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 تقديرو    شكر
 

الذي كان لنا   ،معمر نوًاف  اهلوارنةالدكتور مشرف لل  كل الشكر واالمتنان          

ة احلسنة ...والذي بذل بكل سخاءٍ ية الرافدة والقدوة اإلنسانيَالقامة العلمَ

رشاد...فكان له الفضل الكبري يف كل خطوة اجلهد والوقت واإل ...وتصميم

خطوهتا يف طريق البحث العلمي...له خالص االحرتام والتقدير...وله أهدي إجنازي 

 ع....املتواض
 

 وكل الشكر والتقدير لألساتذة أعضاء جلنة املناقشة لتفضّلهم بقبول حتكيم الرسالة،     

 ..وتقديم املالحظات اليت ستسهم يف إثرائها واغنائها. 
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مهله  الوقت حينو على حلمي..بكلمات قاهلا وأخرى  مل  يُ إىل من لفَه رداء الغياب..ومازال

 ليقوهلا..إىل روحك  الطاهرة...أبي.

إىل الوطن الذي  نعود إليه كي تشفى الروح ...ويطمئن القلب..اليد اليت ختبئ أحالمنا 

 حبرص...العيون الساهرة اليت متلؤنا كربياءً وتصميماً وأمل...أمي.

اضر وأحالم الغد..الذين تتكئ عليهم الروح...وكان دفء إىل من قامسوني املاضي واحل

 حضورهم أمثن ما ملكت...عالء..منار..هباء.

مالئكيت الصغار..حرييت وجمدي وفجري..حبروف أمسائكم أتفيأ...ويف ألوان عيونكم أعانق 

 أحالمكم...أطفايل..أمارجي ..جمد.. فجر. ألمحي الفصول...وأصلي

عنوان...وأنَ التحليق قدر..ما دامت هنالك قمم  مل نصلها إىل من علمين أن الطموح 

 بعد...زوجي.

والنجاحات..زينب..مروة..إميان  واخليبات األمنياتإىل زميالتي الَلواتي شاركنين 

 ..رميا..سحر.

د.انتصار مقلد..الفنان سومر أبو ، إىل األشخاص الَذين كانوا عالمةً فارقة يف درب إجنازي

املدارس وتالميذ  ومدرسي   احملرتمني  الذين قاموا بتحكيم األدوات ..مدراءفخر.. األساتذة 

 والروضات واملراكز.. األخصائية املتميِزة ..والصديقة الغالية..زوجة أخي نغم  القنطار...
 

وأخرياً..إىل العصافري احلاملة اليت حتاول التحليق ..ونرنو إىل  مساعدهتا  لتنهض  بعزم 

 ذوي االحتياجات اخلاصة. وتصميم..أطفالنا
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 ةفح  الص   لدو  نوان الج  ع    لدو  الج  
 40 لح )المورفولوجيا(.صط  ة مع م  ل  اخ  تد  ريبة والم  الق  ة غوي  صطلحات الل  بعض الم   1/2

ْت  1/4 ح ب  س التي س  دار  جموع الم  ن الم  حب م  عل م ون سب ة الس  ات الت  عوب  وي ص  ن ة الت الميذ ذ  يِّ منها ع 
 األصلي.
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جموع األصلي. 2/4 حب من الم  اديين ون سب ة الس  ن ة الت الميذ الع  يِّ ح ب ْت منها ع  س التي س  دار   72 الم 

اديين  3/4 ّي الت المذة )الع  ت  جموع  ان س أ فراد م  كاء(. –ت ج  رجة الذ  مر، د  غيِّر )الع  ت  عل م( في م  عوب ات الت  وي ص   72 ذ 

ات )ألفا 4/4 ب  قياس )مايكل بست  -م ؤشِّرات ث  الي ة.1981كرنباخ( لم  ة الح  اس  ر  فق  الدِّ  76 ( و 

ات  5/4 ب  ادة الت طبيق(م ؤشِّرات ث  قياس  )إ ع  ة. (1981)مايكل بست لم  الي  ة الح  اس  ر  فق  الدِّ  77 و 

ن ة االستطالعي ة الخت بار ت حديد الم ستوى المورفولوجي. 6/4 يِّ صائ ص الع   84 خ 

ة االستطالعي ة. 7/4 اس  ر  عد  الدِّ ّي الم ستوى المورفولوجي ب   86 ت رتيب ب نود كلٍّ من اخت بار 

ة  8/4 ن  يِّ حب ع  م  منها س  س التي ت  دار  بات.الم  دق والث   88 الصِّ

ة. 9/4 رِّ دق الب نائي الخت بار الموفيمات الح  تائ ج الصِّ  89 ن 

ة( 10/4 ر  نٍد والب نود األ خرى )المورفيمات الح  لِّ ب  اخلية بين ك   89 االرت ب اطات الد 

قي دة. 11/4 دق الب نائي الخت بار الموفيمات الم  ائ ج الصِّ ت   90 ن 

قي دة( االرت ب اطات 12/4 ند والب نود األ خرى )المورفيمات الم  لِّ ب  اخلّية بين ك   90 الد 

الت الت الميذ في  13/4 اللة م حصِّ ي الخت بار تحديد الم ستوى المورفولوجي لل غة بد  كِّ ح  دق الم  ائ ج الصِّ ت  ن 
اني. ل والث  ف ين األ و  ّي الق راءة واإلمالء عند الص  ت  اد   م 
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ة. 14/4 ض  ار  ع  ت  جموعات الم  دق الم  ة للت حق ق من ص  م  ة الم ست خد  اص  ات الخ  اج  وي الح  ن ة ذ  يِّ صائ ص ع   94 خ 

ة في األ داء على اخت بار الم ستوى المورفولوجي 15/4 ض  ار  ع  ت  جموعات الم  دق الم  ائ ج ص  ت  لل غة عند كلِّ  ن 
ة. اص  ات الخ  اج  وي الح  ذ  اديين و  في ة بين الت المذة الع  ٍة ص   ف ئ 

94 

في ة. 16/4 ٍة ص  ئ ة النِّصفي ة الخت بار الم ستوى المورفولوجي لل غة عند كلِّ ف ئ  ائ ج ث بات الت جز  ت   96 ن 

ل ة )ألفا 17/4 اد  ع  فق  م  اخلّي و  ائ ج ث بات االتِّساق الد  ت  ة عند  -ن  كرنباخ( الخت بار الم ستوى الم ورفولوجي لل غ 
ة ٍ. في  ٍة ص   كلِّ ف ئ 

98 

في ة. 18/4 ٍة ص  ادة الت طبيق الخت بار الم ستوى المورفولوجي لل غة عند كلِّ ف ئ  ائ ج ث بات إع  ت   99 ن 

عي ير اخت بار الم ستوى المورفولوجي لل غة. 19/4 ة ت  ن  يِّ حب ع  م  منها س  س التي ت  دار   100 الم 

ة. 20/4 ر  اري ة الخت بار المورفيمات الح  عي  طات واالنح راف ات الم  سِّ  100 الم تو 

قي دة. 21/4 اري ة الخت بار المورفيمات الم  عي  طات واالنح راف ات الم  سِّ  100 الم تو 

ة. 22/4 الي ة الخت بار الم ستوى المورفولوجي لل غ  عي اري ة الذ  ات الم  ج  ر   101 الد 

 103 .الحرة المورفيمات تحصيل مستوى في التعل م صعوبات وذوي العاديين األطفال درجات متوسطات 1/5

دة.متوسطات درجات األطفال العاديين وذوي صعوبات التعل م في مستوى تحصيل  2/5  104 المورفيمات المقي 

 105 متوسطات درجات األطفال العاديين وذوي صعوبات التعل م في مستوى تحصيل الدرجة الكلية. 3/5

ة المورفيمات تحصيل مستوى في التعل م صعوبات ذوي( واإلناث الذكور) األطفال درجات متوسطات 4/5  105 .الحر 

 106 المقي دة تعل م في مستوى تحصيل المورفيماتذوي صعوبات ال (واإلناثالذكور )متوسطات درجات األطفال  5/5

رجة الكلية (الذكور واإلناث)متوسطات درجات األطفال  6/5  107 ذوي صعوبات التعل م في مستوى تحصيل الد 
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 لالفصل األو  
 راسةمدخل الد  

 

 راسة وموضوعها:الد   مةمقد   -أَولا 
صف كبير خالل الن   بشكل   رتالتي تطو   م من أكثر المجاالتمجال صعوبات التعل   ُيعد       
قليل من  م مع عدد غيراني من القرن العشرين, وذلك نظرًا لتداخل مفهوم صعوبات التعل  الث  

م الذين يعانون من المفاهيم األخرى, ولصعوبة تحديد خصائص األطفال ذوي صعوبات التعل  
والتي تتباين بشكل , ةة واللغوي  ة واالنفعالي  ة والمعرفي  مجموعة غير متجانسة من النماذج السلوكي  

 دات  ثابتة ومقبولة لهذا المفهوم.ملحوظ بين طفل وآخر, مما حال دون وضع محد  
 بالمعوقين, ةالخاص   ربيةالت   ميدان في اً نسبي   الحديثة المجاالت من مالتعل   صعوبات رعتب  تُ و       
 القرن يناتست   ففي ربية,والت   فسالن   وعلم ب  الط   في األخصائيين من العديد اهتمام نالت وقد

 الفشل من يعانون ذينال األطفال من عدد لوجود بالظهور مالتعل   صعوبات موضوع بدأ الماضي
 فخل  الت   حاالت من أي   على يدل   ملحوظ خارجي   مظهر أي   عليهم يبدو ال أن ه مع راسيالد  

 من لأو   "kirk, 1968" كيرك صموئيل د  ع  يُ و؛ ةالحركي   أو ةالبصري   أو ةالسمعي   اإلعاقة أو العقلي  
 على قائمة صحيحة ةعلمي   سأس وفق المصطلح عرض عندما مالتعل   صعوبات مفهوم سأس  
ومنذ ذلك  .(60- 59: 2004,العشاوي) هاب المرتبطة ةالخارجي   لألعراض قيقالد   شخيصالت  
زًا حي   ينمو وبتسارع, وأخذ يحتل   "Learning Disabilities" ممفهوم صعوبات التعل  اريخ بدأ الت  

ة العقلي   عاقات األخرى المعروفةفئات اإلضمن  ف  ة, وُصن  ربية الخاص  كبيرًا في ميدان الت  
 (.29-28 :2006 وآخرون, هانهال)ة( ة, البصري  معي  ة )الس  ة والحسي  والحركي  
من  ة لكل  شخيص هو تشابه المظاهر الخارجي  م صعبة الت  ما يجعل حاالت صعوبات التعل   إن  

 اإلعاقة أو العقلي   فخل  الت  ًا من أعراض م, فال يبدو عليهم أي  العاديين وذوي صعوبات التعل  
حصيل لديهم ي عن أسباب انخفاض الت  قص  الت   ء, وعند محاولة بدةالحركي   أو ةالبصري   أو ةالسمعي  
ى متوسط أو فوق المتوسط أحيانًا, ة من مستو يتمتعون بقدرات عقلي  تالمذة هذه الفئة  ظ أن  ُيالح  

 منهم, عوق  ت  دون المُ ة تكون األكاديمي  هم اتنجاز إ إال أن  حصيل المرتفع, ذوي الت  تؤهلهم ليكونوا من 
مني من نفس العمر الز   العاديينقارنًة بة مُ يق األهداف التعليمي  وقت أطول لتحق إلى ويحتاجون

, أو االقتصاديةة, أو ة )الثقافي  للعوامل البيئي   وال يبدو أن   ,ةومستوى القدرات العقلي  
 .(63: 2004 الحجار,)ة لديهم عوبات األكاديمي  ,..إلخ( أثٌر في تلك الص  االجتماعية

 من أهم   العصبي   العجز الوظيفي   أن   ظ  وح  م لُ عن أسباب صعوبات التعل   ب  ت  ومن مطالعة ما كُ 
ماغ لعمل الد   العصبي   ة, فالعجز الوظيفي  ة األكاديمي  عوبات التعليمي  بة لتلك الص  العوامل المسب  

ا إلى صعوبات ؤدي بدورهة التي تالنمائي   ةأو أكثر من العمليات النفسي  ود إلى عجز في واحدة يق
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 ةنمائي  صعوبات م إلى تقسيم صعوبات التعل   ة, وعليه تم  دة في المواد األكاديمي  دة ومعق  م متعد  تعل  
 ي  في تحصيله األكاديملميذ لت  اة التي يحتاجها ة األساسي  العمليات النفسي  شير إلى صعوبات في ت

في ظهورها على  سابقة ةذه الصعوبات النمائي  وه, غةالل  و  فكيرالت  و  اكرةالذ  واإلدراك و  االنتباهوهي 
 والكتابة المدارس وتشمل صعوبات القراءة لدى تالمذةالتي تظهر ة األكاديمي  م صعوبات التعل  

 .(Silver, 2004: 4ياضيات )لر  وا الكتابي  عبير الت  و 
الكتابة  وألقراءة ة لم في المواد األكاديمي  أداء تالمذة صعوبات التعل   أن   اتة دراسنت عد  وقد بي  

أداء  ن أن  بي  تُ  ,نةقن  مُ ة ة فردي  قاس باختبارات معياري  عندما تُ  ,ياضياتالر  أو  عبير الكتابي  الت   وأ
قافة المناسبة جة ذكائه والث  مني ودر عمره الز  ب قارنةً منه مُ ع توق  دون المستوى المُ  المفحوص عليها

 .(Mann, 1984: 117-131والتحصيل ) شير إلى تعارض بين االستعدادا يُ مم  ن, للس  
 , وسالمة النظام العصبي  سالمة النظام الحسي  )الكالم( ة فهي  غة الش  ر الل  ب تطو  يتطل  و 

كيرك وكلفانت, ة )قافة المحلي  , والتعرض للغة الث  ة كافية, واستقرار انفعالي  درات عقلي  , وقُ المركزي  
ب يتطل   Oral Language Disorders"" ةفهي  غة الش  (. وتشخيص صعوبات الل  231 :1984

د بين القدرات العقلية الكامنة )اللفظية واألدائية( من جهة, والتحصيل اللغوي الفعلي باعُ تحديد الت  
د ة بحيث يتحد  لغوي  (. واختبارات واألدائي   فظي  كاء )الل  من جهة أخرى, باستخدام اختبارات للذ  

( )األدائي   كاء غير اللفظي  والذ   فظي  كاء الل  نقطة بين الذ   (15إلى  10)د بمقدار يتراوح بين باعُ الت  
ة نقطة في بعض الحاالت األكثر شد   (40)د إلى باعُ , وقد يصل هذا الت  غوي  والتحصيل الل  

(Roman, 1998: 4.) 
 

 السيما:و ة ة النوعي  مائي  موعة من االضطرابات الن  ة بمجفهي  غة الش  كما وترتبط صعوبات الل  
تحدث نتيجة لخلل : التي Receptive Language Disorders"" ةغة االستقبالي  صعوبة الل   -1

, وتؤدي إلى (فيرنييك)ماغ المعروفة بمنطقة األيسر للد   دغي  الص   في منطقة الفص   وظيفي  
ة ضم ة, وتحديد كيفي  األصوات النوعي  تحدث, وسماع اضطراب عمليات اإلنصات إلى المُ 

دراك وفهم ال ة وتي  سالة الص  واستيعاب الر   ,مل(ة )الكلمات والج  وتي  جمعات الص  ت  األصوات معًا, وا 
 (.473-111: 2005, المنقولة )هالهان وآخرون

تحدث نتيجة لخلل : التي "Expressive Language Disorders"ة عبيري  غة الت  صعوبة الل   -2
طق المعروف ة األيسر من األمام, والمسؤول عن الن  خي  لجزء صغير في نصف الكرة المُ  ي  وظيف

عبير لميذ عن الت  التي تؤدي إلى عجز الت  . (Hallahan & Mercer, 2001: 1) "بروكا"بمنطقة 
ة معي  اكرة الس  طق والكالم, أو ضعف القدرة على تقليد الكالم, نتيجة الضطراب الذ  من خالل الن  

فاستعادة الكلمات , , أو إعادة ما تم سماعهالتي تقود بدورها إلى ضعف في استرجاع الكلماتو 
ة إلى عجز في عبيري  غة الت  عبير, كما تؤدي صعوبات الل  في عملية الت   جل نطقها جزء هام  أمن 
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اجهة ل صغيرة, وبالتالي مو م  فردة أو جُ وتركيبها من خالل االقتصار على كلمات مُ  ل  م  بناء الجُ 
طق بسببها صف الن  مل كاملة, كما يت  عبير عن األفكار بجُ صعوبات متعلقة بتنظيم الكلمات والت  

ة مرتبطة بدالالت أفعال غير صحيحة, وأخطاء قواعدي   وصوغبحذف كلمات, وتحريف كلمات, 
 .(229: 1984األلفاظ )كيرك وكلفانت, 

ة( تلك راسة الحالي  ة )موضوع الد  فهي  غة الش  المشكالت المرتبطة بصعوبات الل   ومن أهم  
غة فتالمذة صعوبات الل   "Problems With Syntax" غويةالمشكالت المرتبطة بالتراكيب الل  

ًا ويفسرونها بأكثر من طريقة, وفي فهم ل الغامضة لغوي  م  ة يواجهون مشكالت في فهم الجُ فهي  الش  
ة, اًل غير صحيحة من الناحية القواعدي  م  م في الجملة, كما يمكن أن ينطقوا جُ ستخد  مير المُ الض  

يستمرون في ارتكاب عدد أكبر  مو  م في الن  قد  اًل أطول وأكثر تعقيدًا, ومع الت  م  كما يستخدمون جُ 
 (.480-477 :2005, )هالهان وآخرون ةمن األخطاء النحوي  

المتعلقة  "Problems With Morphology" المشكالت المورفولوجيةإلى إضافة  
أثناء في ة قد يرتكبون أخطاء تتعلق بزمن الفعل فهي  غة الش  حو, فتالمذة صعوبات الل  رف والن  بالص  

الحديث, كالتحدث عن أمر ما حدث في الماضي بصيغة الحاضر, كما يواجهون مشكالت 
 :Hurley, 2004) إلخ .. عبير عن تسلسل األحداثة, وصيغ المقارنة, والت  لكي  ق بصيغة المُ تتعل  

10-11). 
م صعوبات التعل   أهم  أحد والكتابة القراءة م صعوبات تعل   ة دراسات إلى أن  وتشير عد  

فيها يعود إلى الصعوبات  ة للفشل الدراسي  األسباب الرئيسي   ها شيوعًا, وأحد أهم  أكثر ة, و األكاديمي  
ة يعانون من م القراءة والكتابة صعوبات تعل  ذ%( من تالم80) ة, حيث تبين أن  فهي  غة الش  في الل  

%( 15% إلى 10)تصل إلى ما بين نسبتهم  ة, وأن  فهي  غة الش  طق والل  صعوبات على مستوى الن  
 (.CBC News Canada, 2007عليم األساسي عمومًا )من تالمذة مدارس الت  

 عصبي طابع وذات نشأالم   داخلية تكون قدة فهي  غة الش  الل   صعوبات من أن   الرغم علىو 
 التأثير وتستطيع م,التعل   عملية تعديل في دوراً  تلعب ةوالبيئي   ةالتربوي   راتتغي  المُ  ن  أ إال نيرولوجي,

 صعوبات تشخيص تم   ما إذا أنه ةالخاص   ربيةالت   مجال في العاملون ويتفق, فيها إيجاباً  أو سلباً 
, بيده ألخذمساعدته وال الكثير عمل يمكن فإنه ,تلميذال عمر من مبكر وقت فية فهي  غة الش  ل  ال

خاصة  ةواجتماعي   ةوتربوي   ةنفسي   وخدمات مالئم عالجي   تعليم إلى يحتاجغة الل   صعوبات فتلميذ
 ةتعليمي   مشكالت فإن ,بالمناس الوقت في ةلي  التدخ   جراءاتاإل هذه اتخاذ عدم حال وفي, داعمةو 

 تأثيرها يمتد   قدوالتي  ةبوي  والتر  ةالنفسي   المشكالت من العديد إلى وتؤدي روتتطو   تظهر قد ةحاد  
 ةالتعليمي   المراحل إتمام على القدرة وعدم المدرسي   بسر  للت   سبباً  تكون أو, ةدراسي  ال راتقر  مُ ال إلى
دراسة المستوى المورفولوجي )راسة الحالية: , ومما سبق يمكن تحديد موضوع الد  بنجاح حقةالال  
 .(ة والعاديينألكاديمي  م اغة لدى األطفال ذوي صعوبات التعل  لل  
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 غاتها:راسة ومسو  مشكلة الد   -ثانياا 
ة للقراءة والكتابة من خالل م األكاديمي  تشخيص صعوبات التعل   ة دراسات إلى أن  أشارت عد  

ة على المدى يؤدي إلى نتائج إيجابي   ,اة التي تقف خلفهفهي  غة الش  ة لل  مائي  تشخيص الصعوبات الن  
 أنهوالكتابة  القراءة صعوبات تالمذة مع العاملين من كبير عدد بين فاقات   هناكالقريب والبعيد؛ ف

 مستوىة سليمة من متلك حصيلة لغوية شفهي  ي فإنه الخامس ف  الص   في العادي   لميذلت  ا كان إذا
 فإن الخامس ف  الص  من مستوى  كان إذاأو الكتابة ف القراءة صعوبات تلميذ أما الخامس, ف  الص  

 تقدير أحسنعلى  الثالث   أو انيالث   ف  الص   مستوىة تكون من فهي  ة الش  غوي  ل  حصيلته ال
(Kenyon, 2003: 5-6 كما .)  وآخرون  باكر دأك"Baker, et. al 2006" التي دراستهم في 

 ةأهمي  والكتابة على  القراءة صعوبات من ذوي   ن  التالمذة صغار الس   من نةعي   على أجروها
تعلقة المُ الفونولوجية  عوباتة, الص  غوي  راكيب الل  ة )الت  فهي  غة الش  وبات الل  ر عن صعبك  المُ  الكشف

صدار األصواتبالن   حو..إلخ( التي يعانون منها, رف والن  عوبات المورفولوجية للص  , الص  طق وا 
 تأخر إذا أنهو  ,من صعوبات القراءة والكتابة والوقاية للمعالجة المفتاح كونهفي عالجها  لدخ  والت  

 القراءة صعوباتلديهم  ستستمر منهم (%75) حوالي فإنة فهي  غة الش  صعوبات الل   تشخيص
 (.Baker,  et. al, 2006: 3-4حقة )الال   ةعليمي  الت   حلاالمر  حتىوالكتابة 
 زمةالال   ةمائي  الن   العمليات في صورقُ  لديهم الذين الميذت  ال أن   على أخرى دراسات دتأك  كما 

أو من صعوبات في  ماغ,الد   عمل في وظيفي   خلل من يعانون أو ,الكتابةو  القراءة تحصيلل
 فرصة لديهم تكونس ,ةفسي  الن   العمليات على وتدريبهم اكتشافهم تم   ما إذاة فهي  غة الش  مهارات الل  

 شكل ألي   يخضعوا لم ذينال مع مقارنة (%50) عن تزيد بنسبة القراءة صعوبات لتجاوز أكبر
 National Center for the Study of Adult Learning" العالجي   لدخ  الت   أشكال من

and Literacy, 2005, 15-17"  وسينس فوكس من كل  ن . كما بي ""Fuchs & Saenz 

 على بكرةمُ  سن   في تهمُتشخ ص حاال لم الذين ,ةمتقد  ة المُ عليمي  الميذ في المراحل الت  ت  ال أن   2002
 ةوكيفي  , صالن   تركيب فهم في مشكالت لديهم لوحظ ,ةفهي  غة الش  ل  ال في اتصعوب من يعانون أنهم
 المهم غير المحتوى من المهم حتوىالمُ  تمييز في وصعوبات ,المقروءة ةالماد   في األفكار تنظيم
 السعي دون فقط المألوفة وأفكارها غةالل   ناتمكو   على ركيزالت  و , التلخيصية القراءة أثناءفي 

 صوصللن   القراءة متابعة في صعوباتباإلضافة إلى  جديدة, ومفردات علوماتم الكتساب
 الميذت  ال عانييُ  ما غالباً  والتي ة,التقني   عاليةة ن قواعد نحوي  التي تتضم   المقاطع دةمتعد   ويلةالط  
 رككيلمن  (. كما بين كل  Saenz, & Fuchs, 2002: 31-38) تحليلها في صعوبة من

 لتشريح النيرولوجية للبحوث مامراجعته خاللمن  "Kelkar & Sanghavi 2005"وسانجيف 
والكتابة على  القراءة وصعوبات عموماً  مالتعل   صعوبات تالمذة أن   ,المركزي   العصبي   هازالج  
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 هم  وف   ر  ك  ذ  لت   أطول لوقت ويحتاجون ,ةفهي  غة الش  طق والل  الن   في صعوبات لديهموجه الخصوص 
ة معي  الس   اكرةالذ   من المعلومات بعض لفقدان ضونعر  مُ  همن  وأ ,هونه أو يسمعون  يقرؤ  ما واستيعاب

(Sanghavi & Kelkar, 2005: 33-34.) 
 مو  والن   بيعي  ر الط  طو  فل عن الت  انحراف الط  ة ران بشد  الكالم تتأث  و ة فهي  الش  غة الل   أن   دمن المؤك  و 
إحدى  مذوي صعوبات التعل   د  ع  عليه يُ  وبناءً  ,ةاص  م اعتباره من ذوي الحاجات الخحت  يو  وي  الس  

غالبًا  ونيعانة, إذ فهي  الش   غةخلاًل في مستوى أو أكثر من مستويات الل  ظهر بوضوح الفئات التي تُ 
سماع من صعوبة يعانون في الغالب من صعوبات على المستوى )المورفولوجي( فهم 

ف على كتساب مهارات التعر  ي إلى صعوبة في اغة مما يؤدقيقة ألصوات الل  االختالفات الد  
لكية حو )زمن الحديث, صيغ المُ رف والن  الص  , كما يواجهون مشكالت على مستوى الكلمات

مع..إلخ( والج   ىوالمثن  , أحرف اإلشارة, المفرد ر  ث, حروف الج  ر والمؤن  ذك  والمقارنة, المُ 
(Hurley, 2004: 10-11). 

ل أحد غة يمث  لل   "Morphological Level" توى المورفولوجيالمس أن   وترى الباحثة
ة, إذ ة لدى تالمذة المدرسة االبتدائي  م األكاديمي  ر بصعوبات التعل  غوية التي تتأث  المستويات الل  

لميذ وتؤثر على تواصله االجتماعي وتحصيله ب عليها مشكالت وعيوب تظهر في لغة الت  يترت  
م صعوبات التعل  تالمذة  ىللغة لد (المورفولوجي)رنة عيوب المستوى مقال عيس  الن غوي, وأالل  

كذلك و  ,راسي  حصيل الد  كمًا بالت  المرتبط حُ  غوي  بيعيين قد يساهم في تحسين األداء الل  باألطفال الط  
 د  ع  تُ  قد (المورفولوجي) المستوىتشخيص صعوبات  ن  إضافة إلى أ ,االجتماعي  و  فسي  الن   وافقالت  ب

غة لل  المورفولوجي إتقان المستوى  د أن  من المؤك  , فمالتعل  ات للكشف عن وجود صعوب اً هام   اً مؤشر 
 .غةلل   ركيبي  الت   حوي  بالمستوى الن   ويؤثر  الفونولوجي يعتمد على الوعي 

 عليم األساسي  لت  مج لم في مدارس الد  تالمذة صعوبات التعل  لتعامل الباحثة المباشر مع  نظراً و 
ت الحاجة إلجراء هذه الدراسة, حيث الحظت الباحثة ظهور المشكالت اللغوية بوضوح لدى دع

مع أقرانهم العاديين, في المدرسة  غوي  أثناء تفاعلهم الل  في م القراءة والكتابة تالمذة صعوبات تعل  
الذي  , األمر( بشكل خاص  المورفولوجي للغة) شكالت في المستوىمُ ة لديهم عد  ظهرت إذ 
 ل  م  في ضعف القدرة على استخدام جُ ت لمث  , والتي تلهم اليومي  هم وتواصُ متعل  على  اً عكس سلبان

حيحة, غوية الص  لكلمات والقواعد الل  وضعف استخدام العبارات وا ,جردةعقدة أو مُ طويلة أو مُ 
لكلمات الموضوع واختيار ادرة على متابعة غة, وضعف القُ لل   ياق االجتماعي  وضعف إدراك الس  

 .الصحيحة
ة )المورفولوجية( وخاص   ,غويةالل  شكالت ة التي رصدت هذه المُ راسات العربي  ة الد  لقل   ونظراً  

عليم غوي لتالمذة الت  الئمة لتحسين األداء الل  طط المُ دة والخ  ساع  منها, وللمساهمة في البرامج المُ 
فاعل والت   راسي  حصيل الد  على الت   لبي  الس  من تأثيرها  م, وللحد  صعوبات التعل   من ذوي   األساسي  
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شكالت )المورفولوجية( لألطفال ذوي صعوبات جهت الباحثة لدراسة المُ لديهم, ات   االجتماعي  
غة, مما سبق ذكره أثناء استخدامهم لل  في ة من خالل مقارنتهم باألطفال العاديين م األكاديمي  التعل  

 الي: الت   ؤال الرئيسي  راسة بالس  كلة الد  شغات يمكن صياغة مُ من مسو  
, وهل من فروق ةم األكاديمي  غة لدى األطفال ذوي صعوبات التعل  المستوى المورفولوجي لل  )ما 

 فيها ؟(. العاديين بينهم وبين أقرانهم
 :اليةة الت  ي  ساؤالت الفرعغاتها الت  راسة ومسو  شكلة الد  د في مُ حد  المُ  الرئيسي   ؤالالس   عن يتفرع

مستوى  فية األكاديمي  م بين األطفال العاديين واألطفال ذوي صعوبات التعل  هل من فروق  -1
, أسماء المكان, أسماء اإلشارة, أحرف مائر المنفصلةاستخدام الض  ) لمورفيمات الحرةا تحصيل

 ؟م لهذا الهدفم  ص  ( وفق االختبار المُ ر  الج  
مستوى  فية األكاديمي  م اديين واألطفال ذوي صعوبات التعل  بين األطفال العهل من فروق  -2

, زمن الفعل, الضمائر المتصلة, اإلفراد استخدام التذكير والتأنيثدة )قي  مُ لمورفيمات الا تحصيل
 ؟م لهذا الهدفصم  والتثنية والجمع( وفق االختبار المُ 

 المورفولوجي المستوى في ساسي  األمن مرحلة التعليم  انيالث   ف  الص   تالمذة بين فروق من هل -3
 ذوي عاديين,) مجموعتين ضمن الهدف لهذا مصم  المُ  االختبار وفق( ةالكلي   الدرجة) غةلل  

 ؟(مالتعل   صعوبات
 في مالتعل   صعوبات ذوي من األساسي  من مرحلة التعليم  انيالث   ف  الص   تالمذة بين فروق من هل -4

 اإلشارة, أسماء المكان, أسماء المنفصلة, الضمائر تخداماس) ةر  الحُ  المورفيمات تحصيل مستوى
 ذكور,) مجموعتين ضمن نسالج   رتغي  لمُ  تبعاً  الهدف لهذا مم  ص  المُ  االختبار وفق( ر  الج   أحرف
 ؟( إناث

 في مالتعل   صعوبات ذوي من األساسي   من مرحلة التعليم انيالث   ف  الص   تالمذة بين فروق من هل -5
 صلة,ت  المُ  مائرالض   الفعل, زمن أنيث,والت   ذكيرالت   استخدام) دةقي  المُ  رفيماتالمو  تحصيل مستوى
 مجموعتين ضمن نسالج   رلمتغي   تبعاً  الهدف لهذا مم  ص  المُ  االختبار وفق( معوالج   ثنيةوالت   اإلفراد

 ؟(إناث ذكور,)
 في مالتعل   صعوبات يذو  من األساسي   من مرحلة التعليم انيالث   ف  الص   تالمذة بين فروق من هل -6

 رتغي  لمُ  تبعاً  الهدف لهذا مم  ص  المُ  االختبار وفق( الكلية الدرجة) غةلل   المورفولوجي المستوى
  ؟( إناث ذكور,) مجموعتين ضمن نسالج  
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 أهمية الدراسة: -ثالثاا 
 الية:ة الت  قاط الرئيسي  الن  في  ةالحالي   راسةد  ال ةأهمي   كمنت
 

 : ةة نظري  أهمي   -1

 Oral Language"ة فهي  غة الش  الل   وصعوبات, عام بشكل مالتعل   صعوبات في البحث -أ

Disorders" والمشكالت المورفولوجية " Problems With Morphology" خاص   بشكل, 
لقاء والعالج, شخيصالت   لبُ وسُ  واألعراض واألسباب عريفالت   حيث من  أهم   على وءالض   وا 
 .ةالحالي   راسةبالد   العالقة ذات ابقةالس   راساتالد  
م وتالمذة صعوبات تعل   متعل  ال صعوبات تالمذة وهم ةالحالي   راسةبالد   فةستهد  المُ  الفئةة أهمي   -ب
 األكاديمي   حصيلت  ال في منهم عق  تو  المُ  المستوى ذلك تحقيق على قدرتهم عدمل, ةفهي  غة الش  الل  
 .لذلك لهمتؤه   ةعقلي   قدرات يملكون أنهم رغم, نفسه منيلز  من العمر ا العاديينب مقارنةغة والل  
التي تهتم عوقين لمُ لة ربية الخاص  لت  لة الحديثة ربوي  هات الت  وج  مع الت  ة الحالي   راسةد  التجاوب ت -ج
 ةالمشكالت النمائي  على تجاوز  اإلعاقات المختلفةذوي  ةساعدمل المبكرين لشخيص والتدخ  الت  ب

ة مهم في المجاالت األكاديمي  تقد  ال تكون عائقًا يحول دون ي تواجههم, كي لتا ةواألكاديمي  
  .األخرى

 العاديين أقرانهم مع التعل م صعوبات تالميذ مقارنة على عملت التي المحلي ة الد راسات انعدام -د
 .الباحثة علم بحسب سورية في لل غة( المورفولوجي) المستوى في

 

 ة:ة تطبيقي  أهمي   -2
 وأولياء المربين فيديُ  من خالل تصميم اختبارغة لألطفال المستوى )المورفولوجي( لل   تشخيص -أ

ة وأبرزها مائي  قة باإلعاقات الن  غوية المتعل  المشكالت الل   بمجال المهتمين من وغيرهم األمور
 م.صعوبات التعل  

رها, من تطو   ا, األمر الذي يحد  ل المبكرين الكتشاف اإلعاقة ومعالجتهة الكشف والتدخ  أهمي   -ب
 نهم العاديين. اقر أدمجهم مع أفراد هذه الفئة لا يساعد مم  
 ة بالمعوقين, للحد  بية الخاص  ر ة النتائج التي قد تفيد أولياء األمور والعاملين في مجال الت  أهمي   -ج

 .ممن تدهور مهارات القراءة لدى أبنائهم من ذوي صعوبات التعل  
 تستهدف التي ةدريبي  الت   للبرامج خطيطالت   في تسهم قد التي مقترحاتال إلى لالتوص   ةأهمي   -د

 عوبات.تجاوز تلك الص   في ةاألهمي   بالغ أثر من له مال   ,معل  الت  تالمذة صعوبات 
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 راسة:أهداف الد   -رابعاا 
مستوى  فية ديمي  األكام عل  بين األطفال العاديين واألطفال ذوي صعوبات الت  تعرف الفروق  -1

أحرف , أسماء المكان, أسماء اإلشارة, استخدام الضمائر المنفصلة) ةر  لمورفيمات الحُ ا تحصيل
 م لهذا الهدف.صم  ( وفق االختبار المُ رالج  
مستوى  فياألكاديمية م علُ بين األطفال العاديين واألطفال ذوي صعوبات الت  تعرف الفروق  -2

اإلفراد , زمن الفعل, الضمائر المتصلة, استخدام التذكير والتأنيث)دة قي  مُ لمورفيمات الا تحصيل
 .م لهذا الهدفم  ص  ( وفق االختبار المُ والتثنية والجمع

التعرف إلى الفروق بين الذكور واإلناث ذوي صعوبات التعُلم في المستوى المورفولوجي  -3
 للغة.
م بحث في مجال صعوبات التعل  وصيات التي قد تغني الل إلى مجموعة من الت  وص  الت   -4

 غة على وجه الخصوص.عمومًا, وصعوبات الل  
 

 راسة:ات الد  فرضي   -خامساا 
لمورفيمات ا مستوى تحصيل فيداللة  الإحصائيًا عند مستوى  ما من فرق دال  ة األولى: الفرضي  

( ر  أحرف الج  , أسماء المكان, أسماء اإلشارة, استخدام الضمائر المنفصلةضمن مجاالت ) ةر  الحُ 
ذوي صعوبات  –الميذ )عاديين م لهذا الهدف ضمن مجموعتين من الت  صم  وفق االختبار المُ 

 م(.التعل  
لمورفيمات ا مستوى تحصيل فياللة  د  الإحصائيًا عند مستوى  ما من فرق دال   انية:ة الث  الفرضي  

اإلفراد والتثنية ائر المتصلة, , زمن الفعل, الضماستخدام التذكير والتأنيثدة ضمن مجاالت )قي  مُ ال
ذوي  –الميذ )عاديين م لهذا الهدف ضمن مجموعتين من الت  م  ص  ( وفق االختبار المُ معوالج  

  م(.صعوبات التعل  

 غةلل   المورفولوجي المستوى في اللةالد   مستوى عند إحصائياً  دال   فرق من ما: الثةالث   ةالفرضي  
 ذوي, عاديين)التالميذ من مجموعتين ضمن الهدف لهذا مم  ص  لمُ ا االختبار وفق( ةالكلي   الدرجة)

 (. مالتعل   صعوبات
من  انيالث   ف  الص   تالميذ بين اللةالد   مستوى عند إحصائياً  دال   فرق من ما: ابعةالر   ةالفرضي  
 االختبار وفق ةر  الحُ  المورفيمات تحصيل مستوى في مالتعل   صعوبات ذوي من ساسي  األالتعليم 

 (.إناث, ذكور) نسالج   رتغي  لمُ  تبعاً  الهدف لهذا مصم  المُ 
من  انيالث   ف  الص   تالميذ بين اللةالد   مستوى عند اً إحصائي   دال   فرق من ما: الخامسة ةالفرضي  
 االختبار وفق دةقي  المُ  المورفيمات تحصيل مستوى في مالتعل   صعوبات ذوي من األساسي  التعليم 

 (.إناث, ذكور) نسالج   رتغي  لمُ  تبعاً  هدفال لهذا مم  ص  المُ 
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من  انيالث   ف  الص   تالميذ بين اللةالد   مستوى عند إحصائياً  دال   فرق من ما: ادسةالس   ةالفرضي  
 وفق( ةالكلي   الدرجة) غةلل   المورفولوجي المستوى في مالتعل   صعوبات ذوي من األساسي  التعليم 
 (.إناث, ذكور) نسالج   رلمتغي   عاً تب الهدف لهذا مم  ص  المُ  االختبار

 

 ة:عريفات اإلجرائي  راسة والت  مصطلحات الد   -سادساا 
 واإلحصائي   شخيصي  ليل الت  الد  حد دها : Learning Disabilities" "مصعوبات التعل   -1

حصيل بانخفاض الت   "DSM-IV-TR 2000" ةل  عد  ابعة المُ الطبعة الر   -ةلالضطرابات العقلي  
ة )قراءة, كتابة, تعبير كتابي, رياضيات( بناًء في واحدة أو أكثر من المجاالت األكاديمي   راسي  الد  

بالعمر  قارنةً ع مُ توق  من المُ  حصيل أقل  لميذ على اختبار فردي ُمقن ن, يكون فيه الت  على أداء الت  
ة, وال طلبات الحياة اليومي  ومت شاط المدرسي  كاء العام, مما يعيق الن  ة, والذ  مني, والقدرات العقلي  الز  

عليم ة )اختالف اللغة وعوامل ثقافية, أو الت  حصيل هذا ناتجًا عن عوامل بيئي  يكون انخفاض الت  
(, بل يرتبط ف عقلي  ة, أو تخل  إعاقة )حسي   غير الكافي وغير المناسب(, وال يكون ناتجًا عن أي  

ة )إدراك بصري, أو إدراك مائي  الن  حصيل باضطراب واحدة أو أكثر من العمليات انخفاض الت  
تها من فرد آلخر, ويمكن أن ترتبط التي تختلف شد  و غة( سمعي, أو نقص انتباه, أو ذاكرة, أو الل  

ق وافُ ات, أو اضطرابات الت  ي مفهوم الذ  ة )تدن  م باالضطرابات االجتماعي  صعوبات التعل  
 شاط, أو العدوان(.ة, أو فرط الن  دفاعي  , أو االنواصل االجتماعي  االجتماعي, أو اضطراب الت  

 (.  9-8: 2012, الشحاذة)
ًا في ف إجرائي  ُيعر  : "Student With Learning Disabled "متعل  الصعوبات تلميذ  -2
, ويعاني من انخفاض عليم األساسي  اني للت  الث   ف  ه تلميذ من مستوى الص  بأن  ة راسة الحالي  الد  
ياضيات )وفق ة للقراءة أو الكتابة أو الر  واحدة أو أكثر من المواد األكاديمي   في راسي  حصيل الد  الت  
, وحاصل "رافن"ُمقن ن  ذكاءاختبار وفق ط ه عن المتوس  ئدرجة ذكا ال تقل  ة(, و ت المدرسي  جال  الس  

ة فظي أو درجة المقياس الكلي  فظي أو المقياس غير الل  على درجة منخفضة على المقياس الل  
ة, وال يكون انخفاض عليمي  عوبات الت  عن الص   لي  للكشف األو   "مايكلبست"م تقدير ل  بحسب سُ 

ة, حرمان ة, اجتماعي  ة )اقتصادي  عليم أو عوامل بيئي  ي مستوى الت  حصيل لديه ناتجًا عن تدن  الت  
صل على ويحة(, ة, حركي  ة, عقلي  ة, بصري  إعاقة )سمعي   غة(, أو ناتجًا عن أي  , تباين الل  ثقافي  
ف بذلك غة, وُيصن  ط وفق )اختبار تحديد مستوى المهارات )المورفولوجية( لل  دون المتوس  درجة 
 ." "DSM-IV-TRة الواردة في الـشخيصي  م وفق المعايير الت  التعل  صعوبات  ي  ذو من ه على أن  

هي مجموعة غير : "Problems Morphology"المشكالت المورفولوجية  -3
ة(, ة والمكاني  ماني  رف وتوابعها الز  غة )الص  ق بقواعد الل  ة التي تتعل  غوي  لمشكالت الل  متجانسة من ا

غة حو, فتالمذة صعوبات الل  رف والن  قة بالص  تعل  المُ , و فهي  غة المنطوقة أثناء الكالم الش  وقواعد الل  
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ما حدث في  عن أمر  ث أثناء الحديث, كالتحد  في ق بزمن الفعل ة قد يرتكبون أخطاء تتعل  فهي  الش  
ة, وصيغ المقارنة, لكي  ق بصيغة المُ الماضي بصيغة الحاضر, كما يواجهون مشكالت تتعل  

  (. Hurley, A, 2004: 10-11عبير عن تسلسل األحداث )والت  
 Student With Problems" شكالت مورفولوجيةلميذ الذي يعاني من م  الت   -4

Morphology" :  من اني الث   ف  ه تلميذ من مستوى الص  بأن  ة راسة الحالي  ف إجرائيًا في الد  ُيعر
ة الواردة في شخيصي  م وفق المعايير الت  , ويعاني من صعوبات التعل  عليم األساسي  لت  مرحلة ا

غوية المورفولوجية في , ويعاني من انخفاض في مستوى المهارات الل  DSM-IV-TR"ـ"ال
 مجالين:
, أسماء المكان, أسماء مائر المنفصلةاستخدام الض  الت )ضمن مجا ةر  لمورفيمات الحُ ا -أ

 م لهذا الهدف.صم  ( وفق االختبار المُ رأحرف الج  اإلشارة, 
مائر , زمن الفعل, الض  استخدام التذكير والتأنيثدة ضمن مجاالت )مقي  اللمورفيمات ا -ب

 لهدف.م لهذا ام  ص  ( وفق االختبار المُ اإلفراد والتثنية والجمعصلة, ت  المُ 
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 انيالث   الفصل
 اإلطار الن ظري  للد راسة

ل: صعوبات الت عل م  .المحور األو 
 .اني: مهارات المستوى المورفولوجي لل غةالمحور الث  
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 لالمحور األو  
 مصعوبات التعل  

 

 م.مفهوم صعوبات التعل   -لا أو  
 م.تعريف صعوبات التعل   -ثانياا 
 م.تشخيص صعوبات التعل   َمحك ات -ثالثاا 
 م.أسباب صعوبات التعل   -رابعاا 

 م.تصنيف صعوبات التعل   -خامساا 
 ة.عوبات األكاديمي  ة بالص  مائي  لن  عالقة الصعوبات ا -سادساا 
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 انيالفصل الث  
 راسةللد   ظري  اإلطار الن  

 المحور األول
 

 م: صعوبات التعل  أولا 
حيث المفهوم م من صعوبات التعل  ة ة الحالي  راسللد   ظري  الن   اإلطارل من محور األو  ال تناول

دة, ومن ثم م  عت  ة مُ ة مستندة إلى معايير علمي  ة إكلينيكي  وصفي  ذي داللة  كمفهوم علمي  عريف والت  
ومن  ة,ربية الخاص  ك الت  ح  وم  , ك االستبعادح  , وم  دباعُ ك الت  ح  لة بم  تمث  ات تشخيصها المُ حك  شرح م  

 هاز العصبي  ة, وصعوبات الج  مائي  الن  األسباب لة بتمث  م المُ التعل  أسباب صعوبات  ثم تحديد
رة لإلصابة فس  ظريات المُ االنتقال إلى الن  ة, ثم واألسباب البيئي  ة, , واألسباب الوراثي  المركزي  

إلدراك, واالنتباه, ة )لم نمائي  إلى صعوبات تعل  م تعل  الصعوبات م, ومن ثم تصنيف بصعوبات التعل  
, عبير الكتابي  , والت  لقراءة, والكتابةة )لم أكاديمي  غة(, وصعوبات تعل  فكير, والل  اكرة, والت  ذ  وال
 , وأخيرًا بيان أهم  ةعوبات األكاديمي  ة والص  مائي  عوبات الن  بيان العالقة بين الص  و  ياضيات(,والر  

 .م عموماً زة لتالمذة صعوبات التعل  مي  الخصائص المُ 
 

 م:التعل  مفهوم صعوبات 
م, فعلى ل في البحث في مفهوم صعوبات التعل  ائد األو  الر   "Kirk, 1963" صموئيل كيرك د  ع  يُ 

د مجموعة من الخصائص حين حد   ة,ة ومنهجي  ة وبطريقة علمي  ل مر  يده ظهر المصطلح ألو  
حاالت هم عن زُ مي  التي تُ ة, و مائي  ة أو الن  م األكاديمي  فرد مصاب بصعوبات التعل   ة لكل  ز  مي  اعتبرها مُ 

ة م ناتجة عن اضطرابات وظيفي  فصعوبات التعل   .راسي  ر الد  م والتأخ  وبطء التعل   ف العقلي  خل  الت  
ة )بصري  ة عاقات حسي  , وليست نتيجة مباشرة إلالمركزي   هاز العصبي  )أي في وظيفة وعمل( الج  

اضطرابات في مهارات االستماع أو ن بها من المصابو  ة, ويعانية أو انفعالي  ة( أو حركي  أو سمعي  
ط ة من مستوى متوس  عون بقدرات عقلي  ياضيات, مع أنهم يتمت  و الر  ئة أهج  القراءة أو الكتابة أو الت  

 (.Bateman, & Chard, 1995: 7-8أو أعلى )
 

رة, وكلمة بك  المُ فولة في الط  ة مائي  ًا من االضطرابات الن  فرعًا ثانوي  م التعل   صعوباتر عتب  تُ و 
من وجود انحراف في  ال بد  لذلك  م بالعمر,االضطراب مع التقد  ة تشير إلى استمراري   نمائي  
غة لدى فكير أو الل  اكرة أو الت  ة لإلدراك أو االنتباه أو الذ  فسي  راجع في العمليات الن  الت  ك مو  الن   بروفيل

 الو  نجازاإلفي اآلخرين أقرانه العاديين مع  هتساويف لديه, أو عدم لميذ, أو وجود سوء تكي  الت  
دون  نجازاإل, أو الكتابة, حيث يكون ذلك عبير الكتابي  الت   وأالحساب,  وألقراءة, ما في اسي  
ة من مستوى لميذ لديه قدرات عقلي  الت   أن   إلى نبيهالت  مع ة, ه والخبرة المدرسي  لعمر ع بالنسبة توق  المُ 
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تعارض بين هناك  أن  (, كما DSM-IV-TR, 2000: 51انًا )ط أحيط أو فوق المتوس  متوس  
في  يؤدي إلى تناقص واضح ودال  الذي  "Achievement"حصيل والت  " Aptitude" االستعداد

لى صعوبة في تطبيق المهارة األكاديمي  , و حصيل الدراسي  الت   ة, ة اليومي  ة في المواقف الوظيفي  ا 
في الحاجة إلى  ربوي  ل الت  دخ  الت   ة بدرجة تبرر  عليمي  ت  عوبات الة في الص  من وجود شد  البد و 

بين درجات  هو وجود انحرافين معياريين أو أكثر للفرقر العام ة, والمؤش  ربية الخاص  إجراءات الت  
 :Hallahan & Mercer, 2002كاء وذلك بحسب االختبار المستخدم )حصيل وقياس الذ  الت  

ر تأث  غير مُ حصيل عندما يكون انخفاض الت  ة وجد بصفة عام  ت مالتعل   صعوبات (, كما أن  67
أو  ةئ, أو العوامل الثقافي  ي  دريس الس  , أو الت  ةعليمي  الت   صر  نقص الفُ لميذ كروف المحيطة بالت  بالظ  

, بل (17-16 :1984كيرك وكلفانت, ) راسي  حصيل الد  في الت   ن العادي  بايُ أو الت   ,ة االجتماعي  
في  نيرولوجي ذي طابع نفسي   لقصور عصبي  ة وبات ناتجة عن أسباب نمائي  عتكون تلك الص  

مستوى  للمخ, كما أن   اتجة عن خلل األداء الوظيفي  الن  ة ي  مائات الن  واحدة أو أكثر من العملي  
 (.13-11: 2005)الزراد,  اتعاقأي من اإلط والمرتفع, وال ترجع إلى كاء يتراوح بين المتوس  الذ  

الميذ والذين ال مجموعة غير متجانسة من الت   م ليضم  صطلح صعوبات التعل  م مستخد  ويُ 
ة المعروفة للمعوقين, ويوجد عدد كبير منهم متأخرون في يتواءمون تمامًا مع الفئات التقليدي  

غة, كما يقعون خلف أقرانهم العاديين ة في استخدام الل  و لديهم القدرات الخاص  متن ال الكالم, أو
م بالطرق المعتادة مع أنهم ليسوا ة, وغير قادرين على التعل  ة أو البصري  معي  المدركات الس   في نمو  

م ألسباب مختلفة, وما لون مجموعة غير متجانسة ألنهم يفشلون في التعل  ًا, ويشك  فين عقلي  تخل  مُ 
نحراف في حصيل واالة والت  باعد بين القدرات العقلي  واحد على األقل وهو الت   مظهريجمع بينهم 

 (.85: 1990القدرات )عبد الرحيم,  نمو  
وبطء  راسي  أخر الد  م عن مفاهيم أخرى كثيرة قريبة منه كالت  ويختلف مفهوم صعوبات التعل  

ها تشترك م في األسباب الكامنة وراءها, ولكن  م, وهذه الحاالت تختلف عن صعوبات التعل  التعل  
ر ة أو تأخ  يرتبط بإعاقة عقلي  راسي أخر الد  يل؛ فالت  حصمعها في مظهر واحد وهو انخفاض الت  

ويكون هذا ة, راسي  لميذ في مجال أو في كل المجاالت الد  يؤدي النخفاض تحصيل الت   عقلي  
 ه عادة ما يستقر  ط, بل إن  االنخفاض شبه ثابت في كل األوقات, وال يصل إلى المستوى المتوس  

-28: 2005)هالهان وآخرون,  اً ًا أو نوعي  ر عام  أخ  الت  واء أكان ط سالمستوى دون المتوس   في
29). 
ونقص  ثقافي  وال   ة كالحرمان االقتصادي  ة أو بيئي  نتيجة لعوامل خارجي   راسي  ر الد  أخ  ويحدث الت   

ة واالضطرابات واإلعاقة الحسي   ف العقلي  خل  ة كالت  وعوامل داخلي   ,غير الكافيعليم م والت  ص التعل  ر  فُ 
من الذي الز   فيشير إلى أن   مبطء التعل  أما , (17-16 :1984)كيرك وكلفانت, ديدة ة الش  فعالي  االن

والبيئة  نفسه ة أطول مقارنة بأقرانه من العمرم المهام األكاديمي  لميذ في فهم وتعل  يستغرقه الت  



- 16 - 
 

في  لميذ العادي  ه الت  من الذي يستغرقم يستغرق تقريبًا ضعف الز  لميذ بطيء التعل  ة, فالت  عليمي  الت  
ة خاصة, ومن حيث نسبة ة باستخدام طرائق تعليمي  الت عالجي  يحتاج إلى تدخ  بالتالي و م, التعل  
ن )أبو فخر ن  ق  من الوسط في اختبار ذكاء مُ  قل  م يقع في مستوى ألميذ بطيء التعل  كاء, فالت  الذ  
 .(59-58: 2008, آخرون و 
 

 م:تعريف صعوبات التعل   -ثانياا 
ة فقد ظهرت عد   ,مالتعل  ابقة في تحديد مفهوم صعوبات ة الس  انطالقًا من العناصر الرئيسي       

وضع تعريف  محاولةً  ,مة بميدان صعوبات التعل  هات المهتم  والج  من الباحثين تعريفات لعدد 
 ريفاتعتلك الت   م  ابقة, ومن أهم, والتي استندت فيها إلى المعايير الس  ح مفهوم صعوبات التعل  يوض  

  مها كل من:التي قد  
ها اضطراب في واحد أو م بأن  ف صعوبات التعل  : الذي عر  "Kirk 1962" ركيك تعريف -1

الحساب أو بالكتابة أو بالقراءة أو بغة أو الل  بأو طق رتبطة بالن  ة المُ أكثر من العمليات األساسي  
ة أو خ, أو اضطرابات سلوكي  ة في المُ ت وظيفي  ي, والتي تنشأ عن احتمال وجود اضطراباهج  الت  ب

ة ة أو الثقافي  العوامل البيئي   أو ي  أو الحرمان الحس   ر العقلي  أخ  من الت   ألي   , وال تكون نتيجةً ةانفعالي  
(Kirk & Kirk, 1982: 20.) 

جنة ل  لت هذه الوقد تشك  (: 1969عاقين )ة لألطفال الم  ة القومي  جنة الستشاري  تعريف الل   -2
جنة تعريفها مت الل  من أجل وضع تعريف دقيق وأكثر قبواًل وتحديدًا, وقد قد   (ركيك)بقيادة 

عوبات األطفال ذوي الص   , حيث أشار إلى أن  (1969)عام  (91/230) رقم نًا بالقانونتضم  مُ 
ن م )النوعية( هم األطفال الذين يعانون من اضطراب في واحدة أو أكثر مة بالتعل  الخاص  
غة المنطوقة أو المكتوبة, ويظهر ب  فهم أو استخدام الل  ة, والتي تتطل  ة األساسي  فسي  ات الن  العملي  

فكير, أو الكالم, أو القراءة, أو الكتابة, أو القدرة على االستماع, أو الت  نقص هذا القصور في 
ة, والخلل صابة الدماغي  ة, واإلهجئة, أو الحساب, ويتضمن المفهوم حاالت اإلعاقة اإلدراكي  الت  
ة, وعسر القراءة, وال يتضمن هذا المفهوم األطفال الذين مائي  البسيط, والحبسة الن   الوظيفي   خي  المُ 

 عقلي   فتخل  ة أو ة أو حركي  ة أو سمعي  م ترجع إلى إعاقات بصري  يعانون من صعوبات في التعل  
 (.15: 2001)أبو فخر,  أو اقتصادي   أو ثقافي   أو بيئي   اضطراب انفعالي   أو

ة حدة األمريكي  ربية للواليات المت  أصدر مكتب الت   (:1977ة )ئحة الفدرالي  تعريف الال   -2
م في , والتي شملت ضوابط تحديد األطفال ذوي صعوبات التعل  (1977)ة عام ئحة الفدرالي  الال  

ابق: عريف الس  ذي يشبه الت  الي العريف الت  , وهذه الضوابط أجازت الت  (94/142رقم )ظل قانون 
ة ة األساسي  فسي  ات الن  أو أكثر من العملي   ةة تعني اضطرابًا في واحدم النوعي  صعوبات التعل  

ر عن نفسها في نقص عب  غة المنطوقة أو المكتوبة, والتي تُ مة في فهم أو في استخدام الل  ستخد  المُ 
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ة أو ات الحسابي  فكير أو العملي  ة أو الت  ات الحسابي  أو عدم اكتمال القدرة على إجراء العملي  
 ة, والخلل الوظيفي  ماغي  , واإلصابات الد  عويق اإلدراكي  ة, ويشمل المصطلح حاالت الت  ياضي  الر  
ة, وال يشمل المصطلح األطفال الذين لديهم مشكالت مائي  ة الن  البسيط, والحبسة الكالمي   خي  المُ 
أو اضطراب  ر عقلي  ة أو تأخ  ة أو حركي  ة أو سمعي  ري  م تكون أساسًا نتيجة إلعاقات بصتعل  

 (. 114: 1998)الزيات,  أو اقتصادي   أو ثقافي   أو حرمان بيئي   انفعالي  
فل الذي الط   هو مفل الذي يعاني من صعوبات في التعل  الط   :"1979 ،عثمان"تعريف  -3

, وال يستطيع راسي  وخارج الفصل الد  تاحة داخل م المُ ال يستطيع اإلفادة من خبرات وأنشطة التعل  
ًا أو ف عقلي  تخل  فل المُ ن ذلك الط  له قدراته إليه, وال يتضم  ن الذي تؤه  مك  أن يصل إلى مستوى الت  

 (.28: 1994ًا )دبيس, ًا أو حسي  عاق جسمي  المُ 
م هم أولئك الذين األطفال ذوو صعوبات التعل   :"Clements, 1996 "تعريف كليمنتس -4

مستوى ذكائهم هو من  طفيف, وبأن   خي  مُ  هم يعانون من خلل وظيفي  تشخيص حالتهم على أن   م  ت
ة تتراوح ة وسلوكي  ط أو فوقه بقليل, ويواجهون صعوبات تعليمي  ط أو أدنى من المتوس  مستوى متوس  

تتجلى على  , والتيالمركزي   هاز العصبي  ديدة, تقترن بانحرافات في وظيفة الج  بين الطفيفة والش  
ة أو الوظيفة اكرة أو االنتباه أو االندفاعي  غة أو الذ  شكل اضطرابات في اإلدراك أو المفاهيم أو الل  

رات ذبات أو تغي  قد تكون نتيجة لتذب   هاز العصبي  , وهذه االنحرافات في وظيفة الج  …ة الحركي  
ر أو بك  مُ  حرمان حسي  لخ أو لمُ صابة في اإلة أو ة حيوي  شذوذات كيميائي  لة( أو ة )وراثي  جيني  
 (. 38: 2008, وآخرونسباب مجهولة )أبو فخر أل

ظ من تلك الح  ها, ويُ ذكر أهم   م تم  أخرى كثيرة لمصطلح صعوبات التعل   ريفاتوهناك تع
 مجموعة من العناصر المشتركة: اتعريفالت  
, والذي يكون سببه كزي  المر  هاز العصبي  في الج   م ناتجة عن خلل وظيفي  صعوبات التعل   -1

فكير أو اكرة أو الت  ة لإلدراك أو الذ  مائي  ات الن  ة أو اضطراب العملي  ة حيوي  ة أو كيميائي  عوامل وراثي  
 غة أو االنتباه.الل  
من  ة أو أي  ة أو الحركي  ة أو البصري  معي  ة الس  م ال تكون نتيجة لإلعاقات الحسي  صعوبات التعل   -2

 .قلي  ف العحاالت التخل  
ة أو ة أو االقتصادي  قافي  ة والث  م ال تكون نتيجة لحاالت الحرمان البيئي  صعوبات التعل   -3

 م.ة أو نقص فرص التعل  االجتماعي  
ر في صعوبات غة أو االنتباه تؤث  فكير أو الل  اكرة أو الت  ة لإلدراك أو الذ  مائي  م الن  صعوبات التعل   -4

 والحساب. عبير الكتابي  ءة والكتابة والت  ة للقرام األكاديمي  التعل  
 .راسي  ف الد  والتخل   راسي  ر الد  م وعن حاالت التأخ  م تختلف عن بطء التعل  صعوبات التعل   -5
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ط إلى فوق م بين المتوس  يقع مستوى ذكاء األطفال الذين يشملهم مصطلح صعوبات التعل   -6
ه يعاني ن  أط على فل دون المتوس  ن فيها ذكاء الط  ط, وال يمكن اعتبار الحاالت التي يكو المتوس  

 العكس صحيح. م, ولكن  من صعوبات تعل  
 

 م:تشخيص صعوبات التعل  معايير  -ثالثاا 
م دة لتمييز حاالت صعوبات التعل  م  عت  ات المُ حك  ة والم  خيصي  هناك مجموعة من المعايير التش  

 ف العقلي  هة كحاالت التخل  شاب  حات المُ ة وبعض المصطلربية الخاص  عن غيرها من فئات الت  
 تلك المعايير ما يلي: م, ومن أهم  وبطء التعل   راسي  ر الد  أخ  والت  

 

 ن معيارين فرعيين هما:والذي يتضم  ن: باي  د أو الت  باع  معيار الت   -1
 اإلنجازو امنة ة الكأو بين القدرات العقلي   حصيل:كاء والت  ن بين الذ  باي  د أو الت  باع  الت   -أ
واألداء  راسي  حصيل الد  م هو وجود تفاوت ملحوظ بين الت  ز تالمذة صعوبات التعل  مي  , فما يُ الفعلي  

ة تكون من مستوى قدراتهم العقلي   أن   ظُ الح  كاء, فيُ والذي ال ينسجم مع مستوى الذ   ,فيهع ق  تو  المُ 
القراءة ك ,ةصيلهم في المواد األكاديمي  ط ولكنهم في نفس الوقت يكون تحط أو فوق المتوس  متوس  
 .والعقلي   مني  قارنة بأقرانهم من نفس العمر الز  ع منهم مُ توق  دون المستوى المُ  ,مثالً 

غة, الحركة, القدرة اكرة, الل  كاالنتباه, الذ  ة داخل الفرد: فسي  ات الن  العملي   د في نمو  باع  الت   -ب
إذ ة, فسي  مييز.., وغيرها من هذه العمليات أو الوظائف الن  لت  ة, إدراك العالقات, اة الحركي  البصري  

ر في بعضها اآلخر, كأن ويتأخ   ,في بعض هذه الوظائف لميذ ينمو بشكل طبيعي  الت   أن   ظُ الح  يُ 
.., معي  واإلدراك الس   أو اإلدراك البصري   ق الحركي  ناسُ ر في الت  غة ويتأخ  ينمو بشكل مالئم في الل  

 والحساب عبير الكتابي  ة للقراءة والكتابة والت  تأثيرها على المجاالت األكاديمي   والتي لها
 .(27-22: 1984)كيرك وكلفانت, 

ة عريفات الخاص  لت  امراجعة  إن   "Chalfant, 1984" كلفانتن فقد بي   الستبعاد: معيار -2
من حاالت  أي  عن  جةفيها ناتحصيل انخفاض الت  أن تكون حاالت ت د  استبع  م بصعوبات التعل  

قيصة ة, أو الن  ج  عال  ة غير المُ الحاد  ة( ة أو سمعي  صري  ة )بحسي  ة أو اإلعاقة الالعقلي  عاقة اإل
ة, كذلك الصحي  ضطرابات شكل من أشكال اال أي  ة, أو حركي  العاقة اإلة, أو سمي  ة الج  العصبي  

ر أخ  م أو الت  عن حاالت بطء التعل   حصيل فيها ناتجاً استبعاد تلك الحاالت التي يكون انخفاض الت  
ة, أو الحاالت أو االضطرابات االنفعالي   ,والعاطفي   ف االجتماعي  , أو حاالت سوء التكي  راسي  الد  
ابقة عناصر جميع المحاور الس   د  ع  ئة, وتُ ة السي  ة واالقتصادي  ة والبيئي  قافي  اتجة عن العوامل الث  الن  
     .(Chalfant, 1984: 9)بعاد االست ك  ح  ة في م  هم  مُ 
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لميذ كبيرة م التي يعاني منها الت  صعوبات التعل   أن   والتي تشير إلى: ةربية الخاص  الت  معيار  -3
, وتحتاج إلى برامج العادي   ف  ة في الص  قليدي  دة, بحيث ال يمكن عالجها باألساليب الت  ومعق  

ة في تعليم قليلة الفاعلي   وتكون ,مالئمةة غير لعادي  ة اربوي  ة خاصة, فالخدمات الت  وأساليب تربوي  
ة من حيث األساليب والمنهاج والبرامج ب توفير خدمات خاص  ا يتطل  م, مم  تالمذة صعوبات التعل  
 (.133: 1991)الزراد,  دريب الخاص  والمعلمين من ذوي الت  

 :Response To Intervention (R.T.I)ل دخ  الستجابة للت   عيارم -4
ة ة األمريكي  ة العقلي  ة, وأنظمة الصح  القوانين االتحادي   "Gresham, 2002"انتقد غريشام      

ة, والتي تحرم عليمي  عوبات الت  ضة للص  ناق  ة, وأحيانًا مُ ة وغير منطقي  م تعريفات ضبابي  قد  بوصفها تُ 
نالك نسبة غير قليلة ة, فيما هربية الخاص  شريحة كبيرة من األفراد من االستفادة من برامج الت  

ق العدالة ى هذه البرامج دون أن تكون بحاجة إليها, ولذلك دعا إلى تقديم تعريفات بديلة تحق  تتلق  
 (.116: 2012المنشودة في توزيع هذه البرامج )مقلد, 

 

 م:صعوبات التعل  أسباب  -رابعاا 
ة إلى األسباب المؤدي   ة عنة والعربي  راسات األجنبي  في البحوث والد   ب  ت  من مراجعة ما كُ 

ين في هذا المجال عن سبب بين الباحثين والمختص   فاق عام  ه ال يوجد ات  ن أن  م, تبي  صعوبات التعل  
دة, تتضافر فيما بينها متعد   اً بابهناك أس ن أن  بي  م, بل ت  ر صعوبات التعل  واحد مسؤول عن تطو  

غة, وتقود بدورها إلى فكير والل  اكرة والت  االنتباه والذ  ة لإلدراك و مائي  وتقود إلى تدهور في القدرات الن  
ات, ويمكن ياضي  والر   عبير الكتابي  ة في القراءة والكتابة والت  م المواد األكاديمي  صعوبات في تعل  

 ة:بات بثالثة أنواع رئيسي  سب  حصر تلك المُ 
ة راسات الطبي  في الد  نة والمتضم  : المركزي   هاز العصبي  ة في الج  الضطرابات الوظيفي   -1
خ, إصابة المُ  أن   على راسات في هذا اإلطارت معظم الد  ة, فقد دل  فسيرات النيرولوجية العصبي  والت  

م, إذ يمكن أن تؤدي اإلصابة في ة لصعوبات التعل  خ البسيط من األسباب الرئيسي  أو خلل المُ 
رة وصعوبات في فولة المبك  في الط   و  مر في الن  أخ  خ إلى ظهور سلسلة من جوانب الت  نسيج المُ 

في ة, والتي يمكن أن تحدث غوي  القراءة واختالل الوظائف الل   سركعُ  ,بعدفيما  م المدرسي  التعل  
 :Poblano, et. al, 2002) أثناء الوالدة, أو بعد الوالدةفي أثناء الحمل )قبل الميالد(, أو 

%( لدى 42ماغية بلغت )عدم انتظام الموجات الد   راسات تشير إلى أن  بعض الد    أن  , إال  (324
%( لدى عينة 29م, بينما كانت )مفحوص من ذوي صعوبات التعل   (200فة من )عينة مؤل  

عب افتراض عالقة ه من الص  ن  أ( مفحوص من العاديين, وهذه النتائج تشير إلى 200فة من )مؤل  
, وهذا ما جعل بعض الباحثين يستخدم مات التعل  البسيط وصعوب ماغي  لف الد  ة مباشرة بين الت  سببي  
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: 2012هوارنة, الالبسيط( ) ماغي  لف الد  مصطلح )خلل وظيفي بسيط( بداًل من مصطلح )الت  
42.) 

