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  :لخصامل

تهدف هذه الورقة البحثية أوال إلى إبراز العالقة املوجودة بين صعوبات التعلم وبنية 

إلى صعوبات  طفلالشخصية التي هي من النوع البيني، بحيث عدم تقمص األب الرمزي يؤدي بال

، هذه املكتسبات املكاني وبالتالي ألناه-وللبعد الزماني لجنابيته في تكوين صورة موحدة لجسمه،

ومنه فقد  األولية التي تؤثر سلبا على تعلمه الحقا ما يؤدي به إلى تطوير صعوبة تعلم أكاديمي...

بما أن عناصر ثالث حاالت تعاني من صعوبات التعلم األكاديمي سعينا إلى اقتراح برتوكول للتكفل ب

تتعلق بشخصية  الطفل الذي يعاني   ذاتيةأساسا إلى تداخل عوامل مشتركة وهي: التكفل ترجع 

املتعلقة  بالعوامل   بيئية، ووالفكري  من صعوبة التعلم واملنحصرة أساسا في البعد الوجداني

إذن فالتشخيص والتكفل ينبعان من هذا ... املحيطة بهذا الطفل السابقة والظروف الحالية

ادماج التيارات فصلهما، أو حصرهما في اتجاه أحادي املنبع، من خالل املنطلق وال يمكن 

السيكوباثولوجية الـخمسة وكذا التيارات التي ترتكز على النمو الشخص ي الفكري الوجداني 

بناء عالقة عالجية مع هذا الطفل، ثم عملية تكوين املفهوم وتقييم  السلوكي وبعدها اقتراح كيفية

 العالج ليكون االنتقال إلى وضع التقنيات العالجية وتقييم النتائج. للمشكل، بعدها تخطيط 

البرتوكول اإلدماجي،   الوجداني،-صعوبات التعلم األكاديمي، النمو الفكري  الكلمات املفتاحية:

 التكفل اإلدماجي.
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Abstract:  
The purpose of this research is first of all to clarify the relation between the learning 

difficulties and the personality structure, which is of the limit state type, therefore the difficulty 

to establish its corporal schema, its lateralization and its temporospatial representation. thus his 

self is due to the non-identification of the symbolic father, note that his primary acquisitions 

have a negative impact on the child's learning later, especially with regard to the academic 

difficulties ... Beyond we propose a protocol care for three children, especially since the 

elements of this care are essentially based on the combination of common factors; individuals, 

which have an affective-intellectual dimension, and other environmental characteristics 

characterized by the child's recent antecedents and conditions ... So the diagnosis and 

management take place through this perspective and can not be separated, or put them in one 

direction; Through the integration of the five (05) psychopathological currents and those which 

rely on individual emotional, intellectual and behavioral development; then to propose how to 

establish a therapeutic relationship with this child, the conceptualization, after the evaluation of 

the problem, then the planning of the treatment and finally the implementation of the 

therapeutic techniques and the evaluation of the results. 

Key words: Difficulties in academic learning, Emotional-intellectual development, Integrated 

protocol, Integrated management. 
 : مقدمة -1

مثل تلك األعراض الخاص  األكاديمي ملاذا يطور أطفال ذوي صعوبات التعلم     

ة عن هذا التطور؟ وهل يمكن انطالقا من تلك بهم؟ ماهي السياقات املسؤول

السياقات التكفل بهؤالء في إطار كل العوامل املسببة واملحيطة وهذا انطالقا من 

 عملية التشخيص؟

في هذا املجال وبالرغم من أن مكتبات كليات التربية بشكل خاص تزخر بالعديد من 

ختصين وممارسين والذين الرسائل والبحوث العلمية التي أعّدت من قبل منظرين وم

وعالج  أجابوا على مثل هذه األسئلة وحاولوا تقديم األفضل من طرق تدريس
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من خالل ما برز من  األكاديمي استخدمت لتحسين تحصيل ذوي صعوبات التعلم

 أنه عادة ما 
ّ
تركز على مصطلحات عديدة سببية وبالتالي عالجية حول املوضوع إال

ال مهما وهو الوجداني الذي يصعب تقويمه من خالل الجانب املعرفي وتتجاهل عام

  السلوك...

واعتمادا على ما سبق فإن إشكالية الدراسة تتمحور حول التساؤل الرئيس ي: هل 

 وجداني في التكفل بذوي صعوبات التعلم األكاديمي؟ -ُيساهم برتوكول فكري 

ة:فرضيات الدراس -2  

ياغة فرضية عامة، وهي على النحو في ضوء مشكلة الدراسة وأهدافها يمكن ص     

 التالي:      

 وجداني في التكفل بأطفال ذوي صعوبات  -رتوكول إدماجي فكري ُيساهم ب

 التعلم.

 وانطالقا من الفرضية العامة تتفرع الفرضيات الجزئية التالية:

ساهم استراتيجيات وجدانية في التكفل بذوي صعوبات التعلم األكاديمي. -1
ُ
 ت

ساهم ا -2
ُ
 ستراتيجيات معرفية في التكفل بذوي صعوبات التعلم األكاديمي.ت

ساهم استراتيجيات تعليمية في التكفل بذوي صعوبات التعلم األكاديمي. -3
ُ
 ت

 الدراسة: أهداف-3

 يلي: فيماأهم األهداف العلمية لهذه الدراسة تتمثل      

لرئيسية الجانب االيتولوجي الخاص بمعاش الطفل واألسباب االتعرف على  -1

 املؤدية إلى صعوبة التعلم األكاديمي. 

( األكاديمي نوع قصور األداء أي السلوك املضطرب )صعوبة التعلمالتعرف على  -2

  الذي يعاني منه هذا الطفل.
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جملة من معرفة والتأكد من مساهمة برتوكول إدماجي مصمم قائم على  -3

صعوبات التعلم الفكرية واألساليب الوجدانية للتكفل بتالميذ  التدريبات

 األكاديمية في مرحلة السنة الرابعة من التعليم االبتدائي.

