائج  .0

 في البطاقات المدرسية ، مما يسيل معرفة التاريخ المرضي او النمائي لمتمميذ . 
 استخدام مقياس صعوبات التعمم االكاديمية في تشخيص تالميذ الصفوف األولى . .2
الساليب في تعميم االطفال الكتابة والحساب وضمان اكتسابيم لتمك استخدام افضل الطرق وا .6

 الميارات.
في مدارس النازحين نظرًا لكثرة عدد التالميذ  وما يعانوه  من  الخاصةفتح صفوف لمتربية  .4

 صعوبات تعمم اكاديمية .
 االقتراحات

المدارس  النمائية لتالميذوصعوبات التعمم صعوبات التعمم االكاديمية بين اجراء دراسة مقارنو  .0
 االبتدائية لمنازحين.

 اجراء دراسة مسحية عن ذوي صعوبات التعمم بالمدارس االبتدائية في إقميم كردستان .  .2
 اجراء دراسة ارتباطية بين صعوبات التعمم االكاديمية والتحصيل الدراسي او متغيرات نفسية .  .6

 العربية واألجنبية :  لمصادرقائمة ا
، مكتبة  0، ط المرجع في صعوبات التعمم( 2101إبراىيم ، سميمان عبد الواحد ) .0

 االنجمو المصرية لمطباعة والنشر ، القاىرة ، جميورية مصر العربية . 
، مؤسسة الوراق لمنشر والتوزيع ، عمان  صعوبات التعمم( 2113احمد ، عواد احمد ) .2

 األردن . 
كية لدى ذوي صعوبات التعمم االكاديمية ( المشكالت السمو .211بشقة ، سماح ) .6

 .، الجزائر  ، جامعة باتنو(  رسالة ماجستير غير منشوره)وحاجاتهم االرشادية ، 
، مكتبة 0ط،  ةالمدخل الى التربية الخاص( 0335الخطيب والحديدي، جمال ومنى ) .4

 .لمنشر والتوزيع ، الكويت  الفالح
دار الفكر لمنشر ،  االطفال غير العاديينسيكولوجية ( 2110الروسان، فاروق، ) .7

 . االردنعمان، والتوزيع 
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، دار الجوىرة  0ط، مدخل الى التربية الخاصة( 2104السيد عبد القادر ) شريف، .3
 مصر .،  القاىرة ،  لمنشر والتوزيع

،  0ط،  وبرامجها العالجية ةالتربية الخاص( 2100الشريف، عبد الفتاح عبد المجيد ) .5
 ، القاىرة ، مصر . االنجمو المصريةمكتبة 

( صعوبات التعمم في القراءة والكتابة لدى تالميذ 2102الصباح ،سيير سميمان ) ..
المجمه العربية لمعموم االساسية الدنيا في غرف المصادر التعميمية في فمسطين ،  ةالمرحم

 .67، عدد  النفسية
مجمة تعمم االكاديمية ، ( مقياس صعوبات ال2102عبد العال ،اسماء احمد محمد ) .3

 مصر ، 62،  العدد االرشاد النفسي
،  0ط، صعوبات التعمم بين المهارات واالضطرابات( 2100عمي،محمد النوبي محمد،) .01

 .االردن عمان،، لمنشر والتوزيع ، دار صفاء 
( سيكولوجية االطفال 2104مصطفى نوري وخميل عبد الرحمن ) ،ة القمش والمعايط .00

 .ة ، عمان ، االردن، دار المسير  3ط، ة في التربية الخاص ةمقدم ةالخاصذوي االحتياجات 
، ة مقدمه في التربية الخاص( 2101وعبد العزيز، تيسير مفمح وعمر فواز ) ةكوافح .02
  األردن .  عمان،ة لمنشر والتوزيع ، ، دار المسير  4ط

،  2ط، ة العالجية المقترح ة( صعوبات التعمم والخط2117كوافحو، تيسير مفمح، ) .06
 .األردن  عمان،لمنشر والتوزيع ،  ةدار المسير 

( صعوبات التعمم االكاديمية لدى 2103مصطفى وبمقاسم ، منصوري وكحمول ) .04
 6،  مجمد  مجمة العموم النفسية والتربويةالتالميذ الذين التحقوا بالمدرسة قبل سن التمدرس ، 

 .0، العدد 
التعمم -طبيعتها–التعمم )مفهومها  صعوبات( 2115ىاالىان ، دانيال واخرون ) .07