رات والمواد ات والمخد  خ قبل الميالد إدمان األم الحامل على الكحولي  ومن أسباب إصابة المُ 
, فقد ة للجنينة العام  ائر والكوكايين, والتي تؤثر على الصح  جة الموجودة في تدخين الس  الكيميائي  

 ظهوريجابي عالي ودال بين استهالك األم للمخدرات و إارتباط على وجود ة دراسات ت عد  دل  
لديه, واإلفراط في  فاعل االجتماعي  ص الت  األطفال وسرعة اإلثارة, وتناقُ عند  مصعوبات التعل  

, ومن العوامل األخرى في غوي  الل   مو  ر الن  ة, وتأخ  كل الحركي  والمشاشاط ومشاكل االنتباه, الن  
خاصة خالل األشهر  ,األم  ماغ سوء تغذية للد   مرحلة الحمل والمرتبطة باضطراب األداء الوظيفي  

صابتها بمرض الس  الث    تي  , وسوء عمل كلي  (X) ةضها ألشع  ر, أو تعر  ك  الثة األخيرة قبل الوالدة, وا 
 يادة في عمر األم., وعدوى الجنين, والز  األم  

سرة, وانفصال المشيمة قبل تبن الوالدة المُ فتتضم   ,الوالدةأثناء  في خأما عن أسباب إصابة المُ 
 ة.نين باألدوات الطبي  سر الوالدة, أو إصابة الج  الوالدة, ونقص األكسجين في األنسجة, وعُ 

ن الحوادث واألمراض التي تقع بعد الميالد ضم  خ بعد الوالدة فتتأما عن أسباب إصابة المُ 
ماغ وبالتالي خ المسؤولة عن اضطرابات األداء الوظيفي للد  وينتج عنها تلف بعض أجزاء من المُ 

ة الناتجة عن حادثة أو خي  بعض الفصوص المُ ها إصابات م, ومن أهم  اإلصابة بصعوبات التعل  
اكرة, واالنتباه, ما نقص الذ  السي  و  ,العلياة القدرات العقلي  م و أس, فتؤثر على التعل  إصابة في الر  
, وسرعة اإلثارة, واالجتماعي   خصي  وافق الش  ات سوء الت  , وسلوكي  والبصري   معي  واإلدراك الس  

ل من الوالدة, غذية أثناء العام األو  ة, وقد تنتج تلك األعراض عن سوء الت  ات العدواني  والسلوكي  
حائي لألغشية الس   وااللتهابفاف, ديد في درجة الحرارة, والج  ى, واالرتفاع الش  واإلصابة بالحم

 (.Lyon, 1994: 11-16ماغ )ة, أو التهاب الد  خي  المُ 
دتها ماغ أك  للد   ة على التفسير النيرولوجي الضطراب األداء الوظيفي  ال  رات الد  إن المؤش  
م والعاديين, ة بين ذوي صعوبات التعل  خي  ركيبة المُ نت الفروق في الت  بي  و ة مجاالت, دراسات في عد  

 راسات:تلك الد   ومن أهم  
ة غير كاملة خي  األغشية المُ  نت أن  : والتي بي  "Autopsy Studies" ةشريحي  راسات الت  الد   -أ

 Temporal" ةدغي  ة الص  خي  كون توازن الفصوص المُ , حيث يمائي  الن   ي  ر القرائأخ  لدى ذوي الت  

Lobes"   راسات التي تأييدًا من جانب الد   ي  ق  ركيب, وهذا االفتراض ل  غير عادي من حيث الت
ماغ لدى ذوي ة البيضاء من قشرة الد  ة في الماد  تزايدًا من الخاليا العصبي  أظهرت عددًا مُ 

ح طماغ األيمن واأليسر في الس  الد   صعوبات القراءة, إلى جانب اضطراب في توازن نصفي  
 .(Boscardin, et. al , 2006: 20-23)ماغ لمركز قشرة الد   دغي  الص  
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صابين وغير ة بين المُ نت وجود فروق تكويني  التي بي   "MRI" نين المغناطيسيدراسات الر   -ب
صابين للمُ  "EEG Data" خ الكهربائي  بيانات رسم المُ  صابين باضطرابات القراءة, كما أن  المُ 
في منطقة  ًا غير عادي  رون نشاطًا كهربائي  ظه  , أشارت إلى أنهم يُ "Dyslexia" سر القراءةبعُ 

 .(Scheffel, 1996: 177)ة األيسر, وفي وسط المنطقة الجبهي   داري  والج   دغي  الفصين الص  
ي ترجع إلى هج  غة والقراءة والكتابة والت  كثيرًا من صعوبات الل   وجد أن   ة:راسات الوراثي  الد   -ج
م تساند الرأي ة لصعوبات التعل  رات جيني  لوجود مؤث   )على وجود( ة, حيث توجد أدل  اس وراثي  أس

%( من أقارب الدرجة 40-35سر الكالم والقراءة يوجد لدى نسبة تتراوح بين )القائل بأن عُ 
ه عبر %(, وغير متجانس في حالة انتقال50وريث بنسبة )رون به, وأنه قابل للت  األولى الذين يتأث  

ة من االضطرابات, باإلضافة إلى ذلك فهناك د األصول( وجينات عام  دة )تعد  ة متعد  أشكال جيني  
%(, 35-20وائم بنسبة تتراوح بين )م توجد مشتركة بين الت  اضطرابات التعل   دالئل على أن  

-Wong, 1991: 33%( من وقت دوام االضطرابات )100-65مين يكون من )وأواشتراك الت  

ن في بايُ سر ترتبط بالت  م في بعض األُ ة بأن صعوبات التعل  , كما أظهرت دراسة تحليلي  (35
ع بعض صعوبات القراءة حتى وصلت (, بينما قامت دراسات أخرى بتتب  15الكروموسوم رقم )

م فمن د أنواع اضطرابات التعل  (, وطبقًا لتعد  6إلى جين يقع في جزء واحد من الكروموسوم رقم )
 (.329 :2006وريث )هالهان وكوفمان, ة للت  ل أن يكون هناك أكثر من حالة جيني  تم  حالمُ 

 

م إلى وجود حاالت من عزو صعوبات التعل   حيث تم  التفسير البيوكيميائي:  -2
ة, واضطرابات ة غير العادي  ة العصبي  ة التي تشمل االنتقاالت الكيميائي  االضطرابات البيوكيميائي  

م لدى األطفال مما قد يؤدي بدوره إلى حدوث صعوبات التعل   –م ر في الد  ك  س  د, ونقص الد  الغُ 
اقلة في البول أو ة الن  من األجسام العصبي   المنخفضةعليها من األعداد  ل  د  والمراهقين, والتي ُيست  

ر غي  تُ العقاقير التي  في العمود الفقري, أو من مالحظة كيف أن   ائل العصبي  م أو في الس  الد  
ة مثل لوك وعدم توازن إنتاج الناقالت العصبي  م والس  ر على االنتباه والتعل  م تؤث  كيمياء الد  

االت ي  مصاعب في نقل الس   بُ السيرتونين والدوبامين والنوربنفرين واألكتيلوكولين, والتي تسب  
 :2004, وآخرونروسان لوك )الم والس  ة, وتبعًا لذلك تحدث اضطرابات ومشاكل التعل  العصبي  
ة رقي  ة الد  د  ة, فمتاعب الغُ فسيرات البيوكيميائي  ة ترتبط بالت  دي  االضطرابات الغُ  كما أن   (,109-110

كاء والوظائف للذ   شاط الكلي  ر على الن  خ يؤث  تلفًا دائمًا للمُ  ب  غار يمكن أن تسب  لدى األطفال الص  
 ذاة في العامين األوليين من الحياة يكون لهم خاص  ر الد  ك  خفاض سُ ة, وانغوية والقدرات الحركي  الل  

 (.Wong, B, 1991: 29خ صغيرًا )ها جعل حجم المُ نتائج خطيرة أهم  
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صاب بأحد لميذ المُ م الت  ر سلبًا أو إيجابًا على تعل  والتي يمكن أن تؤث  ة: العوامل البيئي   -3
للتلميذ له أثر غير مباشر على سلوكه, من خالل إدخال م, فالمحيط العام أنواع صعوبات التعل  

)البطاينة  العقلي   ة التي تساعد على النمو  ما بالمثيرات الغني  ماغ, والسي  الد   رات على نمو  تغي  
 ها:ة مجموعة من العناصر أهم  ن العوامل البيئي  (, وتتضم  55: 2009وآخرون, 

 

من مراجعة عدد من  "2004 ,آخرونلروسان و ا"من  فقد أشار كل   غذية:سوء الت   -أ
نت نتائج م, فقد بي  غذية في تفاقم مشكلة صعوبات التعل  ة عامل سوء الت  أهمي   , إلىراساتالد  

ة في مرحلة , وخاص  سمي  والج   العقلي   مو  غذية والن  ة بين الت  راسات وجود عالقة إيجابي  البحوث والد  
 ة لها أثر سلبي  يادة في بعض العناصر الغذائي  قص أو الز  ن  الثة أشهر األولى من العمر, فالالث  

غذية وعدم االستفادة من المواد م, فسوء الت  لوك والتعل  الي على الس  ماغ وبالت  على وظائف الد  
رتبط باالضطرابات ي ,ة والبروتيناتتناولها, ونقص الفيتامينات واألمالح المعدني   ة التي يتم  الغذائي  

 (.121 -119: 2004, وآخرونة )الروسان مي  عليالت  
ثت تأثير ح  من مراجعة دراسات ب   "Silver, 1992"سيلفرفقد أشار ة: ثات البيئي  الملو   -ب

نت فل, حين بي  م لدى الط  في تفاقم مشكلة صعوبات التعل   ,صاصة الر  ما ماد  السي  و بعض المواد 
 ةة وتعليمي  صاص يؤدي إلى أنماط سلوكي  ة الر  من ماد  ات صغيرة ض لكمي  التعر   راسات أن  تلك الد  
راسات م كاضطرابات الكالم ونقص االنتباه, يضاف إلى ذلك نتائج الد  تالمذة صعوبات التعل   تمي ز

نات لو  ضافة على أغذية األطفال كالمواد الحافظة, والمُ ة المُ التي أشارت إلى تأثير المواد الصناعي  
 .(Silver, 1992:  21) ةهات غير الطبيعي  نك  ة, والمُ الصناعي  

ة إلى عوامل بيئي   "1998 ،ياتالز  "أشار   عليم الخاص:ربية وأنماط الت  ص الت  رَ نقص ف   -ج
 منها: الميذ,الت  م لدى بعض يد من تفاقم صعوبات التعل  تز ة تربوي  

 ة لهؤالء التالميذ.ة الخاص  وعي  فق مع االستعدادات الن  دريس بما ال يت  ممارسة الت   -
 مع أقرانهم العاديين. در الذي يتم  م بالق  فاعل مع تالمذة صعوبات التعل  عدم الت   -
 ة صعبة قد تصيبهم باإلحباط.استخدام مواد تعليمي   -
 م.ل يفوق استيعاب تالمذة صعوبات التعل  ليم بمعد  ممارسة التع   -
ة أو م  عل  ت  م إلى أن تصبح عادة مُ مذة صعوبات التعل  ة التي يرتكبها تالوعي  ل األخطاء الن  تجاهُ  -
 سبة.كت  مُ 
م, بسبب تكرارها وما رة التي تصدر عن تلميذ صعوبات التعل  تكر  عدم االهتمام باألخطاء المُ  -
 (. 426-425: 1998به من جهد لتصحيحها )الزيات, طل  ت
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 م:صعوبات التعل  تصنيف  -خامساا 
ومن , ةربية الخاص  الت   مجالم بين العاملين في ة بصعوبات التعل  خاص  صنيفات الدت الت  تعد  

 في تقسيمهما لصعوبات "1984 ,كيرك وكالفانت"م ما أورده صعوبات التعل  أشهر تصنيفات 
 ة:م األكاديمي  ة, وصعوبات التعل  ائي  مم الن  صعوبات التعل  م إلى نوعين رئيسيين هما التعل  
 

 ة:مائي  الن  م صعوبات التعل   -1
ل في ة, والتي تتمث  عوبات التي تتناول العمليات ما قبل األكاديمي  على تلك الص   وتشتمل

لميذ غة, والتي يعتمد عليها الت  فكير والل  اكرة والت  قة باالنتباه واإلدراك والذ  تعل  ة المُ ات المعرفي  العملي  
لميذ بهدف المهارات التي يحتاجها الت   (, وتتضمن72: 2003)القبالي,  حصيل األكاديمي  للت  
فل المدرسة, عوبات قبل دخول الط  ة, ويظهر كثير من هذه الص  حصيل في المجاالت األكاديمي  الت  

ة, وترجع إلى اضطرابات والمعرفي  ة ات العقلي  ة والعملي  ماغي  ق بالوظائف الد  وهي صعوبات تتعل  
 , ومنها:(19: 1984ك وكلفانت, )كير  المركزي   هاز العصبي  ة في الج  وظيفي  
ة معي  الس  ثيرات لميذ, ويصعب عليه االستجابة للمُ ت انتباه الت  حيث يتشت   صعوبات النتباه: -أ

م إذا لم يتمكن من التعل  يصعب عليه ة أو اإلحساس بالحركة, ومن ثم مسي  ة أو الل  أو البصري  
عدم القدرة على اختيار ضمن صعوبات االنتباه ة التي بين يديه, كما تتنتباهه على المهم  تركيز ا

ة )أحمد وبدر, والحركي  ة مسي  والل  ة ة والبصري  معي  ثيرات الس  ثير المناسب من بين مجموعة المُ المُ 
 "ICD-10"ولي لألمراض صنيف الد  راجعة العاشرة للت  ت اإلشارة في المُ وقد تم  (, 71: 1999
بكر عن شكل توقف مُ م على صعوبات التعل   دى معظم تالمذةاضطراب االنتباه يظهر ل ن  أإلى 

ذ كثيرًا من نشاط إلى آخر, ويبدو ميلة دون استكمالها, حيث ينتقل الت  المهام الجارية وترك األنشط
 .(ICD-10, 1992: 277) ة أخرى قد جذبتهمهم   ألن   ,ماة بمهم   وكأنه فقد اهتمامه

اكرة والذ  اكرة العاملة اكرة قصيرة المدى والذ  الذ  الت ن مشكوالتي تتضم   اكرة:صعوبات الذ   -ب
م في تخزين محتوى اكرة قصيرة المدى يفشل تلميذ صعوبات التعل  طويلة األمد, فعلى مستوى الذ  

اكرة قصيرة المدى مقارنة بأقرانه العاديين, وعلى مستوى الذ  ة لسعة ة أو بصري  ثيرات سمعي  مُ 
كما هو جار لدى العاديين  تعملم ال ها لدى تالمذة صعوبات التعل  ن أن  اكرة العاملة فقد تبي  الذ  

رميز عملية الت   المدى, فال تتم   اكرة طويلةاكرة قصيرة المدى إلى الذ  على تحويل المعلومات من الذ  
 (.Wong, 1991: 125ة االسترجاع )ب صعوبات في عملي  اكرة طويلة األمد مما يسب  في الذ  
ة الحسي  ثيرات ف على المُ ن التعر  ة, تتضم  ة ومعرفي  ة عقلي  عملي  فاإلدراك : اإلدراك تصعوبا -ج

عطائها معانيها ودالالتها, وتجميعها ومعالجتها في إطار الخبرات الس  الواردة من الحواس  ابقة, وا 
 أن   "1998 ,الزيات"ن , وقد بي  (61-60: 2004ة )العشاوي, وتحويلها إلى صورة عقلي  

ة, وصعوبات ة بصورة عام  م النمائي  ًا في صعوبات التعل  موقعًا مركزي   ك تحتل  صعوبات اإلدرا
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ة ة باإلدراك إلى صعوبات خاص  عوبات الخاص  ص  الوتنقسم ة, ة بصورة خاص  األكاديمي  م التعل  
 ة باإلدراك الحركي  , وصعوبات خاص  معي  ة باإلدراك الس  , وصعوبات خاص  باإلدراك البصري  

 .(327: 1998)الزيات, 
 :نوتتضم   طق:والن   ةغصعوبات الل   -د
ة فهي  غة الش  ر الل  : يتطلب تطو  "Oral Language Disorders" ةفهي  الش   ةغصعوبات الل   -

, انفعالي   رة كافية, واستقرا, وقدرات عقلي  المركزي   , وسالمة النظام العصبي  سالمة النظام الحسي  
غة (. وتشخيص صعوبات الل  231: 1984)كيرك وكلفانت,  ةقافة المحلي  ض للغة الث  والتعر  
حصيل ة( من جهة, والت  ة واألدائي  فظي  ة الكامنة )الل  د بين القدرات العقلي  باعُ ب تحديد الت  ة يتطل  فهي  الش  
ة (. واختبارات لغوي  واألدائي   فظي  كاء )الل  من جهة أخرى, باستخدام اختبارات للذ   غوي الفعلي  الل  
كاء غير والذ   فظي  كاء الل  بين الذ   (نقطة 15إلى  10)د بمقدار يتراوح بين باعُ د الت  ث يتحد  بحي
نقطة في بعض الحاالت  (40)د إلى باعُ غوي, وقد يصل هذا الت  حصيل الل  ( والت  )األدائي   فظي  الل  

ت التي يعاني منها ل الخطوة الثانية في تحديد المجاال(. وتتمث  Roman, 1998: 4ة )األكثر شد  
 الية:ة الت  ة, والتي تكون مرتبطة بإحدى بالمجاالت الفرعي  لميذ من صعوبات لغوي  الت  

: وتحدث نتيجة لخلل "Receptive Language Disorders" ةغة االستقبالي  الل   اتصعوب -
إلى ماغ المعروفة بمنطقة فيرنييك, وتؤدي دغي األيسر للد  الص   في منطقة الفص   وظيفي  

 ة ضم  ة, وتحديد كيفي  وعي  ث, وسماع األصوات الن  تحد  ات اإلنصات إلى المُ اضطراب عملي  
دراك وفهم الت   ة وتي  سالة الص  ل(. واستيعاب الر  م  ة )الكلمات والجُ عات الصوتي  جم  األصوات معًا, وا 

 (.473: 111 :2005, المنقولة )هالهان وآخرون
تحدث نتيجة لخلل  :"Expressive Language Disorders" ةعبيري  غة الت  الل   اتصعوب -
طق المعروف ة األيسر من األمام, والمسؤول عن الن  خي  لجزء صغير في نصف الكرة المُ  وظيفي  

لميذ ي إلى عجز الت  (. والتي تؤد  Hallahan, D. P, & Mercer, C, 2001: 1بمنطقة بروكا )
و ضعف القدرة على تقليد الكالم, نتيجة الضطراب طق والكالم, أعبير من خالل الن  عن الت  

سماعه.  ة والتي تقود بدورها إلى ضعف في استرجاع الكلمات, أو إعادة ما تم  معي  اكرة الس  الذ  
ة عبيري  غة الت  ي صعوبات الل  عبير, كما تؤد  ة الت  جل نطقها جزء هام في عملي  أفاستعادة الكلمات من 
ل صغيرة, م  فردة أو جُ ركيبها من خالل االقتصار على كلمات مُ ل وتم  إلى عجز في بناء الجُ 

صف ل كاملة, كما يت  م  عبير عن األفكار بجُ قة بتنظيم الكلمات والت  تعل  الي مواجهة صعوبات مُ وبالت  
ة طق بسببها بحذف كلمات, وتحريف كلمات, وصيغ أفعال غير صحيحة, وأخطاء قواعدي  الن  

 (.229: 1984)كيرك وكلفانت, مرتبطة بدالالت األلفاظ 
: أي المشكالت "Problems With Phonology"المشكالت المرتبطة بالفونولوجيا  -
صدار األصوات, كعُ قة بالن  المتعل   . "Apraxia"وعمه الكلمة  ,"Dysarthia" سر الصوتطق وا 
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مييز بصعوبات الت  ف عر  ق باستقبال الفونيمات والتي تُ لميذ أن يواجه مشكالت تتعل  كما يمكن للت  
 .معي  الس  

: فتالمذة صعوبات "Problems With Syntax"غوية كالت المرتبطة بالتراكيب الل  المش -
ًا ويفسرونها بأكثر من طريقة, وفي ل الغامضة لغوي  م  ة يواجهون مشكالت في فهم الجُ فهي  غة الش  الل  

احية اًل غير صحيحة من الن  م  جُ ملة, كما يمكن أن ينطقوا م في الجُ ستخد  مير المُ فهم الض  
 يستمرون في ارتكاب   مو  م في الن  قد  اًل أطول وأكثر تعقيدًا, ومع الت  م  ة, كما يستخدمون جُ القواعدي  

 (.480-477 :2005, ة )هالهان وآخرونحوي  أكبر من األخطاء الن   عدد  
رف بالص  قة : المتعل  "Problems With Morphology  المشكالت المورفولوجية -
ق بزمن الفعل أثناء الحديث, ة قد يرتكبون أخطاء تتعل  فهي  غة الش  حو, فتالمذة صعوبات الل  والن  
ق بصيغة ث عن أمر ما حدث في الماضي بصيغة الحاضر, كما يواجهون مشكالت تتعل  حد  كالت  
 (.  Hurley, 2004: 10-11عبير عن تسلسل األحداث )لكية, وصيغ المقارنة, والت  المُ 

: حيث يعاني تالمذة "Problems With Semanticsمشكالت الدالالت اللفظية " - 
صعوبات اللغة الشفهية من مشكالت ترتبط بنقص عدد الكلمات, وفي عمق المعرفة بالكلمة, 

باك(. وفي تسمية األشياء  -وفي التمييز بين الكلمات المتشابهة في المخرج الصوتي )ُشباك  ش 
 (.484-483: 2005, صعوبات في تسمية األشياء عمومًا )هالهان وآخرونالمتناقضة, و 

: فضعف "Problems With Pragmatics"غة لل   مشكالت االستخدام االجتماعي   -
ي إلى مشكالت في اختيار الكلمات المناسبة للمواقف لميذ تؤد  ة لدى الت  فهي  ة الش  غوي  الحصيلة الل  
ة لآلخرين, فهي  سائل الش  ونقل الر   االجتماعي   فظي  فاعل الل  في الت   ة, ومواجهة صعوباتاالجتماعي  

ي مشكالت في تدن  ال من ب العديدات والمشاعر, مما يسب  ة والذ  خصي  عبير عن الحاجات الش  والت  
 (. Price & Shaw,  2000: 18-19ة )فظي  ل  ة المستوى المهارات االجتماعي  

: التي "Problems With Metalinguistic Skills" غةلل  مشكالت مهارات ما وراء ا - 
ة يعانون فهي  غة الش  غوي, فتالمذة صعوبات الل  جهيز الل  ترتبط بمهارة الوعي الفونيمي, ومشكالت الت  

فظية من اكرة, وفي استرجاع المعلومات الل  ة في الذ  فظي  غة الل  ق بتخزين الل  من مشكالت تتعل  
م ة في التعل  فهي  غة الش  اكرة طويلة المدى, ومشكالت في استخدام الل  , ومن الذ  اكرة العاملةالذ  

 (.490 -489 :2005, )هالهان وآخرون
حليل, كم, والمقارنة, واالستدالل, واالستنتاج, والت  ة بعمليات الحُ الخاص   فكير:صعوبات الت   -ه

جراء العملي   المشكلة,  اقد, وأسلوب حل  فكير الن  قويم, والت  ت  ق, والحق  ة, والت  ات الحسابي  والتركيب, وا 
طة وفي تنظيم ش  ة الن  قابة العقلي  في الر  م يعاني من قصور عوبات التعل  تلميذ صفخاذ القرارات.., وات  
م طط التي تساعد على التعل  رائق والخ  ة, وقصور في الط  ة والمعرفي  ات العقلي  تائج وتناسق العملي  الن  

مه, ويحتاج إلى وقت أطول لتنظيم أفكاره قبل أن ه ال يستطيع تطبيق ما تعل  كما أن   بشكل أفضل,
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 ي  فكير الحس  للتفاصيل أو معاني الكلمات, ويميل إلى الت   ه يعطي اهتمامًا أقل  أن  يستجيب, كما 
رها أو تذك  ات عليمباع الت  ه ال يستطيع ات  ن  أد, كما جر  فكير المُ في حين أنه يعاني من ضعف في الت  

المشكالت, وفي تحديد  ط لحل  خطيالت  (, كما يعاني من فشل 28-27 :1990)كوافحة, 
المشكالت  في حل   مةنظ  ات مُ زمة الستخدام استراتيجي  ة الال  القدرات العقلي  المشكلة, ومن نقص 

 (.200 :1984, )كيرك وكلفانت
 

 :ةم األكاديمي  التعل   صعوبات -2
عوبات ل في الص  , والتي تتمث  األكاديمي   قة باألداء المدرسي  عوبات المتعل  ويقصد بها تلك الص  

ة ة األساسي  مائي  ات الن  ي والحساب, والتي ترتبط باضطراب العملي  هج  قة بالقراءة والكتابة والت  المتعل  
لميذ في الفعلي للت   حصيليي الت  ي إلى تدن  غة, وتؤد  فكير أو الل  اكرة أو الت  لالنتباه أو اإلدراك أو الذ  

والحساب, وهي نتيجة  عبير الكتابي  زمة لفهم واستخدام القراءة والكتابة والت  ة الال  المهارات األساسي  
 (.22-21: 1984ة )كيرك وكلفانت, مائي  م الن  ومحصلة لصعوبات التعل  

ة مقارنة في القراء حصيل الدراسي  والتي تتجلى في انخفاض مستوى الت   صعوبات القراءة: -أ
ة دق  ل ة, حيث يكون أداء تلميذ صعوبات القراءة على اختبار فردي  والمرحلة الصفي   بالعمر العقلي  

عليم المناسب للعمر, ويكون قاس والت  ء المُ كاوللذ   ن  ع بالنسبة للس  وق  ت  أدنى من المُ القراءة أو الفهم 
, أو صعوبات في اإلدراك البصري   معي  بب فيها على األغلب صعوبات في اإلدراك الس  الس  

ة التي تعود للوراثة, كما مائي  اإلعاقات الن  حاالت %( من 45 -% 35)ويظهر االضطراب لدى 
ة وتتفاوت شد   األكثر شيوعًا, د  ع  م, لذلك يُ %( من حاالت صعوبات التعل  85 -% 70ينتشر بين )

رون مستويات ظه  يُ م القراءة صعوبات تعل   ديدة جدًا, وتالمذةصعوبات القراءة بين البسيطة والش  
ي صعوبات تؤد  قد غة, و بصعوبات الل  ر صعوبات القراءة وتتأث  ضعف مهمات القراءة, عة من متنو  

في القراءة عاق ف المُ يوظلت  االقراءة إلى صعوبات في الكتابة, وتظهر صعوبات القراءة في 
ة, أو الكتابة مل  ة أو الكلمات في سياق الجُ لكلمات الفردي  اقراءة أو  ,ةفهي  الش  القراءة أو  ,امتةالص  

, بالنسبة لألطفال م المدرسي  التعل  ة في القراءة أحد المصاعب الهام  م أو الفهم, وصعوبات تعل  
تقف خلفها صعوبات ة ة معرفي  حالة عصبي  للفشل في المدرسة, وهي  بب األساسي  الس   أنهاو 

 ,Scheffel)ة ة ولغوي  ة ومعرفي  ها أبعاد إدراكي  ول ج,عال  إذا لم تُ  شدلر  مرحلة اة, وقد تستمر لنمائي  

1996: 170-171). 
وعدم االرتباط بين الفهم  موز والفهم(الر   ة القراءة تبدو في مكونين اثنين هما )فك  ملي  ع إن  
في لكلمة ناتجة عن ضعف رموز ا قرأ, ومصاعب فك  ما يُ يدعم صعوبات الفهم ل  موز الر   وفك  
ي إلى صعوبة غة المنطوقة التي تؤد  ة لل  وتي  ركيبة الص  ه إدراك غير كافي للت  وتي أي أن  طق الص  الن  

ة مع ما يقابلها من موز الهجائي  للكلمات المطبوعة أو في معنى الر   اخلي  كل الد  في تحليل الش  
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ة, فهي  في القراءة الش  رعة في القراءة, واألخطاء وتي يظهر في بطء الس  قص الص  والن   ,أصوات
وهذه  –ياق في القراءة كل, واالعتماد المتزايد على الس  ي, وفي الش  هج  واألخطاء في الت  
فكير, كما ترتبط صعوبات القراءة منظومة أعراض الخلل في الت   لها تشك  االضطرابات كل  

ة ؤية المكاني  الر  ة, و لجانبي  ؤية الحركة العين أو الر   الحركي   والبصري   بصعوبات اإلدراك البصري  
صف األيمن ر االضطراب في الن  الضعيف الناتجة عن تطو   م البصري  حك  رتبطة بالت  عاقة المُ المُ 

عيفة كما ترتبط ة بالقراءة الض  اص  ساهم في اإلعاقة الخها عامل مُ دت على أن  للوجه والتي تحد  
الذين ينتمون إلى الميذ لمسموع, والت  ع وفهم ااالستماة م القراءة باضطرابات عملي  صعوبات تعل  

 ,Lyon)كيبات ة والتر غوي  ون بدرجة ضعيفة في اختبارات فهم المفردات الل  صنيف يؤد  هذا الت  

1994: 34-36). 
رات التي تساعد على راسات, أهم المؤش  من مراجعة عدد من الد   "2005 ,علي"ن كما بي  

 لقراءة وهي:ف على تالمذة صعوبات االتعر  
 

ظهرون اضطرابات واضحة في هجئة, وفي محاوالتهم األولى للقراءة والكتابة يُ ضعف في الت   -
 تذكر توجه الحروف.

 .ةأخطاء عكسي  إلى ي بين األحرف والكلمات مما يؤد   مييز البصري  ضعف الت   -
 نة لها.كو  عدم القدرة على تحليل الكلمات إلى الحروف المُ  -
 ة خصوصًا بالنسبة للكلمات وليس الحروف مفردة.كرة البصري  اضعف الذ   -
 .معي  مييز الس  ضعف في الت   -
 مز.وت والر  قدرة غير كافية لتشكيل ترابطات بين الص   -
 صعوبة في معرفة تسلسل األحرف والكلمات. -
ج عنه ضعف في مز مما ينتوت والر  بط بين الص  كلمة بسبب عدم القدرة على الر   -القراءة كلمة  -

 ة المقروءة.فهم الماد  
 أثناء القراءة.في عكس أو إبدال الحروف  -
 ة المقروءة.ف عليها, مما يفقدهم القدرة على فهم الماد  رموز الكلمة والتعر   ضعف القدرة على فك   -
 ه في المكان ويخلطون بين اليمين واليسار.بعضهم يظهرون صعوبات التوج   -
 كل.تشابهة في الش  مييز بين الحروف والكلمات المُ الت   يعانون من مشكالت -
للكلمات, وقصور القدرة على  حليل البصري  ف الخاطئ على الكلمة بسبب عدم كفاية الت  التعر   -

 .البصري   معي  المزج الس  
 زمة الستدعاء شكل الكلمة اإلمالئي.ة الال  حليلي  ر الضعيف لألساليب الت  التطو   -
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ة غوي  ق مباشرة بعدم القدرة على استخدام التراكيب الل  ة تكوين الكلمات, والتي تتعل  ضعف ذاكر  -
م في القراءة بشيء من , وسيتم شرح صعوبات التعل  (55-52 :2005)علي, بصورة صحيحة 

 .ظري  اني من اإلطار الن  فصيل في الفصل الث  الت  
د في والتي تتحد  , أيضاً  ائعةش  م المن حاالت صعوبات التعل  وهي  :الكتابة صعوبات -ب

ه الخط, والخلط في ة, ومشكالت في إمساك القلم والبدء بالكتابة, وتشو  مشكالت الكتابة اليدوي  
طور أثناء الكتابة, وهي كغيرها ي الس  كل, والكتابة المائلة, وتخط  رسم الحروف المتشابهة في الش  

في قصور ة, وال سيما المائي  بات التعلم الن  م األكاديمية ترتبط بصعو من أنماط صعوبات التعل  
ر صعوبات الكتابة, فالعديد من أخطاء لها تأثير مباشر على تطو  والتي  مهارات اإلدراك البصري  

ة اكرة البصري  صعوبات في الذ  من لميذ يعاني الت  ئة, كما ي  ة الس  البصري  الكتابة هي نتيجة للمعالجة 
شة, وال يميزون بين قبل كتابتها, فهو يرى الكلمات بصورة مشو  ر شكل الحرف والكلمة لتذك  

 .(Shovman & Ahissar, 2006: 3515)كل تشابهة في الش  الكلمات المُ 
 

ة مشوبة ببعض الحروف العربي   راسات أن  من مراجعة عدد من الد   "2005 ,علي"وقد بين 
 بة أو اإلمالء وهي:الميذ الكتاب مشكالت عند تعليم الت  عوبات, والتي تسب  الص  
 ع أشكاله حسب موقع الحرف.تغيير رسم الحرف حسب انفصاله أو اتصاله, وتنو   -
 ه بعض الحروف وتقاربها شكاًل.تشابُ  -
 النقاط أعلى أو أسفل الحرف. -
 طُ ضب  الكسرة(. حيث ال يُ  -الفتحة –ة الثة )الضم  صعوبات مرتبطة باستخدام الحركات الث   -

 ها.نطق الكلمة إال ب
ب نونًا, وصعوبات قل  عند الكتابة, والتنوين قد يُ  اً واو ب قل  ة تُ : فالضم  الوقوع في الخطأ اإلمالئي   -

 اء المفتوحة والمربوطة.قة بكتابة الت  متعل  
 مييز بين قصار الحركات وأطوالها عند الكتابة.صعوبات الت   -
 قة بكتابة الهمزات.عوبات المتعل  الص   -
 في الكلمات التي بها حروف ممدودة. قة بكتابة أحرف المد  صعوبات متعل   -
 (.73 :2005)علي, طق تشابهة في الن  صعوبة كتابة األحرف والكلمات المُ  -

عبير الت  مهارات نة, وتكون ن  ق  ة مُ باختبارات فردي   قاُس والتي تُ : عبير الكتابي  صعوبات الت   -ج
نة بالكتابة( عبير عن موضوعات معي  ية القواعد, والت  ل صحيحة من ناحم  )مثل كتابة جُ  الكتابي  

يتداخل بصورة , حيث سب للعمراعليم المنقاس والت  كاء المُ ط بالنسبة للعمر والذ  أدنى من المتوس  
قد تحدث , و ب كتابة نصوصة التي تتطل  ة اليومي  , أو األنشطة الحياتي  راسي  حصيل الد  ة مع الت  دال  

ي, أو أخطاء هج  أخطاء الت  , أو مع غةالقراءة والل  بالتزامن مع صعوبات  تابي  عبير الكصعوبات الت  
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 ,Scheffel)ة معي  ة الس  فظي  الصعوبات الل   وأملة, طق, أو تركيبة الجُ في الن   وتي  الخلل الص  

1996: 171-172). 
ة معي  لومات الس  بط بين المعال يمكنهم الر   عبير الكتابي  الت  الميذ المصابين بصعوبات والت  
ة مائي  ة الن  المطلوب للكتابة, وقد اعتبرت العوامل العصبي   فظية في الفعل الحركي  ة الل  والبصري  

ة ن البحوث الحالي  , وتبي  عبير الكتابي  ر صعوبات الت  ر في تطو  اكرة عوامل تؤث  غة, والذ  لالنتباه, والل  
رجمة, والمراجعة( عند خطيط, والت  جهون مشكالت في )الت  يوا عبير الكتابي  تالمذة صعوبات الت   بأن  
يواجه خطيط مرحلة الت  ن, ففي ول موضوع معي  ح اً أفكار ن يتضم   لب من أحدهم كتابة نص  الط  

يواجه صعوبة في  حويلووضع الهدف, وفي مرحلة الت   ص  في الن  توليد وتنظيم األفكار صعوبة في 
وفي  ,يهج  ة والت  ة والحركي  كلي  ة والش  باستخدام المعرفة النحوي  كتوبة مة لغة مرئي   تحويل األفكار إلى

 (.Zwicker, 2005: 18-20) قراءة ما كتب لعمل التعديالتيواجه صعوبة في المراجعة  مرحلة

ات ياضي  م في الر  صعوبات التعل   راسات أن  نت الد  فقد بي  ات: ياضي  م الر  صعوبات تعل   –د
رب, والقسمة, أكثر رح, والض  ة للجمع, والط  ة األولي  ة في المهارات الحسابي  ت نوعي  ن اختالالتتضم  

أو تدني مستوى  عام   ف عقلي  ر على أساس من تخل  م, والتي ال تفس  تقد  من علم الحساب المُ 
دون  -نن  ق  مُ  فردي   على اختبار معياري  -لميذ في الحساب دريس بدرجة كبيرة, ويكون أداء الت  الت  

عوبات , وال تكون تلك الص  راسي  مني, وذكائه العام, ومكانه الد  سبة لعمره الز  ع بالن  ق  تو  المستوى المُ 
ة, أو سوء شديد مع, أو الوظائف العصبي  عن نقائص في اإلبصار, أو الس   ناجمة بشكل رئيسي  

ة فظي  معي والمهارات الل  ك الس  عوبات األخرى تكون مهارات اإلدرادريس, وعلى عكس الص  في الت  
ة ة, والبصري  ة الفراغي  ة, والبصري  ة البصري  , في حين تميل المهارات اإلدراكي  بيعي  طاق الط  ضمن الن  
م ة, وتعل  صطلحات, واألفكار الكامنة في بعض العمليات الحسابي  موز, والمُ ة, وفهم الر  المكاني  

 .(ICD-10, 1992: 261- 262)عف إلى الض   ةالعمليات الحسابي  
 

 :ةم األكاديمي  ة بصعوبات التعل  مائي  الن   مصعوبات التعل  عالقة  -سادساا 
لميذ الذي , فالت  ةاألكاديمي  م ة وصعوبات التعل  مائي  م الن  صعوبات التعل  ة بين هناك عالقة قوي  

وأن  البد  أو الحساب,  عبير الكتابي  في القراءة أو الكتابة أو الت  ة م أكاديمي  يعاني من صعوبات تعل  
 قة باإلدراك, أو االنتباه, أوة المتعل  مائي  أو أكثر من العمليات الن   ةواحديعاني من صعوبات في 

ة رور ات, يفرز بالض  خلل يصيب واحدة أو أكثر من هذه العملي   أي  غة و اكرة, أو الل  فكير, أو الذ  الت  
ة من م األكاديمي  ؤ بصعوبات التعل  التنب  ة, ومن جهة أخرى يمكن يمي  عوبات األكادالعديد من الص  

 .(413-412 :1998)الزيات, ة مائي  م الن  خالل صعوبات التعل  
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األسباب التي  عتبر أحد أهم  لميذ, يُ ة لدى الت  مائي  ات الن  ر في تشخيص عجز العملي  التأخ   ن  وا   
شخيص ة الت  م الذي يقوم بعملي  عل  ة, لذلك يجب على المُ ألكاديمي  م ار صعوبات التعل  ي إلى تطو  تؤد  

ة ويحاول م األكاديمي  ة التعل  ابقة لعملي  ة الس  مائي  بات الن  والعالج أن يأخذ بعين االعتبار المتطل  
ربية الت   أخصائيعلى ويجب (, 93-91 :1984)كيرك وكلفانت, تحسينها من خالل التدريب 

عتبر ها يُ وأي  م, لدى تلميذ صعوبات التعل  ًا يعتبر قوي  ة مائي  الن  ات العملي  ن م اً أي  ر يقر  ة أن الخاص  
مضمون أو ر غي  وعليه أن يُ  لديه,عيفة الض  ة مائي  الن  مجاالت يحاول معالجة ال, و هسبة لضعيفًا بالن  

ة ة واألكاديمي  مائي  الن  هارات المباالستناد إلى تحليل ضعف  دريسوطرق الت  راسي محتوى المنهج الد  
ة ة البصري  أو ضعف الحساسي   لميذ الذي يعاني من صعوبات في اإلدراك البصري  لديه, فالت  

قبل االنتقال إلى  ة لإلدراك البصري  مائي  عوبات الن  من عالج تلك الص   ة أو.. البد  كل والخلفي  للش  
 (.Bastien & Stroumza & Cave, 2009: 3م في القراءة )عالج صعوبات التعل  

 

م, الذي تبلور مفهوم صعوبات التعل   ظري  زء من اإلطار الن  ابق لهذا الج  يتضح من العرض الس  
زة له مي  د مجموعة الخصائص المُ , والذي حد  "Kirk, 1963" (صموئيل كيرك)ة على يد ل مر  أو  

في  فهو اضطراب نمائي   ,راسي  الد  ر أخ  م والت  وبطء التعل   العقلي   فالتخل  حاالت على خالف 
ن ه يتضم  التنبيه إلى أن  مع غة, فكير أو الل  اكرة أو الت  ة لإلدراك أو االنتباه أو الذ  فسي  ات الن  العملي  

 ط أحيانًا, مع وجود صعوبة في تطبيق المهاراتط أو فوق المتوس  ة من مستوى متوس  قدرات عقلي  
ر غير متأث  حصيل انخفاض الت  ات, ويكون ياضي  والر   عبير الكتابي  الت  ة للقراءة والكتابة و األكاديمي  

بين مفهوم  اً فرقهناك  ة, كما لوحظ أن  ربية الخاص  روف المحيطة, مما يستدعي إجراءات الت  بالظ  
م في لتعل  تختلف عن صعوبات ام, والتي راسي وبطء التعل  ر الد  أخ  الت  م ومفاهيم صعوبات التعل  

 سباب الكامنة وراءها.األ
ة جنة االستشاري  والل  , "Kirk, 1962" ركيكمن  م لكل  عرض تعريف صعوبات التعل   كما تم  

 ,"1979 ,عثمان"وتعريف  (,1977والالئحة الفدرالية )، (1969عاقين )لألطفال المُ  ةالقومي  
 .ريفاتعي تلك الت  شتركة فالعناصر المُ تحديد  ثم تم   ،""Clements, 1996كليمنتس  وتعريف

باين باعد أو الت  ن معيار الت  ها تتضم  أن   ظ  ح  م, فقد لوُ أما عن معايير تشخيص صعوبات التعل  
عاقة ستبعاد لحاالت اإلومعيار االة, فسي  ات الن  العملي   نمو  باعد في الت  و  حصيل,كاء والت  بين الذ  
أو  ,والعاطفي   ف االجتماعي  سوء التكي  أو ة, ة أو الحركي  معي  ة أو الس  صري  بة أو الالعقلي  

 ةربية الخاص  الت  ئة, ومعيار ي  ة الس  واالقتصادي   ةة والبيئي  قافي  العوامل الث  , أو ةاالضطرابات االنفعالي  
 .ة خاصةم تحتاج إلى برامج وأساليب تربوي  صعوبات التعل   أن   شير إلىالذي ي

ة في االضطرابات الوظيفي  ن م تتضم  ات التعل  ة إلى صعوبالمؤدي  سباب األكما يالحظ أن 
أثناء  في أثناء الحمل )قبل الميالد(, أوفي يمكن أن تحدث , والتي المركزي   هاز العصبي  الج  
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 Autopsy" ةراسات التشريحي  الد  التدليل عليها من خالل  ة, والتي تم  دالوالدة, أو بعد الوال

Studies" نين المغناطيسي الر  , ودراسات"MRI" , ُخ الكهربائي  وبيانات رسم الم "EEG Data" ,
ن سوء تتضم  والتي ة حدث عن العوامل البيئي  الت   يوكيميائي, كما تم  فسير البالت  , و ةراسات الوراثي  الد  و 
 .عليم الخاصربية وأنماط الت  ص الت  ر  نقص فُ ة, و ثات البيئي  غذية, والملو  الت  

والتي قسماها إلى  "1984 ،كيرك وكالفانت"قبل  من متصنيف صعوبات التعل  أما عن 
م صعوبات التعل  فكير(, و طق, والت  والن   ةغالل  , و اإلدراكاكرة, و ة )لالنتباه, والذ  مائي  م الن  صعوبات التعل  

ة مائي  م الن  , والحساب(, والعالقة بين صعوبات التعل  عبير الكتابي  , والت  الكتابة, و لقراءة)ل ةاألكاديمي  
 ر الواحدة باألخرى.ة وكيف تتأث  األكاديمي  و 
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 المحور الث اني
 مهارات المستوى المورفولوجي

 مفهوم علم الل غة ومركباته الفرعية.  -أو لا 
رفي لل غة أو )المورفولوجيا( ومفاهيم أخرى قريبة منه. -ثانياا   مفهوم المستوى الص 
 .أنواع المورفيم -ثالثاا 
 .المورفيموظائف  -رابعاا 

 لدى األطفال ذوي صعوبات التعل م. المورفيمأسباب اضطرابات وظائف  -خامساا 
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 يناــــــــــــور الثـــــــالمح
 مهارات المستوى المورفولوجي

 
, ثم ةة ومركباته الفرعي  غمفهوم علم الل  أواًل في  البحث ظري  اني لإلطار الن  تضم ن المحور الث  

منه, ثم االنتقال  غة أو )المورفولوجيا( ومفاهيم أخرى قريبةرفي لل  مفهوم المستوى الص  االنتقال إلى 
أسباب اضطرابات , وأخيرًا بيان المورفيموظائف , ثم البحث في أنواع المورفيمإلى عرض 

 .ملدى األطفال ذوي صعوبات التعل   المورفيموظائف 
 

  ة:غة ومركباته الفرعي  مفهوم علم الل   -أولا 
األداة هي , و ةوأكثرها فاعلي   اسواصل بين الن  وسائل الت   من أهم   " "Languageغةالل   عتبرتُ 

اهلل بها فض ل من الخصائص التي  د  ع  كما تُ  ,همبينفيما صال فاهم واالت  فاعل والت  لت  األولى لتحقيق ا
يت باهتمام الكثير من الفالسفة وعلماء قد حظو , مخلوقاته لينفردوا بها عن سائربني البشر 
 (.3 :2000, كريستيال) اظيفتهو و ناحية بنائها أ غويين سواًء منلل  االخطابة و 

  ,األفكار توصيل األكثر قربًا فيتأثيرًا و  ألشد  كل االش   هو "Speech" الكالم أن  حيث و 
أقوال منطوقة أو  خالل  در عن الفرد من الذي يصو  ,غةة لل  المظاهر الخارجي   فهو أحد أهم  

  االتصال مع اآلخرين ة للتعبير أويستخدم كوسيلكما  ,ةة لبناء الشخصي  أداة أساسي   وهو, مكتوبة
 .(211: 2005)الغزال, 

 

تان لتبادل المعلومات والمشاعر واألفكار بين تان وجوهري  غة والكالم وسيلتان أساسي  الل  و 
الكالم, و  غةل الل  رون عن حاجاتهم ورغباتهم من خالب  األطفال يع ونجد أن   ,أو أكثر شخصين
فاعل مع البيئة المحيطة بهم بما من خالل الت  غة والكالم الل  غار م األطفال الص  عامة يتعل   ة  وبصف

 & McCarthy) ةوالكالمي   ةغوي  الل   على إثراء حصيلتهم تعملعة وأشياء متنو   فيها من أفراد

Neville, 1992: 451). 
 

م في هذا البناء من لغة إلى أخرى, فيدرس بناء الكلمة والقوانين التي تتحك   غةيدرس علم الل  إذ 
, حالة من هذه الحاالت واحق في كل  ل  وابق وال, ووضع الس  ياغةالص  أنواع االشتقاق, وطرق 

فإذا انتهى من هذا , بدالواإل اإلعالل, وقضايا ة الناشئة عن تجاور األصواتي  رفغيرات الص  والت  
اللة( أو )علم نه فيما أطلق عليه )علم الد  انتقل إلى دراسة المعنى الذي يتضم   المستوى البنيوي  

كما بدأ يأخذ , ةغات األوربي  في الل   ةصت له دراسات عميقة وجاد  تخص  ضوع السيمانتيك( وهو مو 
 (.Hakes, 2011: 22) ة المعاصرةراسات العربي  مكانه في الد  
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 :ة هية مراحل رئيسي  بثالث مر  ي عام  بشكل ة فهي  غة الش  الل  علم أو ة ساني  الل  غة علم الل  ودراسة 
احية سواء من الن   وتي  غة الص  تقوم على محاولة اإللمام بهيكل الل   التي :ةوتي  راسة الص  الد   – 1
 .ةاللي  احية الد  ة أو من الن  الفيزيائي  
علم واشتقاقها ومسالكها في االستعمال وهو جانب من ال هائبناكلمة: من حيث دراسة ال –2

 ة.رفي  بغة الص  ة بالص  عجمي  بغة المُ فيه الص  متزج ت
عبير وهي في أصغر صورة من صور الت  من الكلمات مؤلفة مع غيرها الدراسة الكلمة  –3
 (.7 :2000, كريستيال) ملةالج  

ة في عوبات الفرعي  ة تتضمن مجموعة من الص  غة العربي  ُصعوبات الل   نبيه إلى إن  من الت   والبد  
م صعوبات الفهم واالستيعاب(, وصعوبات تعل   –فرة الش   ة للقراءة )صعوبات فك  المواد األكاديمي  

تتضم ن ُصعوبات في الك تابة اليدوي ة )التي تسمى الن سخ أو الك تابة الم نظورة(,  والتيالك تابة 
, ات في الت هجئة )أو اإلمالء أو الك تابة غير الم نظورة(, وأخيرًا ُصعوبات الت عبير الك تابي  وُصعوب

 غة.وصعوبات الل  
من توضيح مفهوم  , البد  غةل  في مفهوم مشكالت المستوى )المورفولوجي( ل الخوضولكن قبل 

 ة:األساسي   باتهاومرك  غة الل  
ذات داللة جمعي ة , الًصوتًيةموز ر  من المجموعة  :هابأن   "Language"غة ف الل  عر  تُ حيث 

وهي وسيلة من وسائل  ,عن المشاعر واألفكار والحاجات عبيرلت  لو , تستخدم للت واصل اإلنساني
بط  يت سم بال معًينٌ  مها نظامٌ يحكُ  الت واصل االجتماعي, والُنمو العقلي والمعرفي واالنفعالي,  ض 

ة أساسي  بات مرك   غة إلى خمسة  م الل  قس  تُ و  .(24: 2015)الهوارنة,  د محد دةطبقًا لقواع   والت نظيم  
 التالي:( 1/2)رقم كل ما يظهر في الش  ك

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 قسام اللغة ومركباتها األساسيةأ (1/2)رقم كل الش           
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طلحات, ص)كالكلمات, المُ  غوي  ل بالقاموس الل  : تتمث  "سيمانتكا"غة أو مضمون الل   -1
 غوية.بات المعاني الل  والمفاهيم..إلخ( ومرك  

: يصف ويبحث بقوانين صرف األسماء واألفعال مثل "المورفولوجيارف أو "الص  علم  -2
استخدام ة (, باإلضافة إلى تحديد كيفي  تأكلُ  – رات(, أو تأنيث الفعل )أكل  كُ  –رة جمع االسم )كُ 

مائر وزمن الفعل, والض   ,ر  وأسماء اإلشارة, وأحرف الج  , وأسماء المكان, نفصلةمائر المُ الض  
 ..إلخ.معثنية والج  اإلفراد والت  صلة, و ت  المُ 

صدار ات المتعل  : العلم الذي يبحث في العملي  "الفونولوجياعلم األصوات أو " -3 قة بنطق وا 
ة فهي  غة الش  ل  ها العلم الذي يصف مخزون أصوات الموز والحروف, أي أن  أصوات الكلمات والر  

ة ألصوات الحروف /ف, ع, ض, ة ربطها بتركيب الكلمات. مثاًل )احتواء العربي  ة, وكيفي  ث  حد  ت  المُ 
 / كصوت منفرد من جهة أخرى.Pب/ من جهة, وعدم احتوائها لصوت الحرف /

نيها, بط بين الكلمات ومعا: العلم الذي يصف ويبحث قوانين الر  "سنتاكس"غة أو قواعد الل   -4
ملة على النحو ة من الممكن بناء جُ غة العربي  ملة البسيطة مثاًل بالل  ومن أمثلته قوانين بناء الجُ 

ة تقديم غة العربي  (, ويمكن في الل  احةً أكلت تف   التالي: )فاعل, فعل, مفعول به( ومثالها )البنتُ 
ذلك غير  (, لكن  احةً تف   الفعل على الفاعل أي )فعل, فاعل, مفعول به( ومثالها )أكلت البنتُ 

 غة اإلنكليزية, التي ال تسمح بتقديم الفعل على الفاعل.مسموح في الل  
روف غة بالظ  : الذي يبحث ويصف قوانين استعمال الل  "براجماتيكا"غة أو استعمال الل   -5

رها يريد أن يمر   ة التيواختيار الماد   نة,ة أداء محادثة معي  ث على كيفي  حد  ت  المُ  المختلفة, فيدل  
بين ستعمل ستعمل بين صديقين يختلف عن األسلوب المُ غوي المُ األسلوب الل  امع, فمثاًل س  للم  

 Bird) ةفي مقابلة صحفي  ل بين المدير وموظفيه أو ستعم  األب وأبنه, ويختلف عن األسلوب المُ 

& Bishop & Freeman, 2009: 24-27). 
 معي  ة وهي )الفهم الس  غوية األساسي  القدرات الل   أن   "2000 ,الوعر"المضمار يذكر وفي هذا 

غة المذكورة سابقًا, بات الل  رك  في جميع مستويات مُ  ب بشكل طبيعي  س  كت  غوي( التي تُ عبير الل  والت  
غة واستعمالها غة العليا(, وهي القدرة على تنظيم الل  رًا هي )الل  باإلضافة إلى قدرة أخرى أكثر تطو  

ة اكتساب مهارات القراءة والكتابة, حيث ة, والتي يصعب الوصول إليها في عملي  اة تفكيري  كأد
اذ وتعليله, قسيم المجموعاتي, وتمييز الش  غة العليا قدرات مختلفة منها القدرة على الت  الل   تضم  

اكرة تشابهة, والذ  زات أي االختالف بين الكلمات المعريفات, ومقارنة الممي  والقدرة على إعطاء الت  
ة غوي الذي يشتمل على عد  عبير عنه, والوعي الل  ماعية, والقدرة على فهم تسلسل األحداث والت  الس  

 والوعي   وتي  أنواع من الوعي وهي األكثر تأثيرًا في اكتساب القراءة والكتابة أي )الوعي الص  
 (.55 :2000الوعر, رفي( )الص  
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 ُس ر  دتُ  رف الإلى أن  كثيرًا من موضوعات علم الص  غة الل   علماءل توص  من جانب آخر و 
ة غوي  راسات الل  فالد  )اإلعالل, اإلبدال, اإلدغام(  ةوتي  دراسة دقيقة إال  باالعتماد على القوانين الص  

 وتي  انب الص  لج  ا تأخذ في الحسبان ة النحوي   ة أوعلى فشل أي ة دراسة صرفي   الحديثة تنص  
قفزة بأن ه شهد , عشرين حتى يومنا هذااني من القرن الصف الث  الن   ز  مي  إذ ت  , لمدروسةاهرة اللظ  

هو  أهم  حدث في هذا المجال , ولعل  ةغوي  الل   األصواتة دراسة وخاص   ةغوي  راسات الل  هائلة في الد  
, م, نحوه وصرفهفي تركيب الكال غوي  وت الل  بأثر الص  عنى الذي يُ ( المورفولوجيالفرع )بروز 

ل في لغة من م  عليه علم األصوات الذي يخدم بنية الكلمات وتركيب الج   ق  طل  ولهذا يمكن أن يُ 
 (.200 :2005الغزال, ) غاتالل  

 

 : منه غة أو )المورفولوجيا( ومفاهيم أخرى قريبةرفي لل  مفهوم المستوى الص   -ثانياا 
ما أغفله هذا رف, و هو علم الص   وتي  حليل الص  حاجة للت  غوية راسة الل  ما كان أكثر فروع الد  رب  

ة رفي  ة والص  حوي  ن  راسة العندهم تأتي ضمن الد   األصوات, فقد كانت دراسة أكثر الباحثون
رف معًا أن نعتبر حو والص  لن  ة في مجالي اوتي  اهرة الص  ومن األمثلة على تداخل الظ  , ةمي  عج  والمُ 

يبيع ( حركات  –يقول  –ة )األلف والواو والياء( في مثل )قال الثوالها الث  في أح أصوات المد  
حين نعتبرها  ,رفر في الص  ولكنه ُيؤث  , خالص هذا اعتبار صوتي  وفي , مهما يكن موقعها طويلة
 ألف االثنينبر )عت  حو حين تُ ر في الن  وُيؤث  , الكلمة ل أصاًل من أصولد حركات طويلة ال تمث  مجر  

 كون فالحركةة على الس  ها مبني  إن   قال  أن يُ  ة ال يصح  ائر حركي  ماعة وياء المخاطبة( ضموواو الج  
 (.59 :2000الوعر, )

غة ة بأصوات الل  ه المعرفة الخاص  على أن   وتي  لص  الوعي ا "Hakes, 2008"هاكس  فُ عر  يُ 
والقدرة  ,م بأجزائهاالقدرة على التحك  و , حيث تشمل هذه المعرفة الوعي لتركيبات الكلمة, بناهاوم  

ب فصل الكلمة عن معناها ة, األمر الذي يتطل  راد  غييرات المختلفة على الكلمة المُ على إدخال الت  
 ,Bird, et. al( )مقاطع وأصواتأجزاء )بًا من عدة رك  له, واعتبارها قالبًا مُ وعن المرجع الذي تمث  

جزءًا من ل تشك   وتي  قدرة الوعي الص   أن   " "Gombert, 2010(. ويرى كومبارت 33 :2009
مل مركبات مختلفة أخرى التي تش "Language awareness" غويالوعي الل  ب فُ عر  تُ ة قدرة عام  

تأنيث( للفعل ال)مثاًل معرفة وجوب إضافة  ,رفي  الوعي الص  ومنها للوعي الصوتي باإلضافة 
نتمي لنفس (, أو معرفة كون عدد من الكلمات تأكلت نامت,) ث بهالمؤن  الماضي عند قصد 
من الممكن نفس الكلمة  معرفة أن  ذر, والوعي السيمانيكي أي ا من نفس الج  المجموعة الشتقاقه

هم نفس القدرة على فنون(, الوعي السينتاكتيكي أي سبعة, صبر, قاأكثر من معنى ) تحمل   أن  
معرفة وجوب األخذ بعين حمراء(, والوعي البراجماتيكي أي ة بأشكال مختلفة )ورقة الوردة المل  الجُ 

غوي يبرز بات الوعي الل  من بين جميع مرك  ش, اق  ن  امع بالموضوع المُ معرفة الس  االعتبار مدى 
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ة فهي  غة الش  مهارات الل  ة اكتساب بشكل خاص في عملي   وهام   وتي كمركب أساسي  الوعي الص  
جاح في الن   فق عدد كبير من العلماء والباحثين على أن  حيث يت  , بير الكتابي  عوالكتابة والت   القراءةو 

في تلك المهارات ر األفضل للقدرة على اكتساب هو المؤش   وتي  قة بالوعي الص  المهام المتعل  
 (.Gillon & Dodd, 2012: 111-114) المراحل األولى

 :رف في العصر الحديث منهابالص   وتص  على عالقة ال قد ظهرت مصطلحات حديثة تدل  و 
 Morpho" رفيأو الفنولوجيا الص   Morpho Phonemics"" رفيعلم الفونيمات الص   – 1

Phonology" :  نولوجيا أو علم الفونيمات غوي في مجال الوسط بين الفوهو منهج للبحث الل
ظر الجديد الن  ا الفرع تحت االسم األخير, ووظيفة هذ فُ عر  تُ معروفة له جذور قديمة , و رفوالص  

ويصف ما يعرض  فهو يحلل  , ةرفي  للوحدات الص   الفونيمي أو الفنولوجي وتي  في التركيب الص  
 .ياق الذي تقع فيهة بحسب الس  صوتي   لهذه المورفيمات من صور

وامت ضمن وظائف وائت والص  الت الص  : ويعني معالجة تبد  رفي  علم األصوات الص   – 2
لم وظائف األصوات أي وال تدخل هذه المعالجة في نطاق ع ,غاتالل   إحدىاألصوات في 

رف دون سواه وال تخضع علم الص   ة تخص  ل قضي  وضع قواعد لمثل هذا التبد   , ألن  الفونولوجيا
ي يرتبط ( الذك فإن مصطلح )علم األصوات الصرفي, لذلةبحال من األحوال إلى عوامل صوتي  

به كمصطلح إذا كان المرء بصدد بحث من تجن   في ذهن المرء بعلم وظائف األصوات ال بد  
 .ةم ألغراض صرفي  كل  تالت من جانب المُ بد  بها بعض الفروق أو الت   لُ عم  ست  تُ ة التي اآللي  
رأ على البنية رات التي تطغي  ق هذا المصطلح على الت  طل  يُ ة: وتي  ة الص  رفي  رات الص  غي  الت   -3
أي ) ةة للكلمة العربي  لبنية المقطعي  رات التي تحصل في ا, ومنه التغي  ةصوتي   العتباراتة رفي  الص  

 .ةالبنية المقطعي   هو ة بطريق صوتي  ة في أبنية الكلمة العربي  رفي  رات الص  غي  تفسير الت  
الذي بتضم ن عاماًل  فهي  الش  في الكالم ر غي  هو الت  : "morphophonemic" المورفوفونيم -4
أي حين , "Phonological" تشكيلي   مشروطًا بعامل صوتي   " "morphological اً صرفي  

ن  ةة تشكيلي  ة مشروطة بشروط صوتي  رفي  تكون األلومورفات ص ر التغيير المورفوفونيمي ُيؤث   , وا 
  .صلعلى المورفيم المت  ر كما يؤث   ,دقي  والمورفيم المُ  ر  أحيانًا على المورفيم الحُ 

تركة بين ق بقضايا مشهو مصطلح يتعل   :"Morph phonology" ولوجينفو المورفو  – 5
ظر في وقد أطلق هذا المصطلح على فرع جديد من العلم وظيفته الن  , رف والفنولوجياالص   علمي  

 ورفيمات من صورل ويصف ما يعرض لهذه الم, فهو يحل  ةرفي  للوحدات الص   وتي  الص  التركيب 
 لتقصيرها ف فيها الباحثون قليالً ولطول الكلمة تصر  , ياق الذي تقع فيهة بحسب الس  صوتي  

راسة وع من الد  لن  ومنهم من أطلق على هذا ا, "Morphonology"فأصبحت مورفونولوجي
وواضح , "Morphonemics"أو مورفونيمكس  " "Morphophonemicمورفوفونيمكمصطلح 

البحتة من ة حوي  لحقائق الن  لغويين بعض الل   استبعادنتيجة  م  ت راسة قدلمستوى من الد  هذا ا أن  
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ب على هذه فللتغل  , حوصاعب في ربط الفنولوجيا بالن  ا أحدث بعض الممم  ة فهي  غة الش  دراسة الل  
ا والوحدة في هذغة(, )المستوى المرفولوجي لل   أي   حليلديد من الت  م هذا المستوى الج  د  عوبة قالص  

نما المورفونيم ,, وليست المورفيمراسة ليست الفونيمالنوع من الد   أو الفونيم  "Morphoneme" وا 
صيغة , وتقع في ل األساس للفونيمات المتبادلةتشك   ةة تجريدي  ذاتي  "ه ويمكن تعريفه بأن   ,رفيالص  

ر تبعًا غي  ة بتاء االفتعال التي تتغة العربي  ذلك في الل   ويمكن تمثيل, نةأو أخرى وفقًا لشروط معي  
ال فيه التاء في الد   لُ قاب  تُ  ولنأخذ الفعل )ازدحم( على سبيل المثال الذي, نةلسبقها بأصوات معي  

اء صارت دااًل الت   ي أن  وتعن( د / ز ← ت)حو التالي: غيير على الن  ع الت  , ويوض(استمعكلمة )
 .ايبعد الز  

 "Comlex Symbol" به رمز مرك  ف المورفونيم بأن  ر  فقد ع   "Truyz, 2000"ترويزأما 
يمكن كنتيجة للتركيب المورفولوجي للكلمة أن  "Complex Concepts" بةل مفهومات مرك  يمث  
 .ا محل اآلخر داخل نفس المورفيمواحد منهم يحل  
" شريف"وهو مصطلح ابتكره  ,تارفي  ات والص  وتي  بين الص  يقع : هو علم المرفوفنولوجيا – 6

 ."انام حس  تم  "ادس من كتاب للفصل الس   على شكل اقتراح
ة على ة المؤثر  وتي  بتحليل العوامل الص   الذي يهتم  هو العلم  :صوتيات/رفعلم الص   – 7

لى ارئة ععديالت الط  يدرس الت  هو العلم الذي أو بتعبير آخر  ,ةللوحدات الصرفي   حقيق الفعلي  الت  
 .غةلهذه الل   وتي  النظام الص   ظل   ة عند االستخدام فيرفي  الوحدات الص  

ة في أثناء ة ما يمكن أن يصيب بعض األصوات العربي  وتي  ة الص  رفي  من الموضوعات الص  ف
ة وتي  ة الص  رفي  فمن المسائل الص  , ةرفي  ة الص  لبنيوي  شكالت اوقوعها متجاورة في داخل بعض الت  

ة ارتباط مسائل أنه لشد   "بشر"ويرى , اكنينإلدغام وامتناع التقاء الس  ئل اإلعالل واإلبدال وامسا
بحث يلحق بعلم من ال دراستها في إطار مستقل   جبة لذا يوتي  بالقوانين الص   ربي  رف العالص  

شار إليه ة الذي يُ غوي  راسة الل  ديد من الد  , أو ضمن نطاق ذلك الفرع الج  رفاألصوات ال بالص  
الوعر, ) رفي(الص   – وتي  ر الص  غي  كما يسمى أحيانًا )الت   ( أورفي  الص   – وتي  حليل الص  )بالت  

2000 :69-73.) 
من المصطلحات غير المألوفة التي ابتكرها علماء  "Morpheme"مصطلح مورفيم  د  ع  ويُ 

يعني أصغر وحدة  وهو بشكل عام   ,قد ظهرت له عدة تعريفاتو  ,غة في العصر الحديثالل  
, واصقوالل  , أساس الكلمات (المورفيمات)ل تمث  و  ,ركيبة في لغة ما على مستوى الت  صرفي  
هي:  مثاًل نجد ثالثة مورفيمات (مانالمعل  ), ففي كلمة حشاءواإلواخل والد  , وابقس  وال ,واحقوالل  
ة حوي  الن   اإلضافاتة هي رفي  المورفيمات الص  فـ (,ىثن  عالمة المُ  - معل  مُ كلمة  – يفعر أل الت  )
ضافة و , فعمع في موضع الر  لة على معنى الج  الإضافة )ون( للد  ك ل اصب مث)ين( في موقع الن  ا 
 وصوتي   صرفي  )معاني ذات مدلول تحمل  (المورفيمات) (..إلخ, أي أن  مناهضون ومناهضين)
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لة بين الص  المورفيم ز يعز  , إذ مع واألمرى والج  ن  ثل في المُ كما هي الحا ,في آن واحد (ونحوي  
ورة الص  , فحورف والن  لى عدم الفصل بين الص  إحاة دفع الن  هذا ما و  ,رفي  والص   حوي  المعنى الن  

أو  اني فهو العالقةأما الث  , المعنى أو المعانيل هو األو  ن عنصرين أساسيين ة تتضم  فظي  الل  
, "Morphem"غوي المورفيميسمى في االصطالح الل  الذي و , ات التي تنشأ بين المعانيقالعال
 وهذا االصطالح مأخوذ من الكلمة اليونانية المورفولوجيابفي المورفيمات يسمى راسة والد   بحثوال
"Morphe" نجليزيةباإل ى شكل أو صورةبمعن "Form" , ربط مصطلح مورفيم  إلى "عمر"ويدعو
"Morphem" يصف  عندما قليدي  الت   حوي  الن  ة إليضاح المعنى, فلمصطلحات التقليدي  الحديث با

 ,ن(اثنية هي )تفيد الت  ة صريفي  تشتمل على أصل هو )رجل( + نهاية تكلمة ها )رجالن( على أن  
ثنية الت   انية فكرةوالث   ,ر  غة الحديث األساس للكلمة وهذه تختص باسم المورفيم الح  يصفها علم الل  

  (. 77 :2000الوعر, د )قي  أو المورفيم المُ ة اإلضافي  
على  "Morpheme" فيممور ل مصطلح ض  ف  غة الوصفي الحديث فإنه يُ الل  علم أما    

ن  , ه أصغر وحدة ذات معنىفيم على أن  ف المور عر  , ويُ ةقليدي  المصطلحات الت   فكرة المورفيم هي  وا 
ففي , ةاللي  ة والد  رفي  ة والص  حوي  الن   ة طبقًا لوظائفهاغوي  تحديد العناصر الل   قائمة على, ةفكرة توزيعي  

, اضرب, يضربون, يضرب, ضربت, ضرب)مثاًل نستطيع أن ندرك من قولنا ة غة العربي  الل  
صلة بعنصر ت  هذه الكلمات مُ  أن   (الخ..ضاربات, ضوارب, ضاربون, ضاربة ,ضارب, اضربي

إذا ما د ز عناصر أخرى تحد  مي  , كما نستطيع أن نُ عًا هو الجذر )ض ر ب(شترك بينها جميم
مذكر أو )وع التي تنتمي إليها من حيث الن  غوية بقة الل  , وكذلك الط  فعالً  مسمًا أاكانت الكلمة 

ب أو م أو مخاط  متكل  )خص ومن حيث الش   (مفردًا أو مثنى أو جمع) أو من حيث العدد(, مؤنث
سند إلى مُ  (ضربالفعل ) د أن  , فالمورفيم الذي يحد  ذه العناصر عبارة عن مورفيماتوه(, غائب
مقطع أيضًا يقع في  نجد المورفيم عبارة عن (يضرب)وفي )نضرب(, م هو المقطع )ن( المتكل  

فرد الغائب كما د إلى المُ سن  الفعل المُ  د أيضًا أن  وهو يحد  , (ي) "Prifex"أي سابقة ل الكلمة أو  
 (,أو تضربأضرب  نضرب أوثل )وذلك في ممستقبل قوع الفعل في الحال أو العلى زمن و  يدل  

 , وهو الحقةكوررب واقع من جماعة الذ  الض   د في كلمة يضربون المورفيم )ون( أن  كما نج
"Suffex"   اخلة في النون مورفيم دال على عالقة هذا الفعل بغيره من العناصر الد   كما أن
 ألسماءسبة ل, أما بالن  على الفاعلين, هذا بالنسبة لألفعال ي مورفيم آخر يدل  والواو ه ,يبركالت  

, ففي كلمة نةمورفيمات معي   تهاسمي  إماء تحدد أس ق  , حيث تشت  ذر نفسهن من الج  فإنها أيضًا تتكو  
فهو  الت نوين, أما الثين منه اسم الفاعل من الث  يتكو  اء مورفيم األلف وكسرة الر   نجد أن   (ضارب)

المورفيم )أل(  ارب الذي يدل  فكير في مقابل الض  على الت   عنصر صوتي يلحق آخر االسم ليدل  
 كما أن   ,ن(ياء والمقطع )تفتحوي على مورفيمين هما فتحة ال (بتينضار )أما  ,ةف  عر  ه م  على أن  
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في  بزيادة واو ونون (ان وضاربتانضارب)من حيث العدد هما مفرد يقابلهما  (ضارب وضاربة)
 (.45 :2000, كريستيال) انيل وألف وتاء في الث  األو  