 أهمية الدراسة: -4

 يلي: فيماتكمن أهمية الدراسة      

 -تبرز األهمية النظرية في كونها من الدراسات العربية وخاصة الجزائرية النادرة -1 

  قائمة على جية إدما التي تهتم بتصميم برتوكوالت –على حّد علمنا واطالعنا

استراتيجيات وجدانية، معرفية وتعليمية للتكفل بذوي صعوبات التعلم األكاديمية 

حديث يعتمد ادماجي ، بمعنى أسلوب في مرحلة السنة الرابعة من التعليم االبتدائي

الفكرية ذات طابع نمائي نفس ي حركي وطابع أكاديمي  أساسا على جملة من التدريبات

 األساليب الوجدانية... وكذا على جملة من

البحث الحالي يسعى إلى املساهمة في إثراء  في حين تتجلى األهمية التطبيقية في أن -2

جانب مهم من مجاالت علم النفس االكلينيكي بشكل خاص من خالل تقديم 

 إدماجي للتكفل بذوي صعوبات التعلم األكاديمي.. برتوكول 

 متغيرات الدراسة ومفاهيمها: -5

 :األكاديمي التعلم باتصعو -1.5

في هذه الدراسة بأنهم مجموعة من  األكاديمي يمكن تعريف صعوبات التعلم     

التالميذ ذوي ذكاء متوسط أو فوق املتوسط، والذين يظهرون تباعدا واضحا بين 

أدائهم املتوقع في القراءة أو الكتابة أو الحساب )كما ُيقاس باختبار الذكاء( وبين 

)كما ُيقاس باالختبار التحصيلي(، وبهذا فُهم ُيعانون من قصور في  أدائهم الفعلي

أدائهم باملقارنة بأقرانهم في نفس العمر الزمني ومستوى الذكاء والصف الدراس ي، مع 
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أنهم ليست لديهم مشكالت حسية )سمعية، بصرية أو حركية( ، وليسوا متخلفين 

 عقليا أو معتلين صحّيا. 

 داني:الوج-النمو الفكري  -2.5

ها تشير إلى      
ّ
يأتي مصطلح الوجدان في علم النفس عموما بألفاظ مختلفة وكل

بلفظ الشعور  نفس املعنى، فُيقال العاطفة، وقد ُيشار له باالنفعال، كما قد يأتي

واالحساس... وكل هذه األلفاظ تدل على الجانب الوجداني املعنوي الذي يشعر به 

الطاقة  عتموضالوجداني في هذه الدراسة هي  -ي ... وُيقصد بالنمو الفكر الفرد

في مناطق العضوية البيولوجية للطفل واملواقف السلوكية التي  وتوظيفها الليبيدية

ومحتوى هذا املصطلح  تنتج عنها في إطار التفاعل بين األنا واملحيط االجتماعي...

)الفمية،   Freudمستمدا من التطور النفس ي الجنس ي للطفل وفقا ملا جاء به فرويد

   Piagetعند بياجيهالشرجية، القضيبية ومرحلة الكمون(  ومراحل النمو الفكري 

 (.ذكاء ملموس غير منطقي، ملموس منطقي، مجرد)

 التكفل اإلدماجي: -3.5

عملية نفسية اجتماعية هادفة ومستمرة لتوعية الطفل بذاته وإكسابه سلوكات      

اندماجه وفعاليته في املجتمع من خالل تطبيق وقيم وخبرات لتحقيق استقالليته و 

برتوكول قائم على إدماج الجانب الفيزيولوجي الذي يمثل السلوك املضطرب الظاهر 

عند طفل السنة الرابعة من التعليم االبتدائي الذي يعاني من صعوبة التعلم 

الطفل  األكاديمي )قراءة أو كتابة أو رياضيات(، والجانب اإليتيولوجي الخاص بمعاش

واألسباب الرئيسية املؤدية لهذه املشكلة ... إذن فهذه العملية ال ترتكز فقط على 

اإلكلينيكي وطريقة العالج، ولكن أيضا على خصائص و اضطرابه أمشكلة املفحوص 
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العالقة العالجية مع األخذ بعين  L’interaction الفاحص واملفحوص وتفاعل  

  ة.الفروق الفردية لكل حال االعتبار 

منهج الدراسة: -6  

.اعتمدت الدراسة على املنهج العيادي القائم على دراسة الحالة       

حاالت الدراسة: -7  

، حيث تتمثل خصائصها من خالل الجدول تكونت هذه الدراسة من ثالث حاالت     

 التالي: 

 الحاالت الجنس العمر إعادة السنة  نوع صعوبة التعلم

 1الحالة  ذكر سنة11 بعة السنة الرا عسر الكتابة

 2الحالة  أنثى سنة 11 مرتين السنة الثانية عسر الحساب

 3الحالة  أنثى سنة 10 السنة الثانية+ الثالثة عسر اإلمالء + عسر الكتابة

-يوضح حاالت الدراسة وخصائصها 1الجدول رقم  -  

لتشخيص:اإلجراءات العيادية ل -8  

:لدراسةأدوات ا -أ  

  سيميولوجية:املالحظة ال -1

إدراك وتسجيل للظواهر النفسية و  مشاهدة عبارة عن عملية مراقبة ووهي 

أن  Chambon.. في هذا املجال أشار شامبو هادف.و بأسلوب عملي منظم مخطط 

 املالحظة السيمائية تكون من خالل:

 مالحظة املفحوص بمعنى فحص لحالته النفسية ومالحظته بكل موضوعية، 

فحوص حيث يتناسب هذا االتجاه مع تطبيق االنصات التعاطفي، املالحظة مع املو 

املالحظة كإكلينيكي بمعنى توجيه املالحظة واالنتباه وكذا أي فهم آلرائه وانفعاالته، 

نحو ذات املفحوص...، أيضا املالحظة من تلقاء الذات، أي االنصات إلى ذات 
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 .Chambon,2010, pه. )املفحوص لتسجيل انفعاالته هو يعبر عن أحاسيسه ووآالم

112). 