 ، دار الفكر لمطباعة والنشر ، عمان األردن .  0، ط العالجي(
، الدار العربية لمعموم  0، ط صعوبات التعمم الخاصة( 2113الياسري ، حسين نوري ) .03

 ، بيروت ، لبنان .   
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 (1ممحق )
 استبيان اراء المحكمين حول صالحية المقياس

 
 .................. المحترم....................................الفاضل/ة...االستاذ  

 تحية طيبو 
في نية الباحثة اجراء البحث الموسوم " صعوبات التعمم االكاديمية لدى عينة من تالميذ 
المرحمة االبتدائية في  محافظة اربيل ". ونظرًا لما تتمتعون بو من خبره ودرايو ارجوا ابداء 

مالئمو المقياس لخصوصية العينو، عممًا ان الباحثة اعتمدت عمى مقياس  رأيكم حول مدى
(. وان البدائل المستخدمة في البحث ىي )دائمًا ، احيانًا ، نادرًا(  وبأوزان 2102)عبد العال 

(0،2،6.) 
 

 مع جزيل الشكر والتقدير
 
 

 ةالباحث                                                                                 

https://www.tandfonline.com/toc/rald19/current
https://www.tandfonline.com/toc/rald19/current
https://www.tandfonline.com/toc/rald19/10/2
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19404159809546574
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19404159809546574
https://www.tandfonline.com/toc/rald19/current
https://www.tandfonline.com/toc/rald19/10/2
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 صالحة الفقرات ت
غير 
 صالحة

تحتاج 
 تعديل

0 
يصعب عمية التمييز بين الكممات المتشابيو نطقًا والمختمفة كتابة 

 مثل )ثأر ،سأر(.
   

2 
يقرأ الكممة معكوسة من نيايتيا بداًل من بدايتيا مثل ) رز بداًل من 

 زر(.
   

بعضيا البعض في خط لديو صعوبة في وضع االرقام تحت  6
 عامودي عند حل مسائل الجمع والطرح ونحوىا.

   

    يجد صعوبة في االلتزام بالكتابة عمى خط مستقيم. 4

7 
يصعب عمية التمييز بين الحروف المتشابيو في كتابتيا ، والمختمفة 

 في نطقيا مثل )ع،غ(
   

3 
، 6470، 0.71يصعب عمية ترتيب االعداد المركبة ، مثل )

2176.) 
   

    اليجيد الكتابة بخطى النسخ والرقعة. 5
    يعيد قراءة الكممات اكثر من مره دون مبرر اثناء القراءة الجيرية. .

( ، )     2،   3يصعب عمية التمييز بين االرقام المتشابيو مثل )   3
۸  ،۷  .) 

   

    لدية اخطاء في التيجئة. 01
    الكممة الواحدة مثل )بشر بداًل من شرب(.يغير مواقع االحرف في  00

02 
يجد صعوبة في استخدام قواعد الحساب مثل )تطبيق حساب مساحة 

 المستطيل(.
   

    خطو رديء جدًا. 06
    يقوم بأبدال بعض الكمات بأخرى مثل )طالب بداًل من طالب(. 04
    كثيرة.ال يستطيع حل المسائل الحسابية التي تتضمن خطوات  07
    يجد صعوبة في التحكم في المسافات بين الحروف. 03
    ال يتعرف بسيولة عمى الكممة اثناء القراءة الجيرية. 05
    يجد صعوبة في العد التسمسمي. .0
    يضيف كممة غير الضرورية الى الجممة اثناء الكتابة االمالئية. 03
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    منو ذلك.يرفض القراءة عندما يطمب المعمم  21
    اليستطيع ان يجري عمميات الترتيب التصاعدي والترتيب التنازلي. 20
    ال يستطيع التمييز بين الحروف المتشابيو نسخًا مثل )ر،ز(. 22
    يضيف كممات من عنده اثناء القراءة الجيرية. 26

24 
 ، -يجد صعوبة في ترجمة المفاىيم الحسابية الى معانييا مثل )+ ، 

 احاد، عشرات،....(.
   

    يحتاج الى وقت طويل ألكمال العمل الكتابي. 27

23 
ال يستطيع كشف العالقات الموجودة بين عددين مثل )المضاعفات 

 والقواسم(.
   