ة هي الوحدات األساسي  " Morpheme" أو المورفيماتة رفي  الوحدات الص  وعليه فإن 
وهذه بدورها  ,ةقد تكون كلمتي بدورها , والةالالت إلى عالمات نحوي  تحويل الد  ة في م  ستخد  المُ 
ة واحدة منها وظيفة نحوي   لكل  و ..إلخ( حرف ,أداة, ظرف ,صفة, ضمير, اسم, فعل)م إلى تنقس

, المر الس  ذك  ة على جمع المُ ال  ون الد  الياء والن, النون, الواو), وقد تكون جزًء من كلمة مثل خاصة
في مجال  (ميالمورف) إلى شارُ يُ ..إلخ(, لذلك المث الس  ة على جمع المؤن  ال  اء الد  أو األلف والت  

ة ل كوحدة أساسي  تعم  س, ذلك أن ه يُ حليلن ه وحدة الت  , على أةفهي  غة الش  أو علم دراسة الل  سنية لاأل
ة مات والمحتوية على دالل  نينة من تتابع الفو كو  غرى المُ يتشك ل من الوحدات الص  و غة, لدراسة الل  
, ملى دال  ومدلول, واختيار معي ن يقوم به المتكل  ة علغوي   إشارةم ككل ييحتوي المورف, إذ خاصة

مان ذهبا المعل  ملة )االختيارات التي يمكن القيام بها, ففي جُ ت الكالم يوازي عدد اميعدد مورفف
 -مير الض   -ذهب  -ى ثن  المُ  عالمة -م معل   -أل )الية مات الت  يكننا تمييز المورفيم (المدينة إلى

المورفيم حركة , وقد يكون ماتيملة تحتوي إذًا على ثمانية مورفجُ ه الفهذ(, مدينة - إلى أل
باك( ) –ك امثال )ُشب   المعنىر غي  الكلمة فتُ ر جذعلى  عوض  تُ   (.166: 2005الغزال, ش 

معان ..إلخ( عريف والتنكيرالت  , خصالش  , العدد, وعلن  )لة رفي  األنماط الص   لذلك ترى الباحثة أن  
ة رفي  م الص  ظُ والن   ,عبير عنها بواسطة المورفيمات المختلفةالت   إلىغات ع الل  ة تسعى جميصرفي  

نوطة بها, فهي تفرق بين االسم غ المختلفة ومعانيها الم  ي  للغات تهتم بإبراز الفروق بين الص  
وباختصار , اوهكذ..إلخ كرةث, وبين المعرفة والن  ر والمؤن  ذك  مع, وبين المُ والفعل, وبين المفرد والج  

وت )الفونيم( والكلمة الص   دُ ول  تُ ة التي ة المستمر  ينامي  سانيات هو هذه الحركة الد  موضوع علم الل   فإن  
القريبة ة غوي  بعض المصطلحات الل  ( 1/2)رقم , ويظهر في الجدول )المورفيم( ثم التركيب

 والمتداخلة مع مصطلح )المورفولوجيا( كما يلي:
 

 

 (1/2) مرق الجدول
 القريبة والمتداخلة مع مصطلح )المورفولوجيا(بعض المصطلحات اللغوية 

Morpheme Allomorph Morph المصدر 
 أسس علم اللغة مورف ألومورف مورفيم
 قاموس اللسانيات تشكل شكلم صيغم

 الحديث اللغة علم مصطلحات معجم مورف ألومورف وحدة صرفية/ مورفيم
 معجم علم اللغة النظري مورف متغير داللي ألومورف ة مجردةمورفيم  مورفيمة صرفي

 المصطلح اللساني مورف صرفية صرفية
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 :أنواع المورفيم -ثالثاا 
, ة للكلمةور التركيبي  رف الص  لم الص  , ويدرس عملةللج   حوي  حو التركيب الن  علم الن  يدرس 

غة , وهو ما يسميه علم الل  رفص  ل موضوع علم الاخل الكلمة تشك  فالتغييرات التي تحدث د
 رفي  حليــل الص  تستخدم في الت   ية التة األساسي  والماد  , ""Morphology (مورفولوجي)الحديث 

ن ة األصل تتكو  وهى كلمة يوناني   ,ةرفيأي الوحدة الص   ""Morphem المورفيم يالحديث تسم  
يوجد في  "eme"اني , والث  (كلش أوصورة أو صيغة بمعني ) "Morph" من مقطعين األول

م عند مدارس البحث وهناك تعريفات كثيرة للمورفي, ""Phonemeبعض المصطلحات مثل فونيم 
, تحمل معني بنية الكلمة ية فعد أصغــر وحـــدة صرفي  يُ ه أن   فق فيها تت  الحديث, غير أن   غوي  الل  

حديد للمورفيم نتيجة غة إلى هذا الت  الل   وقد وصل علماءة في بنية الكلمة, أو لها وظيفة نحوي  
, إذ كانت صعوبة تعريف الكلمة تعريفًا دقيقًا حافزًا غويرس الل  ون بالد  بذلها المهتم   لجهود حثيثة

تكون م فيها أن يتوس   العناصر التي ل  اللة على أققويًا إلى محاولة البحث عن مفهوم آخر للد  
 غوية التيالوحدة الل   فاق على أن  ت  لت باالجهودهم قد تكل   , ويبدو أن  ويغحليل الل  وسيلة دقيقة للت  

وحدة  فالكلمــة ليسـت أصغرحليل هي التي يمكن تسميتها بالمورفيم, أساسًا لهذا الت   ذ  خ  ت  ن أن تُ يمك
اللة التي والد  كل ة ذات الش  غوي  الل   الوحدات ات الكلمة هي, إال أن مكونة لها شكل وداللة معاً لغوي  

د د المورفيمات فيالمورفيمات تظهر في أماكن مختلفة, وتلك هي اللغة بمقارنة أشكال  , وُتح 
 غة نظروا إلى الكلمة فيفعلماء الل  , يادة عليهر منه والز  حظة ما يتكر  ومال ,الكالم بعضه ببعض

و نظرنا إلى مجموعة لذلك  ويت ضح, تندرج تحت مصطلح الكلمةصور مختلفة كلها تصلح ألن 
 : من الكلمات مثل

Read – Reads – Reading 

Sing – Sings – Singing 
 

وكذلك  ,"Read"ذروجود الج   ل فيوتتمث   األولى ,الثالكلمات الث   نجد أن هناك عالقة بين
 Reads" تي  كلم ثم نجد بعد ذلك أن   ,"Sing"ذر وجود الج   ل فيانية وتتمث  الث الث  الكلمات الث  بين 

– Sings"   ة واحدة تنتهيان بنهاية صوتي(S  ألداء وظيفة نحوي )وبالمثل نجد ة ,"Reading – 

Singing" ( تنتهيان بنهاية واحــدةing  ألداء وظيفة نحوي )ة غة االنجليزي  الل   , ومعني هذا أن  ة
ورفيمات أي الوحدات المة وهى غيرة باعتبارها حاملة لوظائف نحوي  تعرف هذه العناصر الص  

 (.Bird, et. al, 2009: 39-43ة )رفي  الص  
ه ال يمكن تقسيمها , ومن سماتها أن  ىة ذات معنه أقل وحدة صرفي  فيم أن  وقد سبق تعريفنا للمور 

صوت  من ة مكونةرفي  ما تكون هذه الوحدة الص  , وربىمع المحافظة على المعن حدات أقل  إلى و 
هذه الوحدة تكون  هو أن   , بل المهم  اً ليس مهم  أصوات, فحجم الوحدة واحد أو صوتين أو عدة 

مثل  ا إلى وحدات أصغر حاملة للمعنى, وليس في مقدور الفرد تجزئتها أو تقطيعهىذات معن
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شير , بينما تُ ط  إلى ق   ( وتشير الوحدة األولىCat + Sنة من وحدتين )( فهي مكو  Catsكلمة )
ن نفسها ال يمك (Cat), ويالحظ أن كلمة حد(أكثر من وادد من القطط )( إلى عSالثانية ) الوحدة

ف الممكن كذلك أن يوص  ما كان من , ورب  ىتقسيمها أو تفكيكهـا إلى وحدات, وتكون حاملة للمعن
أو  مها بدون تضييع المعنىالتي ال يمكن تقسي لة من الفونيمات  ذات المعنىه سلسالمورفيم بأن  

 التي( Post + s( نجد من الممكن تقسيمه إلى مورفيمين اثنين هما )Posts)تغييره, مثل كلمة 
 ىتقسيمات أخر  ه من غير الممكن بعد ذلك القيام بعمل أي  الجمـع, ومن الواضح أن   تؤدي معنـى

 ل معنىعطي الجزء األو  (, فإننا يمكن أن نُ Po + stكل )قسيم بهذا الش  ألحـدهما إذا حاولنا الت  
ذا نحن حاولنا أن   ه معنىيطاليا, ولكن  مــل اســم نهر في إه يحألن    + pم الكلمة إلى )س  ق  نُ  مغاير, وا 

ost  في االستعمال, أم   اً اني نظير ل أو الث  ( ال نجد للجزء األو( اPos + t ُفي ) عطيان صيغتين غير
معينًا,  نىها تحمل مع( يجب أن يحتفظ بها سليمة ألن  Postمستعملتين, وعلى هذا فكلمة )

الجمع وينطبق عليه تعريف  ( الذي يحمل معنىSوينطبق عليها تعريف المورفيم, وكذلك حرف )
حليل في الت   ىأصغر وحدة تحمل معن د  عُ قليدي لم ت  المورفيم وعلى ذلك فالكلمة بالمفهوم الت  

, وهذا ابقةمثلة الس  كاأل ىمن الكلمة تحمل معن ة أقل  رفي  , فهناك العديد من الوحدات الص  رفي  الص  
ته , وظهور مصطلح المورفيم قليدي للكلمة جانبًا لعدم دق  غة إلى طرح المفهوم الت  ما دفع علماء الل  

مورفيم لل(. و Gillon & Dodd, 2012: 121) ىة ذات معنوحدة صرفي   على أقل   ل  الذي يد
 ها:عديدة أهم   أنواع
ة أو الحركة واحدًا كالضم   وتي قد يكون صوتاً الص   هذا العنصر, و اً عنصرًا صوتي  قد يكون  -1

عن( أو عدة  ) ما, من, مثل (لواحدمورفيم المقطع ا)ة والتنوين, أو مقطعًا حرف العل   وأعمومًا, 
 .يرورةة على الص  ال  التاء( الد  , السين ,مقاطع نحو )الهمزة

 ة(أو الماهي   رأو التصو   لمعنى)ا رة عنعب  ة المُ أن يكون المورفيم من طبيعة العناصر الصوتي   -2
 .أو من ترتيبها

ملة كل عنصر من ه من الجُ هو الموضع الذي يحتل  ذاته و من )المورفيم(  الثالقسم الث   -3
 .ة على المعنىال  العناصر الد  

(, المورفيم الحر والمورفيم المقيد) المورفيمات على نوعين يرون أن  حويين الن  وأكثر المحدثين 
 :يأتي مفصل عن تلك األقساما وفيم
 

وهو الذي يمكن أن يوجد بمفرده  ,المستقل  أو  :"Free Morpheme"ر  المورفيم الح   -1
غة مثل ة في الل  ة كوحدة مستقل  هو المورفيم الذي يمكن استعماله بحري  غة, و ة في الل  كوحدة مستقل  

كل الذي يمكن أن يكون قواًل عريف الش  ته "أن  ب "أيوب"فه وعر  (, الخ..إلى, فوق كبير, رجل, نام,)
 الرجل( , وعلى هذا فاألشكال )كتاب (,ًا يسمى مقيداً حر  )ًا والذي ليس ى حر  كاماًل يسم  
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 . دةا )ون( من )مؤمنون( أو )ات( من )مؤمنات( ضمن األشكال المقي  أم   ,ةمن األشكال الحر  
, وسميت نى األساسيالتي تحمل المعوهي  ةالكلمة الحر  ( اسم 2000 ،كريستيال)أطلق عليها 

لون استعمال حدثين يفض  غويين المُ ونجد بعض الل  , ل منفردةستعم  ها يمكن أن تُ بهذا االسم ألن  
, أو الذي صل فقطالمصطلح مورفيم للنوع المت  صين , مخص  ر  للمورفيم الحُ  "formant"المصطلح 
ماريوباي ويرى (. 56 :2000, ستيالكري) ةعلى فكرة إضافي   ه يدل  يوصف بأن   يمكن أن

"Mariobay, 1998"   ما يعرف باألصل أو الجذر مورفيم الحر يعادل على وجه التقريب ال أن
"Root"  أوStem"" ,  غيير ة أو الت  صريفي  هاية الت  ف بالن  عر  صل ما يُ بينما يقابل المورفيم المت
ن من ب من عدد معي  مرك   ر  ارة من مورفيم حُ كلمة )ولد( وهي عب ر  ومثال المورفيم الحُ , اخليالد  

ا الترتيب هو جزء من وهذ ,بة ترتيبًا مخصوصاً وهذه الفونيمات مرت   ,الفونيمات بعضها صوامت
ر المعنى ي إلى تغي  أو إحالل فونيم محل فونيم آخر يؤد   رتيبر في الت  تغي   أي   ألن   معنى الكلمة

 .د(لكأن نقول )دلو( أو )و 
 

مه منفردًا, بل هو الذي ال يمكن استخدا :"Bound Morpheme"يم المقيد المورف –2
اللة على معنى للد   , وأمثلة هذا النوع األلف والنونآخر دقي  ر  أو مُ صل بمورفيم حُ ن يت  أيجب 

(, والواو والنون  ىثن  المُ  كما في كلمة  ذكيرمع والت  اللة على معنى الج  لد  لكما في كلمة )مدرسان 
(, والت  )مدرس  اءاأللف والت  و  ,(قي كلمة )صغيرة كما أنيثاللة على معنى الت  اء المربوطة للد  ون 

, ةوغيرها كثير في الل غة العربي  ..إلخ سات(در  مع كما في كلمة )مُ أنيث والج  اللة على معنى الت  د  لل
الوحدات لتي هي ا ,ة )المقيدة(رفي  لص  د اسم الوحدات اقي  غ على المورفيم المُ وهناك من أسب  

ة ر  ة أخرى حُ بوحدات صرفي   , بل يجب أن تلتصقاً غوي  ال تستطيع الوقوف لوحدها لُ  ة التيرفي  الص  
ة التي في  فاللواحق هي الوحدات الصر , "Sufixes" أو سوابق "Prefixes", وهي لواحق دةقي  أو مُ 

تفيد  آن+ ة ر  ة حُ وحدة صرفي   لد)و مثال ثنية كالت   معنى إضافيب فتفيد ,ر  الحُ توضع بعد المورفيم 
ها أكثر تعقيدًا من ة الموسومة بأن  ز الوحدات الصرفي  وتتمي  = ولدان(,  ثنيةلت  لوحدة صرفية في 
عقيد على هيئة إضافة وحدة وغالبًا ما يكون الت   ,الموسومةغير ة من الوحدات احية الصرفي  الن  

 (.288: 2005الغزال, ) ةر  ة حُ مقيدة إلى وحدة صرفي  ة صرفي  
 

 :هما نوعين رئيسين إلىقي دة المورفيمات المُ  تم  س  كما قُ 
د في , ومن ذلك ما يطرأ على الفعل المجر  يدخل في االشتقاقالمورفيم االشتقاقي: والذي  - أ

قات ل من مثل ) زيدةالم   باألفعالرات لينتج منها ما نسم يه وتغي   إضافاتة من غة العربي  الل  
ومثل ذلك أيضًا ما يطرأ على الجذر من تغي رات (, عل م من علم( )فجرانفجر من ) (قتل

 ,اسم الهيئة ,ةأاسم المر , المصدر)مثل  ةشتق  المُ  وزيادات لكي تكون عددًا من االسماء
 ..إلخ(.صيغ المبالغة, ي الزمان والمكاناسم
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 ملةوقعها في الجُ فات حسب موالص  سماء األو  األفعالهو ما يطرأ على صريفي: المورفيم الت   -ب

صريف وهذه كل ها تدخل في باب الت   (,والتاء األلفاء المربوطة, ون, الت  والنون, الواو والن   )األلف
حكم طرق ثم أخذوا يستنبطون القواعد التي ت  , حورف والن  لم الص  ت صلة ات صااًل وثيقًا بعأي إن ها مُ 

يمكن  , وخاصة تلك التي المنها ختلفة بعضها ببعض ومعنى كل  ات صال هذه المورفيمات الم
 .ة االشتقاقية(الوحدات الصرفي  سم ى ب, والتي تاستخراجها من المعجم

 

ل ستعم  وهي التي تُ  Allomorphs"" لومورفاتا ما تسم ى يعة وهوالمورفيم له صيغ متنو  
 : يةاية الجمع في اإلنكليز ضح ذلك بمقارنة نهويت  , نعطي المعني المعي  ظروف مختلفة لتُ  في

 
Book  Books 

Class  Classes 

Child  Children 
 

 
مع, اللة على الج  الد   ييفة واحدة وهكلمة تنتهي بنهاية مختلفة ألداء وظ كل   نجد أن  حيث 

غة جعلوا , وعلى ذلك فعلماء الل  مععلى الج   فات لمورفيم واحد يدل  لومور هايات اهذه الن   فكل  
يغ سواء رف يقوم بدراسة الص  , وعلم الص  حليل الصرفيت  ساس في المصطلح المورفيم هو األ

 .(Bird, et. al, 2009: 46-49ة )ة أم تصريفي  أكانت اشتقاقيـ  
 

غات ة والل  غة العربي  الل   ن أقــرب إلى طبيعـــة األوزان فيوثمة تصنيف آخر للمورفيمات قد يكو 
ة غير ة, ووحدات صرفي  ة تتابعي  ي  ورفيمات إلى وحدات صرفوهو تصنيف المة األخرى, امي  الس  

  ة:تتابعي  
ة التي تتابع رفي  هي الوحدات الص   :Sequential Morpheme""ة ة التتابعي  رفي  الوحدة الص   -1

 .صلة بالفعلوامت والحركات دون فاصل كالضمائر المت  ة من الص  مكوناتها الصوتي  
ة رفي  هي الوحدات الص   :"Non Sequential Morpheme" ةتابعي  ة غير الت  رفي  الوحدة الص   -2

الوحدات  أن   صل, أيحركات على نحو غير مت  وامت والة من الص  وتي  تأتي مكوناتها الص   التي
ن فهي تتكو  )كاتب(,  مثل كلمة ىة أخر ة لوحدة صرفي  وحدات صوتي   لهانة لها تتخل  كو  ة المُ وتي  الص  

وحدة  من الجذر )ك + ت + ب(, وهي ولىمتتابعتين, تتكون األتين غير من وحدتين صرفي  
, ة كلمةحركات ال تكون تتابعًا متصاًل في أي   وامت بدونهذه الص   ة ألن  ة غير تتابعي  صرفي  
, (كسرةالطويلة + الفتحة )المن في كلمة )ك ت اب( انية ة الث  ة غير التتابعي  ن الوحدة الصرفي  وتتكو  

ة كلمة, وبذلك صاًل في أي  ت  صواتها ال تكون تتابعًا مُ أ ة ألن  ة غير تتابعي  وهي كذلك وحدة صرفي  
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 األوزان في , وتعد  ةة غير تتابعي  صرفي   وحداتة ربي  ة للعالبنية الصوتي   الحروف األصول في دُ ع  تُ 
 (.100: 2000الوعر, )ة ة غير تتابعي  ة أيضًا وحدات صرفي  امي  غات الس  الل  

 

قًا عليها فكرة ب  مط ,مم ومورفيم غير معل  مورفيم معل   وذهب غيرهم إلى تقسيم المورفيمات إلى
حليل الموفولوجي زة في الت  مي  أيضًا تطبيق فكرة المالمح المُ  "ياكبسون"حاول زة, فقد مي  المالمح المُ 

غة ته لنظام الفعل في الل  من خالل دراس فقد وضع نظامًا مورفولوجياً  ,ادهمن رو   عد  الذي يُ 
ق معه هو الذي يتحق   مة أيضًا, فالمورفيم المعل  على مبدأ الثنائي  راسة الد  هذه , وقد أقام ةالروسي  

ده بدوره نوعه وحدود استعماله في مقابل المورفيم ن من مالمح المعنى الذي يحد  ظهور ملمح معي  
زة مصطلح أضافه مي  ومصطلح المالمح المُ , اللي  د بغياب نفس الملمح الد  م الذي يتحد  غير المعل  

عن فونيم  ز فونيماً مي  ة التي تُ راسات الفونولوجية ويقصد به الخصائص الصوتي  إلى الد   "ياكبسون"
زة التي تنبع من مي  آخر, ومن ثم أصبح مفهوم الفونيم عنده عبارة عن مجموعة من المالمح المُ 

 ق وصفتهطغة مثل موضع الن  صوت من أصوات الل   د كل  ة التي تحد  معي  ة والس  الخصائص النطقي  
 (.103: 2000الوعر, )

 
 

مة لتحقيق ستخد  ل للمورفيم في تصميم االختبارات المُ صنيف األو  الباحثة على الت   اعتمدتوقد 
 المورفيم يقسم إلى: , والذي يرى أن  ةراسة الحالي  أهداف الد  

شارة, , أسماء المكان, أسماء اإلمائر المنفصلةاستخدام الض  ن ): وتتضم  ةر  لمورفيمات الحُ ا -1
 م لهذا الهدف.صم  أحرف الجر( وفق االختبار المُ 

مائر المتصلة, , زمن الفعل, الض  أنيثذكير والت  استخدام الت  دة: وتتضمن )قي  م  لمورفيمات الا -2
 (.4) راجع الملحق رقم  .م لهذا الهدفصم  االختبار المُ  ( وفقوالجمع ثنيةوالت  اإلفراد 
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 :المورفيموظائف  -ابعاا ر 
 

 ة هي:ات رئيسي  هم  مُ  بثالثغة فإن وظيفتها تنحصر ن تصنيف المورفيمات في الل  امهما ك
 ."Identification"حديد عريف أو الت  الت   -1
 ."Classification"صنيف الت   -2
 .Distribution""وزيع الت   -3

 

ذلك  كل  ه منه, أو مقابلة مورفيم بآخر, عإضافة مورفيم إلى مورفيم آخر, أو نز  ومعنى هذا أن  
 ي إلى:يؤد  

 

صنيف معنى حديد والت  ة لغة, فليس المقصود بالت  تحديد وتصنيف هذه المورفيمات في أي   -1
يشمل أي غة, ذلك قد يشمل جميع المفردات في هذه الل   , ألن  قيق للمورفيماتالد   صر العددي  الح  

زم, كما صب والج  , وأدوات الن  وات األخرى مثل حروف الجر  غة, باإلضافة إلى األدمعجم هذه الل  
 ة.غة العربي  في الل  

غة أو ة للمورفيمات من حيث الوصول إلى طبيعة المورفيمات في هذه الل  تحديد األنواع العام   -2
 تلك وهذا يؤدي إلى:

 ة.وتي  تحديد بنية المورفيم أو صورته الص   -أ
 ة.ة أم داللي  ء أكانت وظيفي  تحديد معنى هذه البنية سوا -ب

فيه استبدال  والذي يتم   "Substitution"التوزيع الذي يقوم على فكرة اإلبدال أو اإلحالل  -3
ة أكبر, مثل فونيم في مورفيم, أو مورفيم في ة أخرى في بيئة لغوي  ة محل وحدة لغوي  وحدة لغوي  

 ملة مثال ذلك:جُ 
 في )نام(. استبدال )ق( في المورفيم )قام( بـ)ن( -
 ة )رأيت فرسًا(.مل  إحالل )رجل( محل )فرس( مثل جُ  -

 

س( فر  -ن( ينتميان إلى طبقة واحدة هي الفونيمات, وأن )رجل  -)ق  ومعنى هذا أن  
وزيع بهذا األسلوب ومحاولة الخالص من ..إلخ وهكذا, والت  سماءمن األينتميان إلى طبقة واحدة 

كأن تقول  أو العقلي   أو الفلسفي   اللي  د أقسام الكالم على المعيار الد  ة في تحديقييدي  وزيعات الت  الت  
ة, فهناك غوي  ة وليست لُ عريفات ألقسام الكالم ما هي إال تعريفات عقلي  الحدود أو الت   مثاًل أن  

عامل معاملة االسم مثل )كيف, أين, عند, ة ال ينطبق عليها تعريف االسم, لكنها تُ عناصر لغوي  
ة ال ينطبق غوي  مائر(, وهناك أيضًا عناصر لُ ماء اإلشارة, األسماء الموصولة والض  حيث, أس

عاملة الفعل أحيانًا مثل )اسم الفاعل, اسم المفعول, ل مُ عام  ها تُ عليها تعريف الفعل لكن  
حاة على تعريفه وبالتالي اختلفوا المصدر..إلخ( وغير ذلك, وهناك أيضًا الحرف الذي اختلف النُ 
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ق من تحق  مبدأ التوزيع مُ  نا نجد أن  دخل تحت هذا المصطلح وما ال يدخل, ومع ذلك فإن  فيما ي
ة المختلفة من غوي  ة للعناصر الل  غة العربي  ظر في تصنيف علماء الل  لفتة للن  ناحية أخرى وبصورة مُ 

ولة أسماء وأفعال وحروف, ومثل ذلك في معرفة أقسام الكالم, فأسماء اإلشارة واألسماء الموص
 ها تحل  لحقت باألسماء ألن  ة الحديثة, وأُ غوي  ة الل  ها تندرج تحت المورفيمات في النظري  مائر كل  والض  
قًا بصورة أخرى عن المبدأ محق   ع في المواضع التي تظهر فيها األسماء, كما نجد أن  ها وتوز  محل  

حاة بعض النُ  نجد أن   غوي آخر, حيثغوي بعنصر لُ طريق )التوزيع المتالزم( أي ارتباط عنصر لُ 
, م في التوزيع وحلول بعض األدوات قبل األسماء مثل )حروف الجر  قد الحظوا بعض التالزُ 

 على أن   واإلسناد وهي قرينة معنوية, لتدل   ,ةداء, دخول األلف والالم( وهي قرائن لفظي  أدوات الن  
هذه القيم  في األفعال, وكل   يقبل ذلك يصبح انتمائه إلى طبقة األسماء, ومثل ذلك أيضاً  ما كل  

حليل غة في الت  رها علماء الل  دة كما تصو  قي  ة أو مُ ر  ها أيضًا مورفيمات حُ ة واضحة, وكل  توزيعي  
فونيمًا واحدًا أو مجموعة من الفونيمات في بنية  د يكونقالمورفيم  جي, ومعنى هذا أن  و المورفول

ة, على وظائف نحوي   ها تدل  مورفيمات ألن   د  ع  ها تُ نة, فحركات اإلعراب وهي فونيمات لكن  معي  
ة وتصنيفها غوي  ة قائمة على تحديد العناصر الل  فكرة المورفيم هي فكرة توزيعي   ومعنى هذا أيضًا أن  
ة نستطيع القول )فتح, يفتح فتحت, غة العربي  ففي الل   .ةاللي  ة والد  رفي  ة والص  طبقًا لوظائفها النحوي  
صلة بعنصر مشترك اتح, فاتحة, فاتحون, فاتحات..إلخ( فهذه الوحدات مت  يفتحون, افتحي, ف

ز على المعنى أو يرمز إليه, كما نستطيع أن نمي   وهو الجذر )ف ت ح(, وهو مورفيم يدل   بينها
بقة د إذا ما كانت هذه الوحدات تدخل في نطاق األسماء واألفعال وكذلك الط  عناصر أخرى تحد  

ث(, أو من حيث العدد )مفرد أو مثنى أو ر أو مؤن  ذك  وع )مُ مي إليها من حيث الن  ة التي تنتغوي  الل  
 ب أو غائب(, وهذه العناصر ما هي إال  خاط  م أو مُ خص )متكل  جمع(, أو من حيث الش  

سند إلى المتكلم وهو المقطع )ت(, وفي د إلى الفعل )فتحت( مُ سن  فالمورفيم الذي يُ  .مورفيمات
رفيم عبارة عن مقطع أيضًا يقع في أول الكلمة وهو )يـ أو ياء المضارعة(, وهو يفتح نجد أن المو 

 (.299-290: 2005الغزال, فرد الغائب أي )يفتح + هو( )سند إلى المُ الفعل مُ  يحدد أنُ 
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 :ملدى األطفال ذوي صعوبات التعل   المورفيمأسباب اضطرابات وظائف  -خامساا 
 

في معظمها إلى م لدى األطفال ذوي صعوبات التعل   المورفيموظائف اب ترجع أسباب اضطر 
 Central Neurological System""المركزي  هاز العصبي  الج  في اضطرابات مجموعة 

Disorders ُمسؤواًل عن مشكالت استخدام  د  ع  , فليس هناك سبب واحد من هذه االضطرابات ي
ة فيما بينها وتقود إلى تلك ة وظيفي  عوامل عصبي   غة, بل تتضافر مجموعةالمورفيم في الل  
 , طب  فسي  الن   )الطب   ب  البحث في هذه األسباب يقع في حقل الط   من الواضح أن  المشكالت, و 

شخيص, بيين من حيث أدوات الكشف والت  ر الحادث في هذين المجالين الط  األعصاب(, فالتطو  
م, ر صعوبات التعل  ة التي تقف خلف تطو  العصبي   راسة لألسبابنعكس على نتائج البحث والد  ا
 ة منها.مائي  السيما الن  و 

خيخ جزء من المُ  لف الذي يصيب أي  الت   أن   "2005 ,هالهان وآخرون"يشير إذ 
""Cerebellum   (كالتوازن والجري)لوكيات التي ترتبط بالحركات يمكن أن ينعكس على تلك الس 
ة التي تصيب الفصوص االضطرابات النمائي   كما أن  ركة العين, ث وحة والتحد  فهي  غة الش  ل  وال

, ينتج عنها اضطراب "Frontal Lobes of the Cerebral Cortex"األمامية للقشرة المخية 
ة مع وعدم المشاركة االنفعالي   فلي  لوك الط  عور بالمسؤولية والس  لوك االنفعالي كعدم الش  الس  

اضطراب الفصوص  م, كما أن  ة لذوي صعوبات التعل  صائص المهم  من الخ د  ع  اآلخرين, والتي تُ 
 قدرةة الذي يتمثل في عدم ة يكون مسؤواًل عن اضطراب الوظيفة التنفيذي  خي  ة من القشرة المُ األمامي  

ة معينة, وعدم قدرته زمة ألداء مهم  ات الال  التلميذ على تحديد حاجاته من المهارات واالستراتيجي  
زمة إذا ما بدأ في ارتكاب بعض أدائه, ورصد األداء وتصويره, وعمل المواءمات الال  على تنظيم 

 Parietal Lobes of the"ة خي  ة للقشرة المُ الفصوص الجداري   األخطاء في األداء. كما أن  

Cerebral Cortex"  اإلدراكات و ة كامل بين اإلحساسات الجسمي  ولة عن حدوث الت  ؤ تكون مس
ن حدوث أي  أهميتها في إدراك األشياء كوحدات أو كيانات مُ ة, ولها البصري   اضطراب  تكاملة, وا 
 ة, يمكن أن يكون سببًا الضطراب عمليات اإلدراك المكاني  في الفصوص الجداري   نمائي  

ة معي  نسيق اإلدراكي لإلحساسات الس  كامل والت  ات الت  , أو يكون سببًا في اضطراب عملي  البصري  
 Occipital Lobes of the""ة خي  ة للقشرة المُ لي  االفصوص القذ . كما أن  ة معاً والبصري  

Cerebral Cortex  ُويمكن أن يؤدي تلف مسؤولة عن الجوانب المختلفة لإلدراك البصري   د  ع  ت ,
, والتي تعني عدم قدرة "Visual Agnosia" بالعمى البصري فُ عر  تلك المناطق إلى حالة تُ 
ن كان يتمتع بح  إدراك األشياء العام  التلميذ أو عجزه عن  ة. أما ة إبصار عادي  د  ة حتى وا 

تقوم   Temporal Lobes of the Cerebral Cortex""ة خي  ة للقشرة المُ الفصوص الصدغي  
غة اكرة والل  مسؤولة عن االنتباه والذ   د  ع  م, حيث تُ ة التي ترتبط بالتعل  م  مهبمجموعة من الوظائف ال
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م, كان هناك اعتقاد كبير بناًء على ات بالنسبة للتعل  ة تلك العملي  اًل, ونظرًا ألهمي  إصدارًا واستقبا
, م )هالهان وآخرونة هي المسؤولة عن صعوبات التعل  الفصوص الصدغي   ة بأن  تلك األدل  
2005: 356 :107-111.) 

م العاديين, م عن أقرانهوأشارت دراسات أخرى إلى اختالفات بين أدمغة ذوي صعوبات التعل  
الدماغي األمامي  ص  والف   "Basal Ganglion"ة قدة القاعدي  وترتبط هذه االختالفات بالعُ 

"Frontal Lobes"  ة ذات العالقة قدة القاعدي  راسات أن العُ نت الد  , وعلى وجه التحديد بي
 ص  الف  م, أما صغر حجمًا لدى تالمذة صعوبات التعل  أة تكون لوكية الروتيني  باألنشطة الس  

نشاطًا لديهم. كما ركزت بحوث أخرى  قل  ألعالقة بالتنظيم واالنتباه يكون دغي األمامي ذي االص  
غة والموجودة , ذات العالقة بالل  "Plenum Temporal" حةسط  ة المُ دغي  على دراسة المنطقة الص  

تماثل لدى لهما حجم مُ  ل الباحثون إلى أن هاتين المنطقتينماغيين, وقد توص  رة الد  في نصفي الكُ 
المذة العاديين فإن هاتين المنطقتين الميذ الذين يعانون من صعوبات القراءة, أما لدى الت  الت  

منى, وبناًء على سرى أكبر حجمًا من المنطقة اليُ المنطقة اليُ  ًا في الحجم, حيث أن  تختلفان جوهري  
 اتاالختالف مرتبطة بهذه قد تكونغة الل  و ات ياضي  صعوبات القراءة والر   س اعتقاد بأن  ذلك تأس  

 (.112 -105 :2004, آخرون)الروسان و 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 الدماغ وجذع والمخيخ المخية للقشرة جانبي رمنظ (2/2)رقم الشكل 

ة ور البصري  فظية كالص  نبهات غير الل  ماغ يتعامل مع المُ النصف األيمن من الد   وحيث أن  
ته في ب إلى هذا النصف فعالي  نس  يُ ماني واإلدراك المكاني, كما ه الز  والتوج   مييز البصري  والت  

نسب إليه ماغ فتُ عبير اإلبداعي. أما النصف األيسر من الد  ات وحتى الت  ياضي  الموسيقى والر  
 فكيرموز والت  غة والكلمات والر  ق بالل  ة, ومعالجة المعلومات التي تتعل  ة والمعرفي  ات المنطقي  الفعالي  

د من النصف ط أو تتول  ضب  ة تُ غوي  الوظائف الل   ة. وتظل  ات المعرفي  وغير ذلك من العملي   حليلي  الت  
غوية لدى ى الوظائف الل  ؤد  ففي هذا النصف تُ  ة.خي  ة المُ يادة النصفي  ظر عن الس  األيسر بصرف الن  
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 رين, بالرغم من أن  %( من األعس71%( ولدى )98منى تقريبًا )جميع من يستخدمون يدهم اليُ 
ماغه األيسر اب نصف د  ص  خ, لذلك فإن من يُ تنتقل إلى نصفي المُ  ةمعي  ة والس  المعلومات البصري  

قد القدرة على تحريك النصف األيمن من الجسم, وقد غوية وف  القدرة الل   قد  عاني من ف  غالبًا ما يُ 
عكس الحروف  والقراءة, ورأى أن   غةخ األيسر في الل  ظاهرة سيادة نصف المُ  "أورتون"افترض 

والكلمات ينتج عن فشل في تأسيس سيادة النصف األيسر على النصف األيمن عند أداء هذه 
 (.     90-89: 2003)الوقفي, الوظائف 

روي األيسر وقد قام اثنان من الباحثين بلفت االنتباه إلى ذلك الدور الذي يلعبه النصف الكُ 
رة جزءًا صغيرًا في نصف الكُ  ة, أن  في دراساته التشريحي   "Broca, 1860" بروكاد د  خ, فقد ح  للمُ 
, ""Broca,s areaطق, والذي سمي بمنطقة بروكا ة األيسر من األمام مسؤول عن الن  خي  المُ 

عب, طق البطيء, والص  طق كالن  دة من المشكالت في الن  ولذلك فإن من يعاني من مجموعة محد  
-Hallahan & Mercer, 2001: 1ه يعاني من حبسة بروكا )شار إليه على أن  ليق, يُ وغير الط  

 ""Wernickeفيرنييك استطاع عالم األعصاب األلماني ( 1872 -1870)(. وبين عامي 2
ماغ على أنها مسؤولة عن فهم األصوات ص الصدغي األيسر من الد  تحديد منطقة في الف  

, فحين "Wernicke,s area" ت بمنطقة فيرنييكف  ر  والتي عُ واأللفاظ, والتي ربطها باللغة المكتوبة 
 (.15: 2005)علي,  .تقوم منطقة بروكا بإنتاج الكالم تتعامل منطقة فيرنييك مع فهم الكالم

 
 

 
 

      
 

 
 
 
 

 

 
 

 ومنطقة بروكا ,منطقة فيرنيك (3/2)رقم الشكل 
 مائي ذوذ الن  الش  وهذه االضطرابات في األداء الوظيفي للجهاز العصبي المركزي, و 

االستدالل عليها من التطورات الحاصلة في تكنولوجيا الفحص  خ ووظائفه, تم  في بنية المُ 
 خيالتركيب المُ  خ عقب الوفاة أشارت إلى أن  راسات التشريحية للمُ والتشخيص؛ فالد  

 خي للعاديين.يختلف عن التركيب المُ والكتابة قراءة غة والل  للمصابين بصعوبات ال 
, "Magnetic Resonance Imaging- MRI"نين المغناطيسي نت دراسات صور الر  كما بي   
 تماثلة أو أصغر من م مُ ة لدى ذوي صعوبات التعل  ة األمامي  خي  المنطقة المُ  أن  
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 خة النشاط الكهربائي للمُ ن  رط  دراسات خ  نت لدى التالميذ العاديين. كما بي   المنطقةنفس 
 Brain Electrical Activity Mapping- BEAM""   خ النشاط الكهربائي الناتج عن مُ  أن

خ أقرانهم ًا عن النشاط الكهربائي الناتج عن مُ م, يختلف اختالفًا جوهري  المصابين بصعوبات التعل  
ص صين األمامي واألوسط, والف  خ )الف  العاديين, وهذه الفروق وجدت في النصف األيسر من المُ 

إلطالق  بقي  سم الط  نت دراسات الر  خ(. كما بي  ة في المُ شمل المراكز البصري  الخلفي والتي ت
التي تقوم على  "Positron Emission Tomography- PET "سيمات الموجبة(البوزرين )الجُ 

ات ة التي تحدث لخاليا المخ الحية( خالل العملي  دراسة عمليات األيض )التغيرات الكيميائي  
ما دراسة زامكين السي  و ة, ة خالل األنشطة العقلي  ك  ستهل  اقة المُ , أي قياس الط  ةوالنشاطات الحيوي  

, "ADHD" ( على ذوي نقص االنتباه مع فرط النشاطZametkin et. al 1990وآخرون )
ة, ماغي  شرة الد  نت وجود اختالفات في قياس استهالك الجلوكوز في مختلف مناطق الق  والتي بي  

 (.439-436 :1998)الزيات,  مقارنة مع أقرانهم العاديين أقل   وكان توزيعه وانتشاره
 

غة ت الل  بر  عتُ , حيث اغة والكالمن الفروق بين الل  , وبي  غةلم الل  ح هذا المحور مفهوم ع  وض       
 غة, وتم  ة لل  ه أحد أهم المظاهر الخارجي  الكالم بأن   ف  ة, وُعر  ة وفعالي  ي  ل األكثر أهموسيلة التواصُ 
رفي وتي, المستوى الص  غة, المستوى الص  غة الخمسة وهي: مضمون الل  بات الل  رك  التفصيل في مُ 

غة وتوضيح رفي لل  شرح مفهوم المستوى الص   وتم  غة. غة, استعمال الل  )المورفولوجي(, قواعد الل  
الصرف, وت بعلى عالقة الص   لتدل   كمصطلحات حديثة ظهرت، أخرى عالقته بمفاهيم قريبة

ة, وتي  ة الص  رفي  رفي, التغُيرات الص  الص   رفي, علم األصواتومنها: علم الفونيمات الص  
د في المصطلحات ات, واقتضى هذا التعد  وتي  الص   –رف المورفوفونيم, المورفوفونولوجي, علم الص  

 ف  ر  حيث عُ  ات,ساني  غة والل  ض لتعريفات المورفيم في أدبيات الل  توضيح الفروق بينها والتعر  
ة في بنية ة في بنية الكلمة تحمل معنى, و لها وظيفة نحوي  ه أصغر وحدة صرفي  على أن   المورفيم

مت المورفيمات في س  د التصنيفات التي ق  ضح تعد  استعراض أنواع المورفيمات وات   الكلمة. ثم تم  
وهو التقسيم  "دقي  المورفيم المُ  ,ر  المورفيم الحُ  "ها التفريق بين نوعين من المورفيمات أنواع كان أهم  

 وكذلك تم   ة.غلقياس المستوى المورفولوجي لل   د  ع  في وضع بنود االختبار المُ  الذي اعتمدته الباحثة
 أسباب مع عرض ألهم   ,اتساني  الل  غويين وعلماء غة استنادًا آلراء الل  في الل   وظائف المورفيمشرح 

م, حيث تقع معظم هذه األسباب ى األطفال ذوي صعوبات التعل  لد اضطرابات وظائف المورفيم
غة ذوي ة وجود اختالفات بين أدم  راسات الطبي  إذ أوضحت بعض الد   ,بي  الط  في المجال 
 .وأدمغة أقرانهم من العاديينم صعوبات التعل  
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 الَفصل الث الث
 الد راَسات الس ابقة

 .الد راَسات الَعربي ة -لا أو  
 الد راسات األجنبي ة. -ثانياا 
 تعليق على الد راَسات الس ابقة. -ثالثاا 
 ات الس ابقة.مكانة الد راسة الحالي ة بين الد راس -رابعاا 
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 ثلـاـــــــــل الث  ـــــــــــــالفص
 

 اَسات الس ابقةالد ر 
      

بيهة في ض الد راسات الس ابقة )العربي ة واألجنبي ة( الش  عر الحالي ة  راسةد  لل الث الثالفصل تناول      
غة لدى األطفال لل   ةالمورفولوجيضطرابات دراسة االال تي تناولت بعض جوانبها بالد راسة الحالي ة, و 

, ثم بيان مكانة الد راسات الحالي ة بين الد راسات ةم األكاديمي  تعل  وبات الذوي صعوالت الميذ من 
 الس ابقة وأوجه االستفادة منها.

 راسات العربي ة:الد  أولا_ 
 .فلسطين" 2006 ،حرب" ةراسَ د   -1    

 شمال محافظة في األساسي ادسالس   فالص   طلبة لدى الصرف متعل   صعوبات: "ةراسَ الد   عنوان
 ".ةغز 

 في األساسي ادسالس   فالص   طلبة لدى الصرف متعل   صعوبات على فالتعر  : راسةالد   أهداف
 .غزة شمال محافظة

 فالص   مستوى من وتلميذة تلميذاً ( 500) هاقوامُ  ةن  عي   على راسةالد   ت  ق  ب  طُ : راسةالد   ةنَ عي  
 وثالغ   لوكالة التابعة المدارس في مةعل  ومُ  ماً عل  مُ ( 55)بـ االستعانة تم   كما األساسي, ادسالس  

 .ةالدولي  
 فالتعر   بهدف وذلك ة,العربي   غةالل   ميعل  مُ ل هةوج  مُ  استبانة بإعداد الباحث قام: راسةالد   أدوات
 هؤالء نظر وجهة من وذلك األساسي ادسالس   فالص   طلبة لدى الصرف متعل   صعوبات على
 لمعرفة مةعل  ومُ  ماً عل  مُ ( 14) على ت  ق  ُطب   مالحظة بطاقة بتطوير الباحث قام كما مين,عل  المُ 

 .الصرف مهارات في الطلبة مستوى
 عدد وجود   ,المالحظة وبطاقة االستبانة من كل   تطبيق بعد راسةالد   نتائج نت  بي  : راسةالد   نتائج
 وكانت الصرف, ضوعاتلمو  تدريسهم أثناء في مينعل  المُ  يواجهها التي الصعوبات من
, متفرقة أخرى صعوبات, مل  تع  المُ , درسيالم   تابالك  , ةالماد   طبيعة) إلى بةً رت  مُ  ترجع عوباتالصُ 

 ,الصرف ةماد   في راسةالد   نةي  ع   أفراد من التالميذ مستوى تدني النتائجُ  نت  ي  ب   كما(, التقويم أساليب
 فقد اإلناث درجات متوسط أما درجة,( 30) أصل من( 10,2) كورالذ   درجات متوسط كان إذ
 عند ةإحصائي   داللة ذات فروق وجود   النتائجُ  نت  ي  ب   كما, درجة( 30) أصل من( 11,6) بلغ

 كما اإلناث, لصالح وذلك الصرف ةماد   في واإلناث كورالذ   درجات بين( 0,05) داللة مستوى
 مستوى صعوبات مستوى في( 0,05) لةدال مستوى عند ةإحصائي   داللة ذات فروق ظهرت
 .اإلناث لصالح ةالعربي   غةالل   في راسيالد   لعد  للمُ  زىتعُ  واإلناث كورالذ   بين الصرف
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  .السعودية ةالعربي   المملكة" 2006 ،عزام" دراسة -2
 ".األطفال عند مالتعل   بصعوبات وعالقتها ةغوي  الل   االضطرابات: "راسةالد   عنوان

 مالتعل   وصعوبات ةغوي  الل   االضطرابات بين العالقة وطبيعة مدى عن الكشف: راسةالد   دافأه
 بصعوبات وعالقتها ةغوي  الل   باالضطرابات واإلناث كورالذ   من كل   تأثر مدى على فوالتعر  
 .مالتعل  

 مالتعل   صعوبات ذوي من وتلميذة تلميذاً ( 30) وامهاق   نةي  ع   على راسةالد   تق  ب  طُ  :راسةالد   نةي  عَ 
 15) إلى الجنس رتغي  مُ  بحسب بالتساوي ةم  قس  ومُ  سنة,( 12 إلى 6) بين العمرية الفئة من

 النفسي   والعالج ةالذهني   دراتالقُ  لتنمية المهارات مركز من اختيارهم تم   وقد ,(إناث 15, ذكور
 .ةبجد   التربوي  
 واستبيان, الرابعة الطبعة/ةل  عد  المُ  ورةالص   كاءالذ   لقياس( بينيه – انفوردست) اختبار :راسةالد   أدوات
 .ةغوي  الل   للمهارات المدرسة ميومعل   األمور ألولياء هموج  

 بين( 0,05) داللة مستوى عند إحصائياً  ةدال   عالقة وجود النتائج نتي  ب   :راسةالد   نتائج
%( 53) نسبته ما أن   تبين حيث, راسةالد   نةعي   أفراد لدى مالتعل   وصعوبات ةغوي  الل   االضطرابات

 وفي اغاةن  المُ  في تأخر من األولى نموهم مراحل في يعانون كانوا كورالذ   راسةالد   عينة أفراد من
 نتي  ب   اإلناث نةلعي   وبالنسبة .البسيطة لم  الجُ  طقنُ  في متأخرين كانوا كما, األولى الكلمة نطق
 ولى,األُ  الكلمة طقنُ  وفي اغاةن  المُ  أصوات إصدار في راتتأخ  مُ  ن  كُ %( 46) تهسب  ن   ما أن   ائجت  ن  ال

 وضوحاً  أكثر ةارتباطي   عالقة وجود تائجالن   نتبي   كما, سيطةالب   لم  الجُ  طقنُ  في راتتأخ  مُ  ن  كُ  كما
 .مالتعل   عوباتوصُ  ةغوي  الل   االضطرابات بين باإلناث قارنةً مُ  كورالذ   لدى وتأثيراً 

 

 " المملكة العربَية السعودية.2010، يالزق والسوير " دراسة -3      
عوبات بة ذوي صُ ل  ط  لة لعبيري  غة الت  ة والل  غة االستقبالي  قة بالل  شكالت المتعل  المُ " :راسةالد  عنوان 

 ."دينة الرياضة في م  غوي  م الل  التعل  
لبة من الط   ة  ن  ي  ة لدى ع  االستقبالي  ة و عبيري  غتين الت  قة بالل  تعل  ت المُ شكالف المُ عر  ت   راسة:أهداف الد  

 مدينة الرياض.ة في غوي  م الل  عوبات التعل  وي صُ ذ  
ذوي من  (150( تلميذًا وتلميذة, منهم )300ق وامها )نة ي  ع  ُطب ق ت الد ر اسة على  راسة:ة الد  نَ ي  عَ 

ذكور,  75العاديين )( من أقرانهم 150, باإلضافة إلى )إناث( 75ذكور,  75) مت تعل  صعوبا
 8إلى  7من )هي ة مري  ئات عُ فثالثة ساوي على بالت  , وقد ُوز ع  جميع أفراد العي نة إناث( 75

 .(سنة 12إلى  11من ( )سنوات 10إلى  9من ( )سنوات



- 55 - 
 

ة ألغراض هذه عبيري  والت   ةاالستقباليغة المشكالت في الل   ة لقياسبان  إعداد است   م  ت   راسة:أدوات الد  
ويضم   ,ةغة االستقبالي  الل  هو  ُبعدين, األو ل: علىبالت ساوي ة ع  وز  مُ  اً ند( ب  42) ة منن  كو  اسة مُ ر الد  
 ًا أيضًا.ندب   (21الذي يضم  )ة عبيري  غة الت  عد الل  بُ  , والث اني:اً ندب  ( 21)

استيعاب معاني , )االستماع ضمن مجموعةمهارات  أن  الد راسة نتائج ب ي نت  راسة:د  نتائج ال
, تمييز حروف الجر, ر المعلوماتذك  ت  , ةاستيعاب المناقشة الصفي  , باع التعليماتإت  , الكلمات

ارنًة وانتشارًا لدى أطفال صعوبات التعل م مقغة شيوعًا ( هي أكثر صعوبات الل  استيعاب النصوص
 رت  ظه  كما أ  , هاسهلُ لوان أ  ز األ  ميي  وت   ,هابُ صع  وص أ  صالن   اب  يع  است   أن  بالعاديين, كما بي نت النتائج 

مية ست  , ر الكلماتتذك  , واعدالق  , فرداتالمُ , تهنوعي  ة الصوت و ضبط شد  )م هارات  ج أن  تائ  الن  
اشات ق  كة في الن  ار  ش  المُ , فسعبير عن الن  الت  , ئةج  هالت  , رو  في الص   فعالسمية األ  ت  , رروف الج  حُ 

 راتق  ( هي ف  عبير الكتابيفكار والت  عبير عن األ  الت  , ةبرات الخاص  صص والخ  رواية الق  , ةفي  الص  
اللة ذات د   اً ناك فروقهُ  أن  , كما بي نت النتائج ةعبيري  غة الت  ستوى الل  بيرة على مُ ك  عوبة ذات صُ 
غة لل  با قُ تعل  ا ي  مفيم عل  عوبات الت  وي صُ بة ذ  ل  اديين والط  بة الع  ل  ات الط  رج  طات د  بين متوس  تة ائي  إحص  
اديين طفال الع  ات األ  رج  طات د  س  تو  مُ  اللة بين  د   اتذ  ًا فروق دت  ج  و  , كما اديينالع   الح  ص  ة ل  الي  قب  االست  
الح الع اديين,  ةعبيري  غة الت  بالل   قُ عل  ت  ي   م فيماعل  عوبات الت  وي صُ طفال ذ  واأل    روقٌ فُ  وجد  تُ ه لم  أن  إال  ل ص 
بينما  ,ةالي  قب  غة االست  بالل   قُ عل  ت  فيما ي   اثكور واإلن  داء الذ  طات أ  توس  ة بين مُ ائي  اللة إحص  د   ذاتُ 
ة عبيري  غة الت  بالل   قُ عل  ت  اإلناث فيما ي  كور و الذ   داءطات أ  توس  ة بين مُ اللة إحصائي  ات د  ذ   قاً فرو  ت  د  ج  و  
طات توس  ة بين مُ ائي  اللة إحص  د   روق ذات  فُ  جود  وُ  دم  ج إلى ع  تائ  شارت الن  كما أ   ,اثح اإلن  ال  ص  ل  
 اللة  د   ذاتُ  روقٌ فُ ظ هرت ما بين   ,مرلعُ ُمتغي ر اعزى لة تُ عبيري  غة الت  لل  ق باة فيما يتعل  ن  ي  رجات أفراد الع  د  

 .مرلعُ ُمتغي ر اعزى لة تُ قبالي  غة االست  ق بالل  تعل  ا ي  ة فيم  ن  ي  فراد الع  رجات أ  طات د  توس  مُ  ة بين  ائي  إحص  
 

 " مصر.2010، علي" ةاسَ رَ د   -4      
بل ما ق   ل  طفاغة لدى أ  ستوى المورفولوجي لل  المُ  نميةائي لت  ة برنامج إثر  عالي  ف  " ة:اسَ رَ الد   نوان  ع  
 ."درسةالم  

 .غة لدى أطفال ما قبل المدرسةستوى المورفولوجي لل  تنمية المُ  :ةاسَ رَ الد   هداف  أَ 
 وضتينمن ر  , ت م  اختيارهم طفلةو  طفالً ( 66)ُطب ق ت الد ر اسة على ع ي ن ة ق واُمها  :ةاسَ رَ الد   عينة

ضابطة , والث انية: وطفلة طفالً ( 35ق وامها )ة تجريبي  اأُلولى:  تين,موا إلى مجموعُقس   ,ألطفالل
يبلغ , كما طفلةو  طفالً ( 16) ولىيبلغ عدد أطفال الحلقة األُ حيث  ,وطفلة طفالً ( 31) ق وامها

 .لةوطف طفالً  (15) انيةعدد أطفال الحلقة الث  
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بل المدرسة فال ما ق  غة لدى أطاختبار المستوى المورفولوجي لل  استخدمت الد راسة  :ةاسَ رَ الد   أدوات
تكافؤ لرسم الر جل بهدف التحق ق من ( انف -)جودالذ كاء  باراخت  (, و الباحثة )من إعداد

البرنامج والقدرات العقلي ة, باإلضافة إلى  كاءالذ  مستوى ابطة في الض  و  ةالمجموعتين التجريبي  
 .(إعداد الباحثة من) ثرائياإل

في ( 0,05عند مستوى داللة ) اً ة إحصائي  فروق دال  ائج الد راسة وجود بي نت نت :ةاسَ رَ الد   نتائج
درجة كل وفي  غة لدى أطفال ما قبل المدرسةالمستوى المورفولوجي لل   ة الختباررجة الكلي  الد  

مقارنًة بأطفال ة المجموعة التجريبي   لصالح أطفالحيث كان الفرق  ,داعلى ح  ف رعية مهارة 
 من صفن  ها شهر و ة قدرُ ترة زمني  ف  مرور روق بعد هذه الفُ ابطة, كما ظهر مثل المجموعة الض  

 .الت در يبي امجالبرنتطبيق انتهاء 
 

راسة -5       .مصر" 2012 ،ناصر" د 
 بعض على أثره من قحق  والت   المورفولوجية المهارات ةنمي  لت   دريبيت   برنامج فاعلية": ةاسَ رَ الد   عنوان
 ".انيالث   فالص   بمرحلة مالت عل   ُصعوبات ذوي لدى والك تابة اءةر الق   مهارات
 على قائم( دةي  والمق   ةر  الح  ) المورفولوجية المهارات لتنمية دريبيت   برنامج صميمت  : ةاسَ رَ الد   أهداف

 راءةالق   اراتهم   بعض حسينت   في هت  فاعلي   من قحق  والت   ة,البصري   ةمعي  والس   ةمعي  الس   العمليات
 .انيالث   فالص   بمرحلة مالت عل   ُصعوبات ويذ   لدى والك تابة

 اً قياس  وم   ,(دةي  والمق   ةر  الحُ ) المورفولوجية للمهارات اً قياس  م   راسةالد   مت  خد  است  : ةاسَ رَ الد   أدوات
 أدوات وجميع دريبي,الت   نامجوالبر  األساسي, عليمالت   لمرحلة والك تابة راءةللق   عدادلالست   اً حصيلي  ت  
 (.الباحث إعداد من) ةراس  الد  

نت  ت  : ةاسَ رَ الد   َعي نة  إلى 6,11 بين) عمر من مالت عل   ُصعوبات ويذ   من فالً ط  ( 22) من كو 
 فختل  مُ  من ةالع ي ن   تع  ُجم   حيث بة,ُمتقار   ذكاء ب  س  ن  وب   انيالث   فالص   مستوى ومن س نوات( 7,11
ة ةاالبتدائي   رسالمدا  .اإلسكندري ة بمدينة والحكومي ة الخاص 

 طبيقلت   عديوالب   بليالق   ياسينالق   طبيقت   نتائج بين اً إحصائي   دال ةٌ  فروقٌ  هرتظ  : ةاسَ رَ الد   َنتائج  
 على ال  والد   الواضح هثر  أ   البرنامج ر  ظه  أ   حيث المورفولوجية, هاراتالم   نميةلت   حقتر  المُ  البرنامج
 القياس لصالح انيالث   فالص   بمرحلة مالت عل   ُصعوبات ذوي لدى والك تابة راءةالق   مهارات بعض

 لؤج  المُ  عديوالب   باشرالمُ  عديالب   القياسين تطبيق نتائج بين الفروق هذه مثل ظهرت كما الب عدي,
 البرنامج طبيقت   انتهاء من شهر رمرو  بعد لالمؤج   عديالب   طبيقالت   لصالح ةالتجريبي   العينة على
 .حالُمقتر  
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 .تونس "2013 ،برزين" ةاسَ رَ د   -6      
 لعالج ةوتي  الص   المورفولوجية قاطعالم   تحليل إلى د  ن  ست  مُ  تدريبي برنامج ةفاعلي  ": ةاسَ رَ الد   نوانع  
 ".األساسي ليممرحلة الت ع من الثالث   فالص   تالمذة لدى ةي  هر  الج   القراءة عوبةصُ 

 الجلع   ةوتي  الص   المورفولوجية قاطعالم   حليلت   إلى د  ن  ست  مُ  تدريبي برنامج صميمت  : ةاسَ رَ الد   هدف
 على وتيالص   دريبالت   خالل من األساسي الثالث   فالص   تالمذة لدى ةي  هر  الج   راءةالق   عوبةصُ 

 .اً صوتي  ( دةقي  والمُ  ةر  الحُ ) المورفيمات
 الثالث   فالص   مستوى من وتلميذة تلميذاً ( 30) هاوامُ ق   نةي  ع   على راسةالد   ُطب ق ت  : ةاسَ رَ الد   ةنَ ي  عَ 

 حليلالت   في ةنمائي   عوباتصً  من يعاني وبعضهم ,طةتوس  المُ  ةالعقلي   درةالقُ  ذوي من األساسي
 في درةالقُ  طيس  تو  مُ  عاديين مذةتال من ت  ف  تأل   األولى :جموعاتم   ثالث إلى مواُقس   معي,الس  
 فت  تأل   الثةوالث   , ةي  هر  الج   راءةالق   في صعوبة من عانونيُ  تالمذة من فت  أل  ت   انيةوالث   ة,ي  هر  الج   راءةالق  
 .ةاد  ح   ةي  هر  ج   قراءة صعوبة عانونيُ  تالمذة من

 دة,قي  والمُ  ةر  الحُ  للمورفيمات معيالس   حليلت  ال واختبار ة,العقلي   دراتللقُ  بارٌ اخت  : ةاسَ رَ الد   أدوات
 .الثالث   فالص   مستوى من األساسية راءةالق   لمهارات بارٌ واخت  

 راءةالق   عوبةصُ  ذوي من الثةالث   المجموعة تالمذة أن   راسةالد   نتائج أظهرت: ةاسَ رَ الد   نتائج
 ةفردي   أصوات إلى ةقروء  الم   المورفولوجية المقاطع جزئةت   على قادرين غير كانوا ةالحاد   ةي  هر  الج  
 طينس  تو  المُ  ر اءالقُ  أن   إلى ائجنت  ال   أشارت حين في رتفع,المُ  وتبالص   تابتهاك   إعادة ثم ةقروء  م  

 فعيلبت   راسةالد   توص  أ   اكم   المهارات, هذه في بارعين كانوا فقط طةس  تو  المُ  راءةالق   عوبةصُ  وذوي
 راءةوالق   غةالل   هارةم   على ,هورالظُ  في ابقةالس   ةمائي  الن   هاراتالم   تنمية في ربك  المُ  لخ  د  الت   دور
 .األساسي عليمالت   من ولىاألُ  فوفالص   تالمذة لدى ةوخاص   تابةوالك  

 

 .السعودية ةالعربي   المملكة" 2014 ،والعايد مطر" ة  اسَ رَ د    -7
 على ثرهوأ   المورفولوجي عيالو   نميةت   في اسوبالح   باستخدام برنامج ةعالي  ف  " :ةاسَ رَ الد   نوانع  
 ".راءةالق   معل  ت   عوباتصُ  ويذ   لدى ةغوي  الل   هاراتوالم   ةل  ام  الع   اكرةالذ  

 عيالو   مهارات نميةت   في اسوبالح   باستخدام برنامج ةفاعلي   على قوفالوُ  :ةاسَ رَ الد   هدافأَ 
 لةام  الع   اكرةالذ   على ذلك رث  أ   واستكشاف راءة,الق   معل  ت   عوباتصُ  وىذ   الميذالت   دىل المورفولوجي

 ةفاعلي   ةاستمراري   مدى معرفة وكذلك لديهم, ةعبيري  الت   غةالل   هاراتوم   ةاالستقبالي   غةالل   هاراتوم  
 .عةتاب  المُ  فترة خالل من البرنامج

 

 نمم   االبتدائي انيالث   فالص   تالميذ من( 32) هاوامُ ق   ةن  ي  ع   على راسةالد   تق  ب  طُ  :ةاسَ رَ الد   ةنَ ي  عَ 
 ائف,الط   بمحافظة معل  الت   عوباتصُ  ببرامج علبالف   حقينلت  والمُ  راءةالق   في معل  ت   صعوبات لديهم

 انيةوالث   ,(إناث 8 كور,ذ 8) وتلميذة تلميذاً ( 16) هاوامُ ق   ةتجريبي   ولىاألُ  :مجموعتين إلى مواس  قُ 
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 في جموعتينالم   أفراد ةس  ان  ج  مُ  ت  م  ت   وقد ,(إناث 8 ذكور, 8) وتلميذة تلميذاً ( 16) هاوامُ ق   ابطةض  
 (.ةغوي  الل   هاراتالم   ة,ل  ام  الع   اكرةالذ   المورفولوجي, عيالو   كاء,الذ   ني,م  الز   مرالعُ ) راتتغي  مُ 

 تعريب ابعةالر   ورةالص  / كاءللذ  ( بينيه – ستانفورد) قياسم   ةراس  الد   متخد  است   :ةاسَ رَ الد   أدوات
 ةغوي  الل   للمهارات ومقياس ة,ل  ام  الع   اكرةللذ   قياسوم   الفونولوجي, عيللو   قياسوم   ,"1998 ,مليكة"
 تلك وجميع ة,لس  ج  ( 30) من نكو  مُ  اسوبالح   باستخدام دريبيت   وبرنامج ,(ةعبيري  والت   ةاالستقبالي  )

 (.الباحثين إعداد من) األدوات
 ابطةالض   جموعةالم   بين إحصائياً  ةدال   فروق جودوُ  راسةالد   تائجن   ت  ر  ظه  أ   :ةاسَ رَ الد   تائجنَ 

 جموعةالم   لصالح ةغوي  الل   هاراتوالم   لةام  الع   اكرةوالذ   المورفولوجي عيالوُ  في ةجريبي  الت   جموعةوالم  
 على ل  يدُ  امم   عيتب  والت   عديالب   ياسينالق   بين  فروق جودوُ  دمع   عن النتائج تر  سف  أ   كما ة,جريبي  الت  

 لةالعام   اكرةالذ   على ابييج  اإل وأثره المورفولوجي عيالو   حسينت   في البرنامج رث  أ   ةاستمراري  
 المورفولوجي عيالو   هاراتم   على دريبالت   بضرورة ةارس  الد   ت  وص  وأ   .عموماً  ةغوي  الل   هاراتوالم  
 .معاً  ةعبيري  والت   ةاالستقبالي   غةوالل   اكرةالذ   على يجابي  اإل هثر  أل   معل  الت   عوباتصُ  برامج في
 

 َراَسات  اأَلجنبي ة:الد   -ثانياا 
 ة.حدة األمريكي  الوليات المت   "Carlisle, 2000"يسل كارلدراسة  -1
ة عند الطلبة ذوي شتق  ئة المُ هج  شكال الت  في أ   مورفولوجيةعرفة الخدام الم  است  : ةاسَ رَ الد   عنوان

 بيعيين.لبة الط  م والط  عل  صعوبات الت  
"The use of morphological knowledge in spelling derived forms by 

Learning- Disabled and normal students". 

اق اشتق  اقي و رف االشتق  لص  ام عل  ت  درة على القُ دى اختالف م  روق و الفُ قييم ت   :ةاسَ رَ الد   أهداف
 .اديينهم الع  أقران  م و عل  عوبات الت  صُ بين تالمذة مات الكل  

سب ح  مين ب  قس  ( تلميذًا وتلميذة من العاديين مُ 82ها )وامُ ق   ة  ن  ي  راسة على ع  الد   ت  ق  ب  طُ  :ةاسَ رَ الد   ةنَ ي  عَ 
, باإلضافة إلى صف ثامن( 21 صف سادس, 22 صف رابع, 22راسي كما يلي )ف الد  الص  
 م.عل  عوبات الت  من ذوي صُ ع اس  ف الت  تلميذًا من مستوى الص   (17)

 ،(1978 جاستاك وجاستاكإعداد ) رعيئة الف  هج  اختبار الت  راسة مت الد  خد  است   :ةاسَ رَ الد   أدوات
ئة هج  بار للت  اخت  , و اقيرف االشتق  قييم الص  لت   م  م  فوي صُ للتوليد الش  ( TMS) ةرفي  نية الص  اختبار الب  و 

 .)من إعداد الباحث( ةاإلمالئي  
ة واضحة في طوري  ت   اتجاهات   وار ظه  اديين قد أ  المذة الع  الت   راسة أن  الد   تائجُ ن   ت  ن  ي  ب  : ةاسَ رَ الد   نتائج

م بين مستوى عل  عوبات الت  وي صُ ذ  المذة ت  داء الأ   تراوح   ام  بين  , ةشتق  ة والمُ لمات األساسي  وليد الك  ت  
تحليل  تائجُ ن   ت  ن  ي  ب  كما ين, ي  اس  ر  ين د  ف  إلى ص   ف  ع من ص  ق  تو  , أي دون المُ امنالث  و ادس ف الس  الص  
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اديين الميذ الع  الت   يجموعتفراد م  أبين ًا إحصائي   ة  روق دال  ( وجود فُ ANOVAحادي )ن األُ ايُ ب  ت  ال
وذلك  ةألساسي  من الكلمات ا ةشتق  لمُ رفي للكلمات اقاق الص  االشت  في اختبار م عل  عوبات الت  وذوي صُ 

عوبات تالمذة صُ داء أ   ن  حادي أن األُ ايُ ب  حليل الت  ات ت  نقار  مُ  أشارت  اديين, كما الح فئات الع  ص  ل  
ف الص  ستوى اديين من مُ المذة الع  الت   داءعن أ   كثيراً  تلف  خاسع لم ي  ف الت  الص  ستوى م من مُ التعل  
  .ابعالر  

 

 ة.حدة األمريكي  الوليات المت   Rubin,  2000"" روبن ة  اسَ رَ د   -2
 ئة.هج  لت  ة لهارات األولي  ها على الم  أثير  في ت   ورفولوجيةمُ عرفة الالم   رتطو  : ةاسَ رَ الد   عنوان

"The development of morphological knowledge in relation to early 

spelling ability". 

ة, وللت الميذأل طفال من ُمستوى ل ُمورفولوجيةعرفة القييم الم  ت   :ةاسَ رَ الد   فاهدأ وض  من ُمستوى  الر 
 .ئةهج  رة على الت  بك  درة المُ القُ القتها بوع   ,لاألو  ف الص  

فوف صُ  ةربعمن أ   واير اخت  ( طفاًل وتلميذًا 128راس ة على ع ي ن ة  ق واُمها )ُطب ق ت  الد   :ةاسَ رَ الد   ةنَ ي  عَ 
ة, مرحلة ال من وض  إلى م جموعات كما يلي:  , ُمقس مينلو  ف األ  الص  ُمستوى فوف من صُ  ةربعوأ  ر 
ة, ) طفأل (59)  .األو لف من الص  تلميذًا  (69من ُمستوى الروض 
مثيل األطفال للمورفيمات قدير ت  لت   جريبي  ئة الت  هج  الت   اختبار  م ت الد راسة است خد   :ةاسَ رَ الد   دواتأَ 
 ,المورفيمحليل بار ت  اخت  اإلنكليزي ة, و  ةتابي  غة الك  هم بالل  برت  رة من خ  بك  راحل مُ ة في م  ساسي  األ  ل غوي ة ال

, وكانت لمةك   ة داخل كل  ساسي  مورفيمات أ  ة إلى ي  حك  الكلمة الم  حليل درة على ت  قييم القُ لت   م  م  وقد صُ 
ميع تلك األ دوات من إعداد الباحثة  . ج 

ائي ًا  ل  فاعُ ت  ب ي ن ت  ن تائج الد راسة وجود  :ةاسَ رَ الد   تائجنَ   مورفولوجيةعرفة البين الم  وارت ب اط  دال  إحص 
 بطةرت  كتوبة مُ غة الم  تة األخيرة في الل  ام  ف الص  حرُ مثيل األ  درة على ت  القُ  وأن  , راسيستوى الد  والمُ 

األطفال  ن  , وأعليميستوى الت  ارتباطها بالمُ و ة ي  حك  غة الم  في الل   مورفولوجيةعرفة البالم   واضح   بشكل  
ما لها, كتهم ئ  هج  ثناء ت  أ  في خيرة ة األ  ت  ام  ف الص  األحرُ  ذف  لمة في ح  ة للك  وتي  الص   ية  ن  رون بالب  ال يتأث  

ة أنفي   ة والالة األنفي  وتي  ف الص  حرُ جموعة األ  ة بم  نتهي  لمات المُ طأ في الك  ة الخ  سب  ن   أن  تائج ت الن  ن  ي  ب  
األطفال  ف  ذ  ح   ,حيثنية المورفيمية أثير للب  هناك ت   قيض ذلك كان  وعلى ن  , هةتشاب  مُ  كانت  
من ( %11)فوا ذ  وح  , احدات المورفيم الو  ذ  هم فقط من كلمات   )%4( خيرة منتة األ  ام  ف الص  حرُ األ  
  فة من مورفيمين.ؤل  تة في الكلمات المُ ام  حرف الص  األ  

 

  ة.حدة األمريكي  الوليات المت   "Janesse, et. al 2000"جانس وآخرون  ة  اسَ رَ د   -3
الم م الك  هدرة على ف  رائي, القُ سر الق  وي العُ الم عند األطفال ذ  عف الك  ض  : ةاسَ رَ الد   عنوان

 )الفونولوجيا المورفولوجيا(.
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"Language deficits in Dyslexia children speech perception phonology and 

morphology". 