املقابلة العيادية نصف موجهة : -2  

وهذا من خالل برتوكول مقابلة شمل بعدين أساسيين، ويمكن اختصرهما في ما 

 يلي:

: من خالل تحديد نوع Questions sémiologiquesأسئلة خاصة باالضطراب  -1

تواتره في االضطراب، أسلوبه، بداية اكتشافه، تطوره حتى اللحظة الراهنة، 

بيئتين مختلفتين، تواجد سلوكات أو اضطرابات أخرى، الدافعية والطرق التي 

 تدعمها...

تاريخ : أسئلة خاصة بQuestions étiologiquesأسئلة خاصة بأسباب االضطراب  -2

 الحالة وكل ما يتعلق بالسوابق الشخصية والعائلية والظروف الحالية. 

االختبارات النفسية: -3  

 فيما يلي:      تمثلت     

استبيان من إعداد وتقنين الدكتور  :استبيان صعوبات التعلم األكاديمي -1.3

فقرة وثالثة أبعاد: البعد األول يشمل  50زيدان أحمد قاسم السرطاوي، ويتكون من 

الصعوبات األكاديمية، أما البعد الثاني يحتوي على الصعوبات اإلدراكية الحركية ، 

الثالث الخصائص السلوكية. وقد تم تعبئة املقياس في هذه  في حين يتضمن البعد

الدراسة من قبل الوالدين، مع اإلشارة أن تقييم درجات الخانات وفقا للمقياس كان 

(، 04(، عالية )03(، متوسطة )01(، منخفضة )01على النحو التالي: منخفضة جّدا )

 (.   05عالية جّدا )
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الستبيان في سياق اكلينيكي وبيداغوجي، يسمح ُيستعمل هذا ا: HIPICاستبيان -2.3

بتقييم الجانب الوجداني للطفل، العالقات الشخصية، الدافعية وسلوك الطفل. 

بند أو جمل بسيطة وقصيرة، موجهة ألولياء الطفل... يتكون  144يتكون من 

 االستبيان من خمسة أبعاد، وهي على النحو التالي: 

 اليالبعد األول: االستقرار االنفع émotionnelle Stabilité : قة بالنفس. ثقلق، ال 

  البعد الثاني: االنبساطيةExtraversion : والخجل. التفاؤل  التعبير، ،الطاقة 

 البعد الثالث: السيطرة Bienveillance اإليثار، الهيمنة، األنانية، الخضوع، عدم :

 االستقرار الحركي.

  البعد الرابع: الخيالImagination داع، الذكاء، الفضول.: اإلب 

: التركيز، املثابرة، الرعاية/ النظام، الدافعية.   Conscienceالبعد الخامس: الشعور 

(Mervielde & Fruyet, 2011). 

مراحل التشخيص: -ب  

الطبي املختص في العوامل  وهذا من خالل البحث مع الفريق  الفحص الطبي: -1

أو الضرورة... ومن املؤكد أن هذا العالج العصبية التي يجب التكفل بها عند الحاجة 

 الكيميائي لن يجعل األطفال يتعلمون بل يجعلهم أكثر قابلية لعملية التعلم. 

من خالل فحص الحالة النفسية للطفل )الوجدانية، املعرفية  _الفحص النفس ي:2

 والسلوكية(، مالحظتها بكل موضوعية وتطبيق االختبارات النفسية.

من املحتمل أن وجود تخلف في النمو، أو خلل في النضج، سري:ص النسق األ فح -3

أو اكتساب خاطئ في عملية التعلم... يؤدي إلى صعوبة التعلم لهذا وجب فحص 

النسق األسري... إذن ألباء أطفال ذوي صعوبات التعلم دورا هاما في تحديد املشكل 

 من جهة ومن جهة أخرى في تقديم الخدمات املختلفة ألطفالهم.
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 يرتكز فحص النسق األسري على ما يلي:

، وهي تلك املعلومات الوصفية الخاصة بحجم معرفة الخصائص األسرية - 1.3

األسرة، مكانة الطفل وترتيبه داخل األسرة، الخلفية الثقافية، املستوى االقتصادي، 

 املستوى االجتماعي، صحة األسرة الجسمية والنفسية، وأساليب املواجهة املتبعة من

 طرف األسرة تجاه هذه صعوبة التعلم الخاصة بالطفل. 

، وُيقصد بها التبادالت بين األم والطفل الذي يعاني ةمعرفة التفاعالت األسري - 2.3

 من صعوبة التعلم، األب والطفل، اإلخوة، واألسرة املمتدة إن ُوجدت.

التفاعالت ( إلى تحديد نوعية 2007وزمالئه ) James Kauffmanأشار جيمس كوفمان 

األسرية بالتماسك والتكيف. ويشير مصطلح التماسك إلى تلك الدرجة التي يكون 

عندها أفراد األسرة الواحدة أحرارا كي يتصرفوا بشكل مستقل... هذا وقد أسفرت 

 Greenنتائج البحوث التي تم إجراؤها في هذا الصدد كتلك التي قام بها قرين 

التعلم يميلون لكي يكونوا أكثر تقديما للحماية  ( أن أباء أطفال ذوي صعوبات1992)

وأيضا معرفة وظائف األسرة من خالل دينامية قلقها على الزائدة ألولئك األطفال... 

 ابنها املصاب ومشاركتها في التكفل بمشكلته...