    يقع في اخطاء التيجئة والقراءة. 25
    ال يستطيع التفريق بين االحجام والسعات واالوزان. .2
    التعبير في حين ان الوقت كافي.يجد صعوبة في  23
    يجد صعوبة في القراءة. 61
    يجد صعوبة في حفظ قواعد الحساب. 60
    يكتب كممات غير مكتممة الحروف. 62
    يحذف كممات مكتوبة امامو اثناء القراءة الجيرية. 66
    يجد صعوبة في رسم االشكال اليندسية. 64
    النحو.لدية اخطاء في  67

63 
يصعب عمية اجراء العمميات الحسابية كالجمع والطرح والضرب 

 والقسمو.
   

    يعاني بط الكتابة. 65
 
 
 
 

 (2ممحق )
 مقياس صعوبات التعمم االكاديمية بصيغته النهائية 

 اسم التمميذ ___________________ 
 انثىذكر                                                                               
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 عزيزي المعمم.....

 عزيزتي المعممو.....
 تحية طيبو 

ثة بدراسة ميدانيو بعنوان " صعوبات التعمم االكاديمية لدى عينة من تالميذ المرحمة حتقوم البا
  االبتدائية في  محافظة اربيل ".

ولتحقيق اىداف البحث  ترجوا الباحثة بالتفضل بقراءة فقرات االستبيان واالجابة عمى جميع 
مع كتابة اسم  .الفقرات بوضع عالمة صح في المربع المناسب لبدائل االجابة امام كل فقرة

 التمميذ واالشاره الى كون التمميذ ذكر ام انثى.
 مًا ، احيانًا ، نادرًا(.عممًا ان بدائل االجابة عمى كل فقره ىي )دائ

 
 مع جزيل الشكر والتقدير

 
 
 نادراً  احياناً  دائماً  الفقرات ت

0 
يصعب عمية التمييز بين الكممات المتشابيو نطقًا والمختمفة كتابة مثل 

    )ثأر، سأر(.

    يقرأ الكممة معكوسة من نيايتيا بداًل من بدايتيا مثل ) رز بداًل من زر(. 2

6 
في وضع االرقام تحت بعضيا البعض في خط عامودي  لديو صعوبة

 عند حل مسائل الجمع والطرح ونحوىا.
   

    يجد صعوبة في االلتزام بالكتابة عمى خط مستقيم. 4

7 
يصعب عمية التمييز بين الحروف المتشابيو في كتابتيا ، والمختمفة في 

 نطقيا مثل )ع،غ(
   

    (.2176،  6470، 0.71، مثل )يصعب عمية ترتيب االعداد المركبة  3
    يعيد قراءة الكممات اكثر من مره دون مبرر اثناء القراءة الجيرية. 5

،  ۸( ، )     2،   3يصعب عمية التمييز بين االرقام المتشابيو مثل )   .
۷  .) 

   

    يغير مواقع االحرف في الكممة الواحدة مثل )بشر بداًل من شرب(. 3
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01 
صعوبة في استخدام قواعد الحساب مثل )تطبيق حساب مساحة يجد 

    المستطيل(.

    خطو رديء جدًا. 00
    يقوم بأبدال بعض الكمات بأخرى مثل )طالب بداًل من طالب(. 02
    عدم استطاعة التمميذ حل المسائل الحسابية التي تتضمن خطوات كثيرة. 06
    بين الحروف. يجد صعوبة في التحكم في المسافات 04
    عدم استطاعة التمميذ التعرف بسيولة عمى الكممة اثناء القراءة الجيرية. 07
    يجد صعوبة في العد التسمسمي. 03
    او كممات غير موجودة ضمن النص االمالئي.  يضيف كممة 05
    يرفض القراءة عندما يطمب المعمم منو ذلك. .0

03 
اجراء عمميات الترتيب التصاعدي والترتيب عدم استطاعة التمميذ 

 التنازلي.
   

    عدم قدرة التمميذ عمى التمييز بين الحروف المتشابيو نسخًا مثل )ر،ز(. 21
    يضيف كممات من عنده اثناء القراءة الجيرية. 20

22 
،  -يجد صعوبة في ترجمة المفاىيم الحسابية الى معانييا مثل )+ ، 

 عشرات،....(.احاد، 
   

    .)يعاني بط الكتابة(يحتاج الى وقت طويل ألكمال العمل الكتابي  26

24 
عدم قدرة التمميذ عمى كشف العالقات الموجودة بين عددين مثل 

 )المضاعفات والقواسم(.
   