احي و  عف بن  اط هذا الض  ب  ة ارت  الم وكيفي  هم الك  درة على ف  عف القُ شف عن ض  الك   :ةاسَ رَ الد   أهداف
 عرفة المورفولوجية(.ة والم  وتي  عرفة الص  ة )الم  غوي  فة الل  عر  الم  
مر ل من عُ و  ف األ  فاًل من مستوى الص  ( ط  61ها )وامُ ق   ة  ن  ي  راسة على ع  ت الد  ق  ب  طُ  :ةاسَ رَ الد   ةنَ ي  عَ 
اديين من قرانهم الع  فاًل من أ  ط  ) 52, باإلضافة إلى )رائي  سر الق  وي العُ ( سنوات, من ذ  7,10)

 ة.مري  ئة العُ ذات الف  
راءة ات الق  هم  ن )م  ضم  ت  جموعتين وت  ال الم  ك  سات ل  ل  مس ج  على خ   قُ ب  ط  اختبارات تُ  :ةاسَ رَ الد   دواتأَ 

لمهارات اإلدراك  بار  ل", باإلضافة إلى اخت  عد  لمة "لوود كوك جونسون المُ مييز الك  بار ت  من اخت  
 هم  درة على ف  والقُ , اتفرد  المُ , و لمةك  ة الني  جاالت ب  رف المورفولوجي في م  هارات الص  وم   وتي  الص  
 الم )من إعداد الباحثين(.الك  

رف هارات الص  وتي وم  هارات اإلدراك الص  م   اري  ب  طبيق اخت  ج ت  ائ  ت  ن   ت  ن  ي  ب   :ةاسَ رَ الد   جائ  تَ نَ 
طفال األ   مجموعة أن   الك الم,هم درة على ف  والقُ , اتفرد  المُ , و ة الكلمةني  المورفولوجي في مجاالت ب  

هارات التي لحوظ في الم  م   اديين بشكل  هم الع  دون أقران  كانوا  همراءة أن  سر في الق  وي العُ من ذ  
في اإلدراك  حٌ الم عجٌز واض  ري الك  عس  مُ  ن  راسة م  ة الد  ن  ي  هر لدى أفراد ع  بار, كما ظ  يها االخت  غط  يُ 

وتي والمورفولوجي جالين الص  ة في الم  د  ح   أقل   عف  ض  وجود  ظ  ح  اديين, كما لوُ نة بالع  قار  مُ  المي  الك  
  اديين.نة بالع  قار  الم مُ ري الك  عس  لدى مُ 

 

 الصين. Chang, et. al 2005"" شانغ وآخرون ة  راسَ د   -4
غة فردات عند األطفال في الل  اإلدراك المورفولوجي في اكتساب المُ  ورُ د  : الد راسةع نوان 
 ة.اإلنكليزي  

"The role of morphological awareness in children’s vocabulary in 

English".  

ات, والر بط بين اإلدراك ة الُمفرد  عرف  وامل الُمؤث رة على م  ر ف على الع  الت ع   :ةاسَ رَ الد   هدافأَ 
ة المورفيم, ق  طاب  ين لإلدراك المورفولوجي هما )مُ جه  تابة, وت مييز و  راءة والك  المورفولوجي وت عل م الق  

دراك الب ني    ة المورفولوجية(.وا 
ة أ عمارهم بين طفاًل م )115ُطب ق ت الد ر اس ة على ع ي ن ة  ق واُمها ) :ةاسَ رَ الد   ةنَ ي  عَ  وض  ن عمر الر 
ف الص  ( تالميذ من مستوى 10, باإلضافة إلى )المجموعة األولىنوات ش ك لوا س  ) 7إلى  5,2)
نوات, ش ك لوا 9,3إلى  7,2ن )بي اني من عمرالث   شتركين ميع المُ انية, كما كان ج  المجموعة الث  ( س 

ينيين المن   ., وم ن  الُمقيمين في الواليات الُمت حدة األمريكي ةةحلي  ة الم  نكليزي  اإل نثيحد  ت  مُ الص 
تحليل بار اخت  ", و 2000 ,دنيرغار " لعد  المُ الم صو رة الت عبيري  فرداتالمُ اختبار : ةاسَ رَ الد   دواتأَ 

", جونسون للتحصيل - فرعي  من مجموعة اخت ب ارات "وود كوكبار اخت  وهو  وُمطابقت ها,الك لمة 
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وتي ة جة الال  ع  للمُ  ةلام  الش   اتبار االخت  واخت ب ار اإلدراك الفونولوجي وهو اخت باٌر ف رعي  من م جموعة  ص 
كلمي اشوت", واغنز وتورغيس وار "ت صميم   مات الل  ك   من فٌ ؤل  مُ  بارٌ وهو اخت  واخت بار الت كرار الال 

 .)من ت صميم الب احثين( مةل  الك   ولًا من حيث طُ دي  صاعُ ة ت  ب  ك  ر  مُ  لها,عنى م  
تائ ج الد راسة أن  أ داء أ فراد الع ي ن ة من أ طفال الص ف الث اني كان  أ فضل ب ي ن ت ن   :ةاسَ رَ الد   نتائج

ة على كل  الم قاييس, كما أ ظهر  األ طفال  ي ة الس ريعة من أ طفال الروض  وأ سرع في اختبارات الت سم 
في كل  األعمار اخت الفًا قلياًل في م هم ة إدراك الب ن ية المورفولوجية, ولكن  كانت  ُمتوس طات درجات 

فوق الُمتوس ط, مم ا ُيشيُر إلى أن هم قد  د رجة )13إلى  12أطفال الص ف الث اني قد ت راوحت  بين )
فق  م عايير االخت بارات الُمستخد مة, كما ب ي ن ت الن تائج ُظهور  لوا إلى س قف هذه الم هم ات و  و ص 

ة وض  نت اج الك لمة بين أطفال الر  ائي ًا بين ُمطاب قة الك لمة وا  , لكن  بشكل ارتباط ُموج ب  ودال  إحص 
جم الم هم ات أ ضعف م ن  ا لت راُبط بين الم هم تين لدى أ طفال الص ف الث اني, كما كان  ح 

المورفولوجية التي اكت س بوها من الت عليم, أعلى في الُمفرد ات منها في م هم ات الق راءة لدى ك لت ا 
 الم جموعتين.

 

 ة األمريكي ة.الوليات الم ت حد Elbro, et. al 2007"إلبرو وآخرون" ة  اسَ رَ د   -5
ة راس  روف, د  وتي للحُ الص   دريب  والت   يعي المورفولوجدى للو  الم   ويلُ ط   أثيرُ الت  : ةاسَ رَ الد   ع نوان  

 . ائي  ر  الق   سر  العُ  ر  ط  ضين لخ  عر  طفال المُ ر مع األ  ك  ب  ل المُ دخ  الت  
"Long- Term Effects of Morpheme Awareness and Letter Sound 

Training: An Intervention Study With Children at Risk for Dyslexia". 

ل  ُمبك ر  للدى للالم   ويل  أثير ط  الت  ف حص  :ةاسَ رَ الد   هدافأَ  فق  ب رنامج ت دخ   يالمورفولوج عي  و  ت دريب و 
 ر  ط  ضين لخ  عر  ال المُ طفاأل   مع  والت حق ق من فاعلي ة هذه اإلجراء ات روف, للحُ  ةوتي  الص  ُممار سة وال
 .رائي  الق   سر  العُ 

( تلميذًا وتلميذة من ُمستوى الص ف األو ل 24ُطب ق ت الد ر اسة على ع ي ن ة  ق واُمها ) :ةاسَ رَ الد   ةنَ ي  عَ 
ابطة(, وقد اخت يروا من م درس تين  12تجريبي ة, 12األساسي, ُقس موا بالت ساوي إلى م جموعتين ) ض 

فق  ترشيحات الُمع ل مين, ووفق ًا لم ع ايير ت شخيص ُصعوب ات الت ع ل م الو اردة في للت عل يم األساسي و 
 (.DSM-4 TR 2000الـ)

ه لُمع ل مي  بياناست  و  ,للذ كاء الط بعة الث الثة (بينيه –اخت بار )ستانفورد  :ةاسَ رَ الد   وات  دَ أَ   درسةالم  ُمو ج 
ن ُيشت ب ُه بهم بأن هم ُيع انون من ُعسر  الق راءة, واخت بار ت حصيلي  في الق راءة, لت رشيح الت الميذ مم  

فق ًا لم عايير الوعي المورفولوجي( ُصم م   –واخت بار للم هارات الل غوي ة )الصوتي ة  ت شخيص و 
( 30ُمكو ن م ن )(, والب رنامج الت دريبي الDSM-4 TR 2000ُصعوبات الت ع ل م الو اردة في الـ)

 .وجميع تلك األدوات )من إعداد الباحثين(جلس ة,  ثالثين  
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ر اب ج ائ  ت  ن  ب ي ن ت  :ةاسَ رَ الد   ج  تائ  نَ  و عي هارات الم  الد راسة وجود ع القة إيجابي ة بين اضط 
ابط ة( مم   ن ُشخ صوا على المورفولوجي وُعسر الق راءة لدى أفراد ك ال الم جموعين )الت جريبي ة والض 

أن هم ُمعس رين في الق راءة, كما ب ي ن ت الن تائج ت حس ن أ داء أفراد الم جموعة الت جريبي ة بالُمقارنة مع 
ة ا ابط ة ن تيج  وتي لأ فراد الم جموعة الض  , يللُحروف, لت حسين م هارات الو عي المورفولوجت دريب الص 

بلي والت قييم الب عدي الُمباش ر في م هارات الق راءة األساسي ة, كما كما ك ش ف  عنه الت قييم الق  وذلك 
وتي ة للُحروف  ل الُمبك ر الق ائم على ت دريب الم هارات الص  أ ظهر ت  ن تائ ج الد ر اس ة أن  ب رنامج الت دخ 

مرار في ت نمي ت ه لدى ت الم ذة والك ل مات والُجم ل, ال ي قُف عند م ًدى ُعمري  ُمعي ن, بل الُبد  من االست  
غار الت الميذ من ذ وي مع  اهمكن استخدامُ يُ م هارة م عرفي ة ن فسي ة  ُصعوبات الت عل م, كونه ص 

لة أو الُمحد دة  الس معي والمورفولوجي والتي ت نعك س إيجابًا دراكهم حسين إ  لت  ُصعوبات الت عل م الش ام 
 .الت عبير الك تابي  ُعموماً و  لكتابةاو على م هارات الق راءة 

 

 الوليات الم ت حدة األمريكي ة. "Betourne & Friel, 2010بيتورن وفرايل " ة  اسَ رَ د   -6
وي ابع ذ  ف الر  المذة الص  فهية لدى ت  غة الش  رات الل  دُ وقُ  يعي المورفولوجات الو  ملي  ع  : ةاسَ رَ الد   ع نوان  
 ة. راءم الق  عل  عوبات ت  صُ 

"Morpheme Awareness Processing and Oral Language Abilities in Fourth 

Grade Poor Readers Students". 

ة فهي  غة الش  رات الل  دُ وقُ  يعي المورفولوجات الو  ملي  ع  ت قييم الع القة الق ائمة بين  ة:اسَ رَ الد   اف  هدَ أَ 
 راءة.م الق  عل  عوبات ت  وي صُ ذ   منابع ف الر  المذة الص  لدى ت  )الل فظي ة( 

( تلميذًا وتلميذة من ُمستوى الص ف الر ابع 17ُطب ق ت الد ر اس ة على ع ي ن ة ق وامها ) ة:اسَ رَ ة الد  ن  ي  عَ 
ة برع اية ذ وي ُصعوبات الت عل م. اص   األساسي, اخت يروا من م ركز  للت ربية الخ 

قياس وكسلر لذ كاء است خد م ت ا ة:اسَ رَ دوات الد  أَ  ار , واختب  (WISC-R)ل عد  طفال المُ األ  لد ر اس ة م 
ئ ت ها هري ة, واخت بات عر ف الك لمة وت هج  للم هار ات المورفولوجية  ر, واخت بار ت حصيلي  في الق راءة الج 

من  م جالين )المورفيمات الُحر ة  من إعداد وجميع تلك األ دوات ), المورفيمات الُمقي دة( –ض 
 .الباحثين(

مل وع   يالمورفولوجوتي عي الص  الو  الد ر اس ة في م جاالت  شاركين فيقييم المُ رى ت  ج   ة:اسَ رَ ج الد  ائ  تَ نَ 
ديهم الذين ل   تائج أن  ت الن  ر  ظه  وأ   ة,فظي  الل  ة غوي  هارات الل  باإلضافة إلى الم   ,سميةة الت  رع  رة وسُ اك  الذ  
 نعطاة لهم أكثر مم  هام المُ رعة على الم  مل بسُ راءة والع  ة على الق  در  ديهم قُ ت ل  كان وتي  ص   عيٌ و  

وتي    خص  ة فيما ي  ل  ام  رة الع  اك  ة الذ  عالج  في مُ  رقٌ ف  كذلك كان هناك و  ,ل ديهم ُمشكلة في الو عي  الص 
الح ذ وى الو عي المورفولوجة فوي  ة والش  غوي  رات الل  دُ القُ    ع.فرت  المُ  يلص 
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 البرازيل. Northcott, et. al  2013""نورثكوت وآخرون  ة  اسَ رَ د   -7
ن, زم  مُ  ع  ر  ص   صابين بداء  طفال المُ دى األ  عي المورفيمي ل  رة والو  اك  ات الذ  عملي  : الد رَاَسة ع نوان  

 ة. جموعة قياسي  دى م  الة ل  ة ح  اس  ر  د  
"Memory And Morphoneme Awareness In Children With Benign 

Rolandic Epilepsy Compared To a Matched Control Group". 

إجراء ت قييم ُمقار ن بين م جموعة من األ طفال الع اديين واأل طفال الُمصابين  ة:اسَ رَ الد   اف  هدَ أَ 
ر ع  ُمزم ن فيما يتعل ُق ب االت ص   عي المورفيمي.رة والو  اك  ذ  ات ال  ملي  ع  بح 

ر ع  ُمزم ن 6ُطب ق ت الد ر اس ة على ع ي ن ة  ق واُمها ) ة:اسَ رَ د  ة النَ ي  عَ  االت ص  ( أ طفال ذكور ُيعانون من ح 
فق  ت قار ير إكلينيكية, باإلضافة إلى ) ( تلميذًا وتلميذة من ُمستوى الص ف األو ل األساسي, 22و 

ميُع أ فراد الع ي ن ة م ن  )  عليم األ س اسي في الب رازيل.( م درسة للت  13وقد اخت ير  ج 
ت األ طفال  ة:اسَ رَ الد   وات  دَ أَ  جال  است خدم ت الد ر اس ة التق ارير الطبي ة اإلكلينيكي ة الم حفوظة في س 

ر ع  الُمزم ن, وم قياس وكسلر لذ كاء  االت  الص  ابين بح  , واخت بار (WISC-R)ل د  ع  طفال المُ األ  الُمص 
من  م جالين )المورفيمات الُحر ة للم هارات المورفولو  المورفيمات الُمقي دة(, واخت بار للذ اك رة  –جية ض 
لة الس معي ة ميع تلك األ دوات الع ام  وتي(, وج   )أصوات الُحروف الُمتش اب هة في الم خرج الص 

 .)من إعداد الباحثين( 
نًة باأل طفال م م ن ب ي ن ت  ن تائ ج الد ر اس ة وجود  ة:اسَ رَ الد   ج  ائ  تَ نَ  الح األ طفال الع اديين ُمقار  ُفروق لص 

لة وم هارات الو عي المورفولوجي,  ر ع  ُمزم ن فيما يتعل ق بم هار ات الذ اك رة الع ام  االت  ص  ُيعانون من ح 
لت  بحدود ) ال ح األ طفال  فوق( انحراف م عياري 3وكانت الُفروُق كبيرًة وو ص  س ط لص  الُمتو 

لة ال ع اديين, كما ب ي ن ت  النت ائج وجود ارتباط  سلبي  ودال  إحصائي ًا بين م هارات الذ اك رة الع ام 
ر ع  الُمزم ن, كما أن   االت الص  وعملي ات الو عي المورفولوجي بالن سبة لأل طفال الذين ُيعانون من ح 

ر ع  الُمزم ن عندما ُطل ب  منُهم ق راءةُ  رات الد راسي ة أ طفال الص  من الُمقر  , حروف  وك لم ات وُجم ل ض 
لي ًا وُمه م ًا على أن هم في خ طر  اإلصابة أ هري ة تُق د ُم مؤش رًا أو  عفًا في م هارات  الق راءة الج  ظه روا ض 

 بُصعوبات ت عل م  وُعسر  الق راءة والك تابة.
 

 ت الم ت حدة األمريكي ة.الوليا Phelps, 2014""فيليبس ةاسَ رَ د   -8
َلة والل غة َلدى اأَلطفال الد رَاَسة ع نوان   : الم شك الت الم رَتبَطة بالَعملي ات المورفولوجية والذ اك رة الَعام 

عوَبات الت عل م في الق راءة والك تابة.   َذوي ص 
"Problems of Morphology Awareness and Working Memory and 

Language in Literacy Difficulties in Children Reading and Writing". 

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&ERICExtSearch_SearchValue_0=phonological+awareness&ERICExtSearch_Operator_2=and&ERICExtSearch_SearchType_2=kw&searchtype=advanced&ERICExtSearch_SearchType_0=ti&ERICExtSearch_SearchCount=2&ERICExtSearch_PubDate_From=2009&ERICExtSearch_Operator_1=and&ERICExtSearch_SearchType_1=kw&ERICExtSearch_PubDate_To=2009&_pageLabel=RecordDetails&objectId=0900019b80391b3a&accno=EJ825338&_nfls=false%20%20%20%20
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&ERICExtSearch_SearchValue_0=phonological+awareness&ERICExtSearch_Operator_2=and&ERICExtSearch_SearchType_2=kw&searchtype=advanced&ERICExtSearch_SearchType_0=ti&ERICExtSearch_SearchCount=2&ERICExtSearch_PubDate_From=2009&ERICExtSearch_Operator_1=and&ERICExtSearch_SearchType_1=kw&ERICExtSearch_PubDate_To=2009&_pageLabel=RecordDetails&objectId=0900019b80391b3a&accno=EJ825338&_nfls=false%20%20%20%20


- 64 - 
 

غة لة والل  ام  رة الع  اك  ات المورفولوجية والذ  ة بالعملي  رتبط  المُ الت عر ف على الُمشك الت  ة:اسَ رَ الد   اف  هدَ أَ 
 , وذلك بُمقار نة أدائ هم مع أ قر ان هم الع اديينتابةراءة والك  م في الق  عل  ات الت  عوب  وي صُ طفال ذ  لدى األ  

 .الُعمر الز مني  والع قلي  من ن فس 
( طفاًل وطفلًة مم ن ُيع انون من ُصعوبات 32ُطب ق ت الد ر اس ة على ع ي ن ة  ق واُمها ) ة:اسَ رَ ة الد  نَ ي  عَ 

فاًل وطفلًة من أ قربائ هم الع اديين م م ن ال ُيعانون 32ت عل م  في الق راءة والك تابة, باإلضافة إلى ) ( ط 
امس للت عليم األ ساسي من ُعمر أي ة ُصعو  ب ات أكاديمي ة, وجميع أ فراد الع ي ن ة من ُمستوى الص ف الخ 

 ( سنة.10,11إلى  9,11بين )
قياس  )ستانفورد  ة:اسَ رَ الد   دوات  أَ   , واختبارًا تحصيلي ًا لم هاراتبينيه( للذ كاء –است خد م ت الد ر اس ُة م 

االت )م عاني الك ل مات راً , واختباالق راءة والك تابة من ث الثة م ج   ,الن حو ,للم هارات المورفولوجية ض 
ميع تلك األ دوات , واخت بار للذ اك رة الع ام لةة(صائص الصوتي  الخ    .)من إعداد الباحث(, وج 

اُنس  ألفراد  ك ال الم جموعتين من الع اديين وذ وي ة:اسَ رَ الد   ج  تائ  نَ  ُصعوبات الت عل م في  ت م  إجر اُء ًتج 
نة أ فراد ك ال  نس, وب عد  هذه الُخطوة تم  ُمقار  الق راءة والك تابة في ُمتغي رات الذ كاء والُعمر والج 
الم جموعتين في أ دائ هم على االخت بار  الت حصيلي  لم هارات الق راءة والك تابة, وعلى اخت بار الذ اك رة 

لة, وعلى اخت بار  من  ثالثة م جاالت )م عاني الك لماتالع ام   ,الن حو ,الم هار ات المورفولوجية ض 
الح األ طفال الع اديين في  ,ة(وتي  صائص الص  الخ   وب ي ن ت النتائج أن  ُظهور  فروق  دال ة إحصائي ًا لص 

يجابي  في جميع تلك الم هارات بالن س ب ة لأل طفال ذ وي تلك الم هارات, ك ما ظ ه ر  ارتباٌط دال  وا 
 (.2ُصعوبات الت عل م وذلك وفق  ُمعاد لة )كاي

 

 َتعليٌق على الد َراَسات الس اب قة: ثَال ثاا: 
تت األهداف في الد راسات الم ذكورة, حيث ت ناولت  كل  من الد ر اس ات  هدافاألَ  من حيث ت فاو 

" الت عر ف  على الُمشك الت 2010" "الزق والسويري, 2006" "عزام, 2006الت الية "حرب, 
رابات الل غوي ة وُصعوب ات  رفي ة )المورفولوجية(, والكشف  عن م دى وط بيعة الع القة بين االضط  الص 

راسُة "الزق والسويري,  التعل م, " بالب حث عن تأثير ُمتغي ر الجنس )ذكور_ إناث( 2010وت فر دت د 
رابات الل غة بين أ ط راسبحدوث اضط   اتفال ُصعوب ات التعل م والع اديين, بينما ن ح ت  كل  من د 

 Janesse, et. al" وجانيس وآخرون Ruben, 2000" وروبن "Carlisle, 2000"كارليسل 

 ,Beturn & Friel"وبيتورن وفرايل Chang, et. al" 2005 "وشانغ وآخرون " "2000

, إلى " "Phelps, 2014وفيليبس "Northcott, et. al  "2013ونورثكوت وآخرون "2010
الت ركيز  على أهداف  ُمشت ر كة  ُتعنى بالت عر ف على الع وامل الُمؤث رة في اكت ساب الُمفرد ات والر بط  
افة إلى ع القة  الُمستوى  بين م هارات الُمستوى المورفولوجي وم هارات الق راءة والك تابة, إض 

ئة, وك ما ه د فت  ُمعظُم الد راس ات إلى ت قييم الُمستوى لى المورفولوجي لل غة بالُقدرة ع الت هج 
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ة وأ طفال م رحل ة الت عليم األ ساسي, وُمقارن ت هم باأل طفال ذ وي  المورفولوجي لدى أ طفال الروض 
ل ت  كل  م ن الد ر اس ات الت الية على ت نمية الم هارات المورفولوج لدى األ طفال  يةُصعوبات الت عل م, وع م 

ر اس ة "علي,  م م ة لذلك مثل د  الع اديين واأل طفال ذ وي ُصعوبات الت عل م من خ الل برامج ُمص 
 ".2014" و"مطر والعايد,  2013" و"برزين,2012" و"ناصر, 2010

ي ن ات  من األ طفال ذ وي ُصعوبات الت ع الَعي َنة،ومن حيث  لت  ُمعظ م الد راسات ع  ل م, تناو 
ابتداًء من الص ف األ و ل وحتى الص ف الس ادس "عزام,  والع اديين من م رحلة الت عليم األساسي,

" مطر 2013" "برزين, 2012" "ناصر, 2010" "الزق والسويري, 2006" "حرب, 2006
 2005"  وآخرون وشانغ ""Janesse, et .al 2000" جانيس وآخرون 2014والعايد, 

Chang, et. Al" وفرايل وبيتورن"Beturn & Friel, 2010 "2013"وآخرون ونورثكوت  

Northcott, et. al  "وفيليبسPhelps 2014""2010ينما ت ب ن ت  كل  من دراسة "علي, . ب "
أطفال  مرحلة الرياض, كما ت در جت الم رحلة الد ر اسي ة الُمست هد ف ة في  "Ruben, 2000"وروبن 
راسة  ب من الص فوف الر ابع والس ادس والث امن, Carlisle, 2000" كارليسلد  " بين الُطال 

جم  باإلضافة إلى ُطالب الص ف الت اسع من ذ وي ُصعوبات الت عل م, وكانت الع ي ن اُت من حيث الح 
ر اس ة "حرب,  لميذًا ( ت500" حيث ُطب ق ت الد ر اس ة على ع ي ن ة ق واُمها )2006ك بيرة كما في د 
( ُمعل مًا وُمعل م ة في الم دارس, وبعض الع ي ن ات كانت ُمتوس طة, 55وتلميذة, وت م  االست عان ة بــ )

فل مم ن ُيعانون من 32حيث ُطب ق ت  الد ر اس ة على ع ي ن ة  ق واُمها ) "،"Phelps, 2014 فيليبس ( ط 
ر اس ة "علي, ( ط32ُصعوب ات ت عل م في الق راءة والك تابة و) " حيث 2010فاًل من العاديين. ود 

ر اس ة بيتورن وفرايل66ُطب ق ت  الد ر اس ة على ) فلة, أما د  فاًل وط   "Beturn & Friel, 2010"( ط 
جم الع ي ن ة ) غ ر ح  " "برزين, 2006و"عزام,  (,22" )2012(, وكذلك "ناصر, 17فتمي ز ت  بص 

جم الع ي ن ة 2013  (.30في هاتين الد ر اس تين كان )" حيث كان ح 
ة بالذ كاء اتدوَ األَ من حيث  اص  , اعت مد ت الد ر اس اُت في ُمعظم ها على اخت بارات وم قاييس خ 

" 2014"مطر والعايد,  العقلي ة, وجميُعها ُمع د ة ُمسب قًا, ومنهاباإلضافة إلى اخت بار ات الُقُدرات 
لبرو وآخرون , حيث تم  استخدام اختبار ستانفورد بينيه, كما است خد مت  "Elbro, et. 2007"وا 

 Beturn " وفرايل بيتورن  للُقُدرات العقلي ة, واستخدم اختباراً "  2013كل  من الد راسات "برزين, 

& Friel, 2010"  يم  اخت بار  مورفولوجي أو مقياس وكسلر لذ كاء األ طفال, كما ات ضح  أن  ت صم 
قياس  للم   رفي ة من ق ب ل  ُمعظ م الب احثين ومنهم "ناصر, م  هارات المورفولوجية أو اختب ار ات الب ني ة الص 
 أ د وات "Ruben, 2000" وروبنو "Carlisle, 2000كارليسل " " و2013"و "برزين, 2012

يمهم بغ رض  ب رامج ت دريبي ة من ت صم   بإعدادُمشتر كة بين تلك الد ر اس ات, وقام  بعض الد ار سين 
ر اس ة "علي,  لبرو" 2014" "مطر والعايد, 2010ت نمي ة الُمست وى المورفولوجي مثل د   وآخرون وا 

"2007 "Elbro, et. al.  
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راب ات الل غوي ة  رت  ظه  أ  النَتائِج, ِمن حيث  ن تائج ُمعُظم الد ر اس ات وجود ع القة بين االضط 
ر اس ة "  2007وإلبرو وآخرون"" 2010" "الزق والسويري, 2006عزام, وُصعوب ات الت عل م مثل د 

Elbro, et. al" فيليبس"Phelps, 2014" ,ر اس ة "حرب " وجود ع القة 2006, كما أ ظهر ت د 
بين ت عل م الص رف وكل  من الع وامل الت الية )ط بيعة الم اد ة, الك تاب الم در سي, الُمت عل م, ُصعوبات 

ل ص ت   أساليب ,أخرى ُمتف رق ة راس تا "عزام, التقويم(, وخ  " إلى 2010" و"الزق والسويري, 2006د 
رابات  أن ه ثم ة  ع القة ارتباطي ة أكثر ُوُضوحًا وتأثيرًا لدى الذ كور, ُمقارنًة باإلناث, بين االضط 

ر اس ة "برزين, وجود ع القة و طيدة بين  "2013 الل غوي ة وُصعوبات الت عل م. وفي الس ياق ذ اته ب ي نت  د 
ع المورفولوجية الم قروء ة إلى أ صوات ف ردي ة م قروء ة, ثم  هري ة, وت جز ئة الم قاط  ُصعوبات الق راءة الج 

ر اس ة روبن  على وجود ت فاُعل   "Ruben, 2000"إع ادة ك ت ابت ها بالص وت الُمرت فع. كما أك دت  د 
. وت صد ت  بعض الد ر اس ات لُمتغي ر الُعمر وارتب اط  دال  بين الم ع رفة المورفولوجية والُمستوى الد ر اسي 

راس ة حيث "، Chang, et. al 2005"  وآخرون وشانغ وتأثير ه في الو عي المورفولوجي مثل د 
ها إلى أن  أ داء أ فراد الع ي ن ة من أ طفال الص ف الث اني االبتدا ل ص ت  في ن تائج  ئي, كان أ فضل خ 

ة، كما أظهر األطفال في كلِّ األعمار  وأ سر ع في اخت بارات التَّسمية السَّريعة من أطفال الروض 

ة إدراك على الع ي ن ات التي ُطب ق ت   ةالب نية المورفولوجية, وظ هرت نت ائ ج إيجابي   اختالفاً قليالً في مهمَّ
راسة "علي, عليها ب رامج ت دريبي ة ُمخت ل فة لت نمي ة الُمستوى المورفولوجي لل غة وم ه اراته, ومنها د 

 ". 2014" "مطر والعايد, 2013" "برزين, 2012" "ناصر, 2010
 
 

 :َمَكاَنة  الد َراَسة  الَحالي ة  بين الد َراَسات  الس اب َقة -َراب عاا 
غة لدى ستوى المورفولوجي لل  المُ ب حث  على الد ر اس ات الس ابقة ال تي ه د فت  إلى  العط  االب عد  

م ن ُعمر الم درسة االبتدائي ة )الت عليم األساسي(  اديينة والع  كاديمي  م األ  عل  عوبات الت  طفال ذوي صُ األ  
ظ  ق ل ٌة في الد ر اسات العربي ة, ل الُمبك ر والت قييم, لُوح   من حيث الت عريف والت شخيص وب رامج الت د خ 
دام الد ر اس ات الم حلي ة على مستوى  ظ  ق ل ٌة في ع دد الد راسات األجنبي ة أيضًا, وانع  كما لُوح 
الي ة, وت تمث ُل أ ُوجُه االست ف ادة من  الُجمهوري ة الع ربي ة الس وري ة, وم ن ُهنا تأتي أ همي ة الد راس ة الح 

د ة م جاالت ن ظري ة وع ملي ة.الد ر اس ات الس ابقة في ت مكين الد   الي ة في ع   ر اس ة الح 
الي ة من الت عم ق  في م فهوم ُصعوبات  حيث أ سه مت  الد ر اس ات الس ابقة في ت مكين الد ر اس ة الح 

راب ات الُمستوى المورفولوجي لل غة ل دى األ طفال والت الميذ من  ُعمر  الت عل م ُعمومًا, وم فهوم  اضط 
لقة اأُلولى للت عليم األساسي بشكل يها )المورفيمات الُحر ة والمورفيمات الُمقي دة(.  الح 

ل الع الجي ة والت دريبي ة وال تي ُيمكن أن  كما ع م لت الد ر اس ات الس ابقة على ت عميق الف هم بالم د اخ 
رفي ة )المورفولوجي ُتسه م  في ت نمي ة م هار ات الل غة والسي ما الم هارات ُد على أ س اليب ةالص  ( ال تي ت عت م 

لف  ُصعوب ات ت عل م الق راءة والك تابة كما س اه مت   .الُمعال جة الن فسي ة للم هارات الن مائي ة ال تي ت قُف خ 



- 67 - 
 

ر اب الم هار ات الن م ر اساٌت ُأخرى في ت عميق الف هم  بالع القة الق ائ مة بين اضط  ائي ة م ثل ُصعوبات د 
لة ود ورها في ت عميق أ ث ر ُصعوب ات ت عل م الق راءة والك تابة األساسي ة  اإلدراك الس معي والذ اكرة الع ام 

 لدى ت المذة ُصعوب ات الت عل م.
 

راب ات الن وعي ة في الم ه ارات ااالس ه مت  الد ر اسات الس ابقة في ت حديد أ هم  أ  كما  لمورفولوجية ضط 
رًة على  ل ٌة وُمتراب ط ة وليست  ُمقت ص  نها ت المذة ُصعوب ات الت عل م, وال تي تُب ي ُن أن ها ُمتداخ  ال تي ُيعاني م 
ظيف ة  ُلغوي ة   د, وت ختلف م ن تلميذ  آلخر, وبد ر جات ُمتف اوت ة م ن الش د ة, وقد ت ظه ُر في و  ن مط  واح 

دة  أو أ كثر ئة )الك تابة باإلمالء  واح  هري ة أو الك تابة األساسي ة بالت هج  خ الل أ د اء م هار ات الق راءة الج 
ياة تلميذ  ُصعوب ات الت علم, أو لم ي ت م   قت  ُمبك ر  من ح  الم نظور أو الن سخ(, وال تي لم ُتشخ ص  في و 

د ة  أ ث ر   ها والت خف يف م ن ح  ها الس لبي  على الت عل م الم درسي, مم ا س اعد في ت حديد تلك االهت م ام بع الج 
ق ة راب ات بد   .االضط 

ب ناس  ار الذ كاء المُ ب  ار اخت  ي  الي ة من اخت  ة الح  اس  مكين الد ر  ات الس ابقة في ت  اس  الد ر   مت  سه  أ   و
ثة "رحمة, الُمقن ن على البيئة  ة لرافنع  اب  تت  ات المُ وف  صفُ بار الم  )اخت   ", 2004الس وري ة من ق ب ل الب اح 

الي ة من ت صميم  طفال غة لدى األ  ستوى المورفولوجي لل  حديد المُ ت   بار  اخت  وفي ت مكين الد ر اس ة الح 
ل, الث اني( سنة7,11إلى 5,6بين ) مر  من عُ  ف ي  )األو  أل س اسي عليم االت   ن  ( م  , التي ُتمثُل ص 

دق ه وث ب ات ه, وت عي يرهوالت حق ق م   ب  البيئة الس وري ة ليقع   ن  ص  من  لُيناس   :هما ق سم ين رئيسينض 
 

في  ةر  لمورفيمات الحُ ا في ت حصيل ت حديد الُمستوى )المورفولوجي( لل غةاخت بار  ل:و  األَ  سم  الق  
 (.رف الج  حرُ أ  رة, , أسماء الم كان, أسماء اإلش الةص  نف  مائر المُ استخدام الض  م جاالت )

 

ُمقي دة فيمات اللمور ا في ت حصيل ت حديد الُمستوى )المورفولوجي( لل غةاخت بار  اني:الث   سم  الق  
لة, أنيثذكير والت  استخدام الت  في م جاالت ) مائر الُمت ص   (معثنية والج  اإلفراد والت  , ز من الف عل, الض 

 ( 4 نظر الملحق رقما)
 

ذا وي طفال ذ  اديين واأل  طفال الع  األ   بين  م عرفة الُفروق  إلى سعىت   الي ةالح   ةاس  ر  الد   كانت وا 
, لةص  نف  مائر المُ استخدام الض  ) ةر  لمورفيمات الحُ ا ُمستوى ت حصيل فياألكاديمية م عل  عوبات الت  صُ 

استخدام ُمقي دة )لمورفيمات الا مستوى ت حصيل في(, و رأحرف الج  أسماء الم كان, أسماء اإلش ارة, 
لة, أنيثذكير والت  الت   مائر الُمت ص  م م لهذا معثنية والج  الت  , ز من الف عل, الض  فق  االخت بار الُمص  ( و 

رغم است ف ادت ها من الد ر اس ات الس ابقة إال  أن ها ت ت مي ُز عنها في ُشمول ها  الي ةالح   ةاس  الد ر   فإن, اله دف
ُمعظ م تلك  صر  ح  في و  ,الم هارات المورفولوجية األ س اسي ة للُحروف والك ل م ات والُجم لل ع دد  من 

ذ ابة لدى تلميذ ُصعوبات الت عل م.  الُصعوب ات النو عي ة والع مل على اخت با رها بط ريقة  ج 
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عل م وذلك بالع ودة كما ت ت مي ُز في ط ريقة ت شخيص أ فراد  م جموع ة األ طفال ذ وي ُصعوب ات الت  
راب ات الع قلي ة  ائي  لالضط  ي ة الو ار د ة في الد ليل الت شخيصي  واإلحص  الط بعة إلى الم ع ايير الت شخيص 

نه ج الو صفي  الت حليلي  في DSM-4-TR 2000الر اب عة الُمعد ل ة ) (, وت ت مي ُز في است خد ام ها للم 
الي ة وُمناق شت ها,ت فسير ن تائ ج الد ر ا الي ة عن الد ر اس ات الس اب ق ة بالُحدود   س ة الح  كما وت ت مي ُز الد ر اس ة الح 

 الز ماني ة والم كاني ة التي ُأجري ت  فيها.
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 الَفصُل الرَّاِبع

جراءاِتها  ِمنَهج الدَِّراَسِة وا 
 راسة.ج الدِّ نهَ مِ  -لا أوَّ 

 ُمجَتمع وَعيَِّنة الدِّرَاَسة. -ثانياا 
 َأدوات الدَِّراَسة. -ثالثاا 
 اإلحَصاُء الُمسَتخَدم في الدَِّراَسة. -راِبعاا 
 الُمشِكالت التي َواَجهْت الَباِحثة في الدَِّراَسة. -ِمساا َخا
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 عابَ صل الرَّ الفَ 
جرَ اسَ رَ ج الدِّ نهَ مِ    هااتِ اءَ ة وا 

جراءات  نهج الد  ة )م  الي  ة الح  اس  ر  للد   عاب  ر  ال صل  الف   ل  تناو  ي   صميم ت  ات اء  إجر  ها(، بما في ذلك راسة وا 
ل قاب  التي ت   ،نة( س  7،11إلى 5،6) بين مر  طفال من ع  غة لدى ال  ستوى المورفولوجي لل  حديد الم  ت   اراختب  
ب البيئة ناس  ه لي  حضير  وت  ، هات  ب  وث   هدق  ق من ص  حق  الت  ساسي، و ل  عليم ا( من الت  انيالث   ل،)الو   ي  ف  ص  
 .ةالي  ة الح  اس  ر  الد   ة  ن  ي  ار ع  ي  اءات اخت  حث في إجر  الب   م  ة له، ث  مري  ع   يرعاي  م   جة، واستخراوري  الس  
 :ةاسَ رَ الدِّ  جنهَ مِ  -لا وَّ أ

وي طفال ذ  اديين وال  طفال الع  ال   بين  روق ف الف  عر  ت  وهو  ةالي  الح  ة اس  ر  ام للد  دف الع  اله   ن  انطالقًا م  
، أسماء ةل  ص  نف  ر الم  مائ  استخدام الض  ) ةر  لمورفيمات الح  ا حصيلستوى ت  م   فية الكاديمي  م عل  ات الت  عوب  ص  

ذكير استخدام الت  دة )قي  م  لمورفيمات الا حصيلستوى ت  م   في( و رف الج  حر  أ  أسماء اإلشارة، المكان، 
وهي دف، م لهذا اله  م  ص  بار الم  االخت   فق  ( و  معثنية والج  الت  لة، ص  ت  مائر الم  من الفعل، الض  ، ز  أنيثوالت  
 حليلي  الت   صفي  الو   ج  نه  هو الم   ب  ناس  الم   ج  نه  الم   فإن   دوث، لذلكة الح  ن  مك  ة م  لوكي  ر س  واه  وظ   ة  واقعي   االت  ح  

"Analytic- Descriptive Approach" جتمعلم   ة  ل  ث  م  م   ة  ن  ي  لع   شوائي  الع   اءق  االنت   ةاني  إمك   تيح  ي   الذي 
 اتب  والث   دقالص   أسيس  لت  قياس الم   طبيق  ت   ن  م   ةص  خل  ست  الم   اناتي  الب   ن  م   ادةف  واالست   ،(فحوصينالم  ) فرادال  
 (.18-15 :1993 عالم،) السيكومترية صائ  ص  الخ   من ذلك وغير يرعاي  الم   اءن  وب  
 :ةِ راسَ الدِّ  ةُ نَ يِّ عَ مجتمع و  -نياا ثا

فات واص  قًا م  سب  م   د  حد  التي ت  الم قصود ة،  قي دة(ة الم  ن  ي  )الع  نوع  ن  هي م  ة: اسَ رَ الدِّ  ةِ نَ يِّ عَ  -1
م ن هم الع ي ن ة، وبذلك ال تكون  الم شكلة في الحصول على ع دد  فراد الال  ائص وخص ذين ي جب  أن  ت تض 

، وا  ن ما الم شك ل ة ت كم ن في فراد اأ  كاف  من  نة عي  فات م  واص  لهم م   فراد  صول على أ  الح  لم جتمع  ال صلي 
 .(72: 1986حث )الزراد ويحيى، ض الب  اغر أ  جم مع نس  ت  

الي ة من ) ن ت  ع ي ن ة  الد ر اس ة  الح  ( تلميذًا وتلميذة من م ستوى الص ف الث اني الساسي، ت م  86وتكو 
لقة ال ولى للت عليم الساسي في م حافظة مدينة الس ويداء، م ق س مين بالت س اوي  د ة  م دارس للح  اختيار هم من ع 

إ ناث(، باإلضافة إلى ع ي ن ة  من ذوي ص عوبات الت عل م  14 –ذكور  29( من الت الميذ الع اديين )43)
فق   14 –ذكور  29( تلميذًا وتلميذة )43ق وام ها ) عوبات الت عل م و  إ ناث(، وقد ت م  ت شخيص  ع ي ن ة  ذوي ص 

ابعة بعة الر  ة الط  ات العقلي  اب  لالضطر  ائي  واإلحص   شخيصي  ليل الت  الد  م جموعة م عايير ت شخيصي ة وار د ة في 
 كما يلي: "DSM-IV-TR 2000"ة ل  عد  الم  
أ عداد  تالمذة الص ف  الث اني م ن  الت عليم ال ساسي )الذكور واإلناث( في الفصل الث اني من  صر  ح   -أ

من )( تلميذًا وتلميذًة، م و 379(، وب ل غ  عدد هم اإلجمالي )2014-2013) راسيالد  العام  ( 15ز عين ض 
من ) راسي ة تقع ض   ( أربع م دارس للت عليم الساسي.4ش عبة د 
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مالء لجميع  -ب ت الم حص الت الد راسي ة )الش فهي ة والك تابي ة( لماد ة الق راءة واإل  جال  الع ود ة إلى س 
نة  راسة 2014- 2013ي )من الصف ال ول الفصل الول للعام الدراس هؤالء الت الميذ الم د و  (، لد 

فق   فيالت اريخ الت حصيلي  الل غة الع ربي ة لكل  تلميذ، واختيار الت الميذ الذين ي عانون من ض عف الت حصيل و 
إلى صفر درجة(، وب ل غ ع دد هم  5الم حص الت الد راسية، حيث  اخت ير الذين ت راو ح م توس ط  د رجات هم )من 

جمالي )  إناث(. 44ذكور،  49( تلميذًا وتلميذة )93اإل 
ك  االست بع اد(  -ج ركي ة وذلك بالع ودة  ةلي  ت طبيق )م ح  ، أو إع اقة ح  سي ة، أو ت خل ف  عقلي  اقة  ح  إع 

ظة الم ب اش رة، وب عد الت صفية ت م  است بع اد ) حي ة للت الميذ، ومن خالل الم الح  ت الص  ميذ ( تال3إلى الس ج ال 
ركي ة ظ اهري ة، وما ت بق ى هو )  إناث(. 44ذكور،  46( تلميذًا )90ذكور فقط ي عانون م ن إعاقة ح 

فق   فقطت طبيق اختبار الذ كاء )الم صفوفات الم ت تاب ع ة لرافن( على ما ت ب ق ى من هؤالء الت الميذ  -د و 
ك   فق  م عاد ل ة ع دد الس نوات في الت ب اع د(، لت حديد الت ب اع د بين الذ ك)م ح  اء والت حصيل في الل غة الع ربي ة و 

ق ع = عدد الس نوات في الم درسة الم درسة الت الية:   1+  1ن سب ة الذ كاء ×م ستوى الص ف الم تو 
ك  الت ب اع د، حيث ح ص 4 –ذكور  2( تالميذ )6حيث ت م  است بع اد ) ق قوا م ح  لوا على إناث( لم ي ح 

قياس الذ كاء انحراف م عياري دون المتوس ط على اختبار  3إلى  1)من  درجات دون الم توس ط على م 
 .إناث( 40 –ذكور  44( تلميذًا )84الم صفوفات الم ت تاب عة رافن(، وما ت بق ى من الع ي ن ة هو )

ي ة على ما ت بق ى من هؤالء " لت قدير  الص عوبات الت عليم1981تطبيق م قياس "مايكلبست،  -ه
( م عل مًا وم عل م ة م م ن ه م على احتكاك  م باشر بهؤالء الت الميذ، حيث ت م  12الت الميذ وذلك باالست ع انة بــ )

فق   26 –ذكور  15( تلميذًا وتلميذة )41است بع اد ) عوبات التعل م و  إناث( لم ت نط بق  عليهم م عايير ص 
فتاح ال إناث( ه م أفراد الع ي ن ة  14 –ذكور  29)( تلميذًا وتلميذة 43ت صحيح، وما ت ب ق ى م ن  الع ي ن ة ه م )م 

دول رقم ) عوبات التعل م. وي ظه ر الج  ب ت  1/4التي ت وص ف  على أن ها ت عاني من ص  ( الم دارس التي س ح 
 ب ة الس حب من الم جموع الصلي كما يلي:ون س منها ع ي ن ة الت الميذ ذوي ًصعوبات التعل م،

 (1/4دول رقم )الج  
ي ن ة الت الميذ ذوي ص عوبات التعل م ب ت  منها ع   ون سب ة الس حب م ن  المجموع الصلي الم دارس التي س ح 

 اسم المدرسة
العدد 

 اإلجمالي 
عدد الذين ُشخِّصوا على أنَّهم 

 ويةالنسبة المئ من ذوي ُصعوبات التعلُّم

 %13،3 (إناث 3 - ذكور 13) 115 محمود صياح حرب
 %11،3 (إناث 4 – ذكور 5) 79 مدرسة حطين

 %8،4 (إناث 3 - ذكور 6) 107 مدرسة زياد العشعوش
 %11،5 (إناث 4 – ذكور 5) 78 مدرسة سلمان اشتي

 %11،345 43 379 المجموع
 

                                                           

 .100 ÷نسبة الذكاء = حاصل الذكاء على االختبار   -1
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اث ل  من الت الميذ -و الع اديين من مستوى الص ف الث اني من ذات الم دارس  كما ت م  اخت يار ع دد  م م 
إناث(، وبن فس ن س ب الس حب الس اب ق ة، وذلك  14 –ذكور  29)( تلميذًا وتلميذة 43اب ق ة ق وام ها )الس  

دول رقم ) بط  م تغي ر البيئة الم كاني ة كما ي ظه ر  في الج   ( الت الي:2/4لض 
 

 (2/4الجدول رقم )
 من المجموع الصلي حب  ة الس  سب  ون  اديين الميذ الع  ة الت  ن  ي  منها ع   ت  ب  ح  دارس التي س  الم              

 النسبة المئوية أعداد التالميذ العاديين اإلجمالي عدد ال اسم المدرسة
 %13،3 (إناث 3 - ذكور 13) 115 محمود صياح حرب
 %11،3 (إناث 4 – ذكور 5) 79 مدرسة حطين

 %8،4 (إناث 3 - ذكور 6) 107 زياد العشعوش مدرسة
 %11،5 (إناث 4 – ذكور 5) 78 مدرسة سلمان اشتي

 %11،345 43 379 المجموع
 

الي ة راسة الح  رات الد  تغي  م   بط  لض   (:َتَجاُنس َمجموَعَتّي الدِّرَاَسة )الَعاديين وَذوي ُصعوَبات التَّعلُّم -3
ان س  عوبات الت عل م(الالد ارسة م ن  ) م جموع ت ي  ت م  الت حق ق م ن ت ج  )البيئة  رات  غي  ت  في م   ع اديين، ذ وي ص 

قدار الف روق بين الم جموعتين الت عليمي ة، العمر، درجة الذ كاء، الجنس(  ق بل  ت طبيق اخت بار لت حديد م 
ر ة  الد رجة الك لي ة(، وت عيين م دى  –لم قي دة المورفيمات ا –الم ستوى المورفولوجي لل غ ة )المورفيمات الح 

الي ة: ان س في تلك الم ت غي رات التي ي مكن أن  ت ؤث ر على ن تائج الد ر اس ة الح   الت ج 
ذ وي  –بالن سب ة لم ت غي ر البيئة الت عليمي ة: ت م  اخت يار ك ال الم جموعتين من الت الميذ )الع اديين  -أ

عوبات ا دولين )ص   (.2( )1لتعل م ( من ذات الم دارس التي ت ظهر في الج 
لم ت غي ر الجنس: ت م  اخت يار أ عداد م تساوية م ن  الذ كور واإلناث لك ال م جموع ت ي  الت الميذ  ةسب  بالن   -ب

لين ) –)الع اديين  دو  عوبات التعل م ( كما ي ظهر  في الج   (.2( )1ذ وي ص 
( لبيان T. testد رجة الذ كاء(: ت م  ت طبيق  م عاد ل ة ت. ستودنت ) –لم ت غي ر ي  )الع مر  سبةبالن   -ج

 الت الي: (3/4)الف روق بين الم جموعتين في هذين الم ت غي ر ين كما ي ظهر  في الجدول رقم 
 (3/4دول رقم )الج  

 كاء(رجة الذ  مر، د  الع  في م ت غي ر ي  )م( بات التعل  عو وي ص  ذ   –اديين المذة )الع  الت   ي  ت  جموع  س أفراد م  جان  ت  
 متغير العمر

 للةالدَ  (T) النحراف الِمعياري طمتوسِّ ال العدد )ن( العينة
 2،31 7،3 43 تالمذة عاديين

1،223 0،87 
 2،24 7،24 43 تالمذة ُصعوبات التعلُّم

 كاءر درجة الذَّ غيِّ تَ مُ 
 للةالدَ  (T) النحراف الِمعياري طوسِّ متال العدد )ن( ةنَ يِّ العَ 

 4،51416 19،1628 43 تالمذة عاديين
2،307 0،67 

 4،64558 18،8873 43 تالمذة ُصعوبات التعلُّم
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ظ   دول رقم ) مني الح  درجة  –( ع دم وجود ف روق ذات د اللة إحصائي ة في م ت غي ر ي  )الع مر 22/4الج 
( 0،87( على الت والي عند م ست وي ي  د اللة )2،307( )1،223( لها )Tي م  )، حيث  ب ل غت  ق  الذ كاء(

، م م ا ي جعل ن ا ن قب ل  0،76) ( على الت والي أيضًا، وهي م ستويات د اللة أكبر من م ستوى الد اللة االفتراضي 
عوبات ال –االفتراض الق ائل: بأن  م جموع ت ي  الد راسة )الع اديين  تعل م( م ت جان س تي ن في م ت غي ر ي  ذ وي ص 

الي ة والت و ص ل إلى ن تائ جها.  الع مر ودرجة الذ كاء ق بل  ت طبيق الد ر اس ة الح 
 

 ة:اسَ رَ الدِّ  واتُ دأَ  -لثاا ثا
استخدام عدد من الدوات منها ما أعد  للكشف عن صعوبات الت عل م، باإلضافة إلى اختبار المستوى  تم  

 ( " .4وجي بفرعيه من إعداد الباحثة " أنظر الملحق رقم )المورفول
 :1"1981مايكلبست،"ة عليميَّ ات التَّ عوبَ لي عن الصُ شف األوَّ قدير الكَ م تَ لَّ سُ  -1

قاييس شهر الم  من أ   Mykelbust, 1981""مايكل بست قياس م   بر  عت  ي   مقياس:الِ  صفُ وَ  -أ
 The Pupil" ةعليمي  عوبات الت  لي عن الص  شف الو  لك  ل م تقدير  ل  س  ك ةمة في البيئة المريكي  خد  ست  الم  

Rating Scale Screening for Learning Disabilities"  مي عل  م   بين   عة  واس   ة  هر  بش   ظي  ، وقد ح
 د  ع  وي  ، صحيحطبيق والت  في الت   ويل  ط   قت  ه لو  اجت  ح   م  د  ه وع  صحيح  ه وت  طبيق  ت   ة  هول  ة، لس  ة االبتدائي  رحل  الم  

 قوم  م، وي  عوبات التعل  على ص   ئي  بد  الم   ف  عر  والت   شف  ة بالك  اص  ة الخ  سحي  الم   دوات  من ال   قياس  هذا الم  
 رات  ق  ف   جموعة  من م   قياس  الم   ن  كو  ت  وي  ة، اص  ربية الخ  ائي الت  ص  م وأخ  عل  فسي والم  ائي الن  الخص   هبتطبيق  

 االت  انون من إحدى ح  ع  هم ي  أن  ب ك  ش  الميذ الذين ي  م بين الت  التعل   ات  عوب  ص   االت  ح   عن ف  كش  أو ت   قيس  ت  
ات عوب  اهر ص  ظ  ص وم  صائ  خ  حتوى م   حليل  ت   ة  ملي  لع   ةً تيج  رات ن  ق  ذه الف  ه ت  ل  شك  ديهم، وت  ل  م تعل  ال ات  عوب  ص  
مين عل  ثين أو الم  اح  ل الب  ب  ق   ن  ياس م  ظة والق  الح  لة للم  اب  ة الق  ساسي  ظاهر ال  ص أو الم  صائ  ، أي الخ  معل  الت  
 .درسي  عليم الم  الت   قل  املين في ح  ات أو الع  م  عل  والم  

 لميذ  ظة الت  الح  افية لم  ة الك  رص  م الف  عل  للم   اح  ت  ي   هي أن  قياس طبيق هذا الم  لت  ة ساسي  ات ال  ب  طل  ت  والم  
قياس حتى الم  هذا  طبيق  ت   جب  ال ي  لذلك ، عهال م  ع  ل الف  واص  حقيق الت  ت  ن د م، وللتأك  هقييمت   طلوب  الم  
لميذًا، الثين ت  أكثر من ث   قييم  إليه ت   ب  ل  طالميذ، وال ي  الت   ل مع  عام  لت  ا قل فيال  هرًا على ش   مل  عقضي الم  ي  
 م  عل  الل م  من خ  لميذًا ت  الثين الث   فوق  ي   عدد   قييم  ت   معل  إلى الم   ب  طل  ه عندما ي  أن   ت  ن  ي  ب   ة  ابق  الس   ب  جار  الت  ف

ة همي  ال   ن  م  ف   ،معل  ت  العوبات عاني من ص  لميذ الذي ي  حديد الت  بواًل، وعند ت  وق  دقًا ص   أقل   ج  تائ  الن   تكون   ،واحد  
هذا  م  م  ذا ص  م، ل  عل  لت  فظية لير الل  ة وغ  فظي  الل   وانب  لج  ا ،لميذلهذا الت   حليلي  الت   اء  اإلجر   ن  ضم  ت  ي   أن   كان  بم  
 داةً أ   بر  عت  وي  ة، فظي  ة وغير الل  فظي  هارات الل  الت الم  عد  صول على م  والح   قييم  ه الت  الل  من خ   تم  قياس لي  الم  
ة الي  م  هون احت  واج  الميذ الذين ي  لت  ل لي  الو  يد حدت  الفي  ه  ت  ق  قياس د  الم   ت  ثب  وقد أ   ة.شخيصي  ة وليست ت  سحي  م  

                                                           

 "، تقنين وتعريب "1981 ،مايكلبست"الولي عن الصعوبات التعليمية ( لالط الع على سلم تقدير الكشف 2يمكن العودة إلى الملحق ) -1
 ، بما يتضمنه من بنود، ومفتاح التصحيح، وجداول تحويل الدرجات الخام."2005 ،الشريف
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، فظي  وغير الل   فظي  الل   انب  ل الج  مث  ة ت  لوكي  ص س  صائ  خ   مس  قياس من خ  الم   ن  و  تك  ، وي  راسي  شل الد  الف  
 ة كما يلي:رعي  ة الف  لوكي  صائص الس  ة من الخ  جموع  منها إلى م   كل   م  س  نق  وي  

 :فظيُّ اللَّ  بُ انِ الجَّ  -
 (.رةاك  الذ  ثة، حاد  ات، الم  عليم  الت   اعب  ت  ا، ماتل  عاني الك  م   هم  ف  ) ن  م  تض  : ي  رةاك  والذ   معي  الس   االستيعاب   -
 ار(.فك  اء ال  ن  ب  صص، رد الق  فردات، س  ر الم  ك  ذ  واعد، ت  ات، الق  فرد  الم  ) ن  م  تض  : ي  ةغ  الل   -
 :يّ فظير اللَّ غَ  بُ انِ الجَّ  -
 .اهات(ج  مييز االت  ت  القات، كان، إدراك الع  قت، إدراك الم  إدراك الو  )ن م  ض  ت  : ت  ةام  ة الع  عرف  الم   -
 ة(.دوي  هارات الي  الم  سمي، ن الج  واز  ام، الت  الع   ركي  ق الح  ناس  الت  ) نم  ض  ت  ي   :ركي  الح   قاس  ن  الت   -
فات في صر  نظيم، الت  ركيز، الت  ن، االنتباه والت  عاو  الت  )ن م  ض  ت  : ي  اعي  واالجتم   خصي  لوك الش  الس   -

 (.اعي  ل االجتم  قب  الت  ديدة، واقف الج  الم  
 ر  ك  ب  الم   شف  والك   بدئي  ف الم  عر  ات في الت  م  عل  مين والم  عل  الم   قياس  د الم  اع  س  ي   قياس:المِ  فُ هداأَ  -ب
ر ك  ب  الم  ل دخ  رامج الت  ناء ب  في ب   ساعد  م لديهم، كما ي  عل  ات الت  ب  عو جود ص  بو   ك  ش  ن ي  طفال الذيعن ال  

ربية ائي الت  ص  خ  ات وأ  م  عل  مين والم  عل  الم  د ساع  م، كما ي  تعل  عوبات ال  وي ص  طفال ذ  ة لل  الجي  رامج الع  والب  
 حديد.ة والت  ق  جه الد  طفال على و  ء ال  ؤالدى ه  عف ل  ة والض  و  وانب الق  على ج   قوف  يرهم في الو  ة وغ  اص  الخ  

ة ما مري  الع   ئة  للف   م  التعل   عوبات  على ص   ف  عر  للت   قياس  الم   ل  عم  ست  ي  : ةفَ هدَ ستَ ة المُ مريَّ العُ  ةُ ئَ الفِ  -ج
 .ةن  ( س  14إلى  5،5)بين 

قياس موذج الم  ة ن  ئ  عب  ات ت  م  ل  ع  الم  مين أو ل  ع  الم   ن  م   ب  طل  ي  : اتجَ رَ الدَّ  ضعِ وَ وَ  طبيقِ تَّ ال اءاتُ إجرَ  -د
ة، لوكي  ة والس  حصيلي  ة والت  عليمي  هم الت  الت  شك  هم وم  رات  د  الميذ وق  الت   ص  صائ  بخ   لم  هم على ع  بار أن  على اعت  
 يرها،ن غ  كثر م  طلوب أ  انب الم  لميذ في الج  الت   ف  ص  ة التي ت  ر  ق  ديل في الف  ( أمام الب  )ارة إش   ضع  وذلك بو  

( 45ه )طبيق  ة لت  م  ز  ة الال  مني  ترة الز  ، والف  ردي  ف   بشكل   لميذ  ت   ل  ك  ل   ة  ظ  الح  م   كل  قياس على ش  الم   ق  ب  ط  وي  
ة من ج  تدر  احد م  الو   رعي  قياس الف  الم   من  ل ض  دائ  الب   وأن  صحيحه، قيقة لت  ( د  30قيقة، باإلضافة إلى )د  
ل دائ  ن الب  د م  واح   بديل  باختيار  قديرالت   عطياها، بحيث ي  دن  ة إلى أ  اصي  و الخ  ة أ  ف  قدير للص  على ت  أ  

عالها ذ أ  أخ  مستويات ت   ة  مس  بخ   (120)دها د  قدير وع  قياس الت  م   ات  ر  ق  دائل لف  دريج الب  ت   م  ة، فقد ت  مس  الخ  
 االت  ح   بين   صل  الف   ة  قط  عن ن  ( د ر جات 3) ر  عب  ، وت  (دة/ د رجة واح  1/دناها )( وأ  د رجات مسخ  / 5/)

ه إلى اجت  لميذ وح  حصيل الت  ستوى ت  م   اض  ف  رجة إلى انخ  هذه الد   شير  م، وت  عل  عوبات الت  االت ص  وح   واء  الس  
تان رج  ، والد  معل  في الت   عوبة  ص   مال  ( إلى احت  2)و( 1تان )رج  الد   شير  ة، وبذلك ت  راس  قييم والد  الت   ن  زيد م  الم  
 (فظيةقاييس الل  ة )الم  رعي  قاييس الف  ميع الم  على ج   ات  ج  ر  الد   ع  م  ج  واء، وت  الس   ماالت  ( إلى احت  5)و (4)
 ة كما يلي:لي  الك   ة  ج  ر  على الد   صول  فظية( للح  ير الل  قاييس غ  الم  )
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اني من ع  ه ي  على أن   ف  ن  ص  فظي ي  قياس الل  الم  في  قل  و أ  ( أ  2ة )رج  لميذ على د  صل الت  إذا ح   -
 جموعة.م في تلك الم  عل  ات ت  عوب  ص  

اني ع  ه ي  على أن   ف  ن  ص  فظي ي  ير الل  قياس غ  في الم   قل  و أ  ( أ  2،2ة )رج  لميذ على د  صل الت  إذا ح   -
 م في تلك المجموعة.عل  ات ت  عوب  من ص  
اني من ع  ه ي  على أن   ف  ن  ص  ي   ي  ل  الك   قياس  في الم   قل  و أ  ( أ  2)ة رج  لميذ على د  ل الت  ص  إذا ح   -

  ة  من المجوعتين أو كلتاهما.في واحده عف  ذلك على ض   د  م في تلك المجموعتين، وأك  عل  ات ت  عوب  ص  
ة، حيث الردني   قياس على البيئة  الم   بات  وث   دق  ق من ص  حق  بالت   "2005 ،الشريف" ث  اح  الب   ام  وقد ق  

ة صلي  غة ال  الل   ن  ة م  رعي  جاالت ف  ه من م  ن  ضم  ت  قياس وما ي  نود الم  ب   رجمة  مة بت  رج  الت   دق  ق من ص  حق  بالت   ام  ق  
ه ورت  قياس بص  الم   رض  بع   توىح  الم   دق  ص   ن  ق م  حق  بالت   ام  ة، كما ق  ربي  غة الع  ة( إلى الل  غة االنكليزي  )الل  
 ام  مين، كما ق  ك  ح  جموعة من الم  صحيح( على م  عليمات الت  ت   –طبيق عليمات الت  ت   –نود ة )الب  ب  ر  ع  الم  
 ها وبين  هة، وبين  ن ج  نود م  اط بين الب  ب  الت االرت  عام  اب م  س  قياس بح  للم   ائي  ن  الب   دق  من الص   ق  حق  بالت  
 اللة  ي بد  ك  ح  دق الم  الص   ب  س  (، كما ح  0،78إلى  0،34) اط بين  ب  الت االرت  عام  م   ت  ح  او  ر  ة، وت  لي  الك   جة  ر  الد  
انت وك   ،ةمائي  ة الن  الي  ة واالنفع  عرفي  ات الم  ملي  ات الع  راب  فة من اضط  ختل  م   ب  وان  ج   وز  ر  خرى ت  قاييس أ  م  
(، 0،76) بات  ل الث  عام  م   لغ  كرنباخ( ب   -فا)أل ريقة  بط   بات  ب الث  س  ، كما ح  ةً ال  ود   قبولةً وم   ةً فع  رت  م   ج  ائ  ت  الن  

اط بين ب  ل االرت  عام  م   لغ  ( يومًا وب  15إلى  7بين ) حت  راو  ت   ة  مني  ز   ترة  رور ف  م   ادة بعد  اإلع   ات  ب  ث   ب  س  كما ح  
ام إلى جات الخ  ر  الد   حويل  اللها ت  من خ   تم  عايير ي  له م   ت  ج  خر  بار واست  االخت    ن  ن  ق  ما (، ك  0،77ين )طبيق  الت  
 مي إليها.نت  ة التي ي  مري  جموعة الع  الم   من  لميذ ض  ع الت  وق  م   حديد  ها ت  الل  من خ   تم  ي   تائيةرجات د  

ة ربي  ة الع  مهوري  ة للج  حلي  في البيئة الم   ع  واس   طاق  على ن   "1981 ،مايكلبستبار "م اخت  خد  وقد است  
سائل )ر   حوث  والب   ات  اس  ر  ديد من الد  م في الع  عل  الت   ات  عوب  ص   االت  لح   ي  لالو   سح  ة، وذلك للم  السوري  
 .هبات  ه وث  دق  شكال لص  ة أ  د  ق من ع  حق  الت   م  كتوراه(، وقد ت  اجستير والد  الم  

 (13إلى  1مجموع عالمات البِنود في الفِْقَرات )من                              
 =       َدرجات الِمقياس اللَّفظي

 (13َعدد الفِْقَرات في هذه الَمجموعة )                               

 (24إلى  14مجموع عالمات البِنود في الفِْقَرات )من                              
 =       َدرجات الِمقياس غير اللَّفظي

 (11َعدد الفِْقِرات في هذه المجموعة )                               

 (24إلى  1مجموع عالمات البِنود في الفِْقرات )من                              
رجة   =       الُكليَّة للِمقياسالدَّ

 (24َعدد الفِْقَرات في هذه المجموعة )                               
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لميذًا ( ت  50) ه علىطبيق  بت   "1981 ،بست"مايكل قياس  م   بات  ن ث  ق م  حق  الت   م  ت   ة قدالي  ة الح  اس  ر  وفي الد  
ؤالء قييم ه  ف لت  مي الص  عل  م   ن  ( م  10ة بـ)عان  االست   م  اني(، حيث ت  ل والث  ين )الو  ف  ستوى الص  م   ن  لميذة م  وت  
 مات(.عل  م   5 –مين عل  م   5الميذ )الت  

ا م  ل   "1981 ،مايكل بست"قياس كرنباخ( لم   -بات )ألفارات ث  ؤش  ( م  4/4) قمر   دولر الج  ظه  وي  
 ة كما يلي:لي  جة الك  ر  وللد   ،ةرعي  ف   جاالت  ن م  نه م  م  تض  ي  

ل رقم ) دو   (4/4الج 
 ةراسة الحالي  وفق الد   "1981 ،مايكل بست"قياس كرنباخ( لم   -بات )ألفارات ث  مؤش  

 كرنباخ( -قيمة )ألفا عدد البنود المجال الفرعي

 فظيالجانب اللَّ 

 0،63 20 ةالستيعاب السمعي والذاكر 
 0،61 5 فهم معاني الكلمات
 0،58 5 إتباع التعليمات

 0،66 5 المحادثة )فهم المناقشة الصفية(
 0،71 5 الذاكرة
 0،62 25 اللغة

 0،58 5 المفردات
 0،68 5 القواعد

 0،6 5 تذكر المفردات
 0،64 5 سرد القصص
 0،48 5 بناء األفكار

 فظيالجانب غير اللَّ 

 0،66 20 معرفة العامةال
 0،72 5 إدراك الوقت
 0،59 5 إدراك المكان
 0،58 5 إدراك العالقات
 0،73 5 تمييز التجاهات
 0،59 15 التناسق الحركي

 0،65 5 التناسق الحركي العام
 0،71 5 التوازن الجسمي
 0،62 5 المهارات اليدوية

 0،67 25 السلوك الشخصي والجتماعي
 0،65 5 لتعاونا

 0،66 5 النتباه والتركيز
 0،64 5 التنظيم

 0،68 5 التصرفات في المواقف الجديدة 
 0،66 5 التقبل الجتماعي

 0،69 105 الدرجة الكلية

 "1981 ،بست"مايكل قياس  كرنباخ( لم   -بات )ألفارات ث  ؤش  ميع م  ج   ( أن  4/4) ول  د  من الج   ظ  الح  ي  
 ت  راوح  اللة، حيث ت  د  الستوى ًا عند م  ائي  ة إحص  ال  ة كانت د  لي  ة الك  ج  ر  لد  ارعية و جاالت ف  ن م  نه م  ضم  ت  ا ي  م  ل  
ه وج  سب ت  ح  ( ب  0،3) وق  قبولة، وف  دة وم  ي  ج   بات  ث   م  ي  (، وهي ق  0،73إلى  0،48بات بين )الت الث  عام  م  