 فحص البيئة املدرسية:  -4

فحص الفضاء املدرس ي ضروري أثناء عملية تشخيص ذوي صعوبات التعلم 

خالل التعرف على البرامج الدراسية، مضامين التعلم، البيداغوجيا املعتمدة في من 

م وغيرها...  
ّ
      التدريس وأساليب تعامل وتفاعل الطفل مع املعل

 البرتوكول اإلدماجي: –9
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تم إعداد برتوكول إدماجي قائم على نشاطات  التعريف بالبرتوكول اإلدماجي: –1

ة وجدانية للتكفل بذوي صعوبات التعلم األكاديمي، تدريبية فكرية وأخرى عالجي

 وفيما يلي وصف مختصر للبرتوكول:

هو برنامج مصمم قائم على تقنيات إدماجيه للتكفل بذوي صعوبات التعلم، 

التدريبات  الفكرية ذات طابع نمائي نفس ي حركي ُينفذ من خالل مجموعة من 

)قراءة، كتابة وطابع أكاديمي  اني()صورة الجسم، الجانبية، التنظيم املكاني والزم

مفحوص، وتعديل عالقة  –)قوة العالقة فاحص أساليب وجدانية و وحساب(

( 08)ثمانية املفحوص بنسقه األسري وعملية التغذية الراجعة(، يحتوي على 

جلسات، تحتوي كل جلسة على أهداف عامة وخاصة بالحصة في حّد ذاتها، 

بها، هذه الجلسات موزعة بمعّدل كل حصة في  وسائلها، ومحتوى التدريب الخاص

 67إلى  45األسبوع، حيث أن الوقت املحّدد لها مختلف من حصة إلى أخرى ) من 

دقيقة( حسب  محتوى الجلسة وامكانية وصول طفل الذي ُيعاني من صعوبات 

( فترات أساسية 03التعلم إلى الوضع التدريبي، مع العلم أن كل حصة تشمل ثالث )

 لة ال تتميز بالتنظيم، تتمثل في ما يلي:متداخ

 .الفترة األولى، استراتيجيات وجدانية 

 .الفترة الثانية، استراتيجيات معرفية 

  .الفترة الثالثة، استراتيجيات تعليمية 

يتطلب تنفيذ هذا البرتوكول خبرة القائم بالتدريب واستعداد الطفل وعائلته 

طلوبة، مما يسمح له بتحسين أدائه لتقبل تطبيق تلك التمارين واألنشطة امل

  التحصيلي  والتعليمي..
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الوجداني -امليكانيزمات التي يقوم على أساسها البرتوكول اإلدماجي الفكري  –2

 :   للتكفل بأطفال ذوي صعوبات التعلم

يرتكز البرتوكول اإلدماجي القائم على  تدريبات فكرية وأساليب وجدانية للتكفل  

( 03األكاديمي من صف السنة الرابعة ابتدائي على ثالث  ) بذوي صعوبات التعلم

 أساليب تدخل أو ما ُيعرف باالستراتيجيات، تشمل ميكانيزمات أساسية، تتمثل في: 

 استراتيجيات وجدانية: -أ

أحاسيس،  قائمة أساسا ومن خالل تطبيق هذا البرتوكول اإلدماجي على 

من صعوبة التعلم  وكيفية توجيه مشاعر، عواطف وانفعاالت الطفل الذي يعاني 

ذلك ليكون  لها تأثيرا إيجابيا على سلوكه داخل بيئته األسرية، املدرسية واملحيطة، 

مفحوص وتعديل  -من خالل التركيز أثناء هذا التكفل على قوة العالقة فاحص

أبحاث العالجات  وهي استراتيجيات مستمدة من عالقة املفحوص بنسقه األسري. 

(  والتناول الخاص 2010) Olivier Chambonلصاحبها أوليفي شامبون اإلدماجة 

 Dominique Servantالفرنسية دومينيك سارفان   Lilleبالباحث واألستاذ بجامعة ليل 

 (، وتتمثل االستراتيجيات الوجدانية لهذا البرتوكول اإلدماجي في ما يلي: 2011)

 من خالل ما يلي:مفحوص:  -قوة العالقة فاحص -1

  اإلحساس بالفاعلية الشخصية وتقدير الذات: من خالل الوعي بالذات أوال

( أنها أساس 2004هذه الذات، فقد أشار لها املهدي ) ثم العمل على تقدير

ومن خالل هذه الخطوة أيضا يتمكن  إدارتها،الثقة بالنفس وبالتالي حسن 

طفل معرفة مواطن القوة والضعف بشكل موضوعي ما يجعل الاألخصائي 

أكثر كفاءة ودافعية، ذلك أن قوة الدافعية تدفع إلى التقدم... وقد أشار 
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 Emotionalفي كتابه: " إلى تقدير الذات Daniel Golemanدانيال جوملان 

Intelligence للذكاء الوجداني.  األساس ي  عنصر ال"بحفز الذات 

 في  الدافع الطفل وأسرته:ب املساعدة الخاصة تحسين الدافعية وتوقعات

هذا املجال هو عملية داخلية توجه نشاط الطفل نحو هدف في بيئته، فهو 

حالة داخلية تحرك السلوك وتوجهه، مع العلم أن أي نشاط يقوم به 

 الفرد بصفة عامة ال يبدأ أو ال يستمر دون وجود الدافع...