    يقع في اخطاء التيجئة والقراءة. 27
    والسعات واالوزان.عدم استطاعة التمميذ التفريق بين االحجام  23
    يجد صعوبة في التعبير في حين ان الوقت كافي. 25
    يجد صعوبة في القراءة. .2
    يجد صعوبة في حفظ قواعد الحساب. 23
    يكتب كممات غير مكتممة الحروف. 61
    يحذف كممات مكتوبة امامو اثناء القراءة الجيرية. 60
    االشكال اليندسية.يجد صعوبة في رسم  62
    لدية اخطاء في النحو. 66
    .والقسمةيصعب عمية اجراء العمميات الحسابية كالجمع والطرح والضرب  64
 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71( اجمللد )2العدد )

 2222حزيران 

 

)0324 ) 
 

English Reference 
o Ibrahim, Suleiman Abdel Wahed .  Reference in Learning Difficulties.1st 

Edition. Anglo Egyptian Bookshop for Printing and Publishing. Cairo, Arab 

Republic of Egypt. 2010. 

o Ahmed, Awwad Ahmed. Learning Disabilities. Al-Warraq Foundation for 

Publishing and Distribution, Amman, Jordan. 2009. 

o Bashaqa, Samah.  Behavioral Problems among People with Academic learning 

difficulties and their counseling needs. Unpublished Master's Thesis.  Batna 

University, Algeria. 2008. 

o Al-Khatib, Jamal and Al-Hadidi, Mona. Introduction to Special Education. 1st 

Edition, Al-Falah Bookshop for Publishing and Distribution, Kuwait. 1997. 

o Al-Rousan, Farouk. The Psychology of Abnormal Children. Dar Al-Fikr for 

Publishing and Distribution, Amman, Jordan. 2001. 

o Sharif, Al-Sayed Abdel-Qader . Introduction to Special Education. 1st Edition, 

Dar Al-Jawhara for Publishing and Distribution, Cairo, Egypt. 2014. 

o Al-Sharif, Abdel-Fattah Abdel-Maguid .  Special Education and Its Remedial 

Programs. 1st edition, The Anglo Egyptian Bookshop, Cairo, Egypt. 2011. 

o Al-Sabah, S. S. Learning Difficulties in Reading and Writing among lower 

basic stage students in educational resource rooms in Palestine. Arab Journal of 

Psychological Sciences, No. 35. 2012. 

o Abdel-Aal, A. A. M. Academic Learning Difficulties Scale, Journal of 

Psychological Counseling, Issue 32, Egypt. 2012. 

o Ali, Muhammad al-Nubi Muhammad. Learning Difficulties between Skills and 

Disorders. 1st edition, Dar Safaa, for publication and distribution, Amman, 

Jordan. 2011. 

o Al-Qamish, Mustafa Nouri and Al-Maaita, Khalil Abdel-Rahman. Psychology 

of Children with Special Needs Introduction to Special Education, 6th edition, 

Dar Al-Masirah, Amman, Jordan. 2014. 

o Kawafha, Tayseer Mufleh and Abdel Aziz, Omar Fawaz. Introduction to 

Special Education, 4th Edition, Dar Al Masirah for Publishing and Distribution, 

Amman, Jordan. 2010 

o Kawafah, Tayseer Mufleh. Learning difficulties and the proposed treatment 

plan, 2nd Edition, Dar Al Masirah for Publishing and Distribution, Amman, 

Jordan. 2005. 

o Mostafa, M. and Belkacem, K. Academic Learning Difficulties among Students 

who attended School before School age. Journal of Psychological and 

Educational Sciences, Volume 3, Issue 1. 2016. 

o - Halahan, Daniel, et al. Learning Difficulties (concept - nature - remedial 

learning). 1st edition, Dar Al-Fikr for printing and publishing, Amman, Jordan. 

2007. 

o Al-Yasiri, Hussein Nouri. Special Learning Difficulties. 1st Edition, Arab 

House for Science, Beirut, Lebanon. 2006. 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71( اجمللد )2العدد )

 2222حزيران 

 

)0327 ) 
 

o Abraham Ariel. Education of Children and Adolescents with Learning 

Disabilities, Third Edition, United States, Macmillan Publishing 

Company.2004. 

o David, w. & Mary, A. Self-Processes of Acceptance, Compassion, and 

Regulation of Learning in University Students with Learning Disabilities and/or 

ADHD, Learning Disabilities Research & Practice, 34(4), 175–184.2019. 

o Lorraine, G. & Ann, B. Reading Comprehension Difficulties Experienced by 

Students with Learning Disabilities. Journal of Learning Disabilities, Volume 

10, Issue 2. 2009. 

o Bruce, A. Teaching Critical Literacy Skills to Students with Learning 

Disabilities. Journal of Learning Disabilities , Volume 3, Issue 4. 2005. 

 
 