ما ياس، ك  الق   وع  وض  م   رة  اه  الظ   ز  و  ها في ر  ًا فيما بين  داخلي   قياس  الم   نود  ساق ب  إلى ات   شير  ا ي  م  )ميتشل(، م  
قياس ليل الم  اردة في د  ن تلك الو  م   ريبة  ق   ،ةالي  ة الح  اس  ر  ة في الد  ص  خل  ست  الم   ،ةاخلي  اق الد  س  الت االت  عام  م   أن  
 (.0،79إلى  0،55) بين   ت  ح  راو  ة والتي ت  ساسي  ال  
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س   ة رعي  جاالت ف  ن م  نه م  ضم  ت  وما ي   "1981 ،بستمايكل"قياس طبيق( لم  ادة الت  بات )إع  ث   ب  كما ح 
قييم ت   ة  اد  مين إع  ل  ع  ن الم  م   ب  ل  ل، حيث ط  و  طبيق ال  الت   اء  ه  ن انت  ( يومًا م  14) رور  م   ة بعد  لي  رجة الك  وللد  
 طبيق كما يلي:ة الت  اد  ات إع  ب  ث   رات  ( مؤش  5/4) رقم دولالج   ر  ة، وي ظه  مني  ترة الز  عد تلك الف  الميذ ب  الت  

ل ر قم ) دو   (5/4الج 
 ةالي  ة الح  اس  ر  فق الد  و   "1981 ،مايكل بست"قياس طبيق( لم  بات )إعادة الت  رات ث  مؤش  

 الرتباط بين التطبيقينقيمة  عدد البنود المجال الفرعي

 فظيالجانب اللَّ 

 0،77 20 معي والذاكرةالستيعاب الس
 0،73 5 فهم معاني الكلمات
 0،7 5 إتباع التعليمات

 0،68 5 المحادثة )فهم المناقشة الصفية(
 0،8 5 الذاكرة
 0،76 25 اللغة

 0،71 5 المفردات
 0،71 5 القواعد

 0،79 5 تذكر المفردات
 0،82 5 سرد القصص
 0،88 5 بناء األفكار

 فظيللَّ الجانب غير ا

 0،76 20 المعرفة العامة
 0،56 5 إدراك الوقت
 0،89 5 إدراك المكان
 0،77 5 إدراك العالقات
 0،73 5 تمييز التجاهات
 0،66 15 التناسق الحركي

 0،73 5 التناسق الحركي العام
 0،78 5 التوازن الجسمي
 0،8 5 المهارات اليدوية

 0،69 25 السلوك الشخصي والجتماعي
 0،8 5 التعاون

 0،73 5 النتباه والتركيز
 0،77 5 التنظيم

 0،73 5 التصرفات في المواقف الجديدة 
 0،66 5 التقبل الجتماعي

 0،78 105 الدرجة الكلية

 "1981 ،بستمايكل"قياس طبيق( لم  ة الت  اد  إع  ات )ب  ث   رات  مؤش   ميع  ج   ( أن  5/4) ل  دو  من الج   ظ  الح  ي  
ستوى ًا عند م  ائي  ة إحص  ال  د  عة و ف  رت  ة وم  إيجابي   كانت   ،ةلي  الك  ة ج  ر  ة وللد  رعي  االت ف  ج  ن م  نه م  ضم  ت  ما ي  و 
 ه )ميتشل(وج  سب ت  ح  ب   (0،3فوق ) جميع ها وكانت(، 0،89إلى  0،56بين )م ي  تلك الق  حيث اللة ، د  ال

ياس، كما وضوع الق  رة م  اه  الظ   ز  و  في ر  مان الز   بر  قياس ع  الم   بات  ث  لى إ شير  ا ي  م  ، م  اتاط  ب  فسير االرت  في ت  
ة قريبة من تلك الواردة في دليل راسة الحالي  ة في الد  ص  خل  ست  الم  طبيق ادة الت  ات إع  ب  ث  الت عام  م   أن  
 (.0،91إلى  0،68بين ) ة والتي تراوحت  قياس الساسي  الم  
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 : 1لرافن( ةعَ تابِ تَ ات المُ وفَ صفُ المَ ء )اكَ الذَّ  ارُ بَ اختِ  -2
ة من مري  ن الفئات الع  ضم  ت  ة وي  وري  على البيئة الس   وم قن ن   بار كونه م عي ر  يار هذا االخت  ب في اخت  ب  الس  

؛ ة(راسة الحالي  )هدف الد   عليم الساسياني من الت  ل والث  الو   ي  ف  ل ص  قاب  التي ت   ،( سنة7،11إلى 5،6)
ف تأل  وي  ، "Raven, J, 1998"جون رافن وهو من إعداد  ،(g)امل ام أو الع  الع   كاء  الذ   االختبار   قيس  وي  
ندًا ( ب  12في كل منها ) ه( –د -ج -ب -أ)مجموعات  (5من )ساوي ض  ع بالت  وز  ت  ت   ،نداً ب   (60) من
زء فحوص اختيار الج  على الم   جب  ي   نعي  م   منه جزء   ع  نز  ي   من شكل   ند  ب   ن كل  تكو  ة، وي  عوبص  الج ر  تد  م  
 ،ةقلي  ظيفة الع  شاط الو  ًا من ن  متد  ى م  دً م  بار االخت  قيس وي   ،سفلفي ال  ة وجود  ل م  دائ  ب  مجموعة ص من اق  الن  
 ،ما موذج  ال ن  كم  فقود إلزء الم  ة إيجاد الج  كر  س ف  حس  فل قادرًا على ت  فيه الط   يكون  ر ك  ب  م   مر  دءًا من ع  ب  

صول إلى نات والو  قار  قد الم  رد على ع  درة الف  قصى لق  ال   د  مكن قياس الح  ي   ،مرمة من الع  تقد  راحل م  ى م  حت  
ة د  ه ع  عديل  ت   م  وقد ت  ة، قاف  الث   ثر  رة من أ  ر  تح  اء الم  ك  بارات الذ  ر اخت  شه  من أ   بار  واالخت   .ة االستداللم  ق  
ل ب  من ق  ة وري  يئة الس  على الب ر  ي  ع  ، الذي SPM Plus"" ـالمعروف ب (1998)ها عام ان آخر  ك ،اتمر  
ة د  له ع   ت  ب  وح س   ،نةس  ( 18 – 7بين ) مر  ( فردًا من ع  289وامها )ة ق  ن  ي  ع  على  "2004 ،رحمة"ثة اح  الب  

 ة  ن  ي  ع  لة( بين قاب  ت  ق الم  ر  دق )الف  وص  ، وبةعهولة والص  عامل الس  لم  مييزي دق الت  دق، كالص  أشكال من الص  
س   امن،ابع والث  الس   ينف  الص  في  قينتفو  غير الم  و  قينتفو  لم  من ا اللة د  بك ي( ح  دق )الم  الص   ب  كما ح 
 .ةإيجابي   القة  ع   جود  و   ظ  ح  و  لو  ،نةس  ( 11 – 7بين )ار بار للعم  ة لالخت  لي  رجة الك  الد  و  راسي  حصيل الد  الت  
نود الب   اط  ب  ارت  ) ب  ح س  (، كما 0.448) لغ  ب  ( و كاتلبار )(، واخت  0،375) لغ  وب   (مل هلبار )اللة اخت  وبد  
ًا ائي  إحص   داال ً ها اط  بارت  كان ندًا ب   (60)صل ندًا من أ  ب   (49) أن  تائج الن   نت  ي  ( وب  ة لالختبارلي  رجة الك  بالد  
س  ةلي  رجة الك  بالد    جود  و   هر  فظ   ،( سنة17 - 7مري بين )دى الع  من الم  ( ض  امليحليل الع  الت  ) ب  ، كما ح 
عمار لل  تائج الن   رت  ظه  ، كما أ  ةكاني  درة الم  ل الق  اني عام  الث  و ، (g)اء العام ك  ل الذ  ل عام  الو   لينعام  
 فياني ل الث  ام  الع  بت اعشب  وت   (ج – ب – أ)جموعات الم  ل في ل الو  م  االع  بات ع  شب  ت  جود و   عةم  جت  م  
داء بين في ال   فروق   جود  و   ةمري  ات الع  جموع  ادي للم  ح  ن ال  اي  ب  حليل الت  ت  ن ي  ، كما ب  ه( - د)ن يجموعتالم  
س  كبرمرية ال  ئات الع  لح الف  الص   ،نةس  ( 18مر )ى ع  حت   ةمري  ئات الع  من الف   وج  ز   كل    باتث   ب  ، كما ح 
( 14)مر ع  ( ل0.873، )نةس  ( 17)مر ع  ل (0.611)بين  ح  تراو  و  ختلفةالم   ار  عم  ل  ل كرونباخ( -ألفا)
س  نةس   مر ع  ل (0.880، )نةس  ( 11)مر ع  ل (0.514)بين  ح  تراو  ( و ةصفي  ئة الن  جز  الت  بات )ث   ب  ، كما ح 
س  نةس  ( 18) عمار لل   لغ  ب  و  ،هرابيع والش  س  الثة أ  بين ث   ت  راوح  ت   ةزمني   ترةعد ف  ب  ( اإلعادة) بات  ث   ب  ، كما ح 
 (.96-79: 2004( )رحمة، 0.699) ةع  م  جت  م  

                                                           

 ( لالط الع على عينة من بنود اختبار الذكاء )المصفوفات المتتابعة لرافن(.3يمكن العودة إلى الملحق ) -1
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 صف  يت  عة )لرافن( تاب  ت  ات الم  وف  صف  الم  بار اخت   أن   "2004 ،رحمة"اسة ر  من د  ه اج  نت  است   مكن  وما ي  
وي اديين وذ  طفال الع  ال   كاءذ   في قياس   امخد  لالست   الح  ص  ه ، وأن  افيينبات ك  دق وث  ص  الت عام  م  ب

 ة.وري  البيئة الس   من  ساسي ض  ال   من مرحلة التعليم نياالث   الص ف ستوىن م  م  م عل  الت  ات عوب  ص  
من 1نة( سَ 7،11إلى  5،6بين ) مر  عُ  نْ طفال مِ غة لدى األَ ورفولوجي للُّ ستوى المُ حديد المُ تَ  اربَ اختِ  -3

 :إعداد الباحثة
الميذ والت  طفال ال   ب  ناس  ي  غة لستوى المورفولوجي لل  حديد الم  ت   باراخت   صميم  ت   تم   :بارالختِ  صفُ وَ  -أ
ة الي  راسة الح  الد   هداف  حقيق أ  لت  رعية الف  ات ب  طل  ت  د الم  ح  نة، وذلك كأ  س   (7،11إلى  5،6بين ) مر  من ع  
م عل  ات الت  عوب  وي ص  طفال ذ  ة لدى ال  غ  ورفولوجي لل  ستوى المالم   اسة  ر  د  "حت عنوان: ة ت  وم  وس  الم  

 .غة"الم والل  الك   ويم  تق   اجستير فية الم  رج  صول على د  مة للح  قد  الة م  س  / ر  اديينة والع  الكاديمي  
 ما يلي:رعيين ك  ارين ف  ب  ساوي على اخت  عة بالت  وز  ندًا م  ( ب  34مومًا من )بار ع  االخت   ن  تكو  وي  

( 17من ) ن  ، ويتكو  ةر  لمورفيمات الح  ا حصيلفي ت   غةستوى )المورفولوجي( لل  حديد الم  ت   بار  اخت   ل:األوَّ 
 ة كما يلي:رعي  ف   جاالت  ( م  4ة على )ع  وز  ندًا م  ب  

 ة  وي  غ  الل   صيلة  الح   قيس  ( والتي ت  3 – 2 – 1نود )الب   م  ض  : ي  لةص  نف  ر الم  مائ  الض   استخدام   -
 ارة.اإلش   سماء  ه بأ  ت  عرف  دى م  لم   حوص  فللم  

دى فحوص لم  ة للم  غوي  صيلة الل  قيس الح  ( والتي ت  7 – 6 – 5 – 4نود )الب   م  ض  كان: ي  الم   سماء  أ   -
 كان.سماء الم  ه بأ  ت  عرف  م  

 حوص  فللم   ة  غوي  الل   صيلة  قيس الح  ت  والتي ( 11 – 10 – 9 – 8نود )الب   ضم  : ي  ر  ف الج  أحر   -
 .ر  ف الج  ه بأحر  ت  عرف  دى م  لم  

 صيلة  قيس الح  ت  والتي ( 17 – 16 – 15 – 14 – 13 -12نود )الب   م  ض  لة: ي  ص  نف  ر الم  مائ  الض   -
 لة.ص  نف  ر الم  مائ  بالض   هت  عرف  دى م  لم   فحوص  للم   ة  وي  غ  الل  

ن من و  تك  دة، وي  قي  م  فيمات اللمور ا في تحصيل غةستوى )المورفولوجي( لل  حديد الم  ت  اختبار : انيالثَّ 
 رعية كما يلي:( مجاالت ف  4عة على )وز  ندًا م  ( ب  17)

ه ت  عرف  دى م  لم   فحوص  للم   ة  وي  غ  الل   صيلة  الح   قيس  ( والتي ت  2 – 1) نود  الب   م  ض  أنيث: ي  ذكير والت  الت   -
 أنيث.والت   ذكيرباستخدام الت  

دى لم   فحوص  للم   ة  غوي  صيلة الل  الح   قيس  ( والتي ت  6 – 5 – 4 -3) نود  الب   م  ض  مع: ي  ثنية والج  الت   -
 مع.ثنية والج  ه بالت  ت  عرف  م  

                                                           

( لالطالع على اختبار المستوى المورفولوجي للغة )البنود، كراسة التطبيق، مفتاح التصحيح، كراسة 4إلى الملحق رقم )يمكن العودة  - 1
 الصور(.
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 فحوص  للم   ة  غوي  الل   صيلة  الح   قيس  ( والتي ت  11 – 10 – 9 – 8 -7نود )الب   م  ض  عل: ي  من الف  ز   -
 عل.من الف  ه بز  ت  عرف  دى م  لم  

قيس الحصيلة ( والتي ت  17 – 16 – 15 – 14 – 13 – 12نود )الب   م  ض  لة: ي  ص  ت  مائر الم  الض   -
 لة.ص  ت  مائر الم  ة للمفحوص لمدى معرفته بالض  غوي  الل  

بار هي االخت   نود  امل ب  ة على ك  لي  رجة الك  الد   ندًا، فإن  ( ب  34) ضم  مومًا ي  ع   بار  االخت   أن   ار  ب  وعلى اعت  
فتاح م   فق  اطئة( و  ابة الخ  ة لإلج  رج  د   حيحة( أو )ابة الص  ة لإلج  رج  د   1) تأخذ   حيث   ،(درجة 34)
 .التطبيق اسة  ق في كر  رف  الم   صحيحالت  

 نود  امل ب  طبيق ك  لت   ص  خص  الم   من  الز   دقيقة(، وبذلك يصبح   25ز )جاو  ت  بار ال ت  اخت   ق كل  طبي  ت   ة  د  وم  
طبيق عليمات الت  ت   ن  ضم  ت  ت   طبيقت  ة اس  كر   بار  االخت   ن  م  تض  قصى، كما ي  أ   د  قيقة( كح  د   50بار )االخت  
فتاح ور، وم  ة الص  اس  افة إلى كر  فحوص، باإلض  هة للم  وج  طبيق الم  ات الت  عليم  ص، وت  اح  هة للف  وج  الم  
ة، ل  م  حت  ئة الم  اط  ات الخ  لإلجاب   الً قو ة، وح  ل  م  حت  حيحة الم  ابات الص  قواًل لإلج  ن ح  تضم  صحيح الذي ي  الت  

 داء  ن أ  قار  التي ت   ة  عياري  الم   ات  رج  الد   داول  ام، وج  الخ   جات  ر  الد   فريغ  لت  ة اص  خ  داول ج  إلى  باإلضافة
ة اس  كر   ن  م  تض  داء، كما ت  لل   صفي  الو   قدير  الت   ن  بي  التي ت   ةعياري  ات الم  واالنحراف   طات  توس  فحوص مع الم  الم  
فل، مر الط  ع  درسة، الجنس، فل، الم  وص وهي: )اسم الط  ة بالمفح  اص  ة الخ  ات الديموغرافي  يان  طبيق الب  الت  

 (.بارطبيق االخت  تاريخ ت  راسي، ف الد  الص  
ة عي  رجة م  شخيصي  الت   االختبارات   جموعة  م   من  ض  االختبار  ف  ن  ص  ي   :بارالختِ  طبيقِ تَ  عليماتُ تَ  -ب

طبيق من هولة الت  بس   نود  نه من ب  ضم  ت  رعيين وما ي  قسميه الف  ب   االختبارز تمي  ي  طبيق، كما الت   ردي  عيار، ف  الم  
 ع  وق  م   ن  ي  ب  ي   للداء   صفي  و   قدير  ها إلى ت  ام وتحويل  رجات الخ  هولة استخراج الد  احص، وبس  الف   ل  ب  ق  

 سة  م  خ   ن  ضم  ت  ة التي ينتمي إليها، والتي ت  مري  الع   جموعة  سبة للم  ذ( بالن  لميفل أو الت  فحوص )الط  الم  
هارات ًا في الم  جد   ف  خل  ت  إلى م   ،هارات المورفولوجيةًا في الم  جد   ق  تفو  بين )م   ح  تراو  ت   ستويات  م  

الية ات الت  عليم  راءة الت  بار ق  ت  االخ بإدارة   احص الذي يقوم  ب على الف  وج  ت  مومًا ي  ن ع  المورفولوجية(، ولك  
 ل باآلتي:مث  ت  طبيق، والتي ت  الت   ات  إجراء   خاذ  روع في ات  الش   بل  ة ق  ق  بد  

فس، أو الن   يم، أو علم  و قوالت   ياس  الق   في مجال   واسعة   برات  لديه خ   أن تكون   احص  ب على الف  وج  يت   -
عهد من مستوى م   اً علمي   الً ؤه  م   حمل  أو ي  قين، عو  قين، أو علم نفس الم  عو  ة بالم  الخاص   ربية  ربية، أو الت  الت  

قافة لكي عي والث  من الو   على درجة   ة..إلخ، ويكون  ة واالجتماعي  والتربوي   ة  النفسي   ط في الخدمات  متوس  
عليها  حصل  أن ي   التي يمكن   فة  طر  ت  رجات الم  الد   ب  ص  ع  بت   بار، وال يأخذ  ام من االخت  الع   دف  اله   ب  ستوع  ي  

 نة.عي  رق أو دين أو ثقافة.. م  مون إلى ع  أطفال ينت   ن أو مجموعة  عي  م   طفل  
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ها، وفهم طبيق  ت   وطريقة   نود  الب   ة، واستطالع  ق  بار بد  االخت   عليمات  ت   ة  راء  ق   احص  على الف   ب  وج  ت  ي   -
 صفي  و   ها إلى تقدير  ام وتحويل  رجات الخ  الد   مع  ريقة ج  ب على ط  در  ت  فحوص، والهة للم  وج  عليمات الم  الت  
 ة.لي  رجة الك  رعيين وللد  ين الف  بار  االخت   ن  م   سبة لكل  داء وذلك بالن  لل  

 من  ت فيه ض  اء  رتيب الذي ج  رعيين بالت  ين الف  بار  من االخت   نود كل  طبيق ب  ت   احص  على الف   ب  ج  تو  ي   -
 االختبار. دليل

ميع ج   زل  نود، بع  طبيق الب  ت   بل  فحوص ق  ة بالم  حيط  ة البيئة الفيزيائية الم  ئ  هي  احص ت  على الف   ب  ج  تو  ي   -
ر على ؤث  ت   مكن أن  التي ي  و رودة زائدة..إلخ( ائدة، ب  رارة ز  عيفة، ح  وضاء، إنارة ض  االنتباه )ض   ات  ت  شت  م  
طبيق أو الت   سلبًا على نتائج   ات  ت  شت  تلك الم   كس  نع  مع والبصر(، كي ال ت  ما )الس  السي  و  فحوصالم   واس  ح  

 فحوص.الم   داء  أ   على تقدير  
 أن   هابات يمكن  أو الت   ة أمراض  عاني من أي  ال ي   فحوص  الم   ق من أن  حق  احص الت  على الف   ب  ج  تو  ي   -

 .فحوصداء الم  قدير أ  طبيق أو على ت  ر على نتائج الت  ث  ؤ صر، والتي قد ت  مع والب  الس   تي  ر على حاس  ؤث  ت  
رعيين ين الف  بار  من االخت  ند ض  ب   كل   تطبيق   ثناء  )وجهًا لوجه( أ   احص  له الف  قاب  وي   فحوص  الم   يجلس   -

 :الي( الت  1/4)رقم كل ظهر في الش  الن كما ي  تقابان م  رسي  ها ك  بجانب   على طاولة  
 
 
 
 
 
 

 
 لل غة المورفولوجي الم ستوى اخت بار تطبيق أ ثناءفي  والم فحوص الف احص من كل جلوس كيفية (1/4)الشكل رقم 

 

طبيقه روع في ت  الش   بل  رعي ق  بار ف  اخت   طبيق كل  واد ت  دوات وم  حضير أ  ص ت  اح  على الف   ب  ج  تو  ي   -
 ة الكثير من الوقت.اع  إض   فحوص، وذلك حتى ال يتم  على الم  
 طبيق أي  روع في ت  الش   بل  فحوص ق  ه وبين الم  ة بين  ة ومود  ق  ث   ناء عالقة  احص ب  على الف   ب  ج  تو  ي   -
 فحوص.داء الم  أ   وعلى تقدير   طبيق  الت   ج  ثره اإليجابي على نتائ  ، فلذلك أ  رعي  اختبار ف  
نود ى من ب  بق  ابة على ما ت  في اإلج   مرار  زًا عن االست  اج  دا ع  ب   فحوص  الم   بأن   احص  الف   ر  ع  إذا ش   -

يوم أو  دار  طبيق على م  ترات الت  توزيع ف   مكن  ة أو مزاجية، في  انفعالي   رعيين لسباب  ين الف  من االختبار   أي  
 إعالم   مكن  ما ي  رويح، ك  اء أو الت  رخ  االست   ترات  عضًا من ف  طبيق ب  ل الت  خل  ت  ي   مكن أن  ، كذلك ي  ومين اثنيني  

 به. يرغب   وقت   ة في أي  راح  لب است  ه ط  بإمكان   أن   وص  فحالم  
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ب لمة )راس  خدام ك  ب است  ن  ج  ت   رعي  بار ف  اخت   أي   عد( تطبيق  الل وب  وخ   بل  )ق   احص  على الف   ب  ج  و  ت  ي   -
ة خاص  نود، و اقي الب  على ب   ابة  في اإلج   خشى االستمرار  ي   إلى أن   فحوص  الم   ح(، فذلك قد يدفع  و ناج  أ  

 الهدف   بأن   حوص  ؤكد للمف  أن ي   احص  ، لذلك على الف  الذات   ي من تقدير  ن  تد  ستوى م  عاني من م  ي  من لدى 
بدو له د والتي ت  جي   بشكل  ها متلك  التي ي  ة غوي  هارات الل  م  العلى فقط  ف  عر  هو الت   ق  طب  بار الم  ام لالخت  الع  
 عبة.ص  

 ص  اح  الف   دة( يقول  قي  ة والمورفيمات الم  ر  رعيين )المورفيمات الح  بارين الف  خت  ال االنود ك  لب   سبةبالن   -
ؤال ة على الس  اإلجاب   م  ة، ث  ق  بد   هافاصيل  ن في ت  ع  م  الت   طلوب منك  ورة، والم  عليك ص   ض  عر  سأ   :فحوصللم  

 ة بكل  الخاص  عليمات د بالت  ي  ق  الت   فحوصطلوب من الم  فالم  حيح، واب الص  بقولك الج   ه عليك  طرح  الذي سأ  
 ند.ب  

 ق  ق  ح  اًل، وذلك للت  جريبي أو  ند الت  طبيق الب  رعيين ت  االختبارين الف   ن  م   احص في كل  على الف   ب  ج  تو  ي   -
ه قد قة، وبأن  حنود الال  طبيق الب  عليمات ت  افيًا لت  همًا ك  ف   لميذ( قد امتلك  فل أو الت  )الط   فحوص  الم   ن أن  م  

قييم ة في ت  عي  وضو ق الم  حق  ي   ع ال  ف   ة، وهذا إجراء  ة االختباري  هم  طلوب منه في الم  عاًل ما هو م  ب ف  استوع  
قدير جدول الت   من  عه ض  وق  م   حديد  في ت   ل  دخ  ت  ي   أن   يمكن   خارجي   عامل   أي   أثر   زيل  فحوص، وي  الم   داء  أ  

 داء.لل   صفي  الو  
عليمات فهم ت  لم ي   فحوص  الم   له أن   ن  ي  ب  ة إذا ت  حلي  هجة الم  الل   إلى استخدام   جوء  الل   احص  يمكن للف   -

ما هو  فحوص  الم   فهم  ي   هو أن   هم  من ذلك، فالم   ير  ، وال ض  الفصيحة ةربي  غة الع  الل   طبيق باستخدام  الت  
 لدائه.عزز التقدير الموضوعي يما مة، ة بدق  ة االختباري  هم  منه في الم   طلوب  م  

 ن  م   ابة عنها في أي  في اإلج   ل  ش  وف   ،عبةالص  نود الب   من ن  عي  ى م  إلى مستوً  فحوص  الم   صل  و   إذا -
هذه  ؤال  أس، الس  ال ب  ه: ه بقول  فس  بن   فحوص  الم   ة  ق  ث   ز  عز  ي   أن   احص  على الف   ب  ج  تو  رعيين، ي  ين الف  بار  االخت  
 ك  ن  س   في مثل   نا لو كنت  ابة عنه، أ  ستطيعون اإلج  ثيرون ال ي  يرك ك  ناك غ  ه، ه  أكثر من سابق   عب  ة ص  ر  الم  
 ي إلزالة  تؤد   أن   خرى يمكن  بارات أ  ة ع  قلق، أو أي  ابة عن هذه السئلة، ال ت  في اإلج   عوبةً جد ص  أ  س  
 .لطفال(غار اة لدى ص  فحوص )خاص  الم  شل لدى الف   اعر  ش  م  

من  أي   من  ابة عنه ض  فحوص في اإلج  الم   ل  ش  ند ف  ب   ة أي  إعاد   ل  حاو   ي  أال   احص  على الف   يجب   -
 ع  وض  ابقة، حيث ت  عليمات الس  ليه مع االلتزام بالت  ند الذي ي  ال إلى الب  رعيين، بل عليه االنتق  االختبارين الف  

 ( إذا كانت  رجة )الصفرد   ول  ح  رة دائ   ع  وض  ت  حيحة، أو ابة ص  ج  اإل ( إذا كانت  1) جةر  الد   حول   رة  دائ  
 ئة.اط  اإلجابة خ  
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 :بارالختِ  دقِ صِ  راتُ ؤشِّ مُ  -ج
 قياسالم  لمحتوى  نهجي  الم   حص  الف   ن  ضم  اهري، ويت  دق الظ  الص  أشكال  حد  أ   :توىحَ دق المُ صِ  -

 ظامي  الن  حليل إلى الت   شير  ياسه، كما ي  ق   طلوب  لوك الم  الس   يدان  لم   ةً ل  مث  م   ةً ن  ي  ه ع  نود  ب   حديد فيما إذا كانت  لت  
حقيق هذا ت   ب  طل  ، ويت  مثيلهوت   اس  ق  الم   لوك  الس  ب فاء  ه بالو  فايت  دى ك  حديد م  ت  قياس لللم   قيقي  حتوى الح  للم  
حتوى قة بين م  طاب  حقيق الم  سها، وت  ياق   همات الواجب  والم   عارف  الم   فاق حول  دق االت  ن الص  وع م  الن  
في إجراء ائي( )غير اإلحص  نطق الم  إلى  جوء  الل   ب  طل  ت  ت  ة ة منطقي  جال، وهو عملي  حتوى الم  قياس وم  الم  
عة في ب  ت  رق الم  الط   ن  ، وم  نطقي  دق الم  بالص   دق  من الص   ى هذا النوع  سم  قة تلك، لذلك ي  طاب  ة الم  ملي  ع  
ة ل  ث  م  م   ةً ن  ي  ع   حديد فيما إذا كانت  نود لت  قويم الب  ت   جل  مين من أ  ك  ح  جوء إلى الم  الل   ،حتوىالم  دق ص   د  حديت  

 (.15-14 :1999، ياسه )رحمةراد ق  جال الم  للم  
 رعي  جال ف  م   كل   من  ه ض  نود  ة ب  ل  دو  وج  رعيين الف   يه  سم  ق   من  بار ض  االخت  نظيم ت   م  ت  ة الي  راسة الح  وفي الد  

عليمات فحوص، وت  هة للم  وج  طبيق الم  ات الت  عليم  ت  ام، و رجات الخ  فريغ الد  اول ت  دصحيح، وج  فتاح الت  م  مع 
هارات ة بالم  بارات الخاص  قاييس واالخت  للم   ودة  عد الع  ، وذلك باحص  هة للف  وج  يح الم  صحطبيق والت  الت  

ال رض ك  ة، ثم ع  ة الحالي  اس  ر  ها بالد  بيهة في بعض جوانب  ابقة الش  راسات الس  ة في الد  ن  م  ض  ت  المورفولوجية الم  
ت ة  1(6على ) االختبارين  ، حيث اقترح  امعة دمشقة التربية في ج  سين في كلي  در  م م  ه   مينك  ح  م  س 

 مون ما يلي:ك  ح  الم  
فحوص، هة للم  وج  طبيق الم  عليمات الت  حص، وت  اهة للف  ج  و  طبيق الم  عليمات الت  في ت   ظر  الن   إعادة   -

 رح فيها.فصيل الش  وت  
ئة بة للف  ناس  ضوحًا وم  و   لتكون أكثر   ة للمفحوص  ه  وج  نود الم  ة للب  غوي  ياغات الل  بعض الص   عديل  ت   -

 فة.هد  ست  ة الم  مري  الع  
أكثر  بوضوح   ن  ي  ب  خرى ت  أ   ور  ها بص  ال  طبيق، واستبدالت   اسة  ة في كر  ج  الم در   ور  بعض الص   تعديل   -

 ند.ام للب  حتوى الع  الم  
رجات، ة د  ب له أي  س  حت  ح، وال ت  صح  ، ال ي  رعي  ف   بار  كل اخت   في بداية   تجريبي   ند  ب   إضافة    -
ما ام ل  م الع  هعزيز الف  ة، وت  باري  ة االخت  هم  دائه في الم  فحوص أ  طلوب من الم  وضيح ما هو م  منه ت   رض  والغ  
 قة.ح  نود الال  طبيق الب  طلوب منه عند ت  هو م  
عندها أن  احص  على الف   بج  تو  ي   ،عنهافحوص في اإلجابة الم   ل  ش  نود التي إذا ف  دد الب  ع   حديد  ت   -

 بار.تطبيق االخت   ف  وق  ي  
ابات اإلج   احتماالتدرجة(، وتحديد  1) حيحة التي تأخذ  ابات الص  احتماالت اإلج   حديد  ت   -

 صحيح.فتاح الت  درجة( في م   ئة التي تأخذ )اط  الخ  
                                                           

 ( لالطالع على أسماء المحكمين واختصاصاتهم العلمية.1يمكن العودة إلى الملحق رقم ) - 1
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ضوح دى و  م   ن  بي  الميذ ت  ة من الطفال والت  عي  استطال   ة  ن  ي  رعيين على ع  بارين الف  طبيق االخت  ت   -
بار اخت   طبيق كل  من ت  ط ز  توس  م   ل، واستخراج  ك  ام لالختبار ك  الع   دف  طابقتها لله  حتواها وم  نود وم  الب  
 .رعي  ف  

ستاذ ودة إلى توجيهات ال  مين، وذلك بعد الع  ك  ح  ادة الم  حات الس  قتر  بتعديالت وم   خذ  ال   م  وقد ت  
 ل.ك  بار ك  ة لالخت  ورة الولي  ها استخراج الص  خالل  من  م  ف، والتي ت  شر  الم  

ة الة خاص  أو ح   ،اهري  دق الظ  ة الص  اس  ر  د  زًء من ج  ها مكن اعتبار  ي  التي  :ةُ طالعيَّ الستِ  ةُ اسَ رَ الدِّ  -
ة له، من حيث ورة الخارجي  قياس، أو الص  للم   ظهر العام  بالم   نايةن الع  م  تض  حتوى، والتي ت  دق الم  من ص  
ى دقياس، وم  ات الم  تعليم   ل  ناو  ت  ها. كذلك ت  ضوح  ومدى و  ها، ع  وز  ها وت  ونوع  ، فرداتة للم  غوي  ياغة الل  الص  
 قياس  الم   بدوكيف ي   :دق إلىوع من الص  هذا الن  شير ة، كما ي  ع به من موضوعي  مت  ت  ما ت   رجة  ة ود  ق  د  
خرى ال نودًا أ  ب   نود، أو أن  الب   موضًا في بعض  احث غ  د الب  ج  ه، فإذا و  جل  من أ   ع  ض  رض الذي و  اسبًا للغ  ن  م  
وآخر،  ل  جابين م   ل الذي قد يحصل  داخ  اد الت  بع  ادها، كذلك است  بع  له من است   د  ب  ة، الل  بص   للموضوع   ت  م  ت  

فحوص، والم   ص  اح  من الف   هة لكل  وج  طبيق الم  عليمات الت  ة لت  غوي  الل   ياغة  الص   له من إعادة   د  كذلك الب  
)االستطالعي(  جريبي  طبيق الت  جة من نتائج الت  خر  ست  عوبة الم  الت الص  عام  سب م  ح  نود ب  رتيب الب  وت  
(Gabel, D, 2006: 17-19.) 

بعد  –رعيين بارين ف  اخت  نه من ضم  ت  ة وما ي  ته الولي  بار بصور  االخت  تطبيق  م  ة ت  الي  ة الح  اس  ر  وفي الد  
 إناث( 24ذكور،  24( تلميذًا وتلميذة )48ها )وام  ة ق  استطالعي   ة  ن  ي  ع  على  –توىحدق الم  ق من ص  حق  الت  
 7،11إلى  7سنوات( ) 6،11إلى  6سنوات( ) 6إلى  5،6)ة مري  ئات الع  ساوي للف  مين بالت  س  ق  م  

لقة ستين للح  در  واحدة وم   ة  روض  هم من اختيار   م  ت   اني(ل، الث  ة، الو  روض  )ال فوف  ل ص  قاب  والتي ت  سنوات(، 
 دين  رش  الم   من ست ة   (6) دة  ساع  بم   طبيق  الت   م  ت  ، و ويداءمدينة الس   عليم الساسي في محافظة  الولى للت  

سبة طبيق بالن  الت  نود وتعليمات ضوح الب  ق من و  بهدف التحق  دارس، عملون في تلك الم  ي  فسيين الن  
احص، سبة للف  رجات بالن  ووضع الد   صحيح  والت   طبيق  الت   وتعليمات   نود  الب   ق من وضوح  فحوص، والتحق  للم  
ة ن  ي  الع  صائص ( خ  6/4)رقم دول الج   ن  بي  ، وي  عوبةهولة والص  الت الس  عام  م   فق  نود و  يب الب  رتوت  

 ة كما يلي:االستطالعي  
 (6/4دول رقم )الج  

 ستوى المورفولوجيحديد الم  بار ت  الخت  ة االستطالعية ن  ي  خصائص الع  

 مريةالفئة العُ  العنوان المدرسة
 المرحلة

 عليميةالتَّ 
 نسالج

 المجموع
رشدين المُ 

 إناث ذكور النفسيين
 2 16 8 8 روضة 6إلى  5،6 ويداءالسّ  روضة ألوان

 2 16 8 8 لأوَّ صف  6،11إلى  6 ءويداالسّ  أساسي تعليم/ محمد حرب
 2 16 8 8 ثانيصف  7،11إلى  7،1 ويداءالسّ  أساسي تعليم/ حطين

 6 48 24 24 المجموع
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 :ما يلي ةة االستطالعي  اس  ر  د  ال ن  م   ف  الهد   وكان  
 فحوص.غة بالنسبة للم  عنى والل  طبيق من حيث الم  ات الت  نود وتعليم  ضوح الب  ق من و  حق  الت   -
 احص.للف   سبة  طبيق بالن  عليمات الت  نود وت  الب   وح  ق من وض  حق  الت   -
 فحوص.للم   فهومة بالنسبة  غير م   أو التي تكون  ة حلي  مع البيئة الم   م  الء  ت  نود التي ال ت  الب   اد  استبع   -
ئة اط  ابات الخ  االت اإلج  حديد احتم  درجة(، وت   1)أخذ  حيحة التي ت  ابات الص  اإلج   ماالت  احت   تعديل   -
 ة.ة االستطالعي  ن  ي  ابات الع  صحيح وفق إج  الت   فتاح  درجة( في م   أخذ )التي ت  
 عوبة.هولة والص  الت الس  عام  لة م  عاد  وفق م  رعيين الف  ين بار  من االخت   كل  نود ب   يب  تتر  -
 .رعي  ف   اختبار   طبيق كل  من ت  ط ز  توس  استخراج م   -

 :ةة االستطالعي  اس  ر  تائج الد  ن  ومن 
غة عنى والل  طبيق من حيث الم  عليمات الت  نود وت  أفضل للب   اً ضوحو   ق  ق  ح  ة لت  غوي  الل  اغة ي  إعادة الص   -

 فحوص.سبة للم  بالن  
 احص.سبة للف  طبيق بالن  عليمات الت  نود وت  أفضل للب   اً ضوحو   ق  ق  ح  ة لت  غوي  ة الل  اغ  ي  إعادة الص   -
مع البيئة  الءم  ت  واضحة وال ت   ها غير  أن   ت  ب  طبيق ث  اسة الت  من كر   ر  و  ص   ثالث   (3) بعاد  است   م  ت   -

 ديلة.ر ب  و  ص  ثالث  ( 3ها بـ)استبدال   م  فحوص، وت  سبة للم  ة بالن  فهوم  غير م   والتي كانت ،ةحلي  الم  
ماالت احت   درجة(، وبعض  من 1) حيحة التي تأخذ  ابات الص  ماالت اإلج  من احت   بعض   إضافة   -
ة ن  ي  ع  ابات اليداني إلج  طبيق الم  الت   فق  صحيح و  فتاح الت  درجة( في م   ) ئة التي تأخذ  اط  ابات الخ  اإلج  

 ة.االستطالعي  
ل جم  دقيقة(، وبالم   25صل لحدود )رعي والذي و  بار ف  اخت   طبيق كل  من ت  ط ز  س  تو  استخراج م   -
 ل.ك  بار ك  دقيقة( لالخت   50لحدود )
 فق  و  ين بار  االخت   ال  ك  نود رتيب ب  ت   ة  االستطالعي   ة  اس  ر  ها الد  يإل ت  ع  س  من بين الهداف التي  كان -

 الية:لة الت  عاد  الم   فق  و  عوبة هولة والص  الس   التام  عم  

 
 

 (76 :2006)مخائيل، 
 
ح وض  (. وي  165 :1999)رحمة،  هولةس   أكثر   كبر يكون  أزني ه الو  ط  توس  الذي يكون م   ندوالب  

ة اس  ر  د الد  هولة بعالت الس  عام  م   فق  و  رعيين االختبارين الف   ال  ك   نود  ب   رتيب  ( ت  7/4)رقم دول الج  
 ة كما يلي:طالعي  االست  

حيحة                    عدد اإلجابات الصَّ
هولة  =       ُمعاِمالت السُّ
حيحة + عدد اإلجابات الَخاِطئة                    عدد اإلجابات الصَّ
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 (7/4الجدول رقم )
 

 ةطالعي  ة االست  اس  ر  ي المستوى المورفولوجي بعد الد  بار  من اخت   كل  نود ترتيب ب  
 عامالت السهولةمُ  أرقام البنود عدد البنود المجال الفرعي اسم الختبار

 لبار األوَّ الختِ 
 ةرَّ المورفيمات الحُ 

 3 أسماء اإلشارة
1 0،68 
2 0،65 
3 0،64 

 4 أسماء المكان

4 0،61 
5 0،6 
6 0،58 
7 0،55 

 4 أحرف الجر

8 0،51 
9 0،48 
10 0،47 
11 0،46 

 6 الضمائر المنفصلة

12 0،45 
13 0،41 
14 0،38 
15 0،35 
16 0،34 
17 0،31 

 

 عامالت السهولةمُ  أرقام البنود عدد البنود لفرعيالمجال ا اسم الختبار

 انيبار الثَّ الختِ 
 دةقيَّ المورفيمات المُ 

 2 التذكير والتأنيث
1 0،66 
2 0،62 

 4 التثنية والجمع

3 0،61 
4 0،6 
5 0،59 
6 0،57 

 5 زمن الفعل

7 0،54 
8 0،5 
9 0،5 
10 0،48 
11 0،47 

 6 ئر المتصلةالضما

12 0،43 
13 0،4 
14 0،35 
15 0،33 
16 0،32 
17 0،3 

 
 

  يلي: ما( 7/4) الجدول   من ظ  ي الح  
 أن   كما، (0،31إلى  0،68هولة بين )عامالت الس  م   ت  راوح  ة: ت  ر  بار المورفيمات الح  سبة الخت  بالن  

 15 – 14 – 13 – 12 – 11 – 10 – 9)نود انت عند الب  ( ك0،5عن ) هولة التي تقل  عامالت الس  م  
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 ضة  ر  فت  م   عوبة  ص   شير إلى وجود  ا ي  م  ، م  بارة االخت  هاي  ط ون  س  ع في و  جم  ت  التي ت  ، و ( فقط17 - 16 –
 يزي  مي  دق الت  للص   س  ؤس  ا ي  م  بار، م  ام لالخت  دف الع  ب مع اله  ناس  ت  ت   شخيصي  ابع ت  ط   ذات  

"Discrimination Validity"   عيف، ات )الض  ستوي  وي الم  بين ذ   مييز  نود على الت  ة الب  در  في ق
زيد هلة التي ت  نود الس  الب   أن   ظ  قابل ي الح  ، وبالم  ةر  ستوى المورفيمات الح  ًا( في م  د جد  د، الجي  الجي   ط،توس  الم  
 نود  الب   يح  ت  حيث ت   -ته ولهذا أهمي   - االختبار داية  ع في ب  جم  ت  ( ت  0،5هولة فيها عن )عامالت الس  م  

 د  بع  ست  اًل، وت  هلة أو  الس   نود  ابة على الب  الل اإلج  ه من خ  ه بنفس  ت  ق  م ي ث  ن  ت  و  ،فحوصة الم  افعي  ارة د  ث  است   هلة  الس  
 .باراالخت   بيق  طت   داية  ن ب  دمة م  ضه للص  عر  ت  

 أن   كما(، 0،3إلى  0،66هولة بين )الت الس  عام  ت م  راوح  دة: ت  قي  لم  بار المورفيمات اسبة الخت  وبالن  
 – 15 – 14 – 13 – 12 – 11 – 10نود )عند الب   ( كانت  0،5عن ) قل  هولة التي ت  الت الس  عام  م  

 ذات   ضةر  فت  عوبة م  ص   شير إلى وجود  ا ي  م  االختبار، م   هاية  ون   سط  ع في و  جم  ت  ( فقط، والتي ت  17 - 16
 "Discriminationمييزي  دق الت  س للص  ؤس  ا ي  م  م  بار، دف العام لالخت  اسب مع اله  تن  ت   شخيصي  ت   ابع  ط  

Validity"   ًا( د جد  ي  د، الج  ي  ط، الج  س  تو  عيف، الم  ويات )الض  ست  الم   وي  مييز بين ذ  على الت   نود  درة الب  في ق
هولة فيها عن الت الس  عام  زيد م  هلة التي ت  الس   نود  الب   أن   ظ  قابل ي الح  وبالم  دة، قي  ستوى المورفيمات الم  في م  

 (.81: 2006) مخائيل، ته ولهذا أهمي   بارداية االخت  ع في ب  جم  ت  ( ت  0،5)
 

 بات:والثَّ  دقِ الصِّ  ةِ اسَ رَ دِ  ةُ نَ يِّ عَ  -
 شير  وت  تساوية، ة م  قي  ب  رة ط  يس  ت  ة م  ضي  ر  ع   ة  ن  ي  ع  ها أن  ب ةالي  راسة الح  بات في الد  دق والث  الص   ة  ن  ي  ع   ف  عر  ت  
العلم  ، مع  جتمع الصلي  من أفراد الم   ر  س  ي  ت  ا هو م  روط مم  فيها الش   تتوافر   ة  ن  ي  يار ع  ة إلى اخت  ضي  ر  كلمة ع  

اوية إلى تس  ة م  قي  ب  كلمة ط   شير  آخر، وت   فرد   يار أي  على اخت   ر  ؤث  ة ال ي  ن  ي  من الع  ض   فرد   اختيار أي   أن  
 اختيار أعداد   م  راسة، ث  فة بالد  ستهد  صائص الم  فقًا للخ  بقات و  إلى ط   جتمع الصلي  أفراد الم   صنيف  ت  
 (.165-195: 2004عالم، )راسة للد   العام   دف  فقًا لله  بقة و  ط   ن كل  تساوية م  م  

س  وقد  ة، ر  غة )المورفيمات الح  جي لل  و ستوى المورفولبار الم  اخت   بات  ث  و  دق  ص  ل أشكال   ة  د  ع   ت  ب  ح 
من  (،ثاني صف   –ل أو   صف   –ة )روضة في  ئة ص  ف   ل  ة( عند ك  لي  رجة الك  دة، الد  قي  المورفيمات الم  

من  ويداءالس  ة لمدينة عليمي  ناطق الت  ع الم  ز  و  ان ت  اإلمك   در  راعي ق  ت   بطريقة   ت  ير  اخت   ة  ن  ي  طبيق على ع  الت  
( فردًا، 90هم اإلجمالي )دد  اسي، ع  عليم الس  ( من الت  انيل، الث  فين )الو  ذة الص  ة وتالم  وض  الر   أطفال  
عيد الجنس ها في المدارس وعلى ص  ع  بات وتوز  دق والث  ة الص  ن  ي  ( خصائص ع  8/4)رقم  دولالج   هر  وي ظ  

 كما يلي:
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 (8/4رقم ) دولالج  
 باتدق والث  ة الص  ن  ي  حب ع  منها س   م  دارس التي ت  الم  

 العنوان المدرسة
المرحلة 

 التعليمية

 الجنس

 المجموع
 إناث ذكور

 محمود حرب
 مساكن الخضر –السويداء  تعليم أساسي

 10 5 5 صف أول

 10 5 5 صف ثاني

 سلمان أشتي
 تعليم أساسي

 اءمساكن الكهرب –السويداء 
 10 5 5 صف أول

 10 5 5 صف ثاني

 حطين
 تعليم أساسي

 مساكن الشرطة –السويداء 
 10 5 5 صف أول

 10 5 5 صف ثاني

 15 7 8 روضة مساكن الخضر –السويداء  لوانروضة أ

 15 8 7 روضة الكوم -السويداء  ناالحنروضة 

 90 45 54 المجموع
 
 

ة حض  ة م  قًا إحصائي  ر  ط   عتمد  قياس، والتي ت  للم   اخلي  دق الد  الص   ل  أشكا حد  هو أ   :ائيُّ نَ البِ  دقُ الصِّ  -
قياس )ذكاء، تحصيل، ها الم  ن  ضم  ت  ة التي ي  رعي  جاالت الف  اط بين الم  ب  الت االرت  عام  على م   تعتمد  

 ة  م  س  ًا ل  رعي  قياسًا ف  ل م  شك  نود التي ت  عات الب  جم  دى ارتباط ت  حديد م  إلى ت  صول للو  ، وذلك (شخصية..
قياس، الم   من  خرى ض  نة أ  عي  م   ة  م  س  رعيًا آخر ل  قياسًا ف  م   ل  شك  خرى ت  أ   نود  عات ب  جم  ، مع ت  نة  عي  م  

وع من هذا الن   ب  طل  ائل، ويت  الم   صف  نت  في الم   ع  اط  ها الق  طر  ق   ات التي يكون  االرتباط   ة  صفوف  واستخالص م  
 .Bodin, D, et)قياس نها الم  ضم  جاالت التي يت  م  ة بين تلك الل  باد  ت  طات الم  راب  قة للت  م  ع  م   راسةً دق د  الص  

al, 2009: 13-17.) 
 
 بار  ة والخت  ر  رفيمات الح  و الم بار  خت  ال ائي  ن  دق الب  الص   نتائج  ( 11/4( )9/4) ينلدو الج   ر  ظه  ي  و 

 كما يلي:ثاني (  صف   –ل أو   صف   –ضة ة )رو في  ص   ة  ئ  ف   عند كل  دة قي  المورفيمات الم  
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 (9/4دول رقم )الج  
 ةر  بار الموفيمات الح  الخت  ائي ن  دق الب  نتائج الص  

الدرجة 
 رقم البند 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 الكلية

                 - 1 
                - 0،67 2 
               - 0،87 0.65 3 
              -  0،57 0،66 4 
             - 0،67  0،81 0،77 5 
            - 0،66 0،88  0،64 0،61 6 
           - 0،81 0،92 0،69 0،57 0،83 0،7 7 
          - 0،44 0،64 0،57 0،7 0،85 0،87 0،73 8 
         - 0،67 0،69 0،74 0،67 0،81 0،67 0،61 0،67 9 
        - 0،77 0،64 0،67 0،44 0،85 0،67 0،57 0،93 0،92 10 
       - 0،7 0،73 0،57 0،67 0،61 0،69 0،64 0،67 0،67 0،73 11 
      - 0،61 0،67 0،57 0،67 0،92 0،7 0،66 0،66 0،81 0،67 0،67 12 
     - 0،87 0،85 0،81 0،73 0،77 0،63 0،61 0،57 0،67 0،67 0،61 0،67 13 
    - 0،44 0،65 0،67 0،63 0،65 0،69 0،55 0،85 0،9 0،74 0،67 0،87 0،66 14 
   - 0،74 0،66 0،64 0،65 0،44 0،92 0،65 0،87 0،65 0،63 0،85 0،77 0،65 0،67 15 
  - 0،66 0،65 0،69 0،63 0،67 0،81 0،87 0،73 0،65 0،61 0،65 0،57 0،67 0،65 0،66 16 
 - 0،73 0،61 0،87 0،73 0،57 0،73 0،7 0،64 0،64 0،77 0،7 0،65 0،81 0،73 0،64 0،67 17 

الدرجة  0،65 0،81 0،63 0،61 0،63 0،74 0،57 0،85 0،66 0،57 0،67 0،67 0،81 0،66 0،66 0،7 0،92 -
 الكلية

 
 
 
 
 
 

 
 (10/4) دول رقم الج  
 رعيةنود الف  ند والب  ة بين كل ب  اخلي  االرتباطات الد  

 

المقياس 
 الفرعي

أسماء 
 اإلشارة

أسماء 
 المكان

أحرف 
 الجر

الضمائر 
 المنفصلة

 0،67 0،733 0،79 - أسماء اإلشارة

 0،67 0،73 - - أسماء المكان

 أحرف
 الجر

- - - 0،68 

الضمائر 
 -    المنفصلة
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 (11/4دول رقم )الج  
 دةقي  بار الموفيمات الم  ائي الخت  ن  دق الب  تائج الص  ن  

ة الدرج
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 الكلية

رقم 
 البند

                 - 1 
                - 0،81 2 
               - 0،87 0،64 3 
              - 0،77 0،64 0،74 4 
             - 0،67 0،61 0،66 0،44 5 
            - 0،66 0،88 0،7 0،67 0،61 6 
           - 0،67 0،92 0،69 0،57 0،66 0،7 7 
          - 0،44 0.65 0،57 0،7 0،85 0،67 0،73 8 
         - 0،67 0،69 0،66 0،61 0،81 0،67 0،67 0،73 9 
        - 0،77 0،64 0،67 0،47 0،87 0،67 0،57 0،85 0،65 10 
       - 0،7 0،73 0،57 0،67 0،63 0،61 0،63 0،81 0،65 0،9 11 
      - 0،61 0،67 0،57 0،67 0،92 0،88 0،67 0،66 0،81 0،66 0،87 12 
     - 0،87 0،85 0،81 0،67 0،77 0،63 0،61 0،61 0،67 0،67 0،57 0،57 13 
    - 0،55 0،85 0،87 0،74 0،67 0،89 0،44 0،65 0،67 0،63 0،88 0،69 0،81 14 
   - 0،73 0،61 0،87 0،73 0،57 0،73 0،65 0،87 0،65 0،63 0،85 0،77 0،65 0،64 15 
  - 0،66 0،65 0،69 0،63 0،67 0،81 0،67 0،73 0،65 0،61 0،65 0،57 0،67 0،65 0،83 16 
 -  0،74 0،66 0،64 0،65 0،44 0،73 0،67 0،64 0،77 0،7 0،65 0،81 0،73 0،64 0،87 17 

الدرجة  0،69 0،67 0،64 0،67 0،73 0،74 0،57 0،85 0،66 0،57 0،67 0،67 0،81 0،66 0،66 0،7 0،87 -
 الكلية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دول رقم )  (12/4الج 

 رعيةنود الف  ند والب  ب   ة بين كل  اخلي  االرتباطات الد  

التذكير  المقياس الفرعي
 والتأنيث

التثنية 
الضمائر  زمن الفعل والجمع

 المتصلة

 0،72 0،76 0،8 - التذكير والتأنيث

 0،7 0،75 - - تثنية والجمعال

 أحرف
 الجر

- - - 0،7 

 - - - - الضمائر المتصلة
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 نود  ب  نه من ضم  ت  ة وما ي  ر  الح  المورفيمات  بارالخت   نائي  دق الب  الص  تائج لن   (9/4) دولالج  من  ظ  الح  ي  
 ة ما يلي:فرعي   جاالت  وم  

ه وج  ب ت  س  بح   0،3ة )فوق +ال  ة ود  إيجابي   نود كانت  الب   ة بين جميع  اخلي  ات الد  اط  ب  االرت   جميع   -
 ظهر  (، ولم ي  0،43إلى  0،93اط بين )ب  الت االرت  عام  م   ت  راوح  متشل في تفسير االرتباطات(، حيث ت  

 .لبي  س   اط  ب  ارت   أي  
هة ة من ج  لي  رجة الك  الد  هة ومع بار من ج  االخت   نود  من ب   ند  ب   اخلية بين كل  الد   ات  باط  االرت   جميع   -
ت راوح  ت   ات(، حيث  باط  ه متشل في تفسير االرت  وج  سب ت  ح  ب   0،3ة )فوق +ال  ة ود  إيجابي   كانت   ،أخرى

 .لبي  س   باط  ارت   أي   (، ولم يظهر  0،92إلى  0،57االرتباط بين ) التعام  م  
من جهة أخرى ة لي  رجة الك  لد  ن جهة ومع ام رعي  ف   جال  م   اخلية بين كل  ات الد  باط  االرت   جميع   -
الت ام  عت م  راوح  ه متشل في تفسير االرتباطات(، حيث ت  وج  سب ت  ح  ب   0،3ة )فوق +ال  ة ود  إيجابي   كانت  
 .لبي  س   اط  ب  ارت   أي   (، ولم يظهر  0،79إلى  0،67اط بين )ب  االرت  

نه ضم  ت  دة وما ت  قي  بار المورفيمات الم  الخت   ائي  ن  دق الب  الص  تائج ( لن  11/4دول )الج  من  ظ  الح  كما ي  
 ة ما يلي:رعي  ف   جاالت  وم   نود  ب  من 

ه سب توج  ح  ب   0،3ة )فوق +ة ودال  إيجابي   نود كانت  ة بين جميع الب  اخلي  ات الد  باط  االرت   جميع   -
 أي   ظهر  (، ولم ي  0،44إلى  0،9ن )اط بيب  الت االرت  عام  م   حت  ات(، حيث تراو  باط  متشل في تفسير االرت  

 .لبي  س   باط  ارت  
هة ة من ج  لي  رجة الك  هة ومع الد  بار من ج  نود االخت  ند من ب  ب   ة بين كل  ات الداخلي  باط  االرت   جميع   -

 تراوحت   ه متشل في تفسير االرتباطات(، حيث  وج  سب ت  ح  ب   0،3ة )فوق +ة ودال  إيجابي   أخرى كانت  
 .لبي  س   باط  ارت   أي   ظهر  (، ولم ي  0،87إلى  0،57باط بين )االرت   التعام  م  

هة أخرى ة من ج  لي  رجة الك  هة ومع الد  رعي من ج  مجال ف   ة بين كل  ات الداخلي  باط  االرت   جميع   -
 التعام  م   تراوحت   ه متشل في تفسير االرتباطات(، حيث  سب توج  ح  ب   0،3ة )فوق +ة ودال  إيجابي   كانت  
 .لبي  س   باط  ارت   أي   ظهر  (، ولم ي  0،8إلى  0،7اط بين )ب  االرت  

 شير  ين ت  بار  االخت   ال  نود ك  ب   جميع   بار أن  لالخت   ائي  ن  دق الب  راسة الص  تائج د  ه من ن  وما يمكن استنتاج  
ياس اهرة موضوع الق  ي قياس الظ  ة فغوي  ياغة الل  حتوى والص  ن حيث الم  ها منائ  ب  ًا في ة داخلي  ق  س  ت  ها م  إلى أن  

 دق  ص   دعم  ا ي  م  دة(، م  قي  ة والمورفيمات الم  ر  ة في مجالي المورفيمات الح  غ  ستوى المورفولوجي لل  تقييم الم)
 مومًا.سه ع  بار ويؤس  االخت  

ة، ، شخصي  قياس أو االختبار )تحصيل، ذكاءالم   نود  باط ب  شير إلى ارت  الذي ي   :يُّ كِّ حَ المَ  دقُ الصِّ  -
)تحصيل،  ةم  نفس الس   قيس  آخر ي   مقياس   نود  نة، مع ب  عي  م   ة  م  ع معًا لقياس س  تجم  ميول مهنية..( التي ت  
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ًا للمقياس أو ًا خارجي  ك  ح  م   د  ع  ابقًا، وي  ه س  بات  دقه وث  ق من ص  حق  الت   م  ة، ميول مهنية..( ت  ذكاء، شخصي  
ة صداقي  إلى م   شير  الة ي  بًا في هذه الح  وج  رتفعًا وم  باط الذي يكون م  ل االرت  ام  ع  م  ، و راسةالد   يد  الختبار ق  ا

-208 :2004مي )عالم، الز  دق الت  حيانًا بالص  ى أ  سم  دق ي  من الص   وع  ة، وهذا الن  اس  ر  يد الد  قياس ق  الم  
210.) 

غة جي لل  و ستوى المورفولار الم  الختب   ي  ك  ح  دق الم  ق من الص  حق  الت   م  ة ت  الي  راسة الح  في الد  
ل للعام للفصل الو  ة هائي  الت الن  حص  الم   بداللة  ة( لي  رجة الك  دة، الد  قي  ة، المورفيمات الم  ر  )المورفيمات الح  

من  1فقط انيل والث  ين الو  ف  الص   ن  م   راءة واإلمالء في كل  الق   تي  ( في ماد  2014 – 2013راسي )الد  
رجة رعيين وللد  ين الف  بار  االخت   ال  لك   ي  ك  ح  دق الم  الص   ( نتائج  13/4)رقم دول الج   ظهر  ي  و عليم الساسي، الت  
 ة كما يلي:لي  الك  

 (13/4الجدول رقم )
 غةستوى المورفولوجي لل  بار تحديد الم  ك ي الخت  ح  دق الم  الص  نتائج 

 انيل والث  فين الو  راءة واإلمالء عند الص  الق   تي  ي ماد  الميذ فالت  الت حص  م  بداللة 

 ةرَّ ار المورفيمات الحُ اختبِ 

 ثاني أول ةفيَّ رحلة الصَّ المَ 

 إمالء قراءة إمالء قراءة كّ حَ المَ 

 0,74* 0,78* 0,813* 0,8* ارتباط بيرسون

 دةقيَّ بار المورفيمات المُ اختِ 

 ثاني أول ةفيَّ رحلة الصَّ المَ 

 إمالء قراءة إمالء قراءة كّ حَ مَ ال

 0,86* 0,79* 0,84* 0,82* ارتباط بيرسون

 ةليَّ رجة الكُ الدَّ 

 ثاني أول ةفيَّ رحلة الصَّ المَ 

 إمالء قراءة إمالء قراءة كّ حَ المَ 

 0,76* 0,77* 0,781* 0,79* ارتباط بيرسون

 

 ( ما يلي:13/4) رقم دولمن الج   ظ  ي الح  
راءة الق   تي  الميذ في ماد  الت الت  حص  ة بداللة م  ر  بار المورفيمات الح  الخت   ك ي  ح  دق الم  الص   ن  إ -

 غت  ل  (، حيث ب  0،05) اللة االفتراضي  عند مستوى الد   اال ً اني كان د  ل والث  فين الو  واإلمالء عند الص  
يجابي  رتفعة و الت م  عام  ي م  والي، وه( على الت  0،74 – 0،78 – 0،813 – 0،8باط )الت االرت  عام  م   ة ا 
جود بار لو  االخت   دق  ص   د  ؤك  وهذا ما ي  ه متشل في تفسير االرتباطات(، سب توج  ح  ب   0،3)فوق + ةال  ود  
عليم اني من الت  ل والث  فين الو  راءة واإلمالء عند الص  ب الق  ت  حتوى ك  بار وم  االخت   حتوىم  بين  باط  ارت  

 الساسي.

                                                           

 واإلمالء. على اعتبار أن مرحلة الروضة ال تتضمن محصالت في القراءة - 1
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راءة الق   تي  الميذ في ماد  الت الت  حص  اللة م  دة بد  قي  الختبار المورفيمات الم   ك ي  ح  الم   دق  ص  ال إن   -

الت عام  م   لغت  اللة االفتراضي ، حيث ب  ستوى الد   عند م  اال ً اني كان د  ل والث  فين الو  واإلمالء عند الص  
يجابي  فعة و رت  الت م  عام  لي، وهي م  وا( على الت  0،86 – 0،79 – 0،84 – 0،82باط )االرت   ة ة ودال  ا 
 جود ارتباط  بار لو  دق االخت  د ص  ؤك  وهذا ما ي  ات(، باط  ه متشل في تفسير االرت  سب توج  ح  ب   0،3+ فوق)

 عليم الساسي.اني من الت  ل والث  فين الو  راءة واإلمالء عند الص  ب الق  ت  حتوى ك  بار وم  االخت   محتوىبين 
الت حص  ة( بداللة م  لي  رجة الك  غة )الد  ستوى المورفولوجي لل  بار الم  الخت   ك ي  ح  الم   دق  الص   إن   -

، اللة االفتراضي عند مستوى الد  اني كان داال ً ل والث  فين الو  راءة واإلمالء عند الص  الق   تي  الميذ في ماد  الت  
الت عام  والي، وهي م  ( على الت  0،76 – 0،77 – 0،781 – 0،79الت االرتباط )عام  م   غت  ل  حيث ب  

يجابي  رتفعة و م    دقد ص  ؤك  وهذا ما ي  ه متشل في تفسير االرتباطات(، سب توج  ح  ب   0،3ة )فوق +ال  ة ود  ا 
اني ل والث  فين الو  راءة واإلمالء عند الص  ب الق  ت  حتوى ك  بار وم  االخت   حتوىم  بين  جود ارتباط  بار لو  االخت  

 عليم الساسي.الت  مرحلة ن م
 

جموعتين راسة( على مالد   يد  قياس )ق  نود الم  تطبيق ب  ب تطل  التي ت   :ةضَ عارِ تَ جموعات المُ المَ  دقُ صِ  -
جموعة ل الم  مث  ت  سوياء اديين أو أ  ف من أفراد ع  تأل  اهما ت  تين من الفراد، إحد  ض  عار  ت  قابلتين أو م  ت  م  

جموعة ل الم  ث  مفين..( والتي ت  خل  ت  م  قين أو فو  ت  اديين )م  فراد غير الع  الف من تأل  انية ت  ، والث  ابطةالض  
 زًا داال ً ماي  اديين ت  فراد مجموعة الع  أ   داء  ها عن أ  أفراد   داء  أ   تمايز  ي   أن   ع  ق  و  ت  جموعات ي  ، وهذه الم  ةجريبي  الت  

الي ًا لها، وبالت  ملي  ًا وع  جريبي  ًا ت  ك  ح  وعة وم  وض  نود الم  دق الب  ص   كم علىساسًا للح  أ  ل شك  ا ي  مم  ًا، إحصائي  
دق ق من الص  حق  ة الت  ملي  ة لع  م  م  ت  طوة م  الخ   هذه د  ع  وت   ة لها.جريبي  ات الت  ك  ح  نود باالستناد إلى الم  دق الب  ص  
 (.55 :2006مخائيل، )عوبة هولة والص  لس  الت اعام  م   فق  نود و  للب   مييزي  الت  

ستوى بار الم  اخت  على داء ال  قارنة لة بم  اب  ق  ت  الم   ق  ر  دق الف  من ص   ق  حق  الت   م  ة ت  الي  راسة الح  وفي الد  
ابقة الس  اديين الع  ة ن  ي  ع  سبة لبالن  ة( لي  رجة الك  دة، الد  قي  ة، المورفيمات الم  ر  غة )المورفيمات الح  المورفولوجي لل  

ف خل  ت   20قين )عو  ة( من الم  قصود  رة م  يس  ت  م  ) ةن  ي  ع  داء أ   تائجلى ن  ع(14/4رقم )دول في الج   ظهر  لتي ت  ا
ت ال  جس   فق  قين و  فو  ت  ة( من الم  قصود  رة م  يس  ت  ة )م  ن  ي  ، وع  إناث( 10ذكور،  10ديد )وش  ط توس  م   (قليع  
من اني ل والث  فين الو  من الص   إناث( 20ذكور،  20يذًا وتلميذة )( تلم40ها )وام  ة ق  راسي  الت الد  حص  الم  
 ( كما يلي:14/4)رقم دول ر الج  ظه  ساسي كما ي  ليم ال  عالت  

 
 
 
 



- 94 - 
 

دول رقم )  (14/4الج 
 ضةتعار  جموعات الم  دق الم  ق من ص  حق  ستخدمة للت  الم  ة اجات الخاص  وي الح  ة ذ  ن  ي  خصائص ع  

 العنوان المدرسة
رحلة الم

 التعليمية

 الجنس
 المجموع

 إناث ذكور

 عينة التالميذ المتفوقين
 محمود حرب
 تعليم أساسي

 مساكن الخضر –السويداء 
 10 5 5 صف أول
 10 5 5 صف ثاني

 حطين
 تعليم أساسي

 مساكن الشرطة –السويداء 
 10 5 5 صف أول
 10 5 5 صف ثاني

 40 20 20 المجموع
 قلياا عينة المتخلفين ع

 10 5 5 6،6إلى  6،1 السويداء معهد اإلعاقة الذهنية
 10 5 5 6،11إلى  6،7 الكوم –السويداء  جمعية المحبة

 20 10 10 المجموع
 

وي اديين وذ  ة الع  ن  ي  فراد ع  ضة ل  تعار  جموعات الم  دق الم  الت ص  عام  ( م  15/4دول رقم )الج   ر  ظه  وي  
 يلي:ة كما لي  ة الك  ن  ي  سبة للع  ة وبالن  في  ص  ئة ف   عند كل   (قين عقلياً و  ع  ، م  قينو  تف  ة )م  اجات الخاص  الح  

 

دول رقم )  (15/4الج 
 داء علىضة في ال  تعار  جموعات الم  دق الم  ص   تائج  ن  

  ةلخاص  اجات اوي الح  اديين وذ  مذة الع  بين التال   ة  في  ص   ئة  ف   ة عند كل  غ  ستوى المورفولوجي لل  بار الم  اخت  
 لف األوَّ الصَّ 

 الختبار
 قيمة متفوقين عاديين

T 
 الدللة

 قيمة عقلياا  معاقين
T الدللة 

 ع م ع م ع م
 0،000 4،7 2،16 3،41 0،000 2،137 1،02 9،11 1،422 7،68 المورفيمات الحرة
 0،000 4،7 2،09 3،25 0،000 3،247 1،04 10،14 1،87 7،84 المورفيمات المقيدة

 0،000 8،6 0،88 1،58 0،000 6،383 1،5 19،25 2،01 15،52 الدرجة الكلية

 انيف الثَّ الصَّ 

 0،000 8،12 2،02 2،5 0،000 2،469 1،71 14،06 1،57 11،38 المورفيمات الحرة
 0،000 9،73 2،71 2،54 0،000 2،11 1،327 13،55 0،99 12 المورفيمات المقيدة

 0،000 19،49 3،12 4،79 0،000 3،68 1،64 27،61 1،6 23،38 الدرجة الكلية

 إناث( 10 -ذكر  10) 20معاقين عقلياا  (إناث 20 - ذكور 20) 40متفوقين  إناث( 30 -ذكور  30) 60عاديين  العدد
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 ما يلي: (15/4)رقم دول من الج   ظ  الح  ي  
 ل:ف الو  سبة للص  بالن   -
سبة )المورفيمات ًا بالن  ة إحصائي  كانت دال   قينتفو  اديين والم  لع  روق بين االالت الف  د   جميع   أن   ظ  الح  ي  
، وهو (0،000لها جميعها )اللة ستويات الد  م  ت لغ  ب  ، حيث ة(لي  رجة الك  دة، الد  قي  ة، المورفيمات الم  ر  الح  
 .قينفو  ت  الح الم  رق لص  الف   ، حيث كان   اللة االفتراضي  ستوى الد  صغر من م  اللة أ  ستوى د  م  

سبة ًا بالن  إحصائي   ةً قليًا كانت دال  فين ع  خل  ت  اديين والم  روق بين الع  الف   الالت  د   جميع   أن   ظ  الح  ي   -
اللة لها جميعها مستويات الد   لغت  ة(، حيث ب  لي  رجة الك  دة، الد  قي  ة، المورفيمات الم  ر  )المورفيمات الح  

 اديين.الح الع  لص   ، حيث كان الفرق  اللة االفتراضي  غر من مستوى الد  صأ  اللة (، وهو مستوى د  0،000)
 اني:ف الث  سبة للص  بالن   -
سبة )المورفيمات ًا بالن  ة إحصائي  قين كانت دال  تفو  اديين والم  روق بين الع  الالت الف  جميع د   أن   ظ  الح  ي  
(، وهو 0،000اللة لها جميعها )ستويات الد  م   لغت  حيث ب   ة(،لي  رجة الك  دة، الد  قي  ة، المورفيمات الم  ر  الح  
 قين.تفو  الح الم  رق لص  ، حيث كان الف  اللة االفتراضي  ستوى الد  صغر من م  اللة أ  ستوى د  م  

سبة ًا بالن  ة إحصائي  ًا كانت دال  فين عقلي  تخل  اديين والم  روق بين الع  الالت الف  جميع د   أن   ظ  الح  ي   -
اللة لها جميعها ستويات الد  م   لغت  ة(، حيث ب  لي  رجة الك  دة، الد  قي  ة، المورفيمات الم  ر  فيمات الح  )المور 

 اديين.الح الع  رق لص  ، حيث كان الف  اللة االفتراضي  ستوى الد  صغر من م  أ  اللة ستوى د  (، وهو م  0،000)
مييز بين االختبار على الت   درة  ضة ق  تعار  جموعات الم  دق الم  اسة ص  ر  ه من د  نتاج  است   وما يمكن  

بار لالخت   مييزي  دق الت  س للص  ا يؤس  اديين، مم  قين وع  تفو  ة من م  اجات الخاص  وي الح  اديين وذ  المذة الع  الت  
 ه عمومًا.م  دع  وي  

بات هوم الث  فوء على م  لقي الض  ت   ة التي يمكن أن  م  هم  سئلة المن ال   :بارالختِ  باتثَ  راتُ ؤشِّ مُ  -د
ارة عب  ؟، وب   روق بين الفرادالف   ة  د  ر  ط  وم   ابتة  بصورة ث   بار  أو االخت   قياس  الم   كشف  الي: هل ي  ؤال الت  الس  
ت ب  بذ  ذ  ما ت  ه كل  ومن الواضح أن   ه.ج  تائ  ن  ب بذ  تذ  قياس، وكم ت  اق في نتائج الم  س  ة واالت  ق  دى الد  ما م   :خرىأ  

فراد في ة بين ال  روق الحقيقي  الف  شف رًا على ك  اد  اسًا وق  س  يزانًا ح  م   د  ع  قياس، ولم ي  بات الم  ث   انخفض   النتائج  
ة في ام  ت   ه بصورة  حقيق  ر ت  عذ  ت  بات ي  الث   طلب  م   ن   أ  ع القياس، إال  وض  ع م  وض  ة التي ت  اصي  مة أو الخ  الس  
 سباب  وزان وغيرها..(، ل  بعاد وال  قاييس ال  ة )كم  قاييس الفيزيائي  ف الم  الة بخ  ربوي  ة والت  فسي  قاييس الن  الم  
 االستقرار بمرور   من عدم   نطوي على قدر  قاييس ت  ى لها تلك الم  تصد  التي ت   مة  الس   ن  : إمنها ،ة  د  ع  
خطاء عاينة وأ  ة أو الم  ن  ي  ق بالع  خطاء تتعل  اشر، باإلضافة إلى أ  ب  ها للقياس الم  ب إخضاع  صع  قت، وي  الو  
دق، وغير كاف  للص   روري  ض   بات شرط  ث  ال ارة إلى أن  من اإلش   .. وغيرها، والبد  صحيحطبيق والت  الت  
آلخر، أي  ة من وقت  ق  س  ت  قيقة وم  د   عطي نتائج  ي   أن   د  دق الب  من الص   الية  ع   بدرجة   ف  ص  ت  الذي ي   قياس  فالم  
بات ن الث  م   عالية   بدرجة   صف  ت  قياس الذي ي  الم   بات، في حين أن  الية من الث  رجة ع  على د   يكون   أن   البد  
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ها )مخائيل، ات  ذ   د  قيقة بح  قة ود  س  ت  جه م  ائ  نت   غم من كون  لقياسه، على الر   ع  ض  صدق في قياس ما و  قد ال ي  
1997: 268-269). 