 :تنظيم النشاط االنفعالي 

 تغير اإلدراك: 

الجية هي عوامل مشتركة عموما بين كل نستطيع القول أن تقنيات العالقة الع

العالجات النفسية، وقد تم تحقيق هذه املرحلة من تطبيق هذا البرتوكول اإلدماجي 

  تعتمد أساسا على ما يلي: مجموعة من التقنيات الفكري الوجداني من خالل

مستوى أي  ، a détente corporelleLارخاء الجسم أوال وقبل كل ش يء  –

لي، أو ما ُيعرف باإلنصات إلى الجسم على حّد تعبير جون بارجاس االسترخاء العض

Jean Bergès واملتمثلة أساسا في عضالت عن طريق أنشطة املجموعات العضلية ،

... فاملحرك هنا يكون من خالل اللغة اإليحائية، تلك اللغة الوجه واألطراف العليا

س املستوى إلحداث اللغة والجسم( في نف)التي تتمسك بالجسم، حيث يكونا 

التحوالت والتغيير، وهذا هو العمل الذي يعطي وجودا للجسم ويؤدي إلى بناء 

 تمثيالته، بالتذكر واسترجاع الصور الذهنية، املفاهيم، الحوادث، الوضعيات...

 (.279، ص. 2017)بوروبة، 

وسيلة  أخرى لالتصال غير اللفظي ومن ، Le massageعملية التدليك  بعدها -

يكانيزمات التي اعتمد عليها بحذر في هذا البرتوكول هي التدليك أو ما ُيعرف امل
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 عضليعملية االسترخاء الباللمس، وهذا لتصحيح وضعيات االسترخاء وكذا أثناء 

دقيقة وصعبة العمل  الوجه عضالت عمل عضالت الوجه، ذلك أن في وبالخصوص

شير في هذا الصدسواء أثناء الشّد أو االرتخاء
ُ
د أن هذه التقنية اسُتعملت على . ن

نطاق واسع عند املختصين في االسترخاء التحليلي عند األطفال بغض النظر عن 

(، الذي نوه 1989) Ajurria Guerraالراشدين، ومنهم على سبيل الذكر أجوريا قيرا 

 Celui qui estوامللموس  Celui qui toucheبقوة وشّدة إلى دور اتحاد وتفاعل الالمس 

touché.  ،(.280، ص. 2017)بوروبة 

وكان الهدف منها في هذا البرتوكول اإلدماجي هو ترصين العالقة العالجية بين 

  منحه املزيد من الطاقة والحيوية.الطفل والفاحص وبالتالي 

وهذا من خالل املستوى الذهني  :La concentration mentaleالعقلي التركيز  ثم -

من خالل التدقيق، إدراك، استيعاب، اإلحساس من االسترخاء، الذي يكون 

   ومعايشة مختلف الوضعيات من خالل استراتيجيات وجدانية، فكرية وتعليمية. 

وهو يشير إلى الفعل الذي يقوم بنقل فكرة موجهة  ،La suggestionاإليحاء أخيرا  -

شارات، سواء من خالل اللغة اللفظية أو غير اللفظية )الرؤية، تعابير الوجه، اإل 

 .(Servant, 2011, p. 13) االتجاهات واملواقف...(  قصد تعزيز عملية االستقراء.

 بتعبير آخر يمكن القول بأن اإليحاء هو عالقة شخص يتميز بالتأثير على اآلخر. 

 من خالل العمل على تغيير ما يلي: تعديل عالقة املفحوص بنسقه األسري: -2

 :دينامية القلق 

 اآلليات الدفاعية: 

 :نوعية املشاركة 
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 التغذية الراجعة:  -3

إعادة املختص لبعض االستجابات  في من خالل تطبيق هذا البرتوكول تمثلت 

 والتمارين الخاصة بالطفل وإبالغه بردود أفعاله الصحيحة والخاطئة.    

 استراتيجيات معرفية: -ب

وقد ركزت على تهدف هذه االستراتيجيات إلى تعليم الطفل تعلم حيوي نشيط،      

 املراحل النمائية، القدرات الخاصةتفكير الطفل أثناء تعلمه للمهمة باالعتماد على 

الواردة  معالجة املعلومات)القدرة على التعلم تتطور مع تطور النمو الفكري( وكيفية 

عن طريق الحواس )االنتباه، الذاكرة واإلدراك(... وقد تم اختيار ثالث استراتيجيات 

ُيعتمد عليها للتكفل بذوي صعوبات التعلم، وهذا املختصين في هذا املجال و   لباحثيها

وفقا لطبيعة الحاالت املقدمة، والوصف املختصر لتلك االستراتيجيات على النحو 

 التالي:

دة  -1 ترتكز  Fernaldوهي طريقة لفرنالد  : VAKT))استراتيجية الحواس املتعد 

ملختلفة )البصر، السمع، الحركة واللمس( في أساسا على استخدام الطفل لحواسه ا

عمليات التدريس لحّل مشاكله التعليمية، وتعتمد هذه االستراتيجية بشكل كبير على 

، ص. 2011)الهاشمي& الوهيمي، التعامل مع الوسائط التعليمية بصورة مباشرة. 

29 .) 

ا الخطيب يمكن تلخيص اإلجراءات التدريسية لهذه االستراتيجية كما أشار إليه

 ( في ما يلي:2009)

اختيار كلمة ثم كتابتها مع نطقها من طرف املختص مكّررا ذلك عّدة مّرات،  -1.1

 ُيشاهد الطفل ذلك ويستمع إلى النطق.
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إعطاء الطفل مهلة لدراسة الكلمة استعدادا لتذكرها في وقت الحق مع إمكانية  -2.1

 تتبعها بوضع اإلصبع مع نطق الكلمة.

مسح -3.1
ُ
عاد الخطوة. ت

ُ
 الكلمة وُيطلب من الطفل كتابتها غيبا وإذا أخطأ ت

 إعطاء الطفل فرصة الستخدام الكلمة في جملة ذات معنى من خالل كتابتها.          -4.1

هي طريقة مستمدة من النظرية املعرفية  استراتيجية ربط املجرد باملحسوس: -2

بقت من خالل هذا البرتPiagetلبياجيه 
ُ
وكول اإلدماجي على الحالة التي كانت ، وقد ط

 
ُ
قوم املجرد باملحسوس، فمثال عند العّد نعاني من عسر الحساب من خالل ربط ت

كالكرات أو ش يء آخر قريب من مفهوم ومحيط بعملية ربط العدد بمحسوس ما 

 الطفل. 

( إلى أن إدراك الطفل يرتبط عادة بالبيئة التي يعيش 2009أشار الخطيب )

معرفته لش يء ما يرتبط بوظائفه املختلفة، لهذا يجب ربط املجرد باملحسوس فيها... ف

 حتى يتمكن من عملية التعلم.

يمكن تلخيص أهم األسس التي تقوم عليها طريقة ربط املحسوس باملجرد من 

 خالل ما يلي:

 عرض عام لجميع املواد املحسوسة التي تحيط بالبيئة التي ينتمي إليها الطفل. -1.2

 ربط املواقف املجردة التي يتعرض لها باملواد املحيطة. -2.2

إيجاد ما ُيقابل كل مجرد وسيلة محسوسة لتقنين املعلومات، شرط توفير  -3.2

 (. 44، ص.2011)الهاشمي& الوهيمي،  اختيارات متنوعة.

يركز هذا األسلوب على التكرار والتدريب من  :Gillinghamاستراتيجية جلنجهام  -3

مهارات التهجئة والكتابة بربطهما بمهارة القراءة )الكتابة والنطق(،  خالل تعلم
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ويتضمن هذا األسلوب املواد التعليمية من قصص صغيرة وكلمات صوتية، ويعتمد 

 (. 49، ص.2011)الهاشمي& الوهيمي، على التراكيب النحوية اعتمادا كبيرا. 

ا أشار إليها الخطيب يمكن تلخيص اإلجراءات التدريسية لهذه االستراتيجية كم

 ( في ما يلي:2009)

 عرض الحرف أمام الطفل ثم ذكر اسمه في حين ُيكرر هذا الطفل ذلك. -1.3

 ُينطق صوت الحرف ثم ُيعيد الطفل صوت الحرف. -2.3

 ُيطلب من الطفل ذكر اسم الحرف الذي له هذا الصوت املقدم. -3.3

 يكتب الطفل الحرف بحرص مع شرح شكله. -4.3

( أحرف ويتعلم كيفية 10يؤدي الطفل املجموعة األولى من الحروف من عشر ) -5.3

مزج الحروف لتكوين كلمة من خالل: تكرار الكلمة، تسمية حروفها، كتابة حروفها 

 ونطقها في الوقت نفسه(.  

 استراتيجيات تعليمية: -ج

من قائمة أساسا ومن خالل تطبيق هذا البرتوكول اإلدماجي على كيفية التعلم 

خالل تدعيم معارف التعلم، خطة التعلم وفعالية التعلم، وهي استراتيجيات 

( للمبادئ 2006وفريقه البحثي ) Strangeman مستمدة من تناول سترانجمان 

  الخاصة بالتصميم الشامل للتعلم،  وهي على النحو التالي:

ملعلومات وهذا من خالل توفير طرقا مرنة ومتعّددة لتقديم ا معارف التعلم: -1

 والشروح من طرف املختص. 

وهذا من خالل السماح للطفل بالتعبير املرن واالستجابة املتعّددة  خطة التعلم: -2

شرط أن تكون صحيحة )التسهيل باستخدام ألفاظ وعبارات وجمل متنوعة 

 للوصول إلى اإلجابة الصحيحة( مع إمكانية توفير الوقت الالزم للتدريب.
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 متعّددة للتعامل مع الطفل.وهذا من خالل توفير ووسائل  فعالية التعلم: -3

ط  تطبيق البرتوكول اإلدماجي:  -10
 
 ُمخط

يات  ّل جلسة، والفّنِ
ُ
ط الجلسات، ويتضّمُن أهداف ك

ّ
ح الجدول الّتالي ُمخط ُيوّضِ

ّل جلسة، وكذلك تقييم الجلسة، وُهو كاآلتي:
ُ
ستخدمة، وزمن ك

ُ
 امل

رقم 

 الجلسات

موضوع 

 الجلسة
يات املستخدمة ف الجلسةهد ِّ

 
 الفن

زمن 

 الجلسة
 التقييم

الجلسة 

ولى
ُ
 األ

جلسة 

 تمهيدية

التعرُّف على الحالة وولي أمرها )األم(  -

لفة 
ُ
قة.وخلق جّو من األ ِ

ّ
 والث

تطبيق البرتوكول  طبيعة وكيفيةتوضيح  -

 اإلدماجي.

 شرح ُمحتوى الجلسات. -

 .القبلي القياستطبيق  -

قابلة -
ُ
 .دية مع الطفل ثم مع األمالعيا امل

استبيان صعوبات التعلم تطبيق  -

 HIPICللسرطاوي واستبيان  األكاديمي

 لتقييم الجانب الوجداني.

االسترخاء العضلي )عضالت الوجه  -

فقط( باالعتماد على التدليك ملنح الطفل 

نوع من الطاقة والقدرة على العمل مع 

 غلق العينين إلبراز النشاط اإليحائي.

 د 60

نوع من التردد 

والخوف من طرف 

 ت الثالث.الحاال 

الجلسة 

 الثانية

 التعرف -

على  الدقيق

ُمشكلة 

الطفل 

وتقييم 

الوضعية 

بمشاركة 

 -الطفل. 

التعرف على 

دينامية قلق 

األم في ما 

يخص 

مشكلة ابنها 

وطبيعة 

مشاركتها 

الحتواء ذلك 

هذه 

 املشكلة.

ة بمظهر مشكلته الخاصة تعريف الحال -

عوبة التعلم وضرورة التدريب لعالج بص

 ذلك.