ة غ  جي لل  و ستوى المورفولبار الم  اخت  بات ة أشكال لث  د  ن ع  ق م  ق  حالت   ت م  ة الي  ة الح  اس  ر  وفي الد  
 وهي:ة( لي  رجة الك  دة، الد  قي  ة، المورفيمات الم  ر  )المورفيمات الح  

طبيق بات على ت  الث   ن  ع م  هذا النو   ن  ق م  حق  ة للت  كرة الساسي  الف   تقوم   ة:صفيَّ النِّ  جزئةِ التَّ  باتُ ثَ  -
نود ذوات اويين )الب  تس  سمين م  قياس إلى ق  نود الم  قسيم ب  ت   فراد، ثم  أ   جموعة  ة من م  ن  ي  على ع  قياس الم  

ا قن  ب  نا ط  صف وكأن  ن   رجات في كل  الد   مع  ج   تم  ي   ة(، ثم  رقام الزوجي  نود ذوات ال  ل الب  قاب  ة م  ردي  الرقام الف  
اني(، وبعد صف الث  للن   ل ودرجة  صف الو  للن   رجتين )درجة  ون على د  ل، فيحص  ة  ن  ي  فراد الع  قياسين على أ  م  

هذا  مثل   أن   الحظ  ن   أن   يجب   ولكن   ألوفة،ريقة الم  ين بالط  صف  ال الن  ك  باط ل  االرت   ل  عام  م   ب  حس  ذلك ي  
ور بات الص  عادة أو ث  بات اإلالف طريقة ث  قياس فقط، على خ  صف الم  لن   اً باتعطي ث  ي   أن   باط يمكن  االرت  
، (فالنجان -جتمان لة )عاد  بم  أو براون(  –لة )سبيرمان قياس بمعاد  الم   ول  ط   ض  عو  ئة، لذلك ي  اف  تك  الم  

 لفة  الك   وفير  بات هو ت  ساب الث  ريقة في ح  يزات هذه الط  ، ومن م  قياس عادةً بات الم  ل ث  عام  م   يزداد   حيث  
 بات تأخذ  ساب الث  ريقة في ح  هذه الط   قياس، كما أن  طبيق الم  احث إعادة ت  لى الب  ع ر  ذ  ع  ت   قت في حال  والو  
ة الفراد الذين سب  اب ن  س  قياس بح  الم   نود  ب   فيها توزيع   م  عوبة التي ت  هولة والص  الت الس  عام  سبان م  بالح  

 ن  وم  ًا، قياس توحيدًا تام  الم   ي  صف  ق ن  طبيت   روف  حد ظ  و  ها ت  ن  كما أ  اطئة، م خ  حيحة أ  ص   أجابوا إجابات  
 ساو  قياس م  نود الم  ب  ل ل  صف الو  دد الن  إذا كان ع   م  خد  ست  ت  براون(  -يرمان)سب لة  عاد  م   ر أن  ك  دير بالذ  الج  
صف نود الن  ب   د  د  ع   م إذا كان  خد  ست  فالنجان( ت   -ة )جتمان ل  عاد  ا م  م  اني، أ  صف الث  نود الن  دد ب  مامًا لع  ت  

 (.125-122 :2000له )النصاري،  انيصف الث  نود الن  ب   دد  تمامًا لع   قياس غير مساو  ل للم  الو  
ة غ  جي لل  و المورفول ستوىبار الم  الخت  ة صفي  ئة الن  جز  بات الت  رات ث  ؤش  ( م  16/4)رقم دول ر الج  ظه  وي  

 –ل ف أو  ص   –ة ة )روض  في  ص   فئة   ة( عند كل  لي  رجة الك  الد   دة،قي  ة، المورفيمات الم  ر  )المورفيمات الح  
 :بة كما يليناس  ة الم  ل  عاد  م الم  باستخداناسبة الم  قياس ول الم  صحيح ط  ة ت  ل  عاد  وباستخدام م  ف ثاني (، ص  

 

 (16/4)الَجدول رقم 
 ةفي  ص   فئة   ة عند كل  غ  ل  ورفولوجي لمستوى البار الم  الخت   ةصفي  جزئة الن  بات الت  ث  نتائج    
 عدد البنود ختبارال

 عامل ارتباطمُ 
 نصفي المقياس

 قيمة
 براون( - )سبيرمان

 قيمة
 فالنجان( - )جتمان

 روضة

 0،8 - 0،78 17 ةرَّ المورفيمات الحُ 

 0،822 - 0،81 17 دةقيّ المورفيمات المُ 

 - 0،812 0،779 34 ةليَّ رجة الكُ الدَّ 

 إناث( 15 –ر ذكو  15) 30 ددالعَ 
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 عدد البنود ختبارال
 عامل ارتباطمُ 

 نصفي المقياس
 قيمة
 براون( - )سبيرمان

 قيمة
 فالنجان( - )جتمان

 صف أول

 0،773 - 0،75 17 ةرَّ المورفيمات الحُ 
 0،8 - 0،781 17 دةقيّ المورفيمات المُ 

 - 0،784 0،733 34 ةليَّ رجة الكُ الدَّ 
 إناث( 15 –ذكور  15) 30 ددالعَ 

 صف ثاني
 0،765 - 0،71 17 ةرَّ المورفيمات الحُ 
 0،83 - 0،791 17 دةقيّ المورفيمات المُ 

 - 0،783 0،752 34 ةليَّ الكُ  رجةالدَّ 
 إناث( 15 –ذكور  15) 30 ددالعَ 

 
 

جي و ستوى المورفولبار المً الخت  ة صفي  ئة الن  جز  بات الت  رات ث  ؤش  م   أن   (16/4)رقم دول من الج   ظ  الح  ي  
 –ل ف أو  ص   –ة ة )روض  في  فئة ص   ة( عند كل  لي  رجة الك  دة، الد  قي  ة، المورفيمات الم  ر  غة )المورفيمات الح  لل  
إلى  0،773عديل )بين ة الت  ل  عاد  طبيق م  ت   بعد ت  ح  راو  ًا وت  ة إحصائي  ها دال  كانت جميع  ف ثاني (، ص  

مومًا وع  اللة االفتراضي، ستوى الد  م   ًا عندة إحصائي  رتفعة ودال  الية وم  بات ع  الت ث  عام  (، وهي م  0،83
 .موماً ع  ه س  ؤس  وت  ختبار اال بات  ث   م  دع  ت  ل إليها وص  الت   م  ة التي ت  صفي  ئة الن  ز  جبات الت  رات ث  ؤش  م   فإن  

باط بين الت االرت  عام  ساب م  ح   على أساس   تقوم   التي :كرنباخ( -)ألفا  اخليّ الدَّ  ساقِ تِّ ال  باتُ ثَ  -
إلى  س  قياالم   أ  ز  ج  الة ي  ل، وفي هذه الح  ك  قياس ك  ة على الم  لي  رجة الك  قياس وبين الد  نود الم  رجات على ب  الد  
بات قدير ث  لت   ة  يغ  هذه الص   ب  ناس  ، وت  زئي  ج   قياس  م   ة  بمثاب   ند  ب   كل   د  ع  إذ ي   ه،نود  ب   دد  ساوي ع  ت   قسام  أ  

قياس )رحمة، للم  ة ون  ك  نود الم  الب   دد  ة أجزاء بع  د  فة من ع  ؤل  زئين أم م  ة من ج  ف  ؤل  قاييس سواء أكانت م  الم  
ة قياس لمر  الم   طبيق  بات على ت  الث   قيمة   قدير  في ت  كرنباخ(  -)ألفا  ة  ل  عاد  م   عتمد  وت   (.46-47 :1999

نة عاي  من م   بكل   ر  تأث  قياس والتي ت  فردات الم  جميع م   س  جان  ق من ت  حق  ها للت  استخدام   واحدة، ويمكن  
جال الذي للم   لوكي  طاق الس  ساق الن  دم ات  قياس، وع  نود الم  عوبة ب  وص   هولة  الت س  عام  حتوى، وم  الم  
هذه  ب  تغل  وت   ة.صفي  الن  ئة جز  ريقة الت  ال في ط  قياس كما هو الح  نود الم  فردات وب  ة م  ن  ي  منه ع   ت  د  م  است  
 ة  قديري  ت   قيمة   على إيجاد   مد  عتها ت  ين، حيث أن  ئ  تكاف  صفين م  قياس إلى ن  ئة الم  جز  شكلة ت  ريقة على م  الط  
ة ل  عاد  م   ة  يغ  ص   أن   كر  دير بالذ  الج   ن  قياس، وم  الم   ي  صف  من ن   ل  الت االرتباط بين ك  عام  م   م  ي  ق   طات  س  تو  لم  

 د  االعتما مكن  قياس، وي  الم   فردات  بر م  ات الفراد ع  ساق استجاب  ة ات  ضي  ر  إلى ف   ند  ست  كرنباخ( ت   -)ألفا 
 قيس  أي ت   ةً س  جان  ت  قياس م  الم   فردات  قياس، فإذا كانت م  ة للم  لي  رجة الك  بات للد  الث   ل  عام  م   قدير  عليها في ت  

عليها  حصل  التي ن   من النتيجة   ريبة  ق   ة  تيج  ي إلى ن  ؤد  كرنباخ( ت   -ة )ألفال  عاد  م   ، فإن  اً واحد اً عدأو ب   ةً م  س  
 طبيق هذهبات عن ت  ل الث  عام  م   قيمة   ة فإن  س  تجان  غير م   فردات  ة، أما إذا كانت الم  ي  صفئة الن  جز  الت   ن  م  
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 د  الح   ة  بمثاب   د  ع  كرنباخ( ت   -ل )ألفا عام  م   م  ي  ق   أن   ة، والحقيقة  صفي  الن  ئة جز  ن الت  م   أقل   كون قيمةً ة ست  ل  عاد  الم  
 (.100-98 :2006ة )عالم، قديري  لت  ا م  ي  دنى للق  ال  

بار الخت  كرنباخ(  -ة )ألفا ل  عاد  م   فق  اخلي و  ساق الد  بات االت  رات ث  ؤش  ( م  17/4)رقم دول الج   ر  ظه  وي  
ة في  ص   ة  ئ  ف   غة )المورفيمات الحرة، المورفيمات المقيدة، الدرجة الكلية( عند كل  جي لل  و ستوى المورفولالم  

 كما يلي:ف ثاني ( ص   –ل ف أو  ص   –ة )روض  
 (17/4الجدول رقم )

 ةل  عاد  م   فق  اخلي و  ساق الد  بات االت  نتائج ث  
 ةفي  ص   ئة  ف   غة عند كل  ورفولوجي لل  مستوى الالختبار الم  كرنباخ(  -)ألفا

 ةروضَ 
 كرنباخ( -قيمة )ألفا نودعدد البِ  الختبار

 0،772 17 ةرَّ المورفيمات الحُ 
 0،8 17 دةقيّ المورفيمات المُ 

 0،8 34 ةليّ رجة الكُ الدّ 
 إناث( 15 –ذكور  15) 30 ددالعَ 

 لف أوَّ صَ 
 0،752 17 ةرَّ المورفيمات الحُ 
 0،78 17 دةقيّ المورفيمات المُ 

 0،78 34 ةليَّ رجة الكُ الدّ 
 إناث( 15 –ذكور  15) 30 ددالعَ 

 ف ثانيصَ 
 0،713 17 ةرَّ المورفيمات الحُ 
 0،787 17 دةقيّ المورفيمات المُ 

 0،781 34 ةليّ رجة الكُ الدّ 
 إناث( 15 –ذكور  15) 30 ددالعَ 

 

كرنباخ(  -ة )ألفال  عاد  م   فق  اخلي و  ساق الد  بات االت  رات ث  ؤش  م   أن   (17/4) رقم دولمن الج   ظ  الح  ي  
 ئة  ف   ة( عند كل  لي  رجة الك  دة، الد  قي  ة، المورفيمات الم  ر  ة )المورفيمات الح  غ  ستوى المورفولجي لل  الختبار الم  

إلى  0،713بين ) حت  راو  ًا وت  ة إحصائي  ال  ها د  جميع   ف ثاني (، كانت  ص   –ل ف أو  ص   –ة ة )روض  في  ص  
 مومًا فإن  اللة االفتراضي، وع  ستوى الد  ًا عند م  ة إحصائي  ال  فعة ود  رت  الية وم  بات ع  الت ث  عام  (، وهي م  0،8
ه س  ؤس  بار وي  بات االخت  ث   م  دع  ا ي  م  بينها، م  ًا فيما بار داخلي  االخت   نود  اق ب  س  شير إلى ات  ت  بات هذه ث  الرات ؤش  م  
 مومًا.ع  

بار قياس أو االخت  طبيق الم  بات على ت  ساب الث  في ح   ة  ريق  هذه الط   ز  ك  ر  ت   :طبيقالتَّ  ادةِ إعَ  باتُ ثَ  -
إلى  واحد   ادة بين يوم  راوح ع  ت  ترة ت  ة بعد ف  ن  ي  الع   ت  طبيقه على ذا  ادة ت  إع   فحوصين ثم  الم   ن  ة م  ن  ي  على ع  

 ساب  ح   ة  ق  الح   طوة  ب في خ  تطل  االت، ثم ت  ر في بعض الح  شه  من ال   قليل   إلى عدد   د  مت  ة أيام، وقد ت  ضع  ب  
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ه قياس نفس  اني للم  طبيق الث  ل ونتائجهم في الت  طبيق الو  فحوصين في الت  تائج الم  ل االرتباط بين ن  عام  م  
جموعة من داء م  من أ   ة  ن  ي  صول على ع  به هنا هو الح   قوم  ما ن   أن   ظ  الح  (. وي  269 :1997)مخائيل، 

هم على نفس  فراد أ  داء ال  ديدة من أ  ة ج  ن  ي  صول على ع  للح   عود  نة ن  عي  ة م  مني  ترة ز  ف   ضي  م   وبعد ،فرادال  
ذا افترضنا أن  قياس نفسه، و الم   غم ما قد منية، ور  ضي هذه الفترة الز  ر رغم م  تغي  ولم ي   ابت  داء ث  ال   ا 
رد على عليها الف   حصل  رجة التي ي  الد   ع أن  توق  نا ن  بط، فإن  ابلة للض  غير ق   عوامل   ل  دخ  ن ت  م   حصل  ي  

اط االرتب   ل  عام  م   يكون   أن   الي يجب  دير، وبالت  تق بة على أقل  تقار  واحدة أو م   ينطبيق  الت  ال ك  قياس في الم  
 (.Lander, J, 2010: 23-24) فعرت  اني م  طبيق الث  ل والت  طبيق الو  بين الت  
هاء يام من انت  أ سبعة   (7)رور طبيق بعد م  ادة الت  بات إع  ث  الت عام  ( م  18/4)رقم دول الج   ر  ظه  وي  

 كما يلي:ابق ( الس  17/4دول )في الج   هر  ظة التي ت  ن  ي  طبيق على الع  الت  
 (18/4دول رقم )الج  

  ةفي  ص   فئة   غة عند كل  ستوى المورفولوجي لل  الم  بار طبيق الخت  بات إعادة الت  ث  نتائج 
 بارالختِ  فالصَّ 

ارتباط  انيطبيق الثَّ التَّ  لطبيق األوَّ التَّ 
 ع م ع م بيرسون

 ةوضَ رَ 
 0،92 1،22 4،21 1،3 4،1 ةرَّ المورفيمات الحُ 
 0،941 1،35 4،82 1،2 4،7 دةقيّ المورفيمات المُ 

 0،91 1،28 9،03 1،11 8،8 ةليَّ رجة الكُ الدّ 

 لف أوَّ صَ 
 0،97 1،2 8،11 1،422 7،68 ةرَّ المورفيمات الحُ 
 0،95 1،25 8،21 1،87 7،84 دةقيّ المورفيمات المُ 

 0،952 1،225 16،32 2،01 15،52 ةليَّ رجة الكُ الدّ 

 ف ثانيصَ 
 0،96 1،4 12 1،57 11،38 ةرَّ المورفيمات الحُ 
 0،945 1،01 12،4 0،99 12 دةقيَّ المورفيمات المُ 

 0،958 1،13 24،4 1،6 23،38 ةليَّ رجة الكُ الدِّ 
 

 جيو ستوى المورفولبار الم  طبيق الخت  بات إعادة الت  رات ث  ؤش  م   أن   (18/4)رقم دول من الج   ظ  الح  ي  
ل ف أو  ص   –ة وض  ر   ة )في  فئة ص   ة( عند كل  لي  رجة الك  دة، الد  قي  ة، المورفيمات الم  ر  غة )المورفيمات الح  لل  
(، وهي 0،97إلى  0،91بين ) حت  راو  رتفعة وت  ًا وم  ة إحصائي  ال  ف ثاني(، كانت جميعها د  ص   –
رات ؤش  م   مومًا فإن  اللة االفتراضي، وع  ستوى الد  عند م  ًا ة إحصائي  ال  رتفعة ود  الية وم  بات ع  الت ث  عام  م  
 دعم  ا ي  م  ة، م  الي  ة الح  اس  ر  مة موضوع الد  من في قياس الس  الز   بر  بار ع  بات االخت  شير إلى ث  بات هذه ت  ث  ال
 مومًا.سه ع  ؤس  وي  بات االختبار ث  

ة غ  جي لل  و ستوى المورفولبار الم  اخت  بات دق وث  ص  ق من حق  الت   م  ت   أن   بعد   :اربَ الختِ  يرُ عيِ تَ  -ه
إلى  5،6ة وض  ة )الر  في  ص  الة/مري  الع  عند الفئات ة( لي  رجة الك  دة، الد  قي  ة، المورفيمات الم  ر  )المورفيمات الح  

ل إلى وص  الت   م  ت  ، سنوات( 7،11إلى 7ف ثاني سنوات(، )ص   6،11إلى  6ل ف أو  سنوات(، )ص   6
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طبيق على من الت  بار خت  اال ير  عي  ت   م  ت   إذ، رأت عليهعديالت التي ط  الت   وبعد إجراء   .هة لهائي  ورة الن  الص  
ة عليمي  ناطق الت  ع الم  ز  و  در اإلمكان ت  راعي ق  ت   بطريقة   ت  ير  اخت   تساوية،ة م  بقي  رة ط  يس  ت  ة م  ي  ض  ر  ع   ة  ن  ي  ع  

ساسي، عليم ال  الت   مرحلة اني( منل، الث  فين )الو  ة وتالمذة الص  لروض  طفال امن أ   ويداءالس  لمدينة 
 ر  ظه  بات التي ت  دق والث  ة الص  ن  ي  ( تلميذًا على ذات ع  90إضافة ) م  ت   إذ( فردًا، 180هم اإلجمالي )دد  ع  

 رقم دولالج   ر  ظه  ، وي  ابقةارس الس  د  الم   هم من ذات  اختيار   م  ابق، كما ت  ( الس  8/4)رقم دول في الج  
 ير كما يلي:عي  ة الت  ن  ي  ( خصائص ع  19/4)

 (19/4دول رقم )الج  
 غةستوى المورفولوجي لل  بار الم  اخت   يرعي  ت   ة  ن  ي  ع   حب  منها س   م  دارس التي ت  الم  

 العنوان درسةالمَ 
المرحلة 

 ةعليميَّ التَّ 

 الجنس
 المجموع

 إناث ذكور

 محمود حرب
 مساكن الخضر –السويداء  اسيتعليم أس

 20 10 10 لصف أوَّ 
 20 10 10 صف ثاني

 حطين
 تعليم أساسي

 مساكن الشرطة –السويداء 
 20 10 10 لصف أوَّ 

 20 10 10 صف ثاني
 سلمان أشتي
 تعليم أساسي

 مساكن الكهرباء –السويداء 
 20 10 10 لصف أوَّ 

 20 10 10 صف ثاني
 30 15 15 ةروضَ  مساكن الخضر –السويداء  لوانروضة أ
 30 15 15 ةروضَ  مساكن الكوم –السويداء  الحنانروضة 

 180 90 90 المجموع
 

رحلة م   ة لكل  عياري  ة واالنحراف الم  سابي  ات الح  ط  توس  الم   خراج  است   م  ت   يرعي  الت  ة ن  ي  ع   اتبيان  ن وم  
ين لدو  الج   ر  ه  ظوذلك كما ي   (دةقي  المورفيمات الم   –ة ر  من )اختبار المورفيمات الح   ل  مري/صفية، ولك  ع  
 كما يلي:( 21/4)( 20/4)

 (20/4جدول رقم )
 ةر  بار المورفيمات الح  ة الخت  عياري  طات واالنحرافات الم  توس  الم  

 ( سنوات7،11إلى  7،1) ( سنوات6،11إلى  6) ( سنوات6إلى  5،6)
 ع م ع م ع م

7،2 1،4 8،3 1،2 12،8 4،3 
 

 (21/4جدول رقم )
 دةقي  بار المورفيمات الم  ة الخت  عياري  طات واالنحرافات الم  توس  الم  

 ( سنوات7،11إلى  7،1) وات( سن6،11إلى  6) ( سنوات6إلى  5،6)
 ع م ع م ع م

7،3 1،3 14،8 1،4 19،9 3،6 

 قدير  الت   ن  بي  ة، التي ت  الي  ة الذ  عياري  رجة الم  الد   ت  ب  س  ح  ة عياري  ات واالنحرافات الم  ط  توس  ومن خالل الم  
الية ة الت  ل  عاد  ( باستخدام الم  2-إلى  2تراوح بين )+والتي ت  ، رعيينين الف  ار  ب  االخت  داء على لل   صفي  الو  
 ( كما يلي:22/4)رقم دول في الج   ر  ظهكما ي  و 
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 .(115: 2006)مخائيل، 
 (22/4دول رقم )ج  

 ةغ  ستوى المورفولوجي لل  بار الم  ة الخت  الي  ة الذ  عياري  رجات الم  الد  
 صفي للداءقدير الو  الت   ةالي  ة الذ  عياري  رجة الم  الد  

 قتفوّ مُ  وما فوق 2+
 عادي 1+
  ُطتوسِّ م 
 ضعيف 1-

 ف وشديدتخلِّ مُ  وما دون 2-
 

 ة:اسَ رَ ة في الدِّ مَ خدَ ستَ ة المُ ائيَّ لت اإلحصَ عادَ المُ  -رابعاا 
جة عال  اليب الم  س  رائق وأ  ها باستخدام ط  ات  ضي  ر  ة وف  الي  راسة الح  سئلة الد  ة ل  اإلحصائي   جةعال  الم   ت  م  ت  
ة ركزي  ة الم  زع  قاييس الن  م   ن  م   ساب بعضح   ت  ب  ل  ط  (، التي ت  SPSSبرنامج ) فية ن  م  ض  ت  ة الم  حصائي  اإل  
ة ل  عاد  ين باستخدام م  ستقل  ين م  ر  غي  ت  م   فق  روق و  ساب الف  ضافة إلى ح  عياري(، باإلط، االنحراف الم  توس  )الم  

اللة ستوى الد  م   ات عند  رضي  ة لجميع الف  ة اإلحصائي  ج  عال  الم   ت  م  كما ت   (.T-Test)ت. ستودنت 
 االفتراضي.

 

 ة:اسَ رَ الدِّ  عوباتُ صُ  -ساا خامِ 
ة الي  راسة الح  الد   إنجاز   بل  ة ق  يداني  ة والم  ظري  عوبات الن  الت والص  شك  جموعة من الم  ثة م  اح  الب   ت  ه  واج  
 :، أهم هاةالي  ة الح  هائي  ها الن  بصورت  

 م.عوبات التعل  ة لدى تالمذة ص  غ  ستوى المورفولوجي لل  في الم   ثت  ح  ة والجنبية التي ب  ربي  راجع الع  الم   ة  ل  ق   -1
عوبات وي ص  ة لدى ذ  غ  ستوى المورفولوجي لل  الم   حث  ملت على ب  ة التي ع  ة والجنبي  ات العربي  اس  ر  الد   ة  ل  ق   -2

 اديين.هم الع  داء أقران  هم مع أ  ة أدائ  ن  قار  الل م  م، من خ  التعل  
ة لدى غ  ستوى المورفولوجي لل  ات الم  هار  م   وز  ة لر  وري  على البيئة الس   ن  ن  ق  م   لي  ح  م   اختبار   أي   دام  انع   -3

 عليم الساسي.الت  التالميذ في مرحلة 
صول على ثة الح  اح  من الب   ت  ب  ل  ط  التي ت   اسي  عليم الس  ة للت  دارس العام  ة في الم  داري  اإل الت  شك  م  ال بعض -4

 ة.الي  ة الح  راس  طبيق الد  ات لت  ق  واف  م   ة  د  ع  
ها إلى ر  ا اضط  م  ة، م  ومي  ة الي  راسي  ص الد  ص  للح   راسي  ج الد  رنامعطيل الب  سة بت  در  الم   غبة إدارة  دم ر  ع   -5

 ة.الي  راسة الح  طبيق الد  ة لت  ياضي  ربية الر  وسيقى والت  الم   صص  جوء لح  الل  
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 الَفصل الَخامس
 عرُض ومَناقشة نتائج الّدراسة 

 الُمعالجة اإلحصائّية لفرضّيات الّدراسة. -أولا 
 مناقشة نتائج الّدراسة وتفسيرها. -ثانياا 
 توصيات الّدراسة. -ثالثاا 
 ُمقتَرحة.بحوث  -رابعاا 
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 الفصل الخامس
 راسةعرض ومناقشة نتائج الدّ 

 

من خالل إجراء ومناقشة النتائج ت ة للفرضيا  صائي  المعالجة اإلح ةلي  راسة الحاللد   الفصل الخامس يتناول
مناقشة النتائج ، ثم االنتقال إلى م(التالميذ )العاديين، ذوي صعوبات التعل   بين أفراد مجموعتي  لمقارنات ا

ن هذا راسات السابقة، كما يتضم  ة وفي ضوء نتائج الد  راسة الحالي  وتفسيرها في ضوء الواقع الميداني للد  
ي يمكن أن تغني البحث حة التقتر  الفصل تقديم مجموعة من التوصيات، وتضمين مجموعة من البحوث الم  

 .جه الخصوصغة على و عمومًا، وذوي صعوبات الل  م تعل  الصعوبات في 
 :راسةة لفرضيات الدّ معالجة اإلحصائيّ ال -أولا 

من اني الثّ  تالمذة الصفّ بين دللة الإحصائياا عند مستوى  ةدال  ل يوجد فروق  :لىاألوّ ة الفرضيّ  -1
( وفق الختبار ةر  لمورفيمات الحُ )ا مستوى تحصيل فياألساسي مرحلة التعليم 

 م(.مجموعتين )عاديين، ذوي صعوبات التعل  م لهذا الهدف ضمن م  صَ المُ 
، والتي ة المتساويةنات المستقل  لعي  ل (T. Test)ت. ستودنت استخدام معادلة  والختبار هذه الفرضية تم  

( ةر  لمورفيمات الح  )ا مستوى تحصيل فياألساسي  من التعليم انيالث   ذ الصف  يتالمأداء  فيتحسب الفروق 
 كما ي ظهر الجدول م(م لهذا الهدف ضمن مجموعتين )عاديين، ذوي صعوبات التعل  م  ص  وفق االختبار الم  

  :(1/5رقم )

 (1/5)رقم الجدول 

 متوسطات درجات األطفال العاديين وذوي صعوبات التعل م في مستوى تحصيل المورفيمات الحر ة 
 الدللة (T) ع م )ن(العدد  المجموعة

 1،18256 15،4884 43 ذ عاديينيتالم
24،33 0،000 

 1،68933 7،8372 43 ذ صعوبات التعلميتالم
 

مستوى  فياألساسي اني الث   ذ الصف  يتالمبين إحصائيًا  فرق دال  ظهور  (1/5ي الحظ من الجدول )
تين )عاديين، ذوي صعوبات م لهذا الهدف ضمن مجموعم  ص  ( وفق االختبار الم  لمورفيمات الحرة)ا تحصيل

من مستوى الداللة  أصغرالتي هي ( 0،000)( عند مستوى داللة T( )24،33حيث بلغت قيمة )، م(التعل  
( عند انحراف 15،4884بلغ متوسط العاديين )إذ ذ العاديين، يحيث كان الفرق لصالح التالم، ياالفتراض
( 7،8372بلغ )م الذي الميذ من ذوي صعوبات التعل  الذي هو أكبر من متوسط الت  و (، 1،18256معياري )

ونقبل الفرضية البديلة لها التي  األولى(، ومما سبق فإننا نرفض الفرضية 1،68933عند انحراف معياري )
 فياألساسي  من مرحلة التعليم انيالث   تالمذة الصف  بين  لةدال  الإحصائيًا عند مستوى  فرق دال  يوجد  تقول:

م لهذا الهدف ضمن مجموعتين )عاديين، ذوي صم  الم  ( وفق االختبار لمورفيمات الحرة)ا مستوى تحصيل
 .ذ العاديينيالم، حيث كان الفرق لصالح الت  صعوبات التعلم(
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من  انيالثّ  ذ الصفّ يتالمبين للة د  الإحصائياا عند مستوى  ةدال   ل يوجد فروق :انيةالثّ ة الفرضيّ  -2
مقيدة( وفق الختبار لمورفيمات ال)ا مستوى تحصيل فياألساسي مرحلة التعليم 

 م(.م لهذا الهدف ضمن مجموعتين )عاديين، ذوي صعوبات التعل  صم  المُ 
للعينات المستقلة المتساوية، والتي  (T. Testت. ستودنت )استخدام معادلة  والختبار هذه الفرضية تم  

( وفق مقيدةال لمورفيمات)ا مستوى تحصيل فياني األساسي الث   تالمذة الصف  تحسب الفروق في أداء 
رقم كما ي ظهر الجدول  م(م لهذا الهدف ضمن مجموعتين )عاديين، ذوي صعوبات التعل  صم  االختبار الم  

(2/5:)         
 (2/5) رقم الجدول

 متوسطات درجات األطفال العاديين وذوي صعوبات التعل م في مستوى تحصيل المورفيمات المقي دة
 الدللة (T) ع م )ن(العدد  المجموعة

 1،84925 14،907 43 ذ عاديينيتالم
19،907 0،000 

 2،36601 5،7907 43 ذ صعوبات التعلميتالم
 

 

 من مرحلة التعليم انيالث   ذ الصف  يتالمبين إحصائيًا  فرق دال  ( ظهور 2/5من الجدول ) ظ  ي الح  
تين لهذا الهدف ضمن مجموع مصم  ( وفق االختبار الم  مقيدةلمورفيمات ال)ا مستوى تحصيل فياألساسي 

( التي هي 0،000( عند مستوى داللة )T( )19،907، حيث بلغت قيمة )م()عاديين، ذوي صعوبات التعل  
بلغ متوسط العاديين إذ ذ العاديين، يالم، حيث كان الفرق لصالح الت  من مستوى الداللة االفتراضي أصغر

أكبر من متوسط التالميذ من ذوي صعوبات  الذي هوو (، 1،84925( عند انحراف معياري )14،907)
انية ة الث  الفرضي   ض  رف  ننا ن  (، ومما سبق فإ2،36601( عند انحراف معياري )5،7907م الذي بلغ )التعل  

اني الث   تالمذة الصف  بين داللة الإحصائيًا عند مستوى  فرق دال  يوجد  ة البديلة لها التي تقول:ونقبل الفرضي  
م لهذا الهدف صم  ( وفق االختبار الم  مقيدةلمورفيمات ال)ا مستوى تحصيل فياألساسي من مرحلة التعليم 

 .ذ العادييني، حيث كان الفرق لصالح التالمم(ضمن مجموعتين )عاديين، ذوي صعوبات التعل  
 

من  انيالث   ذ الصفّ يتالمبين إحصائياا عند مستوى الدللة  ةدال  ل يوجد فروق  ة:الثة الث  الفرضي   -3
غة )الدرجة الكلية( وفق المستوى المورفولوجي لل   فياألساسي  مرحلة التعليم

 م(.م لهذا الهدف ضمن مجموعتين )عاديين، ذوي صعوبات التعل  صم  الختبار المُ 
للعينات المستقلة المتساوية، والتي  (T. Testت. ستودنت )استخدام معادلة  والختبار هذه الفرضية تم  

غة المورفولوجي لل  مستوى ال فياألساسي  من مرحلة التعليم انيالث   ذ الصف  يتالمتحسب الفروق في أداء 
كما  م لهذا الهدف ضمن مجموعتين )عاديين، ذوي صعوبات التعلم(صم  وفق االختبار الم  )الدرجة الكلية( 
 (:3/5) رقم ي ظهر الجدول
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 (3/5الجدول رقم )
 متوسطات درجات األطفال العاديين وذوي صعوبات التعل م في الدرجة الكلية 

 الدللة (T) ع م )ن(العدد  المجموعة
 2،0718 30،3953 43 ذ عاديينيتالم

31،857 0،000 
 2،76046 13،6279 43 ذ صعوبات التعلميتالم

 
 

 مستوىال فياني األساسي الث   ذ الصف  يتالمبين إحصائيًا  فرق دال  ( ظهور 3/5من الجدول ) ظ  ي الح  
تين )عاديين، ذوي م لهذا الهدف ضمن مجموعصم  وفق االختبار الم  غة )الدرجة الكلية( فولوجي لل  المور 

من  أصغر( التي هي 0،000( عند مستوى داللة )T( )31،857، حيث بلغت قيمة )م(صعوبات التعل  
كان الفرق لصالح التالمذة العاديين، حيث بلغ متوسط العاديين إذ مستوى الداللة االفتراضي ، 

الذي هو أكبر من متوسط التالميذ من ذوي صعوبات و (، 2،0718( عند انحراف معياري )30،3953)
 الثةة الث  فرضي  ال رفض  ما سبق فإننا ن  (، وم2،76046( عند انحراف معياري )13،6279م الذي بلغ )التعل  
 انيالث   ذ الصف  يتالمبين  اللةد  الإحصائيًا عند مستوى  فرق دال  يوجد  ة البديلة لها التي تقول:الفرضي   ونقبل  

م لهذا صم  غة )الدرجة الكلية( وفق االختبار الم  المستوى المورفولوجي لل   فياألساسي  من مرحلة التعليم
 م(.صعوبات التعل  الهدف ضمن مجموعتين )عاديين، ذوي 

 

اني األساسي الثّ  ذ الصفّ يتالمبين دللة الإحصائياا عند مستوى  ةدال  ل يوجد فروق ابعة: ة الر  الفرضيّ  -4
( وفق الختبار الحرة)لمورفيمات ا مستوى تحصيل فيم من ذوي صعوبات التعل  

 إناث(.م لهذا الهدف تبعاا لمتغير الجنس ضمن مجموعتين )ذكور، صم  المُ 
ة غير المتساوية، نات المستقل  للعي   (T. Testت. ستودنت )استخدام معادلة  والختبار هذه الفرضية تم  

 فيم األساسي من ذوي صعوبات التعل   من مرحلة التعليم انيالث   ذ الصف  يتالمالفرق بين  تحسبوالتي 
ر الجنس ضمن تغي  لهذا الهدف تبعًا لم  م صم  ( وفق االختبار الم  ةر  الح  )لمورفيمات ا مستوى تحصيل

 (:4/5) رقم كما ي ظهر الجدول مجموعتين )ذكور، إناث(
  (4/5الجدول رقم )

 متوسطات درجات الذكور واإلناث من ذوي صعوبات التعل م في مستوى تحصيل المورفيمات الحر ة
 الدللة (T) ع م )ن(العدد  المجموعة

ذ صعوبات التعلم يتالم
 1،72493 8،2414 29 )ذكور(

2،38 0،22 
ذ صعوبات التعلم يتالم

 1،30089 7،001 14 )إناث(
 

اني األساسي من ذوي الث   ذ الصف  يتالمبين  إحصائياً  فرق دال  ظهور عدم ( 4/5من الجدول ) ظ  ي الح  
ر تغي  تبعًا لم  م لهذا الهدف صم  ( وفق االختبار الم  الحرة)لمورفيمات ا مستوى تحصيل فيم صعوبات التعل  

( التي هي 0،22)( عند مستوى داللة T( )2،38بلغت قيمة )إذ ، الجنس ضمن مجموعتين )ذكور، إناث(
( عند انحراف معياري 8،2414التالميذ الذكور )، حيث بلغ متوسط اللة االفتراضيمستوى الد  من  رأكب
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( عند انحراف معياري 7،001) اإلناث الذي بلغ اتميذلقريب من متوسط الت  (، الذي هو 1،72493)
 .بعةة الرا  قبل الفرضي  (، ومما سبق فإننا ن1،30089)

 

من  انيالثّ  ذ الصفّ يتالمبين للة  د  الإحصائياا عند مستوى  ةدال  ل يوجد فروق ة الخامسة: الفرضيّ  -5
 مستوى تحصيل فيم األساسي من ذوي صعوبات التعل   مرحلة التعليم

ر الجنس تغي  م لهذا الهدف تبعاا لمُ صم  دة( وفق الختبار المُ قي  مُ ال)لمورفيمات ا
 ضمن مجموعتين )ذكور، إناث(.

ة غير المتساوية، نات المستقل  للعي   (T. Testت. ستودنت )استخدام معادلة  والختبار هذه الفرضية تم  
 فيم األساسي من ذوي صعوبات التعل   من مرحلة التعليم انيالث   ذ الصف  يتالمالفرق بين  تحسبوالتي 

ر الجنس ضمن تغي  م لهذا الهدف تبعًا لم  صم  ( وفق االختبار الم  مقيدةال)لمورفيمات ا مستوى تحصيل
 (:5/5) رقم ر الجدولكما ي ظه   مجموعتين )ذكور، إناث(

 (5/5الجدول رقم )
 متوسطات درجات الذكور واإلناث من ذوي صعوبات التعل م في مستوى تحصيل المورفيمات المقي دة

 الدللة (T) ع م )ن(العدد  المجموعة
ذ صعوبات التعلم يتالم

 )ذكور(
29 5،6552 2،05767 

0،536 0،595 
ذ صعوبات التعلم يتالم

 )إناث(
14 6،0714 2،97332 

 
 
 
 

 

اني األساسي من ذوي الث   ذ الصف  يتالمبين إحصائيًا  فرق دال  ( عدم ظهور 5/5من الجدول ) ظ  ي الح  
ر تغي  م لهذا الهدف تبعًا لم  صم  ( وفق االختبار الم  مقيدةال)لمورفيمات ا مستوى تحصيل فيم صعوبات التعل  

( التي 0،595( عند مستوى داللة )T( )0،536بلغت قيمة )إذ ، الجنس ضمن مجموعتين )ذكور، إناث(
( عند انحراف 5،6552الميذ الذكور )، حيث بلغ متوسط الت  اللة االفتراضيأكبر من مستوى الد  هي 

( عند انحراف 6،0714لميذات اإلناث الذي بلغ )الذي هو قريب من متوسط الت  و (، 2،05767معياري )
 .خامسةة ال(، ومما سبق فإننا نقبل الفرضي  2،97332معياري )

 

اني األساسي من الثّ  ذ الصفّ يتالمبين  للةإحصائياا عند مستوى الدّ  ةدالّ ل يوجد فروق ادسة: ة الس  الفرضي   -6
ة( وفق الختبار غة )الدرجة الكليّ المستوى المورفولوجي لل   فيم ذوي صعوبات التعل  

 ر الجنس ضمن مجموعتين )ذكور، إناث(.تغيّ م لهذا الهدف تبعاا لمُ صم  المُ 

ة غير المتساوية، نات المستقل  للعي   (T. Testت. ستودنت )استخدام معادلة  ة تم  الفرضي  والختبار هذه 
 فيم األساسي من ذوي صعوبات التعل   من مرحلة التعليم انيالث   ذ الصف  يتالمالفرق بين  تحسبوالتي 

ر الجنس ضمن تغي  تبعًا لم  م لهذا الهدف صم  وفق االختبار الم  غة )الدرجة الكلية( المورفولوجي لل  مستوى ال
 (:6/5)رقم كما ي ظهر الجدول  مجموعتين )ذكور، إناث(
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  (6/5الجدول رقم )
 متوسطات درجات الذكور واإلناث من ذوي صعوبات التعل م في المستوى المورفولوجي )الدرجة الكلية(

 الدللة (T) ع م )ن(العدد  المجموعة
ذ صعوبات التعلم يتالم

 2،48344 13،8966 29 )ذكور(
0،917 0،567 

ذ صعوبات التعلم يتالم
 2،32925 13،0714 14 )إناث(

 
 

اني األساسي من ذوي الث   ذ الصف  يتالمبين ًا إحصائي   فرق دال  ( عدم ظهور 6/5من الجدول ) ظ  ي الح  
م لهذا الهدف تبعًا صم  وفق االختبار الم  ة( غة )الدرجة الكلي  المورفولوجي لل  مستوى ال فيم صعوبات التعل  

( عند مستوى داللة T( )0،917بلغت قيمة )إذ ، ر الجنس ضمن مجموعتين )ذكور، إناث(تغي  لم  
( 13،8966، حيث بلغ متوسط التالميذ الذكور )أكبر من مستوى الداللة االفتراضي( التي هي 0،567)

( 13،0714لميذات اإلناث الذي بلغ )الذي هو قريب من متوسط الت  و (، 2،48344عند انحراف معياري )
 .ادسةس  ة ال(، ومما سبق فإننا نقبل الفرضي  2،32925عند انحراف معياري )

 

 راسة وتفسيرها:ناقشة نتائج الد  مُ  -ثانياا 
 م:ذ العاديين وذوي صعوبات التعل  يالمللفروق في مستوى المهارات المورفولوجية بين التَ  بالنسبة -1

بين قارنات للم   ابقةالس  الثة( انية والث  )األولى والث  لنتائج الفرضيات  ةاإلحصائي   المعالجاتبعد إجراءات 
مستوى الاألساسي )العاديين وذوي صعوبات التعلم( في  من مرحلة التعليم انيالث   تالمذة الصف  

م لهذا صم  وفق االختبار الم  ة( ة، المورفيمات المقيدة، الدرجة الكلي  ر  غة )المورفيمات الح  لل   يالمورفولوج
فروق ال ةعزو الباحثوت ،ة إحصائيًا في تلك المجاالت لصالح التالمذة العاديينوجود فروق دال   ظ  ح  الهدف، لو  

 إلى مجموعة عوامل رئيسي ة هي:تلك المهارات في 
فصعوبات  :ةلها تأثيرها المباشر على المهارات األكاديميّ  ةم كإعاقة نمائيّ طبيعة صعوبات التعل   -أ
وجود تشير إلى رة، والتي بك  الم  فولة في الط  ة ة من االضطرابات النمائي  ر إحدى المجاالت الرئيسي  عتب  م ت  التعل  

وتؤدي  م بالعمر،االضطراب مع التقد  ة استمراري  ، و المركزي   ة لعمل الجهاز العصبي  رابات وظيفي  طضا
اكرة أو ة في واحدة أو أكثر من عمليات )اإلدراك أو االنتباه أو الذ  العمليات المعرفي   الي إلى تراجع نمو  بالت  
 وألقراءة، امهارات السيما في و األكاديمي نجاز لميذ، مما ينعكس سلبًا على اإلغة( لدى الت  فكير أو الل  الت  

 لعمرلع بالنسبة توق  الم  دون الفعلي نجاز حيث يكون ذلك اإل ، أو الكتابة،عبير الكتابيالت   وأالحساب، 
ة من قدرات عقلي  م لديهم صعوبات التعل   ذيتالم رغم أن  ، ةم  قد  ة الم  دمات التربوي  والخ كاء العاممني والذ  الز  

علي حصيل الفة والت  بين االستعدادات العقلي  د باع  ظ الت  الح  حيث ي  ، ط أحياناً ط أو فوق المتوس  مستوى متوس  
انحراف  2إلى  1م دون أقرانه بمسافة تتراوح )بين يقف تلميذ صعوبات التعل  نة، إذ قن  وفق االختبارات الم  

بدرجة  راسيحصيل الد  في الت   واضح ودال   ص  ي إلى تناق  يؤد  معياري وفق اختبار تحصيلي مقنن(، مما 
 .ةإجراءات التربية الخاص  بل التربوي ر التدخ  تبر  
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تهم في جال  ة، فبالعودة إلى س  راسة الحالي  نة الد  م من أفراد عي  ذ صعوبات التعل  يوهذا األمر لوحظ لدى تالم
بي( يتراوح بين فهي والكتاتحصيلهم )الش   أن   ظ  ح  ة )القراءة واإلمالء( لو  غة العربي  ة الل  راسي لماد  حصيل الد  الت  
 8فهية والكتابية( بين )راسية )الش  العاديين الذين تراوحت محصالتهم الد  المذة الت  ب مقارنةً درجات(  4إلى  0)

ة( راسة الحالي  )وفق الد  م ذ صعوبات التعل  يلدى تالمحصيل انخفاض الت   درجات(، على الرغم من أن   10إلى 
طرق التدريس وتدني  بدائية  ، أو ةالتعليمي   صر  الف   نقص  لميذ كالمحيطة بالت   ةالبيئي   بالظروف راً تأث  م   ن  لم يك  

 م(الميذ )العاديين وذوي صعوبات التعل  الت   ال مجموعتي  فك   ،ةأو االجتماعي   ةقافي  ، أو العوامل الث  جودة التعليم
هم كانوا ة، حتى أن  عليمي  فوف ومن ذات المدارس ومن ذات المناطق الت  هم من ذات الص  اختيار   قد تم  

رات تغي  حييد أثر تلك الم  من ت   الباحثة ن  مك  ا مم  ، كاءالعمر والجنس ودرجة الذ  رات تغي  تجانسين في م  م  
براز الفروق بشكل موضوعي  )المستقل   م لهذا صم  غة وفق االختبار الم  في المستوى المورفولوجي لل   ة(، وا 

عوبات ناتجة عن أسباب تلك الص   ة من الوصول إلى استنتاج مفاده أن  راسة الحالي  ن الد  ك  الهدف، مما م  
الناتجة ة ي  في واحدة أو أكثر من العمليات النمائ نفسي   نيرولوجي ذي طابع   لقصور عصبي  ترجع ة نمائي  

تلك ط والمرتفع، وال ترجع كاء يتراوح بين المتوس  مستوى الذ   خ، كما أن  للم   عن خلل األداء الوظيفي  
وهذا االستنتاج  .ةة أو الحركي  ة( أو العقلي  ة أو البصري  معي  )الس   ةالحسي   اتعاقمن اإل أي  إلى الصعوبات 

هالهان وميرسر ، Clements, 1996"" كليمنتس، "1984 ،كيرك وكلفانت"من  ده كل  يتوافق مع ما أك  
"Hallahan & Mercer, 2002" ، ة ة والسلوكي  النفسي  ولي لألمراض المراجعة العاشرة للتصنيف الد  و

"ICD-10, 1992"  ة الطبعة الرابعة المنقحة ، والدليل التشخيصي واإلحصائي لالضطرابات العقليDSM-

IV-TR 2000"، "يسلكارلكما يتوافق هذا االستنتاج مع نتائج دراسة  ."2005 ،الزراد" Carlisle, 

إلى صفين  صف  ع بتوق  دون الم   غةفي مهارات الل   مصعوبات التعل  ذ يتالمأداء  نت أن  التي بي   "2000
شتقاق الصرفي االفي اختبار م ي العاديين وذوي صعوبات التعل  عتمجمو فراد أبين مع وجود فروق دراسيين، 

 أن  ها نت نتائجبي  التي  Janesse, et .al 2000"" س وآخرونيجان دراسةومع  للكلمات لصالح العاديين.
رف مهارات )اإلدراك الصوتي، الص  دون أقرانهم العاديين بشكل ملحوظ في  سر القراءةع  أطفال مجموعة 

التي  "2006 ،عزام" دراسةومع  .(اإلدراك الكالمي، فهم الكالمقدرة ، المفردات ،بنية الكلمةالمورفولوجي ل
. ومع راسةالد  نة لدى أفراد عي   مصعوبات التعل  و غوية بين االضطرابات الل   دال   ارتباطوجود  هانتائجنت بي  

في مادة م )الذكور واإلناث( صعوبات التعل  ذ يتالمي مستوى تدن  ها نت نتائجبي  التي  "2006 ،بحر " دراسة
وجود  هانتائجنت بي  التي  "Elbro, et .al 2007 "إلبرو وآخرون دراسة. ومع مقارنة بالعاديينرف الص  

ال المجموعين سر القراءة لدى أفراد ك  المورفولوجي وع  وعي مهارات العالقة إيجابي ة بين اضطراب 
التي  "2010 ،يالزق والسوير " دراسةومع  .القراءةري عس  هم م  صوا على أن  خ  ة( ممن ش  ة والضابط)التجريبي  

استيعاب ، إتباع التعليمات، استيعاب معاني الكلمات، )االستماع ضمن مجموعةمهارات  أن   هانتائجنت بي  
غة أكثر صعوبات الل  من ( استيعاب النصوص، مييز حروف الجر  ت  ، تذكر المعلومات، ةالصفي  المناقشة 
غة الل  و  ةغة االستقبالي  لل  ا يتعلق بامفي اً أن هناك فروقنًة بالعاديين، و م مقار لدى أطفال صعوبات التعل  شيوعًا 
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 أن   هانتائجنت التي بي   "Betourne & Friel, 2010" بيتورن وفرايل دراسة. ومع لصالح العاديين ةعبيري  الت  
 عطاة لهم أكثر ممنالذين لديهم وعي صوتي كانت لديهم قدرة على القراءة والعمل بسرعة على المهام الم  

ها نتائجنت التي بي   "2013 ،برزين" دراسةومع  .ملديهم مشكلة في الوعي الصوتي من ذوي صعوبات التعل  
المقروءة إلى المورفولوجية ة كانوا غير قادرين على تجزئة المقاطع الحاد  ة هري  الج  صعوبة القراءة تالمذة  أن  

نت التي بي   "Phelps, 2014"فيليبس  دراسةومع  .ة ثم إعادة كتابتها بالصوت المرتفعة مقروءأصوات فردي  
م في االختبار التحصيلي صعوبات التعل  ذوي ب قارنةً ة لصالح األطفال العاديين م  نتائجها ظهور فروق دال  

اكرة العاملة، وعلى اختبار المهارات المورفولوجية ضمن ثالثة لمهارات القراءة والكتابة، وعلى اختبار الذ  
 .الخصائص الصوتية( ،النحو ،مجاالت )معاني الكلمات

األدب النظري  ساهم :غةلل   المستوى المورفولوجية في مهارات قيق للصعوبات النوعي  الدّ  عيينالت   -ب
راسة ة( في تمكين الد  واألجنبي  ة ابقة )العربي  سات الس  راالد  إلى جانب من المراجع )العربية واألجنبية( د ستم  الم  

ة، ر  غة )المورفيمات الح  ورفولوجية لل  مهارات المالة في ة من اإلحاطة المبدئية بالصعوبات النوعي  الحالي  
يم من مرحلة ما قبل التعلم لتعل  ذ صعوبات اير شيوعًا لدى تالماألكث د  ع  التي ت  و ، دة(مقي  المورفيمات ال  

د الطريق لتصميم اختبار ما مه   األساسي. وهذا من مرحلة التعليم انيالث   المدرسي حتى مستوى الصف  
 ة:فرعي  عديه الرئيسيين وما يضمانه من مجاالت غة بب  المورفولوجي لل  مستوى التحديد 
، أسماء المكان، أسماء اإلشارة، استخدام الضمائر المنفصلة: يضم مجاالت )ةر  لمورفيمات الح  ا -

 (.أحرف الجر
، زمن الفعل، الضمائر المتصلة، استخدام التذكير والتأنيثدة: يضم مجاالت )قي  م  لمورفيمات الا -

 .(ثنية والجمعالت  
ق من صدقه وثباته، ها وقياسها، والتحق  وز  إلى ر  االختبار تعيين المجاالت الدقيقة التي يسعى  حيث تم  

م أو عدم إتقانهم لتلك المهارات، ، وتحديد مدى إتقانهمذ صعوبات التعل  يرز تالمعييره، واستخدامه كأداة لفوت  
واإلجابة عن أسئلتها، وذلك وفق الهدف  )الحالي ة(راسة ق من فرضيات الد  واستخدامه كأداة رئيسية للتحق  

 العام لها.
التي قام الباحث  "Carlisle, 2000" يسلكارلع في دراسة ب  ت  زئيًا مع اإلجراء الم  وهذا اإلجراء يتوافق ج  

هجئة للت  اختبار ، و م لتقييم الصرف االشتقاقيم  فوي ص  للتوليد الش   (TMS) ةاختبار البنية الصرفي  فيها بإعداد 
قام الباحث فيها التي  "Rubin, 2000"روبن دراسةبع في ت  كما يتوافق جزئيًا مع اإلجراء الم   ة.اإلمالئي  
اختبار تحليل المورفيم ، و ةاألساسي  غوية لل  قدير تمثيل األطفال للمورفيمات اهجئة التجريبي لتاختبار الت  بإعداد 

كما يتوافق جزئيًا مع  .ة داخل كل كلمةمورفيمات أساسي  ة إلى حكي  الكلمة الم  درة على تحليل لتقييم الق  
 اختبارن فيها بإعداد و التي قام الباحث Janesse, et. al 2000""جانس وآخرون دراسةبع في ت  اإلجراء الم  

كما يتوافق  القدرة على فهم الكالم.و ، المفرداتو  ،بنية الكلمةمهارات الصرف المورفولوجي في مجاالت 
استخدام  في نو التي قام الباحث "Chang, et .al 2005 "شانغ وآخرون دراسةع في ب  ت  اإلجراء الم  زئيًا مع ج  
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صوتية تصميم للمعالجة ال ةاملالش   اتاالختبار اختبار اإلدراك الفونولوجي وهو اختبار فرعي من مجموعة 
 وهو اختبار مؤلف منالالكلمي ق من صدقه وثباته، واختبار التكرار بعد التحق   "اشوتواغنز وتورغيس وار "

زئيًا مع كما يتوافق ج   .)من تصميم الباحثين( الكلمة ًا من حيث طولدي  بة تصاع  رك  معنى لها م   كلمات ال
التي قام الباحثون فيها بتصميم اختبار  "Elbro, et .al 2007"إلبرو وآخرون دراسةع في ب  ت  اإلجراء الم  
م الواردة في لمعايير تشخيص صعوبات التعل   اً وفقالوعي المورفولوجي(  –غوية )الصوتية للمهارات الل  

التي قامت  "2010 ،علي" دراسةبع في ت  كما يتوافق جزئيًا مع اإلجراء الم   .(DSM-4 TR 2000)الـ
يتوافق مع اإلجراء و  .ى أطفال ما قبل المدرسةغة لداختبار المستوى المورفولوجي لل  الباحثة فيه بتصميم 

ة ر  الح  المورفولوجية )مهارات لمقياس لالتي قام الباحث فيها بتصميم  "2012 ،ناصر" دراسةع في ب  ت  الم  
بيتورن وفرايل  دراسةع في ب  ت  زئيًا مع اإلجراء الم  كما يتوافق ج   .مرحلة التعليم األساسيلدة( قي  والم  

""Betourne & Friel, 2010 اختبار للمهارات المورفولوجية ضمن  التي قام الباحثين فيها بتصميم
برزين " دراسةع في ب  ت  كما يتوافق جزئيًا مع اإلجراء الم   .المورفيمات المقيدة( –مجالين )المورفيمات الحرة 

من مستوى دة قي  ة والم  ر  ورفيمات الح  معي للمحليل الس  اختبار الت   التي قام الباحث فيها بتصميم "2013
 Northcott, et .al "نورثكوت وآخرون دراسةع في ب  ت  يتوافق جزئيًا مع اإلجراء الم  كما  .الثالث   الصف  

 –ة ر  اختبار للمهارات المورفولوجية ضمن مجالين )المورفيمات الح   التي قام الباحثون فيها بتصميم" 2013
التي قام الباحثين  "2014 ،والعايدمطر " دراسةع في ب  ت  زئيًا مع اإلجراء الم  يتوافق ج  و  .دة(قي  المورفيمات الم  
فيليبس  دراسةع في ب  ت  زئيًا مع اإلجراء الم  يتوافق ج  وكذلك  مقياس للوعي الفونولوجي. فيها بتصميم

"Phelps, 2014"  اختبار للمهارات المورفولوجية ضمن ثالثة مجاالت التي قام الباحث فيها بتصميم
 .الخصائص الصوتية( ،النحو ،)معاني الكلمات

 :ر التابعتغيّ على المُ قدر اإلمكان ة لتحييد تأثيرها ستقلّ رات المُ تغيّ ضبط المُ  -ج
كاء، العمر، الجنس، درجة الذ  رات )تغي  جانس في م  الت  تحقيق ل في رات المستقلة المتمث  تغي  ضبط الم   د  ع  ي  

ذ يقارنات بين تالمللم  ة التي ساهمت في التحليل الموضوعي هم  من العوامل األخرى الم   (ةالبيئة التعليمي  
غة لل   يمستوى المورفولوجالم( في األساسي )العاديين وذوي صعوبات التعل   من التعليم انيالث   الصف  

 نتم لهذا الهدف، والتي بي  صم  دة، الدرجة الكلية( وفق االختبار الم  قي  ة، المورفيمات الم  ر  )المورفيمات الح  
 .ذ العاديينية إحصائيًا في تلك المجاالت لصالح التالموجود فروق دال  

ذوي صعوبات  –ال المجموعتين من التالميذ )العاديين ة: تم اختيار ك  ر البيئة التعليمي  تغي  بالنسبة لم   -
 ( السابقين.18( )17ر في الجدولين )ظه  م ( من ذات المدارس التي ت  التعل  

الميذ الت   ال مجموعتي  الجنس: تم اختيار أعداد متساوية من الذكور واإلناث لك  ر تغي  لم   بالنسبة -
 ابقين.( الس  18( )17م ( كما يظهر في الجدولين )ذوي صعوبات التعل   –)العاديين 
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 كاء(درجة الذ   –)العمر  ي  ر  غي  ت  ة في م  ظهر فروق دالل  لم ت   كاء(:درجة الذ   –)العمر  ي  ر  تغي  لم   بالنسبة -
ل إلى ة والتوص  راسة الحالي  م( قبل تطبيق الد  ذوي صعوبات التعل   –راسة )العاديين الد   من مجموعتي   لدى كل  
 نتائجها.

والتي أجري خاللها  "2010 ،يالزق والسوير "ع في دراسة ب  ت  وهذا اإلجراء يتوافق جزئيًا مع اإلجراء الم  
 75) مت تعل  ذوي صعوبامن  (150( تلميذًا وتلميذة، منهم )300ها )وام  التي كان ق  نة عي  تجانس ألفراد ال

جميع أفراد  ع  ز  ، كما و  إناث( 75ذكور،  75العاديين )( من أقرانهم 150، باإلضافة إلى )إناث( 75ذكور، 
إلى  11من ( )سنوات 10إلى  9من ( )سنوات 8إلى  7من ئات عمرية )ف )ثالث(بالتساوي على العينة 

وامها نة ق  على عي   ت  ق  ب  التي ط   "2012 ،ناصر"ع في دراسة ب  ت  ًا مع اإلجراء الم  كما يتوافق جزئي   .(سنة 12
 انيالث   ومن مستوى الصف   ( س نوات7،11إلى  6،11)بين من عمر  مص عوبات الت عل  من ذوي  طفالً  (22)

 ت  ق  ب  التي ط   "2014 ،مطر والعايد"ع في دراسة ب  ت  زئيًا مع اإلجراء الم  كما يتوافق ج   .تقاربةوبنسب ذكاء م  
 نحقيلت  م في القراءة والم  اني االبتدائي ممن لديهم صعوبات تعل  الث   من تالميذ الصف   (32)وامها على عينة ق  
تلميذًا  (16)وامها ق  ة األولى تجريبي   ،نموا إلى مجموعتيس  ق   ،ائفم بمحافظة الط  مج صعوبات التعل  بالفعل ببرا
 ت  م  ، وقد ت  إناث( 8ذكور،  8تلميذًا وتلميذة ) (16)وامها انية ضابطة ق  إناث(، والث   8ذكور،  8وتلميذة )

اكرة العاملة، مورفولوجي، الذ  الوعي الكاء، مني، الذ  رات )العمر الز  تغي  م  سة أفراد المجموعتين في جان  م  
 ت  ق  ب  ط   التي "Phelps, 2014"فيليبس ع في دراسة ب  ت  اإلجراء الم  زئيًا مع كما يتوافق ج   .غوية(المهارات الل  
م في القراءة والكتابة، باإلضافة إلى ن يعانون من صعوبات تعل  ( طفاًل وطفلة مم  32وامها )على عينة ق  

نة من ة صعوبات أكاديمية، وجميع أفراد العي  ن ال يعانون أي  العاديين مم   أقرانهم( طفاًل وطفلة من 32)
إجراء تجانس  تم  ( سنة، حيث 10،11إلى  9،11الخامس للتعليم األساسي من عمر بين ) مستوى الصف  

 كاء والعمر والجنس.رات الذ  تغي  ألفراد كال المجموعتين في القراءة والكتابة في م  
ر تغي  مُ تبعاا ل مبين تالمذة صعوبات التعل  غة لل  للفروق في مستوى المهارات المورفولوجية  بالنسبة -2

 :الجنس
قارنات بين ابقة للم  ادسة( الس  ابعة والخامسة والس  ات )الر  عالجات اإلحصائية لنتائج الفرضي  بعد إجراء الم  

غة لل   يمستوى المورفولوجالم( في األساسي )ذوي صعوبات التعل   من التعليم انيالث   ذ الصف  يتالم
ر تغي  م لهذا الهدف تبعًا لم  صم  ة( وفق االختبار الم  دة، الدرجة الكلي  قي  ة، المورفيمات الم  ر  )المورفيمات الح  

، ة إحصائيًا في تلك المجاالت بين الذكور واإلناثظ عدم وجود فروق دال  ح  الجنس ضمن مجموعتين، لو  
 هذه النتائج إلى مجموعة عوامل رئيسي ة هي: وتعزو الباحثة

ابقة راسات الس  ظ من مراجعة األدب النظري والد  ح  فقد لو  غة: طبيعة المهارات المورفولوجية لل   -أ
غة وما تتضمنه من مهارات المهارات المورفولوجية لل   شير إلى أن  ة(، عدم وجود ما ي  ة أو األجنبي  )العربي  
من العاديين وذوي  كورة واألنوثة لدى كل  من عامل الذ   رة بكل  تأث  ها م  ة( أن  ة كتابي  ة، لفظي  شفهي   ة)لفظي  

ة )قراءة، كتابة، تعبير م، فاالضطراب في هذه المهارات بشكل خاص والمهارات األكاديمي  صعوبات التعل  
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ر بدورها ؤث  المركزي التي ت   ة لعمل الجهاز العصبي  جمله إلى اضطرابات وظيفي  كتابي، رياضيات( يعود بم  
عوامل الذكورة واألنوثة محايدة  غة(، وأن  ، ذاكرة، تفكير، ل  ة )إدراك، انتباهات المعرفي  على اضطراب العملي  

 روز تلك االضطرابات.ل أو ب  ك  ش  في ت   بشكل تام  
األساسي )ذوي صعوبات  من التعليم انيالث   ذ الصف  يبين تالمتعلقة بعدم ظهور فروق النتائج الم   إن  
دة، الدرجة الكلية( وفق االختبار قي  رة، المورفيمات الم  غة )المورفيمات الح  لل   يمستوى المورفولوجالم( في التعل  
ل إليها وفق التوص   )ذكور، إناث( التي تم   ر الجنس ضمن مجموعتينتغي  م لهذا الهدف تبعًا لم  صم  الم  

نت التي بي   "2010 ،يالزق والسوير "إليه دراسة  لت  ة تتوافق في جانب منها مع ما توص  الدراسة الحالي  
 .غة االستقباليةق بالل  فيما يتعل   أداء الذكور واإلناثة بين دال   فروقظهور ها عدم نتائج

 من مرحلة التعليم انيالث   ذ الصف  يبين تالمقة بعدم ظهور فروق تعل  النتائج الم   ومن جهة أخرى فإن  
دة، قي  رة، المورفيمات الم  غة )المورفيمات الح  لل   يم( في مستوى المورفولوجاألساسي )ذوي صعوبات التعل  
)ذكور، إناث( التي  ر الجنس ضمن مجموعتينتغي  م لهذا الهدف تبعًا لم  صم  الدرجة الكلية( وفق االختبار الم  

 "2006 ،عزام"إليه دراسة  لت  تتعارض في جانب منها مع ما توص   ،ةل إليها وفق الدراسة الحالي  التوص   تم  
بين االضطرابات أكثر وضوحًا وتأثيرًا لدى الذكور مقارنة باإلناث  ةارتباطي  نت نتائجها وجود عالقة التي بي  

التي  "2006 ،بحر "إليه دراسة  لت  تتعارض في جانب منها مع ما توص  كما  .مة وصعوبات التعل  غوي  الل  
كما ، اإلناثرف وذلك لصالح الص  ة ي ماد  فدرجات الذكور واإلناث بين ة ل  ادد فروق و وجنت نتائجها بي  

راسي في عزى للمعدل الد  ت  الذكور واإلناث رف بين في مستوى صعوبات مستوى الص  ة ال  دفروق ظهرت 
 .لصالح اإلناث ةغة العربي  الل  

 

 ذ الصف  يبين تالمعدم ظهور فروق إلى نتائج مفادها  لت  ة توص  الحالي   راسةالد   وعلى الرغم من أن  
رة، غة )المورفيمات الح  لل   يم( في مستوى المورفولوجاألساسي )ذوي صعوبات التعل   من التعليم انيالث  

 ر الجنس ضمن مجموعتينتغي  م لهذا الهدف تبعًا لم  صم  ة( وفق االختبار الم  دة، الدرجة الكلي  قي  المورفيمات الم  
مستوى المهارات المورفولوجية تأثيره على في ( ستقل  ر م  تغي  )كم  الجنس ر تغي  ال أثر لم   هوأن  )ذكور، إناث(، 

 ذ الصف  ية من تالمراسة الحالي  ة للد  نة الكلي  وفي توزعه بين الذكور واإلناث من أفراد العي   ر تابع(تغي  )كم   غةلل  
وعلى ظ على هذه النتائج تتحف   باحثةال أن   إال  األساسي )العاديين وذوي صعوبات التعلم(،  من التعليم انيالث  

 :هي ة أسبابإمكانية تعميمها لعد  
األساسي  من مرحلة التعليم انيالث   ذ الصف  ية من تالمراسة الحالي  ة للد  نة الكلي  ر حجم العي  غ  ص   -

من  انيالث   ذ الصف  يم(، وعدم تمثيلها لجميع أفراد المجتمع األصلي من تالم)العاديين وذوي صعوبات التعل  
نة تتوافق مع الهدف سبقًا بخصائص معي  دة م  نة مقصودة محد  األساسي )الذكور واإلناث(، فهي عي   التعليم

 ة.راسة الحالي  العام للد  
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األساسي )العاديين وذوي من مرحلة التعليم اني الث   ذ الصف  ية من تالمراسة الحالي  نة الد  كون عي   -
من الذكور واإلناث  متساوية لكل   اً فرص ح  ت  فهي لم ت   ،دةنة مقصو ها عي  تعريفها على أن   م(، وتم  صعوبات التعل  
 ة.راسة الحالي  نة األساسية للد  للظهور في العي  

 ذ الصف  ية من تالمراسة الحالي  ة للد  نة األساسي  من الذكور واإلناث في العي   عدم تساوي أعداد كل   -
 م(.التعل  األساسي )العاديين وذوي صعوبات من التعليم اني الث  

 ذ الصف  ينات أوسع وأكثر تمثياًل من تالمي على عي  قص  والت  البحث ًا من مزيد ن  ترى أ الباحثة لذلك فإن  
علها ج، وتةراسة الحالي  غني نتائج الد  قد تكشف عن نتائج ت  م( اني األساسي )العاديين وذوي صعوبات التعل  الث  

ة بعد تحييد عامل الجنس مني والقدرات العقلي  نفس العمر الز  ماثلة من نات م  ة للتعميم على عي  أكثر قابلي  
 .ة(ة والجغرافي  ة والتعليمي  ة والثقافي  ة واالجتماعي  ة )االقتصادي  والمؤثرات البيئي  

 

 راسة:ات الد  توصي -اا ثالث
 ة يمكن تحديد مجموعة من التوصياتة من نتائج ميداني  راسة الحالي  ما أسفرت عنه الد   ضوءفي 
 :ة اآلتيةي  التطبيق

ة األساسية عرفي  ة لتنمية المهارات الم  ة والعمل على تنظيم برامج تدريبي  راسة الحالي  االستفادة من نتائج الد   -1
مة من التعليم األساسي، قائمة ة متقد  م في مستويات ومراحل تعليمي  ذ صعوبات التعل  يلدى تالمغة الل  في 

ة ة، وبما يتالءم مع حاجاتهم التعليمي  األساسي  تلك المهارات ة والضعف في القو  ن لنقاط قن  على التشخيص الم  
 ة.الخاص  

دة( قي  رة والمورفيمات الم  غة )المورفيمات الح  ورفولوجي لل  مستوى المالالعمل على بناء اختبارات لتحديد  -2
ق من التعليم األساسي، والتحق  مرحلة مة في ة متقد  م في مستويات ومراحل تعليمي  صعوبات التعل   ذيلدى تالم

 ة السورية.ناسب البيئة المحلي  ة لها ت  صدقها وثباتها، وبناء معايير صفي  
م، الحلقة األولى من التعليم األساسي لتعريفهم بمفهوم صعوبات التعل   مي  عل  ة لم  تنظيم دورات تدريبي   -3

حك ات التشخيص، واستراتيجيات التدريس رز وم  الف   ونسبة انتشار أفراد هذه الفئة في المدارس، وأساليب
 الخاصة، وأساليب التقييم.