تقييم الطفل من خالل مشاركته   -

 بطريقة تعكس مستواه التحصيلي.

تحديد حاجاته الخاصة بوضوح، أي  -

التعرف على االستراتيجية التدريسية 

للتكفل )حسب طبيعة مشكلة كل حالة 

على حدا واالستراتيجيات املعرفية 

 جي(.املقترحة في البرتوكول اإلدما

تحليل املهمة التي سيتم تعلمها  - 

وتجزئتها إلى مهمات فرعية مكونة لها، 

شرط البدء من املهمة البسيطة إلى 

املهمة املعقدة بشكل تدريجي، بهدف 

 تبسيطها.

اختيار القناة املناسبة الستجابة الطفل  -

وأيضا الخاصة باألسرة ملساعدته 

وملشاركته في الواجب املقدم من طرف 

صائي، بعد التعرف على دافعية األخ

 الطفل وتحليل عالقاته مع أسرته.

تأكيد مساهمة األم فيمن خالل  -

واجبات منزلية شملت استراتيجيات 

البدء أوال باالسترخاء العضلي لترصين   -

العالقة العالجية، ومن خالل إرخاء 

الجسم كان تركيز عقلي شمل استرجاع 

ذكر صور ذهنية، مفاهيم ووضعي
ُ
ات ت

الحالة بمظهر صعوبة التعلم التي ُيعاني 

 منها ومعايشته لهذه الوضعية.

أثناء هذا اإلرخاء للجسم تم مالحظة  -

مشاعر، أفكار وسلوكات الحالة تجاه 

 مشكلته.

تخلل هذا اإلرخاء عملية التنفس  -

 البطني العميق.

قابلة -  
ُ
 .العيادية مع الحالة امل

األم لتقديم املقابلة العيادية مع  -

الواجب املنزلي املتمثل في تلك 

االستراتيجيات املعرفية املقترحة في 

البرتوكول حسب طبيعة اضطراب كل 

حالة على حدا والتركيز على أهمية إنجازه 

وضرورة املتابعة من خالل كراسة 

 خاصة. 

 

 

 د 60 

 ُقبول نوع من ال 

وتحسين الدافعية 

من طرف الحاالت 

واالتفاق مع 

ت كل على األمها

حدا فيما يخص 

 خطة العمل. 
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 معرفية.

 الجلسة

 الثالثة

تدريبات  -

ذات طابع 

نمائي نفس ي 

حركي من 

خالل 

االسترخاء 

 العضلي.

عملية  -

تقييم لحالة 

الطفل 

 الوجدانية. 

عملية  -

تقييم 

بمشاركة 

الحالة ثم 

األم، كل على 

حدا 

لالستراتيجيا

ت املعرفية 

املقترحة 

وتصحيح 

للوضعيات 

 الخاطئة.

 

عملية فحص للمكتسبات األولية   -

والخاصة بالجانب النمائي النفس ي 

الحركي )صورة الجسم، الجانبية 

 والتنظيم املكاني الزماني(.

فحص وتقييم لحالة الطفل الوجدانية  -

بعد مباشرته في عملية التكفل بمشكلته، 

وهذا من خالل تركيز املالحظة السيمائية 

جية وكذا على كيفية تطور العالقة العال 

من خالل االسترخاء العضلي وعنه 

فحص للتركيز العقلي عن كيفية تنظيم 

 نشاطه االنفعالي. 

عملية تقييم بمشاركة الحالة عن  -

الصعوبات التي واجهته من خالل 

تطبيقه لتلك االستراتيجيات املعرفية 

املقدمة في الحصة الثانية كواجب منزلي 

 ليتم تصحيح الوضعيات الخاطئة. 

عملية تقييم مع األم عن كيفية تطبيق   -

تلك االستراتيجيات املعرفية املقدمة 

ومدى استجابة الحالة ليتم تصحيح 

املراحل الخاطئة واالنتقال إلى مستوى 

أعلى في حالة اإلنجاز السليم والنجاح في 

 املرحلة السابقة.

 استحضار الجلسة الثانية. -

استرخاء عضلي أين كان محتواه ومن  -

 ل هذه الحصة ثري من خالل: خال

تطبيق والتركيز على بعض التدريبات -1

 صورة الجسمالنفسية الحركية، ومنها: 

)من خالل اإليحاء بتواجد الجسم في 

املكان املخصص لهذا اإلجراء التطبيقي( 

 التنظيم املكاني والزمانيليتم االنتقال إلى 

)أيضا من خالل اإليحاء بمحدودية مكان 

 الجانبية راء(، بعدها تدريبوزمان اإلج

)بالتركيز العقلي على الجانب األيمن ثم 

األيسر من األطراف العلوية ثم حاستي 

 الرؤية والسمع(.

تم أيضا ومن خالل هذا االسترخاء -2

فحص وتقييم الحالة الوجدانية للطفل 

 من خالل نشاطه واستجاباته االنفعالية.

 املقابلة العيادية مع الحالة لتقييم -

النشاط املعرفي املقدم في الحصة 

السابقة والتركيز على تصحيح األداء 

 الخاطئ.

املقابلة العيادية مع األم لتقييم ذلك  -

النشاط املعرفي وتصحيح الوضعيات 

 املقدمة مع األم من خالل التلقين.

املقابلة مع الطرفين )األم والطفل(  -

لالنتقال إلى مستوى أعلى من التدريب في 

النجاح أما في حالة الرسوب فيكون حالة 

 هناك إعادة للتدريب السابق.

 د 62

واظبة على 
ُ
امل

 حضور الجلسات

واتضاح توقعات 

 املساعدة.

 الجلسة

 الرابعة

تدريبات  -

نمائية 

نفسية 

حركية 

 منعزلة.

تقييم  -

الجانب 

الوجداني 

 للطفل.