ة( ة، بصري  ة )سمعي  ثيرات حسي  لمرحلة الحلقة األولى من التعليم األساسي م  ة غة العربي  ل  ضمين مناهج الت   -4
فكير، مع النتباه والت  معي واإلدراك البصري، وتفعيل دور اة لإلدراك الس  تعمل على تنمية المهارات النمائي  

لتنمية المستوى  ثيراتة هذه الم  ة تطبيق وتقييم فعالي  مين لكيفي  عل  ة في أدل ة الم  ضرورة توفير شروحات إضافي  
 .مغة لدى ذوي صعوبات التعل  المورفولوجي لل  

المصادر في جميع مدارس الحلقة األولى من التعليم األساسي في سورية، وتدريب  ف  ر  تفعيل غ   -5
ة، ة والنمائي  م األكاديمي  ر لحاالت صعوبات التعل  بك  شف الم  مين على استخدامها لتحقيق غايات الك  عل  الم  

 ر.بك  ل الم  وعالجها بالتدخ  
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نوا من ليتمك   اً تدريجيم ي لتالمذة صعوبات التعل  األكاديممج بات الد  تطل  المساهمة في توضيح بعض م   -6
هات الحديثة للتربية ق التوج  ة، بما يحق  العادي  صفوف التعليم األساسي أقرانهم العاديين في  م إلى جانبالتعل  

 ة.الخاص  
هدف ت ةة خاص  لي  دخ  إجراءات ت  م عنصرًا فاعاًل في نجاح أي صعوبات التعل   يذاعتبار أولياء أمور تالم -7

ة أو األكاديمية، فأولياء األمور لهم دور في مرحلة م النمائي  إلى خفض مستوى وأثر صعوبات التعل  
م أو عل  للم   ة عن حالة االبنفي المنزل، وتقديم معلومات دوري  طفلهم التشخيص، كما يساهمون في متابعة 

 .أخصائي التربية الخاصة
 

 ة:حَ رَ قتَ بحوث مُ  -اا رابع
راسات ة يمكن اقتراح مجموعة من البحوث والد  ة من نتائج ميداني  راسة الحالي  أسفرت عنه الد  في ضوء ما 

ميذ من ذوي صعوبات التالوخاصًة ة ة الخاص  التطبيقية التي يمكن أن تكون ذات فائدة في مجال التربي  
 :مالتعل  

دى لغة ورفولوجية لل  لتنمية المهارات المدة الحواس المتعد   ية برنامج تدريبي قائم على استراتيجيةفاعل -1
 .ابع للتعلم األساسيالر   م من مستوى الصف  ذ صعوبات التعل  يعينة من تالم

لة مث  نة م  ة لعي  سحي  عند مستوى الحلقة األولى من التعليم األساسي، دراسة م  غة الل  انتشار صعوبات  -2
 لمختلف المناطق التعليمية في سورية.

لتنمية المهارات ( معية والبصريةة الس  العمليات النمائي  برنامج تدريبي باستخدام استراتيجية )أثر  -3
 .األساسيمن مرحلة التعليم الث الث   م من مستوى الصف  صعوبات التعل   يذلدى تالمغة المورفولوجية لل  

نة في عدد من قار  ، دراسة م  ةطق في المهارات االجتماعي  الن  دراسة الفروق بين العاديين وذوي صعوبات  -4
 مدارس الحلقة األولى من التعليم األساسي في سورية.

ر )مهارات اإلدراك السمعي ومهارات تغي  على م  غة ديين وذوي صعوبات الل  دراسة الفروق بين العا -5
 ية.نة في عدد من مدارس الحلقة األولى من التعليم األساسي في سور قار  اإلدراك البصري(، دراسة م  

ة، والثاني قائم على بعض العمليات هم  قياس الفرق ألثر برنامجين تدريبيين: األول قائم على تحليل الم   -6
ذ يتالمعينة من لدى غة المورفولوجية لل  ة )انتباه، ذاكرة، إدراك سمعي وبصري( لتنمية المهارات النمائي  

 األساسي.الث للتعليم الث   م من مستوى الصف  صعوبات التعل  
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َةراسَ الدَ َعَ اجَ ر َمَ 
 

َةَ ربيَ العَ َغةَ باللَ َةَ راسَ الدَ َعَ راجَ مَ ََ:لَاأوَ ََََََََ
 ةَ اإلنكليزيَ َغةَ باللَ َةَ راسَ الدَ َعَ راجَ مَ َ:ثانياَا



- 116 - 
 

َةــــــــــــاسَ رَ عَالدَ ــــــــــــراجمَ 
َ

َة:ربيَ ةَالعَ غَ ةَباللَ اسَ رَ جعَالدَ ارَمَ َ:لَاأوَ 
َ

َصَ (. 2001ان. )خر، غس  أبو ف   - َالتعلَ مفهوم  . مجلة الرسالة التربوية المعاصرة. عدد.معوبات
 ان: األردن.م  (. ع  2) 

تاريخها،َةَوضَ مَفيَالرَ عوباتَالتعلَ صَ (. 2008سليمان، نبيل. ) حلوق، مها؛خر، غسان؛ ز  أبو ف   - 
َتشخيصها، منشورات جامعة دمشق. كلية التربية. مركز التعليم المفتوح. . اعالجهَتعريفها،

 دمشق: سورية.

َتشخيصهَأسبابهَاألطفالَلدىَالنتباهَاضطراب(. 1999. )فائقة بدر، علي؛ السيد أحمد، - 
 .مصر: القاهرة. المصرية النهضة مكتبة منشورات(. 1ط.) وعالجه

 

َ .(2000)األنصاري، بدر الدين محمد.  - دار الكتاب منشورات  (.1ط .)ةخصيَ الشَ قياس
 .الكويت الحديث.

َتَ فاعليَ (. 2013برزين، ناصر وهب الدين. ) - َبرنامج َمَ ة َتَ ستنَ دريبي َإلى َالمَ د عَاطَ قَ حليل
َالصَ  َصَ وتيَ المورفولوجية َلعالج َالقَ ة َالجَ عوبة َتالمَ هريَ راءة َلدى َالصَ ة َالثَ ذة َف َمن التعليمَالث

غير منشورة. كلية التربية وعلم النفس والعلوم اإلنسانية. تونس: . رسالة ماجستير األساسي
 تونس.

عوباتَصَ (. 2009الخطاطبة، عبد المجيد. ) ؛السبايلة، عبيد ؛الرشدان، مالك؛ سامةالبطاينة، أ   -
 (. دار المسيرة. عمان: األردن.3.) طسةارَ مَ ةَوالمَ ظريَ مَالنَ التعلَ 

 . دار النفائس. دمشق: سورية.تشخيصَاألمراضَالنفسيةَ(.2004الحجار، محمد. ) -
عليمَمنَمرحلةَالتَ َادسفَالسَ لبةَالصَ رفَلدىَطَ مَالصَ عوباتَتعلَ صَ (. 2006. )حرب، هاني -

 . جامعة القدس المفتوحة. غزة: فلسطين.رسالة ماجستير غير منشورة. األساسيَفيَغزة
َالنَ عوباتَالتعلَ ةَلصَ ز َيَ مَ ةَالمَ لوكيَ ظاهرَالسَ للمَ َدراسةَ (. 1994دبيس، سعيد عبد اهلل. ) - ةَمائيَ م

َالمَ  َببعض (. الهيئة المصرية العامة للكتاب. 29. مجلة علم النفس. العدد)راتغيَ تَ وعالقتها
 القاهرة: مصر.

َاشدينكاءَالرَ باتَرائزَوكسلرَلقياسَذَ دقَوثَ لصَ َحليلَاإلحصائيَ التَ (. 1999. )عزيزةرحمة،  -
، كلية التربية. جامعة منشورة. رسالة ماجستير غير يدانيةَفيَمدينةَدمشقةَمَ راسةَاحصائيَ دَ 

 دمشق. دمشق: سورية.



- 117 - 
 

 راسةحليلَالنحدارَفيَدَ ةَوتَ منيَ السلَالزَ حليلَالسَ ةَاستخدامَتَ فاعليَ (. 2004رحمة، عزيزة. ) -
يدانيةَفيَةَمَ راسةَإحصائيَ نة،َدَ شرةَسَ مانيَعَ بعَسنواتَحتىَثَ مرَسَ كاءَلدىَاألفرادَمنَعَ الذَ 

 رسالة دكتوراه غير منشورة. كلية التربية. جامعة دمشق. محافظةَدمشق.
 

َالتعلَ صَ (. 2004الناطور، ميادة. ) ؛الخطيب، جمال ؛الروسان، فاروق - (. 1.) طمعوبات
 منشورات الجامعة العربية المفتوحة. الصفاة. الكويت.

َالنَ (. 1986يحيى، علي محمد. ) ؛محمد خير فيصلالزراد،  - بادئَمَ َوالتربويَ َفسيَ اإلحصاء
 . دار القلم. دبي: اإلمارات العربية المتحدة.مقدَ تَ اإلحصاءَواإلحصاءَالمَ 

ةَرحلةَالبتدائيَ منَتالمذةَالمَ َةَ ن َيَ مَلدىَعَ عوباتَالتعلَ صَ (. 1991الزراد، فيصل محمد خير. ) -
َدَ تَ ةَالمَ العربيَ فيَدولةَاإلماراتَ ، مجلة رسالة الخليج العربي. ةفسيَ ةَنَ ةَتربويَ سحيَ راسةَمَ حدة

 مكتب التربية العربي لدول الخليج.
َلتَ علَ ليلَالمَ دَ (. 2005الزراد، فيصل محمد خير. ) - مَعوباتَالتعلَ شخيصَصَ مَ)أوَاألخصائي(

 اإلمارات العربية المتحدة.. دار النفائس. أبو ظبي: ةَأوَاألكاديميةمائيَ النَ 
َاللَ مَ (. 2010السويري، عبد العزيز. ) ؛الزق، أحمد - َالستقباليَ شكالت َواللَ غة َالتَ ة ةَعبيريَ غة

َذَ للطلَ  َصَ بة َالتعلَ وي َاللَ عوبات َالرياضغويَ م َفي . المجلة األردنية في العلوم التربوية. مجلد ة
 (. عمان: األردن.1(. عدد .)6.)
َالتَ (. 1998الزيات، فتحي مصطفى. ) - َالنظريَ علَ صعوبات َاألسس َوالتشخيصيَ م َوالعَ ة ةَالجيَ ة

 . دار النشر للجامعات. القاهرة: مصر.ةدراتَاألكاديميَ ةَوالقَ عرفيَ اتَالمَ اضطرابَالعمليَ 
َتَ (. 2012الشحاذه، حسام سليمان. ) - َبرنامج َفاعلية َبعض َعلى َقائم الستراتيجياتَدريبي

َالمَ التدريسيَ  َتنمية َفي َالمَ ة َالرَ هارات َفي َاألساسية َصَ ياضيَ عرفية َذوي َلدى َالتعلَ ات مَعوبات
َشَ دَ  َتَ راسة َعَ جريبيَ به َعلى ََةَ ن َيَ ة َتالمذة َالثَ الصَ من َاألساسيف . رسالة ماجستير غير الث

 منشورة. كلية التربية. جامعة دمشق. دمشق: سورية.
َالكَ سلَ (. 2005الشريف، جويعد عيد. ) - َتقدير َاألوَ م َالصَ َليَ شف َالتعليميَ عن ةَعوبات

َ َتَ 1981)مايكلبست َوالتَ ( َالختبار َوثَ حقَ قنين َصدقه َمن َاألردنيَ ق َالبيئة َعلى . رسالة ةباته
 ماجستير غير منشورة. كلية األميرة ثروت. عمان: األردن.

َالتربيةَ (.1990عبد الرحيم، فتحي السد. ) - َواستراتيجيات َالعاديين َغير َاألطفال سيكولوجيا
 (. منشورات دار القلم. الكويت.2(. ) ج4.) طةالخاصَ 

(.َمنشورات1َناَوصعوباتَاإلدراك.َالكتابَالرابع.)َط.َأطفالَ (2004العشاوي، هدى عبد اهلل. ) -
 . الرياض: المملكة العربية السعودية.مكتبةَالملكَفهدَالوطنية



- 118 - 
 

َاللَ (. 2006، شريف أمين. )عزام - َبصَ غويَ الضطرابات َوعالقتها َالتعلَ ة َاألطفالعوبات َعند . م
رسالة ماجستير غير منشورة. كلية الدراسات والبحوث التربوية والنفسية. جدة: المملكة العربية 

 السعودية.
َاإلحصائيَ  .(1993) .محمود الدينعالم، صالح  - َالستدلليَ األساليب َة البارامتريةَة

 .منشورات دار الفكر العربي (.1ط . )ةةَوالتربويَ فسيَ حوثَالنَ ياناتَالبَ حليلَبَ والالبارامتريةَفيَتَ 
 .مصر :القاهرة

اتهَطبيقَ اتهَوتَ اسيَ سَ فسيَأَ ربويَوالنَ قويمَالتَ ياسَوالتَ القَ (.2004َمحمود. ) الدينعالم، صالح  -
 دار الفكر العربي. القاهرة: مصر.(. 1. ) طرةعاصَ اتهَالمَ هَ جَ وَ وتَ 
(. دار 1. ) طةةَوالتربويَ فسيَ قاييسَالنَ الختباراتَوالمَ (. 2006عالم، صالح الدين محمود. ) -

 الفكر ناشرون وموزعون. القاهرة: مصر.
َتَ صَ َ(.2005علي، صالح عميرة. ) - َالقَ علَ عوبات َوالكَ م َالتَ راءة َوالعَ تابة . مكتبة الجشخيص

 (. الكويت.1للنشر والتوزيع. )طالفالح 
َ(.2010علي، نشوة سمير. ) - َالمَ فعاليَ َ َتنمية َفي َإثرائي َبرنامج َلدىَة َالمورفولوجي ستوى

َقَ أَ  َما َالمَ طفال . رسالة ماجستير غير منشورة. كلية التربية بالعريش. جامعة قناة ةسَ درَ بل
 السويس. مصر.

 .تونس .حوليات الجامعة التونسية. ةربيَ العَ ركاتَامَالحَ ظَ فيَنَ َ(.2005) .سالم، الغزال -
 . دار الخليج. عمان: األردن.معوباتَالتعلَ مدخلَإلىَصَ (. 2003القبالي، يحيى. ) -
رتبطةَبهاَفيَالمرحلةَالبتدائيةَمَوالعواملَالمَ عوباتَالتعلَ صَ (. 1990كوافحة، تيسير مفلح. ) -

رسالة دكتوراه غير منشورة. معهد الدراسات العليا ا. ةَشاملةَفيَعالجهةَمعَاقتراحَخطَ األردنيَ 
 للطفولة. جامعة عين شمس. مصر.

الهيئة منشورات  (.2010) .حلمي خليل) ترجمة .غةالتعريفَبعلمَاللَ .َ(2000) .دافيد ،كريستل -
االسكندرية:  .الطبعة األولى .مطبعة الجيزة باالسكندرية  .فرع االسكندرية المصرية العامة للكتاب

 .مصر
عبد  السرطاوي، . ترجمةةمائيَ مَاألكاديميةَوالنَ صعوباتَالتعلَ (. 1984ج. ) ،تكلفان ؛س ،كيرك -

 (.  مكتبة الصفحات الذهبية. الرياض: المملكة العربية السعودية.1988العزيز.) 
َالحديثة(. 1997. )امطانيوسمخائيل،  - َالتربية َفي َوالتقويم  . منشورات كلية التربية.القياس

 جامعة دمشق: سورية.
جامعة  .منشورات كلية التربية (.1ط) (.1ج. )فسيالقياسَالنَ  .(2006) .امطانيوسمخائيل،  -

 سورية. :دمشق



- 119 - 
 

 ةَبرنامجَباستخدامفعاليَ (. 2014العايد، واصف محمد سالمة. ) ؛مطر، عبد الفتاح رجب علي -
ويَةَلدىَذَ غويَ لةَوالمهاراتَاللَ رةَالعامَ اكَ الحاسوبَفيَتنميةَالوعيَالمورفولوجيَوأثرهَعلىَالذَ 

(. المجلد. 2. بحث منشور في مجلة العلوم اإلنسانية والتربوية. العدد. )راءةمَالقَ صعوباتَتعلَ 
 (. جامعة الطائف. الطائف: المملكة العربية السعودية.1)
َمنَ ضَ َالعاديينَواألطفالَمالتعلَ َعوباتصَ َويذَ َلألطفالَهالموجَ َنفالعَ  .(2012). انتصار، مقلد -

 دمشق: سورية. .دمشق جامعة .التربية كلية .منشورة غير دكتوراه رسالة، والمدرسةَسرةاألَ 
 

َللتَ المَ (. 1992المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط. ) - َالعاشرة َالدَ راجعة َلألمراضَصنيف ولي
ةَلئلَاإلرشاديَ األوصافَالسريريةَ)اإلكلينيكية(َوالدَ َ،لوكيةةَوالسَ فسيَ تصنيفَالضطراباتَالنَ 

 (. جامعة عين شمس. القاهرة: مصر.1999ترجمة أحمد عكاشة.)  .(ICD-10)ةَالتشخيصيَ 
 

قَمنَأثرهَحقَ هاراتَالمورفولوجيةَوالتَ (.َفاعليةَبرنامجَتدريبيَلتنميةَالمَ 2012ناصر، فريد. ) -
َالقَ  َمهارات َبعض َعلى َالت علَ راءة عوبات َص  َذوي َلدى َالصَ والك تابة َبمرحلة َالثَ م . رسالة انيف

 ماجستير غير منشورة. معهد البحوث والدراسات العربية. القاهرة: مصر.
 

َالتعلَ (. 2005. )؛ جيمس،كوفمان؛ لويد، جون؛ ويس، مارغريتهالهان، دانيال - مَصعوبات
(. دار الفكر 2007ترجمة عادل عبد اهلل محمد. ) (.3) ط. عليمَالعالجي//مفهومهاَطبيعتهاَالتَ 

 للنشر والتوزيع. عمان: األردن.
 

. ترجمة عادل سيكولوجيةَاألطفالَغيرَالعاديين(. 2006كوفمان، جيمس. ) ؛هالهان، دانيال -
 (. دار الفكر ناشرون وموزعون. عمان: األردن.1(. ) ط2008عبد اهلل محمد. )

 

َاللغوي(. 2015الهوارنة، معمر نو اف. ) - َالنفس . دمشق: منشورات جامعة دمشق. كلية علم
 التربية.

 

َالتعلَ (. 2012. )نو اف هوارنة، معمرال - َالطفالصعوبات َلدى . مجلة المعلم العربي. م
 وزارة التربية. دمشق: سورية. منشورات (.442العدد)

 

َمَ (. 2000الوعر، مازن. ) - َفي َاللَ كلمة َالعربيَ نهج وزارة التربية  .المعلم الجديد. مجلة ةغة
 .(. بغداد: العراق4ج) .والتعليم في الجمهورية العراقية

 

َالتعلَ صَ (. 2003الوقفي، راضي. ) - َوالتَ عوبات َالنظري (. منشورات كلية األميرة 1.) ططبيقيم
 ثروت. عمان: األردن.

 
 
 
 



- 120 - 
 

َة:غةَاألجنبيَ راسةَباللَ جعَالدَ امَرَ:ثانياَا
 

- American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders – Fourth Edition – Text Revision (DSM-

IV-TR). Washington, DC., USA. 

- Baker, E. L, Boscardin, C. K., Muthen, B. O., Francis, D. J. (2006). 

Early Identification of Reading Disabilities Using Heterogeneous 

Developmental Trajectories. University of California, Los Angeles, 

University of Houston. 

- Bastien, M., Stroumza, A., & Cave, C. (2009). Identifying Students 

Who Have Learning Disabilities. The Oregon Conference Monograph, 

vol 7. U.S. Department of Education, USA.  

- Bateman, B. D., & Chard, D. J. (1995). Identifying Students Who Have 

Learning Disabilities. The Oregon Conference Monograph, vol 7. The 

Oregon Conference Monograph. U.S. Department of Education, USA. 

- Betourne, S & Friel, S .(2010). Morpheme Awareness Processing And 

Oral Language Abilities in Fourth grade Poor Readers, Journal of 

Communication Disorders, Vol (36), No (6), Oregon Conference 

Monograph. U.S. Department of Education, USA. pp507-527. 

- Bird, J., Bishop, D. V. & Freeman, N.H. (2009). Phonological 

Awareness and Literacy Development in Children with Expressive 

Phonological Impairments, Journal or Speech and Hearing Research, 

38, 446-462. 

- Bodin, D., Pardini, D, Burns, T, & Stevens, A. (2009). Higher Order 

Factor Structure of the WISC-IV in a Clinical Neuropsychological 

Sample. Child Neuropsychology, Vol. 15, No. 5. 

- Boscardin, C. K., Muthen, B. O., Francis, D. J., Baker, E. L. (2006). 

Early Identification of Reading Disabilities Using Heterogeneous 
Developmental Trajectories. University of California, Los Angeles, 

University of Houston. 

- Gabel, D. (2006). Use of the WISC-IV with the Gifted and Talented. 

Gifted Education International, Vol (21), USA. 

- Carisle, J. (2000). The use of morphological knowledge in spelling 

derived forms by Learning- Disabled and normal students, American 

International College, Washington, USA. 



- 121 - 
 

- CBC News Canada (2007). Invisible Face of Learning Disabilities 

Costly to Canada: Report, Canada. 

http//www. CBC.ca. /health/story/2007/03/26/ Learning- Disabilities.htm.                                                                                                                         

- Chalfant, J. C. (1984). Identifying Learning Disabled Students: 

Guidelines for Decision Making. Network, Inc. Special Education 

Programs, Washington, DC., USA. 

- Chang, M & Wagner, R & Muse, A. (2005). The role of morphological 

awareness in children’s vocabulary acquisitions in English, Applied 

Psycholinguistics, Vol (26), No (4), Journal of Special Education, 

Chinese University of Hong Kong, Chain. 

- Elbro, E & Carsten, M & Petersen, R & Dorthe, K. (2007). Long- Term 

Effects of Morpheme Awareness and Letter Sound Training: An 

Intervention Study With Children at Risk for Dyslexia, Journal of 

Educational Psychology, Vol (96), No (4), Washington DC, USA. pp660-

670. 

- Gillon, G. & Dodd, B. (2012). Enhancing the Phonological Processing 

Skills of Children with Specific Reading Disability, European Journal 

of Disorders of Communication, USA. 

- Hakes D. (2011). The Development of Metalinguistic Abilities, What 

Develops? Kuczaj Stan, Language, Thought and Culture, 2, London, UK. 

- Hallahan, D. P., & Mercer, C. D. (2001). Learning Disabilities: 

Historical Perspectives. Paper presented at the Learning Disabilities 

Summit: Building a Foundation for the Future. Special Education 

Programs, Washington, DC. 

- Hallahan, D.P. & Mercer, C.D. (2002). Learning Disabilities Historical 

Perspectives, (EDS), research to practice, NJ: Erlbaum. 

- Hurley, A. (2004). Behavioral And Electrophysiological Assessment of 

Children With A Specific Temporal Processing Disorder, 

Dissertation, The Department of Communication Sciences and Disorders, 

Louisiana State University, USA. 

- Joanisse, M & Manis, F & Keating, P & Seidenberg, M. (2000). 

Language deficits in Dyslexic children Speech perception phonology 

and morphology, Southern California, USA.  

- Kenyon, R., (2003). Florida’s Focus on Adults With Learning 

Disabilities and Literacy, a project of Florida a Human Resources 

Development, ins, Office of Workforce Education, Florida, USA.             

http//www. Floridatechnet.org /bridges/factsaandstats.pdf                    

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal;jsessionid=GJLptSGFyj1z1x1PpQw4sw9bbsy4FV7DdNLfnz0WN86sC9DnhyXS!1167659201?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Elbro+Carsten%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal;jsessionid=GJLptSGFyj1z1x1PpQw4sw9bbsy4FV7DdNLfnz0WN86sC9DnhyXS!1167659201?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Petersen+Dorthe+Klint%22


- 122 - 
 

- Kirk, S., A., & Kirk, W. D. (1982). On Defining Learning Disabilities. 

Journal of Learning Disabilities, Hammill Institute on Disabilities, 

USA. 

- Lander, J. (2010). Long-Term Stability of Scores on the Wechsler 

Intelligence Scale for Children – Fourth Edition in Children with 
Learning Disabilities. A Doctoral Dissertation, Fairleigh Dickinson 

University, USA. 

- Lyon, G. R. (1994). Frames of Reference for the Assessment of 

Learning Disabilities. Baltimore: Brookes.                                                                 
- Mccarthy, G & Neville (1992). Physical Disability in Childhood, an 

inter disciplinary approach to management, New York, USA. 
- National Center for the Study of Adult Learning and Literacy. (2005). 

Reading Difficulties. NCSALL  Seminar Guide. September, 2005. 

- Northcott , E & Connolly, A & Berroya, A & Jenny, M & Taylor, A & 

Andrew, F. (2013).  Memory And Morphoneme Awareness In 

Children With Benign Rolandic Epilepsy Compared To a Matched 

Control Group. Journal Epilepsy Research, Vol.(75), No (1), Brazil, 

pp57-62. 

- Phelps, T. (2014). Problems of Morphology Awareness and Working 

Memory and Language in Literacy Difficulties in Children Reading 

and Writing, An Interdisciplinary Journal, Vol (22), No (2), USA, 

pp201-218 . 

- Poblano, A., Borja, S., Elias, Y., Pedroza, F. G., Arias, M. L. (2002). 

Characteristics of Specific Reading Disability in Children from a 

Neuropsychological Clinic in Mexico City. Salud Publica de Mexico, 

44(4), pp. 323, Instituto Nacional de Salud Publica, Cuernavaca, Mexico. 

- Price. L. A. & Shaw. F. SH. (2000). An Instructional Model for Adults 

with Learning Disabilities, The Journal for Vocational Special Needs 

Education, Vol 22, N 3 USA,,  pp14-24. 

- Rubin, H. (2000). The development of morphological knowledge in 

relation to early spelling ability, University of Toronto, USA.  

- Roman, M. A. (1998). The Syndrome of Nonverbal Learning 

Disabilities: Clinical Description and Applied Aspects. Current Issues 

in Education, Vol. 1, No. 7. Mary Lou Fulton College of Education, 

Arizona State University, USA. 

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Barbosa+Thais%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&ERICExtSearch_SearchValue_0=phonological+awareness&ERICExtSearch_Operator_2=and&ERICExtSearch_SearchType_2=kw&searchtype=advanced&ERICExtSearch_SearchType_0=ti&ERICExtSearch_SearchCount=2&ERICExtSearch_PubDate_From=2009&ERICExtSearch_Operator_1=and&ERICExtSearch_SearchType_1=kw&ERICExtSearch_PubDate_To=2009&_pageLabel=RecordDetails&objectId=0900019b80391b3a&accno=EJ825338&_nfls=false%20%20%20%20
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&ERICExtSearch_SearchValue_0=phonological+awareness&ERICExtSearch_Operator_2=and&ERICExtSearch_SearchType_2=kw&searchtype=advanced&ERICExtSearch_SearchType_0=ti&ERICExtSearch_SearchCount=2&ERICExtSearch_PubDate_From=2009&ERICExtSearch_Operator_1=and&ERICExtSearch_SearchType_1=kw&ERICExtSearch_PubDate_To=2009&_pageLabel=RecordDetails&objectId=0900019b80391b3a&accno=EJ825338&_nfls=false%20%20%20%20


- 123 - 
 

- Saenz, L. M., & Fuchs, L. S. (2002). Examining the Reading Difficulty 

of Secondary Students with Learning Disabilities: Expository versus 

Narrative Text, Remedial and Special Education, 23(1), pp. 31-41. 

- Sanghavi, R., & Kelkar, R. (2005). Visual-Motor Integration and 

Learning Disabled Children. The Indian Journal of Occupational 

Therapy, XXXVII(2), pp. 33-38. 

- Scheffel, D. L. (1996). Learning Disorders Child and Adolescent 

Psychiatry. New York: Mosby, USA. 

- Shovman, M. M., & Ahissar, M. (2006). Isolating the Impact of Visual 

Perception on Dyslexics' Reading Ability. Vision Research,. Elsevier, 

Ltd, 46, pp. 3514-3525. 

- Silver, L. (1992). A guide for parents of children with  Learning 

Disabilities, the miunder stool child, 2d Ed. Blue Ridge Summit, to be 

Books, Pennsylvania, USA. 

- Wong, B. (1991). Learning about Learning Disabilities. San Digo: 

Harcourt Brace, Jovanovich. 

- Zwicker, J. G. (2005). Effectiveness of Occupational Therapy in 

Remediating Handwriting Difficulties in Primary Students: 

Cognitive versus Multisensory Interventions. University of Victoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 124 - 
 

 

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

 

َم ل خ صَالد راسةَبالل غةَالع ربي ة
 



- 125 - 
 

َ الد راسةَومشكلتها:َمةمقدَ َ-
 قين،بالمعو   ةالخاص   التربية ميدان في ا  نسبي   الحديثة المجاالت من مالتعل   صعوبات د  ع  ت    
 اهتمامصعوبات التعل م  نالت، ومنذ ذلك التاريخ "kirk, 1968" كيرك صموئيل ديعلى  تظهر 
 الفشل من يعانون األطفال من عدد لوجود ة،والتربي   النفس وعلم الطب   في األخصائيين من العديد

 فالتخل   حاالت من أي   على يدل   ملحوظ خارجي مظهر أي   عليهم يبدو ال أنهم مع راسيالد  
يجعل حاالت صعوبات التعل م صعبة  ومم ا .ةالحركي   أو ةالبصري   أو ةمعي  الس   اإلعاقة أو العقلي  

التشخيص هو تشاب ه المظاهر الخارجي ة لكل  من العاديين وذوي صعوبات التعل م، وعند محاولة 
ى ة من مستو درات عقلي  عون بق  يتمت  التقص ي عن أسباب انخفاض التحصيل لديهم ي الح ظ أنهم 

هم اتنجاز إ  أن  إال  ذوي التحصيل المرتفع، من  هم ليكونوال  تؤه  متوس ط أو فوق المتوس ط أحيانا ، 
يق األهداف التعليمي ة مقارنة  ويحتاجون لوقت أطول لتحق منهم، عدون المتوق  األكاديمي ة تكون 

من نفس العمر الز مني ومستوى الق درات العقلي ة، وال يبدو أن  للعوامل البيئي ة )الث قافي ة،  العاديينب
 العجز الوظيفي  في تلك الصعوبات األكاديمي ة لديهم. ف أثرا  الجتماعي ة،..إلخ( أو االقتصادي ة، أو ا

من أهم  العوامل الم سب بة لتلك الصعوبات التعليمي ة. فأداء تالمذة صعوبات التعل م في  العصبي  
ياضي ات  وأالكتابة  وألقراءة المواد األكاديمي ة ل باختبارات  اسق  عندما ت  الت عبير الكتابي أو الر 

ا يشير إلى مم  منه، ع توق  أداء المفحوص عليها دون المستوى الم  م قن نة ت بي ن أن  ة ة فردي  معياري  
 .والتحصيل تعارض بين االستعداد

 Oral" ةفهي  غة الش  تشخيص صعوبات الل   هناك صعوبات في ومن جانب آخر فإن  

Language Disorders"  ةغة التعبيري  صعوبة الل  و"Expressive Language Disorders ،"
المشكالت فمن أهم  المشكالت المرتبطة بصعوبات الل غة الش فهي ة )موضوع الدراسة الحالية( تلك 

 المشكالت المورفولوجيةإلى "، إضافة Problems With Syntax" ةغوي  المرتبطة بالتراكيب الل  
""Problems With Morphology   ة فهي  غة الش  حو، فتالمذة صعوبات الل  ف والن  ر قة بالص  المتعل

ث عن أمر ما حدث في الماضي أثناء الحديث، كالتحد  في ق بزمن الفعل قد يرتكبون أخطاء تتعل  
عبير عن قارنة، والت  غ الم  ي  لكية، وص  ق بصيغة الم  بصيغة الحاضر، كما يواجهون مشكالت تتعل  

 ...إلختسلسل األحداث
أهم  صعوبات التعل م أحد والكتابة القراءة وتشير عد ة دراسات إلى أن  صعوبات تعل م 

ها شيوعا ، وأحد أهم  األسباب الرئيسي ة للفشل الدراسي فيها يعود إلى الصعوبات أكثر األكاديمي ة، و 
تابة يعانون من ة صعوبات تعل م القراءة والكذ%( من تالم80في الل غة الش فهي ة، حيث تبي ن أن  )

%( 15% إلى 10)تصل إلى ما بين صعوبات على مستوى الن طق والل غة الش فهي ة، وأن  نسبتهم 
 (.CBC News Canada, 2007من تالمذة مدارس التعليم األساسي عموما  )
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قد أشارت عد ة دراسات إلى أن  تشخيص صعوبات التعل م األكاديمي ة للقراءة والكتابة من و 
يؤد ي إلى نتائج إيجابي ة على  ،شخيص الصعوبات الن مائي ة لل غة الش فهي ة التي تقف خلفهاخالل ت

 القراءة صعوبات تالمذة مع العاملين من كبير عدد بين اتفاق هناكالمدى القريب والبعيد؛ ف
متلك حصيلة ل غوي ة شفهي ة سليمة ي هفإن   الخامس ف  الص   في العادي لتلميذا كان إذا هأن  والكتابة 

 ف  الص  من مستوى  كان إذاأو الكتابة ف القراءة صعوبات تلميذ أما الخامس، ف  الص   مستوىمن 
 أحسنعلى  الثالث   أو انيالث   ف  الص   مستوىحصيلته الل غوية الش فهي ة تكون من  فإن الخامس
ر الطبيعي فل عن التطو  انحراف الط   ة  الكالم تتأثران بشد  و الش فهي ة غة الل   أن   دمن المؤك  و . تقدير
 مذوي صعوبات التعل  وبناء عليه ي عد   ،م اعتباره من ذوي الحاجات الخاصةحت  ت  و  ويالس   مو  والن  

الش فهي ة، إذ  غةخلال  في مستوى أو أكثر من مستويات الل  ر بوضوح ظه  إحدى الفئات التي ت  
من صعوبة يعانون في الغالب فهم  ،صعوبات على المستوى )المورفولوجي(غالبا  من  ونيعان

ف كتساب مهارات التعر  ي إلى صعوبة في اغة مما يؤد  قيقة ألصوات الل  سماع االختالفات الد  
الص رف والن حو )زمن الحديث، صيغ الملكية ، كما يواجهون مشكالت على مستوى على الكلمات

، أحرف اإلشارة، المفرد والت ثنية والجمع..إلخ(  .والمقارنة، المذكر والمؤنث، حروف الجر 
" لل غة يمث ل أحد Morphological Levelوترى الباحثة أن  المستوى المورفولوجي"

 ن  ديمية لدى تالميذ المدرسة االبتدائية، وأالمستويات الل غوية التي تتأث ر بصعوبات التعل م األكا
م باألطفال صعوبات التعل  تالميذ  ىغة لدلل   (المورفولوجي)مقارنة عيوب المستوى ل عيس  ال

بة الطبيعيين قد يساهم في ت حديد مستوى وعمق تلك الصعوبات، وبناء البرامج التدريبي ة المناس 
ة. تالميذ صعوبات التعل م في مدارس الد مج لتعامل الباحثة المباشر مع  نظرا  و  لحاجاتهم الخاص 

دعت الحاجة إلجراء هذه الدراسة، حيث الحظت الباحثة ظهور المشكالت  ،لتعليم األساسيل
غوي في المدرسة أثناء تفاعلهم الل  في تالمذة صعوبات تعل م القراءة والكتابة ة بوضوح لدى غوي  الل  

( بشكل غةالمورفولوجي لل  ) مشكالت في المستوىلديهم عد ة ظهرت عاديين، إذ مع أقرانهم ال
في ضعف القدرة ت لمث  هم وتواصلهم اليومي، والتي تتعلمعلى  ا  الذي انعكس سلب ، األمرخاص

لكلمات والقواعد وضعف استخدام العبارات وا ،دةة أو مجر  د  عق  ل طويلة أو م  م  على استخدام ج  
الموضوع غة، وضعف القدرة على متابعة ياق االجتماعي لل  وضعف إدراك الس  الل غوي ة الصحيحة، 

ولقل ة الد راسات العربي ة التي رصدت هذه المشكالت الل غوية وخاص ة  .واختيار الكلمات الصحيحة
المالئمة لتحسين األداء الل غوي  )المورفولوجية( منها، وللمساهمة في البرامج المساعدة والخ طط

لتالمذة التعليم األساسي  من ذوي صعوبات التعل م، وللحد  من تأثيرها الس لبي على الت حصيل 
الد راسي والت فاعل االجتماعي لديهم، ات جهت الباحثة لدراسة المشكالت )المورفولوجية( لألطفال 

أثناء استخدامهم لل غة، في مقارنتهم باألطفال العاديين  ذوي صعوبات التعل م األكاديمي ة من خالل
المستوى المورفولوجي : ما مما سبق يمكن صياغة مشكلة الد راسة الحالي ة بالس ؤال الرئيسي الت الي
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 العاديين ، وهل من فروق بينهم وبين أقرانهمةم األكاديمي  غة لدى األطفال ذوي صعوبات التعل  لل  
 فيها ؟.

 

 أسئلةَالد راسة:َ-انياَاثَََ

 :الرئيسي الم حد د في مشكلة الد راسة ومسو غاتها الت ساؤالت الفرعي ة الت الية ؤالالس   عن يتفرع
 مستوى تحصيل فياألساسي  من التعليم تالمذة الص ف الث انيبين هل من فروق  -1

أسماء اإلشارة، أحرف  ، أسماء المكان،مائر المنفصلةاستخدام الض  ) ةر  لمورفيمات الح  ا
الجر( وفق االختبار الم صم م لهذا الهدف ضمن مجموعتين )عاديين، ذوي صعوبات 

 التعل م( ؟.
م قي دة لمورفيمات الا مستوى تحصيل فيتالمذة الص ف  الث اني األساسي بين هل من فروق  -2

لتثنية والجمع( وفق ، زمن الفعل، الضمائر المتصلة، اإلفراد وااستخدام التذكير والتأنيث)
َاالختبار الم صم م لهذا الهدف ضمن مجموعتين )عاديين، ذوي صعوبات التعل م( ؟.

المستوى المورفولوجي  فياألساسي  من التعليم تالمذة الص ف  الث انيبين هل من فروق  -3
ذوي  لل غة )الد رجة الكلي ة( وفق االختبار الم صم م لهذا الهدف ضمن مجموعتين )عاديين،

 صعوبات التعل م(؟.
 فياألساسي من ذوي صعوبات التعل م  من التعلم تالمذة الص ف  الث انيبين هل من فروق  -4

، أسماء المكان، أسماء استخدام الضمائر المنفصلة) ةر  لمورفيمات الح  ا مستوى تحصيل
جنس ضمن اإلشارة، أحرف الجر( وفق االختبار الم صم م لهذا الهدف تبعا  لمتغي ر ال

 مجموعتين )ذكور، إناث( ؟.
 فياألساسي من ذوي صعوبات التعل م  من التعلم تالمذة الص ف  الث انيبين هل من فروق  -5

، زمن الفعل، الضمائر استخدام التذكير والتأنيثم قي دة )لمورفيمات الا مستوى تحصيل
الهدف تبعا  لم تغي ر الجنس  المتصلة، اإلفراد والتثنية والجمع( وفق االختبار الم صم م لهذا

َ)ذكور، إناث( ؟.
 فياألساسي من ذوي صعوبات التعل م  من التعليم تالمذة الص ف  الث انيبين هل من فروق  -6

م م لهذا الهدف تبعا  لم تغي ر  غةالمستوى المورفولوجي لل   )الد رجة الكلي ة( وفق االختبار الم ص 
 الجنس ضمن مجموعتين )ذكور، إناث( ؟.
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َأهمي ةَالد راسة:َ-ثالثاَا
َ

 ة:َةَنظريَ أهميَ َ-1

 Oral Language"الل غة الش فهي ة  وصعوبات، عام بشكل مالتعل   صعوبات في البحث -أ

Disorders" " والمشكالت المورفولوجيةProblems With Morphology "من ،خاص   بشكل 
لقاء والعالج، التشخيص لب  وس   واألعراض واألسباب التعريف حيث  راساتالد   أهم   على وءالض   وا 
 .ةالحالي   راسةبالد   العالقة ذات ابقةالس  

وتالمذة صعوبات  متعل  ال صعوبات تالمذة وهم الحالية راسةبالد   فةستهد  الم   الفئةأهمي ة  -ب
األكاديمي  تحصيلال في منهم عق  تو  الم   المستوى ذلك تحقيق على قدرتهم عدمل، تعل م الل غة الش فهي ة

 .لذلك لهمتؤه   ةعقلي   قدرات يملكون همأن   رغم، نفسه من العمر الز مني العاديينب مقارنةوالل غة 
التي بالمعوقين ة لتربية الخاص  لة الحديثة هات التربوي  وج  مع التة الحالي   راسةد  التجاوب ت -ج
ل الم بكرين لبتهتم  المشكالت على تجاوز  اإلعاقات المختلفةذوي  ةساعدمالتشخيص والتدخ 
تقد مهم في المجاالت األكاديمي ة ال تكون عائقا  يحول دون ي تواجههم، كي لتاواألكاديمي ة  الن مائي ة
 .األخرى

 أقرانهم مع تعل مال صعوبات تالميذ م قارنة على عملت التي المحلي ة الد راسات انعدام -د 
 .الباحثة علم بحسب سورية في لل غة( المورفولوجي) المستوى في العاديين

َة:ةَتطبيقيَ أهميَ َ-2
من خالل  مغة لألطفال ذوي صعوبات التعل  المستوى )المورفولوجي( لل  تشخيص  ةأهمي   -أ

م م  بمجال المهتمين من وغيرهم األمور وأولياء ربينالم   فيدي  يتكون من قسمين،  اختبار م ص 
الثاني من  ف  الص   تالمذة لدى ةاألساسي   القراءة مهارات تنميةل ةي  مائن كإعاقة مالتعل   صعوبات
 .األساسيالتعليم 
ومعالجتها، األمر الذي يحد  من ل المبكرين الكتشاف اإلعاقة ة الكشف والتدخ  أهمي   -ب
 نهم العاديين. اقر أا يساعد أفراد هذه الفئة لدمجهم مع رها، مم  تطو  

ة بالمعوقين، ة النتائج التي قد تفيد أولياء األمور والعاملين في مجال التربية الخاص  أهمي   -ج
 م.من تدهور مهارات القراءة لدى أبنائهم من ذوي صعوبات التعل   للحد  
 تستهدف التي ةالتدريبي   للبرامج خطيطالت   في تسهم قد التي قترحاتم  ال إلى لالتوص  ة أهمي   -د

 تجاوز تلك الصعوبات. في ةاألهمي   بالغ أثر من له مال   ،مالتعل  تالمذة صعوبات 
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َأهدافَالد راسة:َ-رابعاَا
مستوى  فية األكاديمي  م التعل  بين األطفال العاديين واألطفال ذوي صعوبات تعرف الفروق  -1

أحرف ، أسماء المكان، أسماء اإلشارة، استخدام الضمائر المنفصلة) ةر  لمورفيمات الح  ا تحصيل
 ( وفق االختبار الم صم م لهذا الهدف.الجر

مستوى  فية األكاديمي  م بين األطفال العاديين واألطفال ذوي صعوبات التعل  تعرف الفروق  -2
التثنية ، زمن الفعل، الضمائر المتصلة، استخدام التذكير والتأنيثم قي دة )مات اللمورفيا تحصيل
م م لهذا الهدفوالجمع  .( وفق االختبار الم ص 

 تعر ف الفروق بين الذكور واإلناث من ذوي صعوبات التعل م في المستوى المورفولوجي للغة. -3
ل إلى مجموعة من التوصيات التي قد ت غني  -4 البحث في مجال صعوبات التعل م عموما ، التوص 

 وصعوبات الل غة على وجه الخصوص.
 

 :الد راسةَمنهجَ-خامساَا
 ."Analytic- Descriptive Approach"حليليالت   الوصفيالمنهج 

 

َ:عي نةَالد راسةَ-سادساَا
من التعليم ( تلميذا  وتلميذة من مستوى الص ف  الث اني 86تكو نت عي نة الد راسة الحالي ة من )

األساسي، تم  اختيارهم من عدة مدارس للحلقة األولى للتعليم األساسي في محافظة مدينة 
إناث(، باإلضافة إلى  14 –ذكور  29( من التالميذ العاديين )43السويداء، م قس مين بالتساوي )

إناث(، وقد تم   14 –ذكور  29( تلميذا  وتلميذة )43عي نة من ذوي صعوبات التعل م قوامها )
شخيصي ليل الت  الد  تشخيص عي نة ذوي صعوبات التعل م وفق مجموعة معايير تشخيصي ة واردة في 

، و تم  تحديد (DSM-IV-TR 2000ة الطبعة الرابعة المعدلة )واإلحصائي لالضطرابات العقلي  
 تجانس ك ال العي نتين في م تغي رات )العمر، الجنس، درجة الذ كاء، البيئة التعليمي ة(.

 

َأدواتَالد راسة:َ-سابعاَا
 منها وقد تم استخدام مجموعة من األدوات 

تقنين وتعريب  "1981 ،مايكلبست"ة لي عن الصعوبات التعليمي  م تقدير الكشف األو  سل   -1
 ."2005 ،الشريف"
 ."2004 ،رحمة"لرافن( تقنين وتعريب  المصفوفات المتتابعةكاء )الذ  اختبار  -2
( سنة 7،11إلى  5،6غة لدى األطفال من عمر بين )تحديد المستوى المورفولوجي لل   اختبار -3

 )إعداد الباحثة(.
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 الد راسة:نتائجَالم عالجةَاإلحصائي ةَلفرضياتََ-ثامناَا
انيَالثَ َفَ الصَ َيذتالمبينَللةََدَ الااَعندَمستوىَإحصائيَ َماَمنَفرقَدالَ  :األولىةَالفرضيَ َ-1

(َوفقَالختبارَلمورفيماتَالحرة)اَمستوىَتحصيلَفياألساسيَمنَالتعليمَ
 مَلهذاَالهدفَضمنَمجموعتينَ)عاديين،َذويَصعوباتَالتعلم(.صمَ المَ 

 فياألساسي  من التعليم انيالث   ف  تالمذة الص  بين فرق دال  إحصائيا  بي نت النتائج ظهور 
تين م لهذا الهدف ضمن مجموعصم  ( وفق االختبار الم  لمورفيمات الحرة)ا مستوى تحصيل

 )عاديين، ذوي صعوبات التعل م(، حيث كان الفرق لصالح الت المذة العاديين.
ََالفرضي ةَالث انية:َ-2 َإحصائيااَعندَمستوىَالد للةَ َمنَفرقَدال  َبينَما تالميذَالص ف 

مقيدة(َلمورفيماتَال)اَمستوىَتحصيلَفياألساسيََمنَالتعليمَالث اني
َذويَ َ)عاديين، َمجموعتين َضمن َالهدف َلهذا َالم صم م َالختبار وفق

 صعوباتَالتعلم(.
 فياألساسي  من التعليمانيالث   ف  الص  تالمذة بين فرق دال  إحصائيا  بي نت النتائج ظهور 

تين م لهذا الهدف ضمن مجموعصم  ( وفق االختبار الم  مقيدةلمورفيمات ال)ا مستوى تحصيل
 ، حيث كان الفرق لصالح التالمذة العاديين.)عاديين، ذوي صعوبات التعل م(

انيَالثَ َفَ الصَ َيذتالمبينَللةََدَ الإحصائيااَعندَمستوىََماَمنَفرقَدالَ َالثالثة:َةالفرضيَ َ-3
َ َوفقََفياألساسي َالكلية( َ)الدرجة َللغة َالمورفولوجي المستوى

َالمَ  َذويَصمَ الختبار َ)عاديين، َمجموعتين َضمن َالهدف َلهذا م
 صعوباتَالتعلم(.

 مستوىال فياني األساسي الث   ف  تالمذة الص  بين فرق دال  إحصائيا  بي نت النتائج ظهور 
تين )عاديين، م لهذا الهدف ضمن مجموعصم  وفق االختبار الم  لل غة )الدرجة الكلية(  المورفولوجي

 ، حيث كان الفرق لصالح التالمذة العاديين.ذوي صعوبات التعلم(
 4-ََ َالر ابعة: َدالَ الفرضي ة َفرق َمن ََما َمستوى َعند َدَ الإحصائياا َ َللة َفَ الصَ َيذتالمبين

َالتعليمَانيالثَ  َالتعلَ َمن َصعوبات َذوي َمن َاألساسي مستوىََفيم
َاَتحصيل َالمَ الحرة)لمورفيمات َالختبار َوفق َتبعاَاصمَ ( َالهدف َلهذا م

 رَالجنسَضمنَمجموعتينَ)ذكور،َإناث(.تغيَ لمَ 
األساسي  من التعليم انيالث   ف  تالمذة الص  بين فرق دال  إحصائيا  بي نت النتائج عدم ظهور 

م لهذا صم  ( وفق االختبار الم  الحرة)لمورفيمات ا مستوى تحصيل فيم من ذوي صعوبات التعل  
 .ر الجنس ضمن مجموعتين )ذكور، إناث(تغي  الهدف تبعا  لم  
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عندَمستوىََماَمنَفرقَدالَ الفرضي ةَالخامسة:ََ-5 انيَالثَ َفَ الصَ يذَتالمبينَللةََدَ الإحصائياَا
َ َالتعليم َالتعلَ من َصعوبات َذوي َمن َاألساسي َتحصيلَفيم َمستوى

َا َالمَ مقيدةال)لمورفيمات َالختبار َوفق َلمَ صمَ ( َتبعاا َالهدف َلهذا رَتغيَ م
 الجنسَضمنَمجموعتينَ)ذكور،َإناث(.

األساسي  من التعليم تالمذة الصف الثانيبين فرق دال إحصائيا  بي نت النتائج عدم ظهور 
م لهذا صم  ( وفق االختبار الم  مقيدةال)لمورفيمات ا مستوى تحصيل فيمن ذوي صعوبات التعلم 

 .ر الجنس ضمن مجموعتين )ذكور، إناث(تغي  الهدف تبعا  لم  
انيَالثَ َفَ الصَ َيذتالمبينَللةَدَ الإحصائيااَعندَمستوىََماَمنَفرقَدالَ الفرضي ةَالس ادسة:ََ-6

المستوىَالمورفولوجيََفيمَاألساسيَمنَذويَصعوباتَالتعلَ منَالتعليمَ
َالمَ للَ  َالختبار َوفق َالكلية( َ)الدرجة َلمَ صمَ غة َتبعاا َالهدف َلهذا رَتغيَ م

 الجنسَضمنَمجموعتينَ)ذكور،َإناث(.

األساسي  من التعليم انيالث   ف  تالمذة الص  بين فرق دال  إحصائيا  بي نت النتائج عدم ظهور 
م صم  وفق االختبار الم  المورفولوجي لل غة )الدرجة الكلية( مستوى ال فيم من ذوي صعوبات التعل  

 .ر الجنس ضمن مجموعتين )ذكور، إناث(تغي  لهذا الهدف تبعا  لم  
 

وتم ت مناقشة النتائج في ضوء الواقع الميداني الذي أحاط بالد راسة الحالي ة، كما تم ت 
لى الد راسات الس ابقة الشبيهة في بعض مناقشة النتائج بالعودة إلى األدب الن ظري وبالعودة إ

جوانبها بالد راسة الحالي ة، كما تم  تقديم مجموعة من التوصيات من صميم ما توص لت إليه الد راسة 
 تم  تقديم مجموعة من البحوث الم قت ر حة التي قد ت غني نتائج الد راسة الحالي ة.و الحالي ة من نتائج، 
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Abstract 

First- Study introduction and problem: 
Learning disabilities are of the relatively new domains in the field of the 

handicapped special education, which appeared at the hands of (Samuel Kirk, 

1968). Since then, learning disabilities have gained the attention of many 

specialists in medicine, psychology, and education. That is because there were 

children who suffered from academic failure although there was not any 

remarkable external aspect which indicated to any case of mental retardation 

or hearing, visual, or kinetic handicap. What makes the cases of learning 

disabilities hard to diagnose is the similarity between the external aspects of 

both normal individuals and those with learning disabilities. When we try to 

investigate the reasons behind underachievement of learning-disabled 

individuals, we notice that they have mild or above-mild mental abilities that 

qualify them to be of high achievement. However, their academic 

achievements are below what is expected from them, and they need a longer 

time to achieve the instructional objectives compared to normal individuals of 

the same age and level of mental abilities. In addition, it does not seem that the 

(cultural, economic, social,…) environment affects these academic difficulties. 

That is, neurological malfunction is one of the most important factors that 

cause those learning disabilities. In other words, learning-disabled students’ 

performance in the academic subjects of reading, writing, written expression, 

or mathematics, when measured using standardized normative individual tests, 

shows that the examinee’s performance is below the expected level, which 

indicates that there is discrepancy between aptitude and achievement. 

On the other hand, diagnosing (oral language disorders) and (expressive 

language disorders) shows that the most important problems related to oral 

language disorders (the subject of the present study) are hose problems related 

to syntax, as well as problems related to morphology that is associated with 

grammar and syntax. That is, oral language disorders students may commit 

mistakes related to the time if the verb during the speech, such as talking about 

something that happened in that past using the present time. They also face 

problems related to possessive form, comparative forms, expressing events 

sequence…. 

Many studies show that reading and writing learning disabilities are of 

the most important and most common academic learning disabilities. The most 

important primary reasons behind academic failure in them are oral language 

disorders. That is, (80%) of students of reading and writing learning 

disabilities suffer from oral language disorders and speech disabilities. And 

they are about (10% to 15%) of basic education students in general (CBC 

News Canada, 2007). 

Various studies indicated that diagnosing academic learning disabilities 

of reading and writing through diagnosing developmental disabilities of oral 
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language behind them leads to positive results on both the short term and long 

term. In other words, there is a consensus among a considerable number of 

workers with reading and writings learning-disabled students that if the 

normal student is in the fifth grade, he will have a sound oral linguistic storage 

of the fifth grade level. However, if the reading or writing disabled-student is 

of the fifth grade level, his oral linguistic storage will be of the second or third 

grade level at best. Undoubtedly, oral language and speech are greatly 

influenced by the child’s deviation from the normal development and sound 

growth, which inevitably makes him of special needs. Based on that, we 

consider learning-disabled individuals one of the categories that clearly show 

a defect in one or more of oral language levels. That is, they often suffer from 

difficulties on the (morphological) level; mostly, they suffer from difficulty in 

hearing the subtle differences of language voices, which leads them to 

difficulty in acquiring skills of identifying words. In addition, they face 

problems on the syntax level (time of speech, possessiveness and comparative 

forms, masculine and feminine, prepositions, demonstrative pronouns, 

singular and dual and plural…). 

The researcher believes that the (morphological level) of language 

re[resents one of the linguistic levels that are affected by academic learning 

disabilities of elementary school students. Moreover, the attempt to compare 

language (morphological) level defects of learning-disabled students to those 

of normal students may contribute to the identification and depth of these 

disabilities, as well as building the training programs that suit their special 

needs. Due to the researcher’s direct dealing with learning-disabled students in 

merging schools of basic education, there was a need to conduct this study. 

That is, the researcher noticed that the linguistic problems appeared clearly 

among reading and writing learning-disabled students during their linguistic 

interaction with their normal peers at school. In other words, there were many 

problems in the language (morphological) level, in particular, which reflects 

negatively on their learning and daily communication. These problems are 

defect in using long, complicated, or abstract sentences, defect in using correct 

linguistic grammar, expressions, and words, defect in perceiving the social 

context of the language, and defect in following the subject and choosing the 

correct words. Due to the lack of Arab studies dealt with these linguistic, 

especially (morphological) problems, to contribute to the helping programs 

and the proper plans to improve the linguistic performance of basic education 

students with learning disabilities, and to limit their negative effect on their 

academic achievement and social interaction, the researcher tended to study 

the (morphological) problems of students with academic learning disabilities 

by comparing them to normal children during their usage of language. 

According to what has been mentioned, we can identify the problem of the 

present study in the following primary question: What is the language 
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morphological level of children with academic learning disabilities? And are 

there differences between them and their normal peers in these problems ?. 

Second- Study questions: 
The following sub-questions are derived from the primary question 

indentified in the study problem and its justifications: 

The first question: Are there differences between basic second grade 

students in the level of achieving free morphemes (using separate pronouns, 

nouns of place, demonstrative pronouns, prepositions) according to the test 

designed for this objective within two groups (normal students, students with 

learning disabilities) ?. 

The second question: Are there differences between basic second grade 

students in the level of achieving bound morphemes (using the masculine and 

the feminine, the time of the verb, connected pronouns, singular and dual and 

plural) according to the test designed for this objective within two groups 

(normal students, students with learning disabilities) ?. 

The third question: Are there differences between basic second grade 

students in the morphological level of language (the whole grade) according to 

the test designed for this objective within two groups (normal students, 

students with learning disabilities) ?. 

The fourth question: Are there differences between basic second grade 

students with learning disabilities in the level of achieving free morphemes 

(using separate pronouns, nouns of place, demonstrative pronouns, 

prepositions) according to the test designed for this objective according to sex 

variable within two groups (males, females) ?. 

The fifth question: Are there differences between basic second grade 

students with learning disabilities in the level of achieving bound morphemes 

(using the masculine and the feminine, the time of the verb, connected 

pronouns, singular and dual and plural) according to the test designed for this 

objective according to sex variable within two groups (males, females) ?. 

The sixth question: Are there differences between basic second grade 

students with learning disabilities in the morphological level of language (the 

whole grade) according to the test designed for this objective according to sex 

variable within two groups (males, females) ?. 

Third- The importance of the study: 
1- Theoretical importance: 

a- Investigating learning disabilities, in general, and (oral language 

disorders) and (problems with morphology), in particular, in terms of the 

definition, reasons, symptoms, methods of diagnosis and treatment, as well as 

shedding light on the most important previous studies relevant to the present 

study. 

b- The importance of the targeted category in the present study, and they 

are students with learning disabilities and students with learning disabilities in 
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oral language due to their inability to achieve that level expected from them in 

academic achievement and language compared to normal students of the same 

age although they have mental abilities that qualify them for that. 

c- The present study responds to the recent directions of special 

education related to the handicapped that cares about early diagnosis and 

intervention in order to help those with different handicaps to overcome the 

developmental and academic problems they face in order not to be an obstacle 

that hinders their progress in the other academic domains. 

2- Practical importance: 

a- The importance of designing a test to identify language 

(morphological) level of children with learning disabilities that is composed of 

two parts, which benefits the educators, parents, and others who are interested 

in the field of learning disabilities as a developmental handicap in order to 

develop basic reading skills of basic education fourth grade students. 

b- The importance of early detection and intervention to discover and 

treat the handicap, which limits its development. This, in turn, helps the 

individuals of this category to merge them with their normal peers. 

c- The importance of the findings that may benefit parents and workers in 

the field of the handicapped special education to limit the deterioration of the 

reading skills of their learning-disabled children. 

d- The importance of reaching some suggestions that might contribute to 

the planning of training programs that target students with learning disabilities 

due to their great importance in overcoming those difficulties. 

e- The lack of local studies that dealt with comparing students with 

learning disabilities with their normal peers in the language (morphological) 

level in Syria according to the researcher’s knowledge. 

Fourth- The objectives of the study: 
1- Designing a teat to identify the language (morphological) level that is 

composed of two parts that suits students in the second grade of basic 

education, which is used as a primary tool to achieve the study objectives and 

answer its primary and sub-questions. 

2- Identifying the differences between normal children and those with 

academic learning disabilities in the level of achieving free morphemes (using 

separate pronouns, nouns of place, demonstrative pronouns, prepositions) 

according to the test designed for this objective. 

3- Identifying the differences between normal children and those with 

academic learning disabilities in the level of achieving bound morphemes 

(using the masculine and the feminine, time of the verb, connected pronouns, 

dual and plural) according to the test designed for this objective. 

4- Reaching a set of recommendations that enrich the research in the field 

of learning disabilities, in general, and language disorders, in particular. 

Fifth- The study approach: The analytic-descriptive approach. 
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Sixth- The study tools: 
1- Learning disabilities initial detection assessment scale (Michelbest, 

1981), standardization and Arabization by (Alsharif, 2005). 

2- Intelligence test (Raven successive matrix), standardization and 

Arabization by (Rahmah, 2004). 

3- The linguistic morphological level identification test of children 

between (5.6 to 7.11) yeas old (prepared by the researcher). 

Seventh- The sample of the study: 
The sample of the present study consisted of (86) students from the 

second grade of basic education who were chosen from different first cycle 

schools of basic education in the Governorate of Al-Sueidaa, who were 

equally divided into (43) normal students (29 males – 14 females) and (43) 

learning-disabled students (29 males – 14 females). The samples of the 

learning disabled were diagnosed according to diagnostic criteria mentioned in 

the (DSM-IV-TR, 2000). The homogeneity of both samples was identified in 

the variables of (age, sex, intelligence degree, educational environment). 

Eighth- The findings of statistical processing of the study 

hypotheses: 
1- The first hypothesis: There is no statistically significant level at a 

significance level of (0.05) between second grade students of basic education 

in the level of achieving (free morphemes) according to the test designed for 

this objective within two groups (normal students, students with learning 

disabilities). 

The findings showed that there was a statistically significant difference 

between second grade students of basic education in the level of achieving 

(free morphemes) according to the test designed for this objective within two 

groups (normal students, students with learning disabilities), where the 

difference was in favor of the normal students. 

2- The second hypothesis: There is no statistically significant level at a 

significance level of (0.05) between second grade students of basic education 

in the level of achieving (bound morphemes) according to the test designed for 

this objective within two groups (normal students, students with learning 

disabilities). 

The findings showed that there was a statistically significant difference 

between second grade students of basic education in the level of achieving 

(bound morphemes) according to the test designed for this objective within 

two groups (normal students, students with learning disabilities), where the 

difference was in favor of the normal students. 

3- The third hypothesis: There is no statistically significant level at a 

significance level of (0.05) between second grade students of basic education 

in the morphological level of language (the whole grade) according to the test 
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designed for this objective within two groups (normal students, students with 

learning disabilities). 

The findings showed that there was a statistically significant difference 

between second grade students of basic education in the morphological level 

of language according to the test designed for this objective within two groups 

(normal students, students with learning disabilities), where the difference was 

in favor of the normal students. 

4- The fourth hypothesis: There is no statistically significant level at a 

significance level of (0.05) between basic education second grade students 

with learning disabilities in the level of achieving (free morphemes) according 

to the test designed for this objective according to sex variable within two 

groups (males, females). 

The findings showed that there was no statistically significant difference 

between basic education second grade students with learning disabilities in the 

level of achieving (free morphemes) according to the test designed for this 

objective according to sex variable within two groups (males, females). 

5- The fifth hypothesis: The fourth hypothesis: There is no statistically 

significant level at a significance level of (0.05) between basic education 

second grade students with learning disabilities of in the level of achieving 

(bound morphemes) according to the test designed for this objective according 

to sex variable within two groups (males, females). 

The findings showed that there was no statistically significant difference 

between basic education second grade students with learning disabilities in the 

level of achieving (bound morphemes) according to the test designed for this 

objective according to sex variable within two groups (males, females). 

6- The sixth hypothesis: There is no statistically significant level at a 

significance level of (0.05) between basic education second grade students 

with learning disabilities in the morphological level of language (the whole 

grade) according to the test designed for this objective according to sex 

variable within two groups (males, females). 

The findings showed that there was no statistically significant difference 

between basic education second grade students with learning disabilities in the 

morphological level of language (the whole grade) according to the test 

designed for this objective according to sex variable within two groups (males, 

females). 

The findings were discussed in light of field reality which encompassed 

the present study. In addition, the findings were discussed by referring to the 

theoretical literature and the previous studies that are similar in some of their 

aspects to the present study. A set of recommendations were presented based 

on the findings current study reached. And a set of suggested researches were 

presented that might enrich the findings of the present study. 
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 (1) مقَ رَ  قلحَ الم  

 ةي  لمهم العِ اتِ اصَ صَ ين واختِ مِ كِّ حَ سماء الم  أَ 
 

 القسم ةلمي  رجة العِ د  ال مكِّ حَ الم  اسم 

 تربية خاصة دكتورأستاذ  د. غسان أبو فخر

 علم النفس مدِرس د. حسن عماد

 خاصةتربية  مدِرس د. آذار عبد اللطيف

 تربية خاصة مدِرس د. انتصار مقلد

 تربية خاصة مدِرس د. عالية الرفاعي

 لغة عربية مدرس د. راتب سكر
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 (2لحق رقم )الم  
 معل  ات الت  عوبَ ف على ص  عر  والت   شفِ قدير لمايكل بست للكَ مقياس الت  

The Pupil Rating Scale: Screening for Learning Disabilities. 

(Mykelbust, 1981) 

 (2005عريب )جويعد عيد الشريف قنين وت  ت  

 كلية األميرة ثروت
 

 

 مة:علِّ م/ عزيزتي الم  علِّ عزيزي الم  
جود بو   ك  ش  الميذ التي ي  بدئي على حاالت الت  ف الم  عر  شف والت  قياس إلى الك  يهدف الم  

وي رة عادة  بين األفراد ذ  نتش  ة الم  لوكي  صائص الس  من الخ   لقائمة   فقا  و  ة لديهم، مل  حت  م م  عل  عوبات ت  ص  
م، تعل  ها على الم  اق  حديد مدى انطب  ة، وت  دق  ي و  أن  راءة جميع الفقرات بت  رجى ق  م، لذا ي  عل  عوبات الت  ص  

ة اصي  على الخ  جة من أ  در  ت  مسة الم  الخ   ائل  دالب   أحد   مام  ( أ  )قياس بوضع إشارة ة الم  عبئ  ت   ومن ثم  
 وب م  (، 1رجة )دنى الد  ( واأل  5)رجة على الد  قدير األ  ى الت  عط  بحيث ي   (،5حتى  1)من اها دن  إلى أ  

طلوب أكثر عن غيره، انب الم  لميذ في ذلك الج  ة لدى الت  اصي  ر الخ  وف  ( عن درجة ت  ك  ر )برأي  عب  ي  
 قياس  م   في كل   نود  دد الب  م على ع  س  ق  وت   ع  جم  رعي، وت  قياس ف  م   هاية على كل  ات بالن  رج  الد   ب  حس  وت  
 .لي  قياس الك  ، وعلى الم  رعي  ف  
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  اكرة:معي والذ  اب الس  يعَ اًل: االستِ و  أَ 
 احية:ه من نَ بة أمامك، هل ترى أن  الِ ب / الط  الِ ات الط  لوكي  لس   قديركَ وتَ  كَ الحظتِ من خالل م  

 
 :اتمَ لِ عاني الكَ مَ هم فَ 

 ا .د  عيفة ج  ض   عام   لمات بشكل  عاني الك  هم لم  الب على الف  الط   ة  در  ق   -1
 لمات.بعض الك   هم  في ف   عوبة  ص   واجه  ي   -2
 ه.ف  ه وص  مر  ستوى ع  ة لم  ب  ناس  لمات الم  عاني الك  م   م  فه  ي   -3
 ه.ف  ه وص  مر  ستوى ع  م   فوق  لمات التي ت  عاني الك  م   م  فه  ي   -4
 نها.ة م  د  جر  ى الم  لمات حت  عاني الك  م   هم  الية على ف  ه ع  درات  ق   -5

 
 

 :اتعليمَ اع الت  بَ تِّ ا
 

 عطاة له.ات الم  عليم  الت   اع  ب  ات   ال يستطيع   -1

 دة.ساع  ه للم  اجت  ح   سيطة مع  الب   عليمات  الت   ع  ب  ت  ي   -2

 عروفة لديه فقط.الم   عليمات  الت   ع  ب  ت  ي   -3

 د.جي   ها بشكل  باع  ن من ات  مك  ت  ة وي  ل  و  ط  عليمات الم  الت   ر  ك  تذ  ي   -4

 ها.ر  ك  ذ  عليمات وت  باع الت  في ات   الية  ع   ة  در  ق   ر  ظه  ي   -5
 

 

 الم حاَدثة )َفهم  الم ناَقشات الَصفي ة(:

 .في  الص   قاش  حا  في االنتباه للن  ورا  واض  ص  ق   ر  ظه  ي   -1

 على االنتباه. ه  رص  غم من ح  بالر   في  الص   اش  ق  الن   هم  إلى ف   ر  ق  فت  ي   -2

 ه.ع  تاب  ه وي  ف  ه وص  مر  ستوى ع  لم   ناسب  الم   في  اش الص  ق  صغي للن  ي   -3

 ادته منه.ف  واست   في  الص   اش  ق  للن   االنتباه   ر  ظه  ي   -4

 .في  الص   قاشالة في الن  ع  شاركة الف  باالنتباه والم   از  يمت   -5

 
 الذاكرة:
 رة.اك  ديد في الذ  عف الش  الض   ن  عاني م  ي   -1

 كرار.الت   علومات مع  ر الم  ك  ذ  ت   ستطيع  ي   -2

 ه.ف  وص  ع مر ه ستوى م   ب  ناس  ة وت  قبول  علومات م  الم   ر  ذك  ه على ت  درت  ق   -3

 ة.ع  و  ن  ت  علومات الم  ر الم  ك  ذ  على ت   ة  د  ي  ج   ة  در  ق   ر  ظه  ي   -4

 حتوى.فاصيل والم  الت   ر  ك  ذ  ا  على ت  د  الية ج  ه ع  درت  ق   -5
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  ة:غَ الل   -انياً ثَ 
 احية:ن نَ ه مِ ن  رى أَ ك، هل تَ امَ مَ البة الذي أَ الب/ الط  لوك الط  ك لس  قديرِ وتَ  كَ تِ ظَ الحَ الل م  خِ  ن  مِ 
 
 لم راِدَفات:ا
 

 ا .د  عيفة ج  ة ض  وي  غ  ه الل  ات  د  فر  م   -1

د ات ه الل غ وي ة  -2  ة.قبول  م  م فر 

د ات ه الل غ وي ة  -3  ه.ف  ه وص  مر  ستوى ع  بة لم  ناس  م  م فر 

د ات ه الل غ وي ة  -4  ه.ف  ه وص  مر  ستوى ع  م   فوق  ت  م فر 

د ات ه الل غ وي ة  -5  ا .د  ة ج  ني  متازة وغ  م  م فر 
 

 لَقواِعد:ا

 ة.حوي  اء ن  ات أخط  ذ   صة  اق  ال  ن  م  ج   ستخدم  دائما  ي   -1

 ة.حوي  اء ن  ات أخط  ذ   اقصة  ال  ن  م  ج   ستخدم  أحيانا  ي   -2

 ه.ف  ه وص  مر  ستوى ع  لم   بة  ناس  م   ة  ليم  ال  س  م  ج   ستخدم  ي   -3

 ا .د  ج   دة  ي  ة ج  وي  غ  ل   ة  در  ق   ر  ظه  ي   -4

 متازة.م   ورة  بص   ة  ليم  الس   ة  غ  الل   ث  تحد  ي   -5
 

 الم فَرَدات:َتَذك ر 

 طلوبة.ات الم  د  فر  ر الم  ذك  على ت   ادر  ق   غير   -1

 ناسبة له.الم  الم فر د ات  في استعمال   جتهد  ي   -2

 مناسبة لمستوى عمره وصفه.الم فر د ات ه على تذكر درت  ق   -3

 ا .د  دة ج  ي  ج  الم فر د ات ر ذك  قدرته على ت   -4

 ديث.الح  رونة في القة والم  بالط   متاز  ي   -5
 

 :َسرد  الِقَصص

 ة.فهوم  ص الم  ص  الق   رد  على س   ادر  ق   غير   -1

 ها.رتيب  ه وت  أفكار   نظيم  في ت   عوبة  ه ص  واج  ي   -2

 .هف  ه وص  ستوى ع مر  لم  ة ب  ناس  ه م  فكار  نظيم أ  ه على ت  درت  ق   -3

 طة.توس  ه م  ار  فك  نظيم أ  ه على ت  درت  ق   -4

 ها.رتيب  ه وت  فكار  أ   نظيمه في ت  قران  أ   فوق  ي   -5

 



- 137 - 
 

 :ِبَناء  األفَكار

 ورة صحيحة.ها بص  نائ  تة وب  ت  ش  ه الم  فكار  أ   بط  ادر على ر  ق   غير   -1
 حيحة.ورة ص  ها بص  نائ  ه وب  فكار  أ   في ربط   عوبة  ه ص  واج  ي   -2

 ه.ف  ه وص  مر  بة لمستوى ع  ناس  ها م  نائ  ه وب  فكار  أ   بط  ه على ر  درت  ق   -3

 ا .د  دة ج  ي  ها ج  نائ  ه وب  فكار  أ   بط  على ر  ه درت  ق   -4

 متازة.م   ه بدرجة  فكار  أ   ناء  وب   بط  ه في ر  فوق أقران  ي   -5
 

  ة:ام  ة العَ فَ عرِ ثالثًا: المَ 
ن ه مِ ن  رى أَ ، هل تَ كَ امَ مَ البة الذي أَ الب/ الط  ات الط  لوكي  لس   كَ قديرِ وتَ  كَ اتِ ظَ الحَ ن خالل م  مِ 
 ناحية:
 َأهمي ة الَوقت:ِإدرَاك 

 ر.تأخ  ة الوقت فهو دائما  م  همي  شعر بأ  ال ي   -1

 ر.ك  ب  ضور الم  ة الوقت والح  همي  راعي أ  ي   -2

 ه.ف  ه وص  مر  ستوى ع  ب مع م  تناس  ة الوقت ت  همي  دراك أ  ه على إ  درت  ق   -3

 ع.قن  م   ر إال بسبب  خ  تأ  ر وال ي  ك  ب  ضور الم  بالح   م  هت  ي   -4

 نظيمه.قت وت  ة الو  أهمي   دراك  الية على إ  درة الع  بالق   يمتاز   -5

 
 :ِإدرَاك الَمكان

 ألوفة لديه.ماكن الم  األ   دراك  إ   طيع  ست  ال ي   -1

 ألوفة لديه.ماكن الم  في األ   يع  ض  با  ي  غال   -2

 ه.ف  ه وص  مر  ستوى ع  لم   ناسبة  م   ألوفة لديه بصورة  الم   ماكن  األ   درك  ي   -3

 ا .د  دة ج  ي  اكن ج  م  األ   دراك  على إ   هدرت  ق   -4

 اكن.م  األ   دراك  الية على إ  درة الع  متاز بالق  ي   -5

 
 :َثقيل ..( –َبعيد، َخفيف  –َكبير، َقريب  –ِإدرِاك الَعالقات )َصغير

 القات.الع   دراك  على إ   قادر   غير   -1

 عيفة.القات ض  الع   دراك  ه على إ  درت  ق   -2

 ه.ف  ه وص  مر  ستوى ع  مع م   ب  ناس  ت  ت   قبولة  القات م  الع   دراك  ه على إ  درت  ق   -3

 ا .د  دة ج  ي  القات ج  الع   دراك  ه على إ  درت  ق   -4

 متازة.القات م  الع   دراك  ه على إ  درت  ق   -5
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 :َغرب، َجنوب..( –َيسار، َشرق  –َتمِييز االتِّجاهات )َيمين 
 ات.اه  ج  االت   يز  مي  في ت   شديد   عف  عاني من ض  ي   -1

اه ات يز  مي  أحيانا  في ت   ئ  خط  ي   -2  .االت ج 

اه ات  يز  مي  ه على ت  درت  ق   -3  ه.ف  ه وص  مر  ستوى ع  لم   بة  ناس  وم   ة  قبول  م  االت ج 

اه ات  يز  مي  ه على ت  درت  ق   -4  ا .د  دة ج  ي  ج  االت ج 

اه ات  يز  مي  ه على ت  درت  ق   -5  متازة.م  االت ج 
 : ركي  ق الحَ اس  نَ الت   -عاً رابِ 

ن ه مِ رى أن  ، هل تَ كَ امَ مَ البة الذي أَ الب/ الط  ات الط  لوكي  لس   كَ وتقديرِ  كَ ظتِ مالحَ  من خاللِ 
 ناحية:

 الت َسل ق..( -الَقفز  –الر كض  -الت َناس ق الَحركي  الَعام )الَمشي
 ا .د  ج   عيف  ض   ام  الع   ركي  ه الح  ق  ناس  ت   -1

ركي  الع ام   -2  قبول.م  ت ناس ق ه الح 

ركي  الع ام   -3  ه.ف  ه وص  مر  ستوى ع  ب لم  ناس  وم   د  جي  ت ناس ق ه الح 

ركي  الع ام   -4  ا .د  ج   د  ي  ج  ت ناس ق ه الح 

ركي  الع ام   -5  .از  مت  م  ت ناس ق ه الح 
 

ن الِجسمي  :الت واز 

 ا .د  ج   عيفة  ض   سمي  الج   ن  واز  ه على الت  درت  ق   -1
سمي   -2  ة.قبول  م  ق درت ه على الت واز ن  الج 

سمي   -3  ه.ف  ه وص  مر  لمستوى ع   بة  ناس  وم   دة  ي  ج  ق درت ه على الت واز ن  الج 

سمي   -4  ا .د  ج   دة  ي  ج  ق درت ه على الت واز ن  الج 

سمي   -5  ازة.مت  م  ق درت ه على الت واز ن  الج 
 

 :..( جمغيرة الحَ قيقة أو الص  األشياء الد   التقاطِ دين في ة في استخدام اليَ ق  ة )الدِ دوي  اليَ هارات المَ 

 ا .د  عيفة ج  ديه ض  ي   ه في استخدام  درت  ق   -1

 قبولة.م  ق درت ه في استخدام  ي ديه  -2

 ه.ف  ه وص  مر  ستوى ع  بة لم  ناس  دة وم  ي  ج  ق درت ه في استخدام  ي ديه  -3

 ا .د  دة ج  ي  ج  ق درت ه في استخدام  ي ديه  -4

 ازة.مت  م  ق درت ه في استخدام  ي ديه  -5
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  :اعي  واالجتمَ  خصي  الش   لوك  الس   -ساً خامِ 
ن ه مِ رى أن  ، هل تَ كَ امَ مَ بة الذي أَ الِ الب/ الط  ات الط  لوكي  لس   كَ قديرِ وتَ  كَ ظتِ الحَ ن خالل م  م
 ناحية:

ن:  التع او 

 .ف  الص   داخل   اإلزعاج   ب  سب  دائما  ي   -1
 ديث.ع اآلخرين في الح  قاط  با  ما ي  ال  غ   -2

 ه.ف  ه وص  مر  ستوى ع  بة لم  ناس  عاون مع اآلخرين م  ه على الت  درت  ق   -3

 ا .د  دة ج  ي  عاون مع اآلخرين ج  ه على الت  درت  ق   -4

 ازة.مت  عاون مع اآلخرين م  ه على الت  درت  ق   -5
 

 :والت ركيزاالنِتَباه 

 ا .د  ج   ة  عيف  ض   ركيز  والت   باه  ه على االنت  درت  ق   -1
 .ة  قبول  م  باه  والت ركيز  ق درت ه على االنت   -2

 ه.ف  ه وص  مر  ستوى ع  مع م   ب  ناس  ت  وت   دة  ي  ج  باه  والت ركيز  ق درت ه على االنت   -3

 ا .د  ج   دة  ي  ج  باه  والت ركيز  ق درت ه على االنت   -4

 ازة.مت  م  باه  والت ركيز  ق درت ه على االنت   -5
 

 :الت نِظيم

 ا .د  عيفة ج  ض   نظيم  ه على الت  درت  ق   -1

 ه.ال  عم  أ   نظيم  في ت   م  هت  ال ي   -2

 .ة  قبول  م  ق درت ه على الت نظيم   -3

 ه.ف  ه وص  مر  ستوى ع  مع م   ب  ناس  ت  ت  و  دة  ي  ج  ق درت ه على الت نظيم   -4

 ازة.مت  م  ق درت ه على الت نظيم   -5
 

  يرات في نظام الَحياة الَيومي ة..(غيفلة، تَ حلة، حَ ة )رِ ديدَ ف الجَ واقِ فات في المَ ر  صَ الت  

 ديد.الش   عال  له االنف   ب  ب  س  ت   ة حيث  ديد  ف الج  واق  الم   مع   ف  ر  ص  الت   ستطيع  ال ي   -1

 ة.عيف  ض   ة  رج  د  ة ب  ديد  الج   ف  واق  للم   ستجيب  ي   -2

ديد ة ي ستجيب  للم واق ف   -3 ة  الج   ه.ف  ه وص  مر  ستوى ع  لم   بة  ناس  م  ب د رج 

ة  ي ستجيب  للم واق ف  الج   -4  دة.ي  ج  ديد ة ب د رج 

ة  ي ستجيب  للم واق ف  الج   -5  ازة.مت  م  ديد ة ب د رج 
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 :الَتقب ل االجِتَماعي  

 اآلخرون. هل  قب  ت  ي  ال  -1
 ه اآلخرون.ل  تحم  أحيانا  ي   -2

 قبولة.م   ة  رج  د  ب   ه اآلخرون  ل  قب  ت  ي   -3

 دة.ي  ج   ة  رج  د  ب   ه اآلخرون  حب  ي   -4

 متازة.م   ة  رج  د  ب   ه اآلخرون  ب  ح  ي   -5
 

 الَمسؤولي ة:

 ة.سؤولي  ل الم  حم  على ت   ادر  ق   غير   -1
 ة.سؤولي  ل الم  حم  ت   ب  جن  ت  ي   -2

 ه.ف  ه وص  مر  ستوى ع  بة لم  ناس  ة الم  سؤولي  الم   ل  حم  ت  ي   -3

 دة.ي  ة ج  رج  د  ة ب  سؤولي  الم   ل  تحم  ي   -4

 ة.سؤولي  ل الم  حم  ماس في ت  ة والح  بادر  الم   روح   ر  ظه  ي   -5
 

 الَواجب: إنَجاز  

 وجيه له.ساعدة والت  ر الم  وف  ه مع ت  ات  ب  اج  و   از  بإنج   ال يقوم   -1
ب ات ه از بإنج   نادرا  ما يقوم   -2  وجيه له.ساعدة والت  ر الم  وف  مع ت  و اج 

ب ات ه از بإنج   يقوم   -3  قبولة.ورة م  ة منه بص  طلوب  الم  و اج 

ب ات ه از بإنج   يقوم   -4  ا .د  دة ج  ي  ورة ج  ة منه بنفسه وبص  طلوب  الم  و اج 

 ازة.مت  ورة م  وبص   طلوبة منه بنفسهات الم  ب  اج  از الو  بإنج   يقوم   -5
 

 :الل َباَقة  مع اآلَخرين

 رين.ب مع اآلخ  هذ  غير م   -1
 رين.شاعر اآلخ  راعي م  غالبا  ال ي   -2

 رين.ا  مع اآلخ  قبولة اجتماعي  ات غير م  لوكي  أحيانا  س   ر  ظه  ي   -3

 دة.ي  ة ج  رج  د  رين ب  اآلخ   شاعر  م   حترم  ي   -4

 رين.متاز مع اآلخ  الم   لوك االجتماعي  بالس   م  ز  لت  ي   -5
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 (3)م قَ ق رَ لحَ الم  
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 (4)م قَ رَ  ق  لحَ الم     
 

 
 
 

ال طفَ دى األَ غة لَ ستوى المورفولوجي لل  الم   حديدِ تَ  ار  بَ اختِ 
 ةنَ ( سَ 7،11إلى  5،6) الع مر ن  مِ 

 

 

 

 
 

 

 شقيرشفيق دلين : مَ ثةاحِ البَ  إعداد  
 
 

 ةــــالهوارن و افـن معمرالدكتور:  إشراف  
 فسالن   سم علمِ في قِ  ساعد  م  ال ستاذ  األ   
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 :ةام  عَ  ادات  إرشَ  -●
 ...ة  صَ احِ عزيزتي الفَ ... ص  احِ عزيزي الفَ 

الميذ من ال والت  األطف   ب  ناس  ة لي  غ  ستوى المورفولوجي لل  حديد الم  ت   باراخت   صميم  ت   م  ت  
 ة  اس  ر  الد   حقيق أهداف  لت  ة رعي  بات الف  طل  ت  الم   حد  ( سنة، وذلك كأ  7،11إلى 5،6بين ) مر  ع  

عوبات ص   وي  ذَ  غة لدى األطفالِ المورفولوجي لل  ستوى الم   ة  راسَ دِ ة تحت عنوان: )وم  وس  الم  
 قويماجستير في تَ المَ  رجةِ على دَ  صولِ للح   ة  مَ د  قَ م   ة  الَ سَ / رِ اديينة والعَ م األكاديمي  عل  الت  

 (.الكالم والل غة
 ما:رعيين ه  ين ف  بار  من اخت   ن  و  تك  ي   بار  االخت   لذلك فإن  

 ةر  لمورفيمات الح  ا حصيلفي ت   ةغ  ستوى )المورفولوجي( لل  الم   حديد  ت   ار  ب  اخت  : ل  و  األ   سم  الق  
 (.ر  الج   ف  حر  ، أ  ارة  اإلش   اء  كان، أسم  الم   اء  ، أسم  ةل  ص  نف  الم   مائر  الض   استخدام  جاالت )في م  

لمورفيمات ا حصيلفي ت   غةستوى )المورفولوجي( لل  الم   حديد  ت   بار  اخت  اني: الث   سم  الق  
اد ة، اإلفر  ل  ص  ت  مائر الم  عل، الض  من الف  ، ز  نيثأ  ذكير والت  الت   استخدام  جاالت )دة في م  قي  م  ال

 مع(.ثنية والج  والت  
 ل  ب  من ق   طبيق  الت   هولة  بس   نود  نه من ب  م  تض  رعيين وما ي  بقسميه الف   بار  االخت   ز  تمي  وي  

 ع  وق  م   ن  بي  داء ي  لل   صفي  و   قدير  ها إلى ت  حويل  ام وت  جات الخ  ر  استخراج الد   هولة  ، وبس  ص  اح  الف  
 ن  ضم  ت  نتمي إليها، والتي ت  ة التي ي  مري  جموعة الع  ة للم  سب  لميذ( بالن  فل أو الت  )الط   حوص  المف  

في  ا  د  ج   ف  خل  ت  م   إلى ،المورفولوجيةهارات ا  في الم  د  ج   ق  تفو  اوح بين )م  تر  ستويات ت  مسة م  خ  
 ة االختبار  بإدار   الذي يقوم   ص  اح  على الف   ب  ج  تو  موما  ي  ع   هارات المورفولوجية(، ولكن  الم  

 باآلتي: ل  مث  ت  طبيق، والتي ت  الت   ات  إجراء   خاذ  في ات   وع  ر  الش   بل  ة ق  ق  الية بد  ات الت  عليم  ة الت  راء  ق  
م، أو قيي  ياس والت  جال الق  في م   عة  واس   برات  لديه خ   تكون   احص أن  على الف   ب  وج  ت  ي   -1

 ل  حم  قين، أو ي  و  ع  فس الم  قين، أو علم ن  و  ع  ة بالم  اص  ة الخ  ربي  ة، أو الت  ربي  فس، أو الت  علم الن  
 ة..إلخ،واالجتماعي   ة  ربوي  والت   ة  فسي  دمات الن  في الخ   ط  س  تو  م   عهد  ستوى م  من م   ا  علمي   ؤهال  م  

 ذ  بار، وال يأخ  من االخت   ام  الع   دف  اله   ب  ستوع  لكي ي   ة  قاف  والث   عي  من الو   رجة  على د   ويكون  
طفال أ   جموعة  أو م   ن  ي  ع  م   فل  عليها ط   حصل  مكن أن ي  ة التي ي  ف  تطر  ات الم  رج  الد   ب  عص  بت  
 نة.ي  ع  م   قافةين أو ث  أو د   رق  نتمون إلى ع  ي  

ريقة نود وط  ة، واستطالع الب  ق  د  عليمات االختبار ب  ة ت  راء  ق   احص  على الف   ب  ج  تو  ي   -2
ام رجات الخ  الد   مع  ريقة ج  ب على ط  در  حوص، والت  هة للمف  وج  عليمات الم  هم الت  ها، وف  طبيق  ت  

جة ر  رعيين وللد  ين الف  بار  من االخت   ل  سبة لك  وذلك بالن   ،داء  لل   صفي  و   قدير  ها إلى ت  حويل  وت  
 ة.لي  الك  
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رتيب الذي رعيين بالت  ين الف  بار  من االخت   ل  نود ك  ب   طبيق  احص ت  على الف   ب  ج  تو  ي   -3
 ليل االختبار.د   من  فيه ض   ت  اء  ج  

طبيق ت   بل  فحوص ق  حيطة بالم  ة الم  ائي  ة البيئة الفيزي  ئ  هي  احص ت  على الف   ب  ج  تو  ي   -4
رودة ائدة، ب  رارة ز  عيفة، ح  وضاء، إنارة ض  ات االنتباه )ض  ت  شت  ميع م  ج   زل  ع  نود، ب  الب  

صر(، كي ال مع والب  ما )الس  السي  و فحوص واس الم  ر على ح  ؤث  ت   ن  أ   زائدة..إلخ( التي يمكن  
 فحوص.داء الم  قدير أ  و على ت  طبيق أ  تائج الت  لبا  على ن  س   ات  ت  شت  تلك الم   س  ك  ع  ن  ت  

و مراض أ  أ   ي  أ   ن  عاني م  ال ي   فحوص  الم   ن  أ   ن  ق م  حق  احص الت  على الف   ب  ج  تو  ي   -5
و طبيق أ  ائج الت  ر على نت  ؤث  صر، والتي قد ت  مع والب  الس   ي  ت  اس  على ح   ر  ؤث  ت   ن  أ   ات يمكن  هاب  الت  

 .فحوصداء الم  قدير أ  على ت  
 من  ض   ند  ب   ل  ك   طبيق  اء ت  ثن  أ  في جه( جها  لو  )و   احص  ه الف  ل  قاب  وي   فحوص  الم   جلس  ي   -6
 الن.اب  تق  ان م  ي  رس  ها ك  انب  بج   ة  اول  رعيين على ط  ين الف  بار  االخت  

 روع  الش   بل  ق   رعي  ف   اختبار   ل  طبيق ك  واد ت  وم   دوات  أ   حضير  ت   احص  على الف   ب  ج  تو  ي   -7
 قت.اعة الكثير من الو  إض   تم  فحوص، وذلك حتى ال ي  ه على الم  طبيق  في ت  

روع في بل الش  فحوص ق  ه وبين الم  ة بين  ود  ة وم  ق  ث   القة  ع   ناء  احص ب  ب على الف  ج  تو  ي   -8
داء أ   قدير  وعلى ت   طبيق  على نتائج الت   ابي  ه اإليج  ثر  ، فلذلك أ  رعي  ف   اختبار   طبيق أي  ت  

 فحوص.الم  
ابة على ما ج  زا  عن االستمرار في اإل  اج  ا ع  د  ب   فحوص  الم   بأن   احص  عر الف  ذا ش  إ   -9

رات ت  ف   توزيع   ة، فيمكن  زاجي  ة أو م  الي  انفع   رعيين ألسباب  ين الف  بار  من االخت   أي   نود  ى من ب  ق  ب  ت  
 رات  ت  عضا  من ف  ب   طبيق  الت   ل  ل  تخ  ي   مكن أن  و اثنين، كذلك ي  أ   يوم   دار  طبيق على م  الت  

 قت  و   في أي   ب استراحة  ل  ه ط  ان  مك  بإ   ن  أ   فحوص  الم   إعالم   ، كما يمكن  رويح  أو الت   اء  االسترخ  
 .به برغ  ي  

ب ن  ج  ت   رعي  ف   اختبار   ي  أ   طبيق  ( ت  عد  وب   الل  وخ   بل  احص )ق  على الف   ب  ج  تو  ي   -10
في  خشى االستمرار  ي   ن  إلى أ   فحوص  الم   دفع  ح(، فذلك قد ي  اج  ب أو ن  اس  لمة )ر  استخدام ك  

ات، قدير الذ  ي من ت  ن  تد  ى م  ستو  عاني من م  ي  من ة لدى نود، وخاص  ابة على باقي الب  ج  اإل  
 ف  عر  هو الت   ق  ب  ط  الم   لالختبار   العام   دف  اله   ن  فحوص بأ  للم   د  ؤك  ي   ن  احص أ  لذلك على الف  

 عبة.ص  بدو له والتي ت   د  ي  ج   بشكل  ها متلك  التي ي  ة غوي  هارات الل  م  العلى فقط 
 ،دة(قي  ة والمورفيمات الم  ر  رعيين )المورفيمات الح  ين الف  بار  ال االخت  ك   نود  ة لب  سب  بالن   -11

 فاصيلن في تَ ع  مَ التَ  نكَ مِ  طلوب  ، والمَ ورةً ص   عليكَ  ض  عرِ سأَ  :فحوص  للم   احص  الف   يقول  
، حيحواب الص  الجَ  كَ ه عليك بقولِ طرح  ؤال الذي سأَ ابة على الس  اإلجَ  م  ة، ث  ق  ورة بدِ تلك الص  

 ند.ب   ة بكل  اص  د بالتعليمات الخ  ي  ق  الت   فحوص  الم   ن  م   طلوب  فالم  
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 جريبي  الت   ند  الب   طبيق  رعيين ت  ين الف  بار  االخت   ن  م   ل  احص في ك  على الف   ب  ج  تو  ي   -12
عليمات هما  كافيا  لت  ف   لك  لميذ( قد امت  و الت  فل أ  )الط   فحوص  الم   أن   ق من  حق  أوال ، وذلك للت  

ة، ة االختباري  م  ه  في الم   منه   طلوب  عال  ما هو م  ف   ه قد استوعب  ة، وبأن  حق  نود الال  الب   طبيق  ت  
 ارجي  خ   ل  ام  ع   ي  أ   ثر  أ   زيح  وي   فحوص،الم   داء  قييم أ  في ت   ة  وعي  وض  الم   ق  حق  ي   ع ال  ف   جراء  وهذا إ  

 داء.لل   صفي  قدير الو  من جدول الت  عه ض  وق  حديد م  في ت   ل  خ  تد  ي   ن  أ   مكن  ي  
لم  فحوص  الم   ن  ن له أ  بي  ذا ت  ة إ  حلي  ة الم  هج  لى استخدام الل  إ   جوء  احص الل  للف   مكن  ي   -13

 ن  هو أ   هم  من ذلك، فالم   ير  ة، وال ض  ربي  الع   غة  الل   صيح  ف   طبيق باستخدام  الت   ليمات  تع   فهم  ي  
قدير عزز الت  يا م  مة، ق  ة بد  اري  االختب   ة  هم  منه في الم   طلوب  ما هو م   فحوص  الم   م  فه  ي  

 .دائهوعي أل  وض  الم  
ابة ج  في اإل   ل  ش  وف   ،ة  عب  بنود الص  من ال   ن  عي  ى م  ستو  لى م  إ   حوص  المف   ذا وصل  إ   -14

فحوص الم   ة  ق  ث   ز  عز  ن ي  احص أ  على الف   ب  وج  رعيين، يت  ين الف  بار  من االخت   ي  عنها في أ  
ه، هناك غيرك كثيرون ال ابقِ ن سَ مِ  كثرَ أَ  عب  ة صَ ر  هذه المَ  ؤال  ، الس  َس ال بأَ : فسه بقولهبن  
ابة عن هذه جَ في اإلِ  عوبةً ص   جد  ك سأَ في مثل سنِّ  ا لو كنت  نَ ابة عنه، أَ ستطيعون اإلجَ يَ 

 شل لدىر الفَ شاعِ مَ  زالةِ ي إلِ ؤدِّ ن ت  خرى يمكن أَ ة عبارات أ  ي  و أَ قلق، أَ األسئلة، ال تَ 
 .طفال(غار األ  ة لدى ص  حوص )خاص  المف  

ابة عنه ج  فحوص في اإل  الم   ل  ش  ف   ند  ب   أي   ادة  ع  إ   ل  حاو   ي  ال  احص أ  على الف   جب  ي   -15
ليه مع االلتزام ند الذي ي  لى الب  رعيين، بل عليه االنتقال إ  ين الف  بار  االخت   ن  م   ي  من أ  ض  
و ، أ  حيحة  ص   ابة  ج  اإل   ذا كانت  ( إ  1رجة )حول الد   ائرة  د   ع  وض  ابقة، حيث ت  عليمات الس  بالت  

 .ئة  اط  خ   ابة  ج  اإل   ذا كانت  ( إ  فررجة )الص  حول د   دائرة   ع  وض  ت  
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 ل  امِ والش   هائي  النِّ  قرير  الت  
 فل()الطِّ  فحوصِ عن المَ  ات  علومَ مَ 

 الجنس: ذكر )  ( أنثى )  (…………… سة:در  الم  ………… فل:اسم الط                   
 ……………….نة:الس  ……………. هر:الش  ……….   فل: اليوممر الط  ع                  
  طبيق االختبار:    /    /ل(  )ثاني(  تاريخ ت  ة(  )أو  )روض  : راسي  الد   ف  الص                  

 
 
 

 لبار األو  طبيق االختِ ائج تَ فريغ نتَ دول تَ جَ 
 ةر  المورفيمات الح  

 داءصفي للَ قدير الوَ الت   امرجة الخَ الد   نودرقام البِ أَ  نودعدد البِ  رعيجال الفَ المَ  اسم االختبار

 لاالختبار األو  
 ةر  الح   المورفيمات

 3 سماء اإلشارةأَ 
1 

----- ----- 2 
3 

 4 سماء المكانأَ 

4 

----- ----- 
5 
6 
7 

 4 ف الجرحر  أَ 

8 

----- ----- 
9 

10 
11 

 6 لةصِ نفَ مائر الم  الض  

12 

----- ----- 

13 
14 
15 
16 
17 
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 انيبار الث  طبيق االختِ تائج تَ فريغ نَ دول تَ جَ 
 دةقي  المورفيمات الم  

 داءصفي للَ قدير الوَ الت   امرجة الخَ الد   نودأرقام البِ  نوددد البِ عَ  رعيجال الفَ المَ  اسم االختبار

 انياالختبار الث  
 دةقي  المورفيمات الم  

 2 التذكير والتأنيث
1 

----- ----- 
2 

 4 معثنية والجَ الت  

3 

----- ----- 
4 
5 
6 

 5 علزمن الفِ 

7 

----- ----- 
8 
9 

10 
11 

 6 لةصِ ت  الضمائر الم  

12 

----- ----- 

13 
14 
15 
16 
17 
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 لو  طبيق االختبار األَ تعليمات تَ 
 ة(ر  المورفيمات الح  )

 ة  فهي  ش   ابة  ج  ب إ  طل  ت  ورا  ت  ص  ( بندا  م  17) ن  ضم  ور الذي يت  ب الص  ي  ت  ك  طبيق: مواد الت   -●
 عه.سام  على م   ؤال  الس   احص  لقي الف  لميذ( بعد أن ي  و الت  فل أ  فحوص )الط  الم   ل  ب  من ق  

ها ؤ لاحص م  من الف   ب  ( حقال  ي طل  17) ن  ضم  ت  ي  ام: جات الخَ رَ فريغ الد  دول تَ جَ  -●
ئة( اط  ابة الخ  ج  رجة لإل  د   حيحة( أو )ابة الص  رجة لإلج  د   1فحوص )الم   جابة  إ   سب  ح  ب  

 وفق مفتاح التصحيح.
 احص(هة للفَ ج  وَ صحيح الم  طبيق والت  عليمات الت  )تَ 

الميذ ب األطفال والت  اس  ن  ا  ت  ر  صو  ندا  م  ( ب  17من ) ل  و  األ   ار  ب  خت  اال ون  يتك   احص  عزيزي الف   -1
فحوص في ة للم  غوي  صيلة الل  قيس الح  ، والتي ت  نة( س  7،11-إلى  5،6)ة مري  ة الع  ئ  من الف  

 جاالت كما يلي:ة م  د  ع  
سماء ه بأ  عرفت  دى م  لم   فحوص  للم   ة  غوي  الل   صيلة  الح   قيس  ( ت  3 – 2 – 1ود )نالب   -أ

 اإلشارة.
ه عرفت  دى م  فحوص لم  ة للم  غوي  صيلة الل  قيس الح  ( ت  7 – 6 – 5 – 4نود )الب   -ب

 كان.بأسماء الم  
ه عرفت  دى م  فحوص لم  ة للم  غوي  الل   صيلة  الح   قيس  ( ت  11 – 10 – 9 – 8نود )الب   -ج

 .ر  ف الج  بأحر  
فحوص ة للم  غوي  الل   صيلة  الح   قيس  ت   (17 – 16 – 15 – 14 – 13 -12نود )الب   -د

 ة.ل  ص  نف  ر الم  مائ  بالض   هعرفت  دى م  لم  
ورة مثال اهد في الص  ما ش   ة  ي  م  وتس   حديد  ة ت  باري  ة االخت  هم  فحوص في الم  من الم   طلوب  الم   -2

 ذلك:
 لميذ(.فل أو تِ فحوص )طِ ة على المَ ورَ الص   ضعرِ الى: و األ   ة  طوَ الخ  
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 ورة.ن في الص  مع  تَ افي ليَ قت الكَ الوَ  مفحوَص الَ  عطِ أَ انية: الث   ة  طوَ الخ  
طَوة   سبة جرة بالنِّ قع الش  ورة، أين تَ جانب الص  ؤال الذي بِ فحوص الس  المَ  أ علىالثة: اقرَ الث  الخ 

 للبيت ؟.
 ام البيت(.و )أمَ ل(، أَ ام المنزِ مَ فحوص )أَ المَ  جابةَ ر إِ ظِ ابعة: انتَ الر   ة  طوَ الخ  
فحوص، الم   ع  سام  على م   ؤال  الس   طق  أثناء ن  في  وتي  الص   ج  خر  لك من االنتباه إلى الم   البد   -3

 ة.حلي  هجة الم  و بالل  ة، أ  ربي  غة الع  الل   صيح  بف   طق  والن  
ذا كانت درجة( إ   1عطى لها )حيحة وت  فحوص ص  الم   ة  جاب  إ   بر  عت  ت  نود الب   ميع  في ج   -4

ذا ما إ  ها كذلك، أ  أن   عرت  و ش  أ   ،صحيح  الت  فتاح نوعا  ما مع م   قة  طاب  مت  و   ة  قبول  وم   حيحة  ص  
ه أو أن   ،صحيح  فتاح الت  ال  في م  قاب  لها م   د  ج  ولم ت   ،ة  ض  ام  وغ   مة  به  مفحوص م  ال   جابة  إ   كانت  

 هذا النوع   من   ة  جاب  إ   فإن   ،ورةعنى الص  اللة على م  ارات للد  دين واإلش  الي   ركات  ح   استخدم  
 لة  أسئ   ح  ، اطر  ةجاب  اإل   قدير  ك ت  التي ال يمكن   فقطة دي  االت الح  درجة(، وفي الح   ) ذ  أخ  ت  
عطي . وعندما ي  خبرني أكثر عن ذلكبط ؟ أو أ  عني بالض  ماذا ت  فحوص ة على الم  افي  ض  إ  

فضل األ   واب  الج   ك اختيار  ها، يمكن  ودت  ة في ج  ب  قار  ت  ها م  حيحة لكن  ابات ص  ج  إ   ة  د  حوص ع  المف  
 صحيح.فتاح الت  وجود في م  الصحيحة الم   جابات  اإل   االت  مع احتم   هت  ارب  ق  وم  

 ند  لى الب  إ   قال  االنت   عنه، بل عليك   ابة  ج  في اإل   فحوص  الم   ل  ش  ف   ند  ب   ي  أ   عادة  إ   ل  حاو  ال ت   -5
 .ة  ابق  الس   عليمات  ليه مع االلتزام بالت  الذي ي  

( 4ة عن )قيق  حيحة والد  ابة الص  ج  في اإل   فحوص  الم   ل  ش  عد ف  اختبار ب   ي  أ   طبيق  ت   ف  ق  و  أ   -6
 صحيح(.فتاح الت  سب م  ح  ة )ب  تالي  ت  م   نود  ب  
في  ح  ج  ن   م  ين، ث  ي  تال  ت  ين م  ند  ة عن ب  قيق  حيحة والد  ة الص  اب  ج  في اإل   فحوص  الم   ل  ش  ذا ف  إ   -7

 ليك  ع   ب  ج  تو  ي   ،يني  تال  ت  ين م  ند  ابة عن ب  ج  في اإل   ل  ش  وف   ة  ر  الك   اد  ع  أ   م  ، ث  واحد   ند  عن ب   ابة  ج  اإل  
 فحوص  ليها الم  صل ع  ام التي ح  ات الخ  رج  الد   ب  احس   م  نود، ث  اقي الب  ب   طبيق  ت   ف  وق  ت   ن  أ  
 به. اص  الخ   داء  لل   صفي  الو   قدير  ين الت  عي  مهيدا  لت  ت  
 ة  اد  ع  إ   يمكن   ، حيث  فقط واحد   ند  على بَ  فحوص  ه الم  ب  ك  رت  الذي ي   طأ  الخ   صحيح  لك ت   مكن  ي   -8

 ك  تر  الية في  نود الت  ا الب  م  وقف، أ  الم   قدير  ت   لك   عود  ذ ي  فحوص، إ  للم   ات  لميح  ت   قديم  و ت  أ   ؤال  الس  
 .ستقل  م   عنها بشكل   ابة  ج  حوص اإل  للمف  

مع  فحوص  الم   رجات  د   لة  قاب  بم   اء  د  لل   صفي  و   قدير  إلى ت   ل  و  ح  ام وت  الخ   ات  رج  الد   مع  ج   م  ت  ي   -9
 ما يلي:ا ك  ليه  مي إ  نت  ة التي ي  مري  الع   ة  ة للمجموع  ل  قاب  ة الم  عياري  الم   افات  واالنحر   طات  س  تو  الم  
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 ةر  بار المورفيمات الح  عيارية الختِ ات المِ واالنحرافَ طات سِّ توَ الم   ل  دوَ جَ 
 ( سنوات7،11إلى 7) ( سنوات6،11إلى  6) ( سنوات6إلى  5،6)

 ع م ع م ع م
7،2 1،4 8،3 1،2 12،8 4،3 

 
 ل  اب  ق  ذلك ت   ة، وبعد  الي  الت   ة  عادل  الم   فق  و   اء  د  لل   صفي  و   قدير  ام إلى ت  الخ   ات  رج  الد   حويل  ت   م  ت  وي  

 ة:الي  ة الذ  عياري  الم   جات  ر  الد   ل  دو  مع ج   ة  تيج  الن  
 
 

 
 
 

 ةر  بار المورفيمات الح  ة الختِ الي  ة الذَ عياري  رجات المِ ل الد  دوَ جَ 
 

 داءصفي للَ قدير الوَ الت   ةالي  ة الذَ عياري  رجة المِ الد  
 قفو  تَ م   وما فوق 2+

 عادي 1+
   طسِّ وَ تَ م 

 عيفضَ  1-
 ديدف وشَ لِّ خَ تَ م   وما دون 2-

 
 فحوص(ة للمَ هَ ج  وَ طبيق الم  ات الت  عليمَ )تَ 

 أن   منكَ  طلوب  ور، والمَ الص   نَ مِ  جموعةً مَ  عليكَ  ض  عرِ أَ سَ : فحوص  للم   ص  اح  الف   يقول  
 ورة.الص   عنى تلكَ إلى مَ  شير  ت   ةً لَ م  أو ج   ني كلمةً عطِ ي( أو ت  مِّ )ت سَ 

عليمات ة ت  ي  له أ   م  د  ة ق  ة االختباري  هم  منه في الم   وب  طل  ما هو م   فحوص  الم   م  فه  ذا لم ي  إ  
 م  فهَ ذا لم يَ ة إِ لي  حَ ة المَ هجَ الل   استخدام   لكَ  مكن  ي   حوالِ ميع األَ وفي جَ ة، ب  اس  ن  ا م  راه  ة ت  افي  ض  إ  

 .الفصحى ةربي  غة العَ الل   ة له باستخدامِ مَ د  قَ ات الم  عليمَ فحوص الت  المَ 
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 (ةر  المورفيمات الح  ) لو  ار األَ بَ صحيح االختِ تَ  اح  فتَ مِ 
رقم 

 ندالبَ 
 ؤالالس   ورةالص  

 فحوصه للمَ ج  وَ م  
 حيحةابة الص  االت اإلجَ مَ احتِ 

 درجة( 1)
 ئةاطِ ابة الخَ اإلجَ 
( )درجة 

ند بَ 
 جريبيتَ 

 
 
 
 

 ورة ؟.ماذا ترى في الص  
 رح ؟.شير إلى الجَ كيف ت  

 رحجَ  هذا
 ماءهذه دِ 
 جروحةهذه يد  مَ 

 واوا
 ؤلمم  

 دم..إلخ

 ل )أسماء اإلشارة(و  جال األ  الم  

1 

 
 
 
 

إلى  شير  ورة، كيف ت  رى في الص  ماذا تَ 
 ورة ؟.تاة في الص  الفَ 

 باسِ نَ اسم اإلشارة الم   باستخدامِ  ب  جِ أَ 

 ارَ األزهَ  طف  تقَ تاة   هذه الفَ 
 ارَ األزهَ  قطف  تَ  نت  هذه بِ 

 نت  هذه بِ 
 تاةهذه فَ 

 فتاة
 بنت

 رشا، بسمة..

2 

 
 
 
 

شير إلى ورة ؟، كيف ت  رى في الص  ماذا تَ 
 ورة ؟.جل في الص  الر  

 باسِ نَ باستخدام اسم اإلشارة الم   ب  جِ أَ 

 قيبةحَ جل يحمل هذا الر  
 قيبةحَ م يحمل علِّ هذا الم  

 معلِّ هذا م  
 لج  هذا رَ 

 لج  رَ 
 معلِّ م  

 ارناشبه جَ ي  
 بابا..

3 

 
 
 

 

 ورة ؟.ماذا ترى في الص  
 بث بالحديقة ؟. ن عَ مَ 

 باسِ نَ باستخدام اسم اإلشارة الم   ب  جِ أَ 

 بثوا بالحديقةهؤالء األطفال عَ 
 بثوا بالحديقةهؤالء عَ 

 هؤالء األطفال.
 بث بالحديقةهؤالء من عَ 

 ثوا بالحديقةثالثة أطفال عبَ 
 بثوا بالحديقةعَ 

 يعبثون
باسم، ونادر، وجهاد عبثوا 

 بالحديقة
 اني )أسماء المكان(جال الث  الم  

4 

 
 
 
 

 ورة ؟.ماذا ترى في الص  
 ة بالنسبة للسيارة ؟. ط  أين تقف القِ 

 باسِ نَ باستخدام اسم المكان الم   ب  جِ أَ 

 أمام السيارة
 هنا أمام السيارة

 في األمام
 ةمَ قدِّ في الم  

 هنا
 القطة هنا والسيارة هنا
 خلف، فوق، تحت..

5 

 
 
 
 

 ورة ؟.ماذا ترى في الص  
 ياج ؟. سبة للسِّ فل بالنِّ الطِّ  ف  قِ يَ أين 

 باسِ نَ باستخدام اسم المكان الم   ب  جِ أَ 

 اجيَ خلف السِّ 
 اجيَ هنا خلف السِّ 
 في الخلف

 اجيَ وراء السِّ 

 هنا
 اج هنايَ الطفل هنا والسِّ 

 فوق، تحت، أمام..

6 

 
 
 
 

 ورة ؟.ماذا ترى في الص  
 رة ؟. ت الك  عَ ضِ أين و  

 باسِ نَ باستخدام اسم المكان الم   ب  جِ أَ 

 فوق الخزانة
 هنا فوق الخزانة
 في أعلى الخزانة

 على الخزانة

 هنا
 رة هنا والخزانة هناالك  

 أمام، تحت، بجانب..

7 

 
 
 
 

 ورة ؟.ماذا ترى في الص  
 سبة للزهور ؟. فلة بالنِّ الطِّ  ف  قِ أين تَ 

 باسِ نَ باستخدام اسم المكان الم   ب  جِ أَ 

 بين الزهور
 وسط الزهور

 فيما بين الزهور
 في المنتصف

 هنا
 البنت هنا والزهور هنا
 أمام، تحت، بجانب..
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 حرف الجر(الث )أ  جال الث  الم  

8 

 
 

 
 

 ورة ؟.ماذا ترى في الص  
 باسِ نَ حرف الم  الباستخدام  ب  جِ أَ 

 فل التفاحة من الثالجةأخذ الطِّ 
 أخذها من الثالجة

 من الثالجة
 هنامن 

 يشير بأصبعه )هنا(
 على، في، إلى داخل ثالجة

 أي جواب آخر غير منطقي..

9 

 
 
 

 

 ورة ؟.ماذا ترى في الص  
 باسِ نَ حرف الم  الباستخدام  ب  جِ أَ 

 فل الكتاب إلى المكتبةيعيد الطِّ 
 يعيده إلى المكتبة

 إلى المكتبة
 إلى هنا

 يشير بأصبعه )هنا(
 على، في، من المكتبة

 غير منطقي..أي جواب آخر 

10 

 
 
 
 

 ورة ؟.ماذا ترى في الص  
 مشي التلميذة ؟. تَ  ينَ أَ 

 باسِ نَ حرف الم  الباستخدام  ب  جِ أَ 

 صيفتمشي التلميذة على الر  
 صيفتمشي على الر  

 صيفعلى الر  
 صيفعلى هذا الر  

 يشير بأصبعه )هنا(
 صيفإلى، في، من الر  

 أي جواب آخر غير منطقي..

11 

 
 
 
 

 ورة ؟.ترى في الص  ماذا 
 فلة الزهور ؟. تضع الطِّ  أينَ 

 باسِ نَ حرف الم  الباستخدام  ب  جِ أَ 

 فلة الزهور في السلةتضع الطِّ 
 تضع الزهور في السلة

 تضعها في السلة
 في هذه السلة

 يشير بأصبعه )هنا(
 إلى، على، من السلة

 أي جواب آخر غير منطقي..

 ة(ل  ص  نف  مائر الم  ابع )الض  جال الر  الم  

12 

 
 
 
 

 
 

 ورة ؟.ماذا ترى في الص  
 ماذا تقول البنت للولد ؟. 

 باسِ نَ مير الم  باستخدام الض   ب  جِ أَ 

 الكأس كسرتَ  : أنتَ قالت له
 الكأس كسرتَ  أنتَ 

 هكسرتَ  أنتَ 
 أنتَ 

 أي جواب آخر غير منطقي..

13 

 
 
 
 

 
 

 ورة ؟.ماذا ترى في الص  
 ه ؟. مِّ الولد أل   ماذا يقول  

 باسِ نَ مير الم  باستخدام الض   ب  جِ أَ 

 سر الكأسقال لها: هو من كَ 
 سر الكأسهو من كَ 

 سرههو كَ 
 هو

 أي جواب آخر غير منطقي..

14 

 
 
 
 

 

 

 ورة ؟.ماذا ترى في الص  
 ماذا قال الولد ؟. 

 باسِ نَ مير الم  باستخدام الض   ب  جِ أَ 

 فراشة سمت  قال: أنا رَ 
 فراشة سمت  أنا رَ 

 هاسمت  أنا رَ 
 أنا

 أي جواب آخر غير منطقي..

15 

 
 
 
 

 
 

 ورة ؟.ماذا ترى في الص  
 ماذا قال األوالد ؟. 

 باسِ نَ مير الم  باستخدام الض   ب  جِ أَ 

 من قطف الزهور قالوا: نحن  
 قطفنا الزهور نحن  

 من قطفها نحن  
 نحن

 أي جواب آخر غير منطقي..

16 

 
 

 
 

 
 

 ورة ؟.ماذا ترى في الص  
 ه ؟. مِّ ماذا يقول الولد أل  

 باسِ نَ مير الم  باستخدام الض   ب  جِ أَ 

 رت الكأسسَ قال لها: هي من كَ 
 رت الكأسسَ هي من كَ 

 رتهسَ هي كَ 
 هي

 أي جواب آخر غير منطقي..
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17 

 
 
 
 

 ورة ؟.ماذا ترى في الص  
 ماذا يقول الولد للبنت ؟. 

 باسِ نَ مير الم  باستخدام الض   ب  جِ أَ 

 قال لها: أنِت كسرِت الكأس
 كسرِت الكأسأنِت 

 أنِت كسرته
 أنتِ 

 أي جواب آخر غير منطقي..

 جريبيند الت  البَ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 (1ند )البَ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 (2ند )البَ 
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 (3ند )البَ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (4ند )البَ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 (5ند )البَ 
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 (6ند )البَ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (7ند )البَ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (8ند )البَ 
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 (9)ند البَ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (10ند )البَ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (11ند )البَ 
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 (12ند )البَ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (13ند )البَ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (14ند )البَ 
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 (15ند )البَ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (16ند )البَ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (17ند )البَ 
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 انيبار الث  طبيق االختِ تَ  عليمات  تَ 
 دة(قي  )المورفيمات الم  

 ة  فهي  ش   ابة  ج  ب إ  طل  ت  را  ت  صو  ندا  م  ( ب  17ن )ضم  ت  الذي ي   ور  الص   ب  ي  ت  ك  طبيق: الت  مواد  -●
 ه.ع  سام  م  على  ؤال  الس   ص  اح  لقي الف  ي   لميذ( بعد أن  و الت  فل أ  فحوص )الط  الم   ل  ب  من ق  

ها ص م لؤ  اح  الف   ن  م   ب  قال  ي طل  ( ح  17ن )م  ض  ت  ي  ام: ات الخَ رجَ فريغ الد  تَ  ل  دوَ جَ  -●
ئة( اط  الخ   ة  اب  ج  رجة لإل  د   ة( أو )حيح  الص   ة  اب  درجة لإلج   1فحوص )ة الم  اب  ج  سب إ  ح  ب  
 صحيح.اح الت  فت  م   فق  و  

 (صِ احِ للفَ  ة  هَ ج  وَ الم   صحيحِ والت   طبيقِ الت   ات  عليمَ )تَ 
فال طب األ  اس  ن  را  ي  و  ص  ندا  م  ب   (17اني من )الث   بار  اخت   ن  و  ك  ت  ي   :صاح  زيزي الف  ع   -1

ة غوي  الل   ة  صيل  الح   قيس  ، والتي ت  نة( س  7،11-إلى  5،6)ة مري  ة الع  ئ  الف   ن  الميذ م  والت  
 لي:ما ي  االت ك  ج  م   ة  د  فحوص في ع  لم  ل  

ذكير ه باستخدام الت  عرفت  ى م  مد  فحوص ل  ة للم  غوي  ة الل  صيل  قيس الح  ( ت  2 – 1نود )الب   -أ
 أنيث.والت  

ة ثني  بالت  ه عرفت  ى م  مد  فحوص ل  ة للم  غوي  ة الل  صيل  قيس الح  ت  ( 6 – 5 – 4 -3نود )الب   -ب
 مع.والج  

ى مد  فحوص ل  ة للم  غوي  ة الل  صيل  قيس الح  ت  ( 11 – 10 – 9 – 8 -7نود )الب   -ج
 عل.الف   ن  م  بز  ه عرفت  م  

فحوص ة للم  غوي  ة الل  صيل  قيس الح  ت  ( 17 – 16 – 15 – 14 – 13 – 12نود )الب   -د
 ة.ل  ص  ت  مائر الم  بالض  ه عرفت  ى م  مد  ل  

ورة د في الص  اه  ما ش   سمية  وت   حديد  ة ت  باري  ة االخت  هم  في الم   فحوص  من الم   طلوب  الم   -2
 ذلك: ال  ث  م  

 لميذ(.و تِ فل أَ فحوص )طِ ورة على المَ الص   ض  عرِ اولى: األ   ة  طوَ الخ  
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 ورة.في الص   نَ ع  مَ تَ افي ليَ الكَ  قتَ الوَ  فحوَص المَ  عطِ أَ انية : الث   ة  طوَ الخ  
رى تَ  ةً ضَ رِّ مَ م   م  ورة، كَ الص   انبِ جَ الذي بِ  ؤالَ الس   فحوصِ أ على المَ رَ : اق  ة  ثَ الِ الث   ة  طوَ الخ  

 ورة ؟.في الص  
 

 (.انتَ ضَ رِّ مَ )م   فحوصِ المَ  ابةَ جَ ر إِ ظِ : انتَ ة  عَ ابِ الر   ة  طوَ الخ  
 ع  ام  س  ؤال على م  الس   طق  ن   ثناء  أ  في  وتي  خرج الص  من االنتباه إلى الم   لك   د  الب   -3

 ة.حلي  ة الم  هج  و بالل  ة، أ  ربي  غة الع  الل   صيح  بف   طق  فحوص، والن  الم  
ذا درجة( إ   1عطى لها )وت   حيحة  فحوص ص  الم   ة  اب  ج  إ   ر  ب  عت  ت   نود  الب   ميع  في ج   -4

ا م  ها كذلك، أ  أن   رت  ع  أو ش   ،صحيح  الت   فتاح  م   نوعا  ما مع   ة  ق  اب  تط  وم   ة  قبول  وم   حيحة  كانت ص  
ه أو أن   ،صحيحفتاح الت  ال  في م  قاب  لها م   د  ج  ولم ت   ة  ض  ام  وغ   ة  م  به  فحوص م  ة الم  اب  ج  ذا كانت إ  إ  

 ذ  خ  تأ   وع  هذا الن   ن  م   ابة  إج   ن  ورة فإ  عنى الص  على م   اللة  شارات للد  دين واإل  ركات الي  ح   م  خد  است  
(  وفي ،)ة  إضافي   ة  ل  سئ  أ   ح  ر  ابة، اط  ج  اإل   قدير  ت   ك  مكن  ال ي   فقط التي ة  دي  االت الح  الح  درجة 

عطي كثر عن ذلك. وعندما ي  رني أ  خب  و أ  بط ؟، أ  عني بالض  ت  ماذا فحوص على الم  
فضل األ   واب  الج   يار  اخت   ك  ن  مك  ها، ي  ت  ود  في ج   ة  ب  قار  ت  ها م  كن  حيحة ل  ص   ابات  إج   ة  د  حوص ع  المف  
 صحيح.فتاح الت  في م   ةوجودحيحة الم  ابات الص  ج  اإل   ه مع احتماالت  ت  ب  قار  وم  

إلى  ال  ق  االنت   ليك  ابة عنه، بل ع  ج  في اإل   فحوص  الم   ل  ش  ند ف  ة أي ب  اد  ع  إ   ل  حاو  ال ت   -5
 ة.ابق  عليمات الس  بالت   االلتزام   مع   يه  ل  الذي ي   ند  الب  

ة عن قيق  حيحة والد  ابة الص  ج  في اإل   فحوص  الم   ل  ش  ف   اختبار بعد   ي  طبيق أ  ت   ف  وق  أ   -6
 صحيح(.فتاح الت  سب م  ح  ة )ب  ي  تال  ت  م   نودب   ربعة  أ   (4)

 ح  ج  ن   م  ين، ث  ي  ال  تت  م   ن  ندي  ة عن ب  قيق  حيحة والد  الص  ابة ج  في اإل   فحوص  الم   ل  ش  ذا ف  إ   -7
 ب  ج  تو  ي   ،يني  تال  ت  م   ين  ند  ابة عن ب  ج  في اإل   ل  ش  ة وف  ر  الك   عاد  أ   م  ، ث  احد  و   ند  ابة عن ب  ج  في اإل  

 فحوص  ليها الم  ع   صل  ام التي ح  ات الخ  رج  الد   ب  احس   م  نود، ث  اقي الب  طبيق ب  ت   ف  وق  ت   ن  أ   ليك  ع  
 به. اص  داء الخ  لل   صفي  الو   قدير  ين الت  عي  يدا  لت  مه  ت  

 ن  مك  ي   ، حيث  فقط د  احِ وَ  ند  على بَ فحوص ه الم  كب  رت  الذي ي   أ  ط  الخ   صحيح  ت   لك   ن  مك  ي   -8
ة الي  نود الت  ا الب  م  ، أ  ف  وق  الم   قدير  ت   لك   عود  ي   فحوص، إذ  للم   ات  لميح  ت   قديم  أو ت   ؤال  الس   ة  اد  إع  
 .قل  ست  م   كل  عنها بش   ة  اب  ج  اإل   فحوص  للم   ك  تر  في  

رجات لة د  قاب  بم   داء  لل   ي  صف  و   قدير  لى ت  إ   ل  و  ح  ام وت  الخ   جات  ر  الد   مع  ج   م  ت  ي   -9
مي نت  التي ي   ة  مري  الع   ة  جموع  ة للم  ل  قاب  ة الم  عياري  افات الم  واالنحر   طات  س  تو  الم   مع   فحوص  الم  

 لي:ما ي  ا ك  ليه  إ  
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 دةقي  بار المورفيمات الم  ة الختِ عياري  ات المِ طات واالنحرافَ سِّ توَ ل الم  دوَ جَ 
 ( سنوات7،11إلى7) ( سنوات11،6إلى 6) ( سنوات6إلى  5،6)

 ع م ع م ع م
7،3 1،3 14،8 1،4 19،9 3،6 

 
 ل  اب  ق  ذلك ت   الية، وبعد  لة الت  اد  ع  الم   فق  داء و  لل   ي  صف  و   قدير  ام إلى ت  جات الخ  ر  الد   حويل  ت   م  ت  وي  

 ة:الي  ة الذ  اري  عي  ات الم  رج  الد   ل  دو  مع ج   ة  تيج  الن  
 

 
 
 

 ةر  ة الختبار المورفيمات الح  الي  ة الذَ عياري  جات المِ رَ ل الد  دوَ جَ 
 داءللَ  ي  صفِ قدير الوَ الت   ةالي  ة الذَ عياري  جة المِ رَ الد  

 متفوق وما فوق 2+
 عادي 1+
 متوسط 

 ضعيف 1-
 متخلف وشديد وما دون 2-

 
 

 (فحوصِ للمَ  ة  هَ ج  وَ الم   طبيقِ الت   ات  عليمَ )تَ 
 

 ن  أَ  نكَ مِ  طلوب  ور، والمَ من الص   جموعةً مَ  عليكَ  ض  عرِ أَ سَ : فحوص  للم   ص  اح  الف   يقول  
 ورة.إلى معنى تلك الص   شير  ة ت  ملَ ج  و أَ  مةً لِ كَ  ينِ عطِ ت  ي( أو مِّ )ت سَ 

ات عليم  ت   ة  ي  له أ   م  د  ة ق  باري  ة االخت  م  ه  منه في الم   طلوب  فحوص ما هو م  الم   م  فه  ي   إذا لم  
 م  فه  ي   ذا لم  ة إ  لي  ح  ة الم  هج  الل   مكن لك استخدام  ي   حوال  األ   ، وفي جميع  بةاس  ن  اها م  ر  ة ت  افي  ض  إ  

 ة.ربي  ة الع  غ  الل   صيح  ف   خدام  ة له باست  م  د  ق  ات الم  عليم  فحوص الت  الم  
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 (دةقي  المورفيمات الم  ) انيبار الث  صحيح االختِ اح تَ فتَ مِ 
رقم 

 ندالبَ 
 ؤالالس   ورةالص  

 فحوصللمَ  ه  ج  وَ م  
 ةحيحَ ابة الص  االت اإلجَ مَ احتِ 

 درجة( 1)
 ئةاطِ ة الخَ ابَ اإلجَ 
( )درجة 

ند بَ 
 جريبيتَ 

 
 
 
 

 ورة ؟.ماذا ترى في الص  
 هذا طفل
 طفل واحد
 إنه طفل

 أي جواب آخر غير منطقي..

 أنيث(ذكير والت  ل )الت  و  جال األ  الم  

1 

 
 
 
 

 ورة  ؟.ماذا ترى في الص  
 باسِ نَ باستخدام االسم الم   ب  جِ أَ 

 يلإنه القمر في الل  
 إنه القمر
 هذا قمر

 هالل..إلخ

 بدر
 ليل

 آخر غير منطقي..أي جواب 

2 

 
 
 
 

 ورة ؟.ماذا ترى في الص  
 فلة الزهور ؟. أين تضع الطِّ 

 باسِ نَ باستخدام االسم الم   ب  جِ أَ 

 ةتضع الطفلة الزهور في السل  
 ةتضع الزهور في السل  

 ةتضعها في السل  
 ةفي هذه السل  

 يشير بأصبعه )هنا(
 لبة..في الكيس، في الع  

 أي جواب آخر غير منطقي..

 مع(ثنية والج  اني )الت  جال الث  الم  

3 

 
 
 

 

 ورة ؟.كم طفاًل ترى في الص  
 ماذا يفعلون ؟. 

 باسِ نَ الم   ددِ باستخدام العَ  ب  جِ أَ 

 فالن يلعبانأرى طِ 
 فالن يلعبانطِ 

 فلينطِ 
 فلين اثنينطِ 

اللة يستخدم إشارة اليد للد  
 على عدد األطفال

 أي جواب آخر غير منطقي..

4 

 
 
 

 

 ورة ؟.ة ترى في الص  ضَ رِّ مَ م   م  كَ 
 ؟. تفعالنماذا 

 باسِ نَ دد الم  باستخدام العَ  ب  جِ أَ 

أرى ممرضتان تعالجان 
 المريض

 ممرضتين
 ممرضتين اثنتين

اللة يستخدم إشارة اليد للد  
 على عدد الممرضات

 أي جواب آخر غير منطقي..

5 

 
 
 
 

 ورة ؟.ماذا ترى في الص  
 ن اجتمع في باحة المدرسة ؟. مَ 

 باسِ نَ الم   ددِ باستخدام اسم العَ  ب  جِ أَ 

 مينلِّ عَ اجتمع ثالثة م  
 في الباحة م َعلِّميناجتمع ثالثة 

 م َعلِّمينثالثة 
 مونلِّ عَ اجتمع الم  

اللة يستخدم إشارة اليد للد  
 مينلِّ عَ على عدد الم  

 أي جواب آخر غير منطقي..

6 

 
 
 
 

 ورة ؟.ماذا ترى في الص  
 ارع ؟. في الش   ارة  ي  سَ  م  كَ 

 باسِ نَ الم   ددِ باستخدام اسم العَ  ب  جِ أَ 

 ارات في الشارعأرى أربع سي  
 ارات في الشارعأربع سي  

 اراتأربع سي  
 اراتمجموعة سي  

اللة يستخدم إشارة اليد للد  
 اراتعلى عدد السي  

 أي جواب آخر غير منطقي..

 عل(الف   ن  م  الث )ز  ال الث  ج  الم  

7 

 
 
 
 

 ورة ؟.ماذا ترى في الص  
 فلة  ؟. ماذا فعلت الطِّ 

 باسِ نَ الم   علِ الفِ  منِ زَ  امِ خدَ باستِ  ب  جِ أَ 

 فلة الحليبشربت الطِّ 
 شربت الحليب

 شربت

اللة يستخدم إشارة اليد للد  
 فلةعلى ما فعلته الطِّ 

 أي جواب آخر غير منطقي..
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8 

 
 

 
 

 ورة ؟.ماذا ترى في الص  
 فل اآلن ؟. ماذا يفعل الطِّ 

 باسِ نَ الم   علِ الفِ  منِ زَ  امِ خدَ باستِ  ب  جِ أَ 

فل إلى الموسيقى يستمع الطِّ 
 اآلن

 فل إلى الموسيقىيستمع الطِّ 
 يستمع للموسيقى اآلن

 يستمع للموسيقى

اللة يستخدم إشارة اليد للد  
 فلعلى ما يفعله الطِّ 

 أي جواب آخر غير منطقي..

9 

 
 
 

 

 ورة ؟.في الص  ماذا ترى 
 الميذ ؟. م من الت  علِّ ماذا طلب الم  

 باسِ نَ الم   علِ الفِ  منِ زَ  امِ خدَ باستِ  ب  جِ أَ 

الميذ كتابة م من الت  علِّ طلب الم  
 رس اآلنالد  

 رس اآلنطلب منهم كتابة الد  
 رسأمرهم بكتابة الد  

 رسقال لهم اكتبوا الد  

اللة يستخدم إشارة اليد للد  
 معلِّ الم  على ما طلبه 

 أي جواب آخر غير منطقي..

10 

 
 
 
 

 ورة ؟.ماذا ترى في الص  
 اآلن ؟.  اتضَ رِّ مَ الم   ماذا تفعل

 باسِ نَ الم   علِ الفِ  منِ زَ  امِ خدَ باستِ  ب  جِ أَ 

ات بمساعدة المريض ضَ رِّ مَ تقوم الم  
 اآلن

 ساعدن المريض اآلني  
 ساعدن المريضي  

 يساعدنه

على ما اللة يستخدم إشارة اليد للد  
  اتضَ رِّ مَ الم   تقوم به

 أي جواب آخر غير منطقي..

11 

 
 
 
 

 ورة ؟.ماذا ترى في الص  
 ماذا يفعل األوالد اآلن ؟. 

 باسِ نَ الم   علِ الفِ  منِ زَ  امِ خدَ باستِ  ب  جِ أَ 

 ك اآلنمَ صيدون الس  األوالد يَ 
 ك اآلنمَ صيدون الس  يَ 

 كمَ صيدون الس  يَ 
 صطادونيَ 

لة للدال  يستخدم إشارة اليد 
 على ما يقوم به األوالد

 أي جواب آخر غير منطقي..

 ة(ل  ص  ت  مائر الم  ابع )الض  ال الر  ج  الم  

12 

 
 
 
 

 ورة ؟.ماذا ترى في الص  
صفور  طير الع  ورة ؟، أين يَ رى ليلى في الص  تَ أَ 

 ؟. 
 باسِ نَ ل الم  صِ ت  مير الم  م الض  خدِ ستَ ا

 صفور فورق رأسهاطير الع  يَ 
 رأسهافوق 

 فوقها

 هتا
 يستخدم إشارة اليد

 أي جواب آخر غير منطقي..

13 

 
 
 
 

 ورة ؟.ماذا ترى في الص  
 اد لينقذ ليلى ؟. ي  ماذا فعل الصَ 

 باسِ نَ ل الم  صِ ت  مير الم  م الض  خدِ ستَ ا

 بهاجم الذئ
 هاجمه

 ضرب الذئب
 ضربه

 هكذا
 يستخدم إشارة اليد

 أي جواب آخر غير منطقي..

14 

 
 
 
 

 ورة ؟.ماذا ترى في الص  
ماذا تفعل ليلى وأفراد أسرتها في 

 ورة ؟. الص  
 باسِ نَ ل الم  صِ ت  مير الم  م الض  خدِ ستَ ا

 امعَ يتناولون الط  
  الط َعام يأكلون

ليلى وأفراد أسرتها يأكلون 
 الط َعام

 هكذا
 يستخدم إشارة اليد

 أي جواب آخر غير منطقي..

15 

 
 
 
 

 ورة ؟.ماذا ترى في الص  
ماذا قالت األم ليلى قبل أنت تذهب 

 ة ؟. د  لزيارة الجَ 
مير الم ت ِصل الم َناِسب  اسَتخِدم الض 

 ةد  قالت لها: اذهبي لزيارة الجَ 
 تكد  زوري جَ 

 ةد  ام للجَ عَ خذي الط  
 امعَ خذي لها الط  

 هكذا
 يستخدم إشارة اليد

 أي جواب آخر غير منطقي..

16 

 
 
 
 

 ورة ؟.الص  ماذا ترى في 
 ماذا سألت ليلى للذئب ؟. 

مير الم ت ِصل الم َناِسب  اسَتخِدم الض 

 سألته: ماذا تريد ؟.
 ماذا تريد مني ؟
 ماذا تفعل هنا ؟.
 لماذا تضحك ؟.

 ماذا
 يستخدم إشارة اليد

 أي جواب آخر غير منطقي..

17 

 
 
 
 

 ورة ؟.ماذا ترى في الص  
 ماذا قال الولد للبنت ؟. 

مير الم ت ِصل الم َناِسب  اسَتخِدم الض 

 قال لها: لقد كتبت الوظيفة
 لقد كتبت الوظيفة

 كتبت الوظيفة
 كتب الوظيفة

 هكذا
 يستخدم إشارة اليد

 أي جواب آخر غير منطقي..
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 جريبي  الت   ند  البَ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (1ند )البَ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2ند )البَ 
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 (3ند )البَ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (4ند )البَ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 (5ند )البَ 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 171 - 
 

 (6ند )البَ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (7ند )البَ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (8ند )البَ 
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 (9ند )البَ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 (10ند )البَ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (11ند )البَ 
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 (12ند )البَ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 (13ند )البَ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (14ند )البَ 
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 (15ند )البَ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (16ند )البَ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (17ند )البَ 
 
 

 
 
 
 

 


	0
	1
	ف1 + ف2+ ف3
	الفصل-الرابع-الإطار-الميداني ح
	الفصل-الخامس-عرض-ومناقشة-نتائج-الدراسة-وتوصياتها
	مراجع 1+ ملخص الدراسة ع
	عنوان-الدراسة-باللغة-الأنكليزية
	ملخص-الدراسة-باللغة-الإنكليزية
	ملاحق