 

ضبط تقييم التدريبات النمائية  -

سم، النفسية الحركية )صورة الج

 الجانبية والتنظيم املكاني الزماني(.

 فحص االستجابات االنفعالية. -

فحص طبيعة إدراك الحصص  -

التدريبية الخاصة باالستراتيجيات 

 املعرفية املطبقة.  

 

 استحضار الجلسة الثالثة. -

تدريبات نمائية نفسية حركية منعزلة:  -

من خالل التدريب املرور  صورة الجسم،

ة كالطاولة والكرس ي، ليتم في أماكن ضيق

وصف الجسم في الوسط املادي 

)جلوس، وقوف وحركة(. بعدها تدريب 

، بإدراك مختلف أجزاء الجسم الجانبية

وملس الجوانب اليمنى واليسرى لألطراف 

، من التدريب املكانيالعلوية والسفلى. ثم 

خالل وصف تواجد الحالة في مختلف 

ن وضعيات )أمام الطاولة وخلفها، بي

الطاولة والكرس ي، على يمين الفاحص 

 د 60

 

التجاوب مع كّل ما 

 يتمُّ تقديمه خالل

تطبيق البرتوكول 

اإلدماجي 

واستيعاب للتدريب 

النمائي بشكل 

  جّيد.
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ليتم االنتقال إلى يساره(. وأخيرا التنظيم 

الزمنين من خالل وصف لتسلسل األيام، 

 األشهر والسنوات.

مالحظة الحالة بصفة دقيقة لكيفية  -

تنظيم نشاطه االنفعالي من خالل هذه 

 التدريبات النمائية املنتظمة واملكثفة. 

م والطفل في آن مقابلة عيادية مع األ  -

واحد لتقييم مدى استيعابه وإنجازه 

لالستراتيجيات املعرفية املقدمة في 

الحصص السابقة، واالنتقال إلى 

املستوى األعلى في حالة النجاح في حين 

إعادة التدريبات السابقة في حالة 

 الرسوب.

 الجلسة

 الخامسة

تقييم  -

البعد 

الوجداني 

 للطفل

التعرف على مستوى تقدير الذات من  -

خالل ضبط بشكل دقيق مواطن القوة 

 والضعف. 

 التعرف على مدى تغير إدراكاته. -

التعرف على مدى تطور عالقته بنسقه  -

ق األسري من خالل مساعدة أمه في تطبي

 االستراتيجيات املعرفية ومتابعتها له.

االسترخاء العضلي بالتركيز على تدليك  -

 عضالت الوجه لحفز الذات.

االسترخاء التنفس ي من خالل التنفس  -

البطني العميق وبوضع اليد اليسرى على 

مستوى الصدر واليمنى على مستوى 

البطن )التركيز على عمليتي شهيق/ زفير( 

 مستوى الجسم.لطرد التوتر على 

مقابلة عيادية مع الطفل للتعرف على   -

مواطن القوة والضعف للحالة لتعديل 

 التعلم الخاطئ وتقييم مدى تغير إدراكاته.

مقابلة عيادية مع األم والطفل لتقييم  -

مشاركتها في متابعة ابنها ومدى تطور 

 عالقته بها.

 د 65

على  حرصال

تطبيق التقنيات 

الخاصة بالبرتوكول 

 الّتجاوباإلدماجي و 

  معها.

تطور ملحوظ على 

مستوى الفاعلية 

 الشخصية.

-تطور تفاعل األم 

 ابن. 

 الجلسة

 السادسة

تقييم  -

البعد 

الفكري 

 للطفل 

 

التعرف على مستوى تطور الحالة فيما  -

يخص الجانب املعرفي املتعلق بالصعوبة 

 األكاديمية املقدمة. 

التعرف على مدى مالئمة  -

اتيجيات املتبعة من طرف االستر 

األخصائي وأيضا تلك املوجهة لألم 

 للتكفل بهذا الطفل. 

التعرف على مدى استجابة الطفل  -

 للواجبات املنزلية املقدمة. 

إعادة النظر في مدى مالئمة  -

االستراتيجيات التعليمية وطبيعة مشكلة 

الطفل من حيث املعارف املقدمة، خطة 

الوسائل التعلم املتبعة ومناسبة 

 املستعملة. 

مقابلة عيادية مع الطفل للتعرف على   - 

مدى استجابة الطفل لالستراتيجيات 

 املعرفية والتعليمية املقدمة.  

مقابلة عيادية مع األم والطفل للتعرف  -

على قدرة الطفل في استيعاب التدريبات 

املنزلية املقدمة من طرف األم واملوجهة 

ض املواقف من األخصائي مع تصحيح بع

 الخاطئة.

تركيز املالحظة على السيرورة املعرفية  -

 للطفل ومدى تطور تبصره. 

 د 64 

ن ملحوظ  تحسُّ

فيما يخص 

  الجانب املعرفي.

بشكل  الّتجاوب

معتبر 

واالستراتيجيات 

املعرفية والتعليمية 

  املقدمة.
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 الجلسة

ابعة  الس 

تطبيق  --

تقنية 

االرتداد عبر 

الُعمر، 

وُمراجعة 

لذكريات ا

 .املاضية

شرح ُمبّسط لتقنية االرتداد عبر الُعمر  -

كريات املاضية
ّ
 .وُمراجعة الذ

تقييم الوضعية العيادية للحالة قبل  -

التكفل وبعده )من الناحية الوجدانية، 

 الفكرية والسلوكية(.

 .الواِجب املنزلي أهمية ُمراجعة -

 تشجيع على االستمرار في العالج.ال -

العضلي مع التركيز العقلي  االسترخاء -

على ماض ي الحالة ليتم االنتقال إلى 

 الحاضر مع عملية التقييم.

مقابلة عيادية مع الطفل إلعادة النظر  -

في الوضعية العيادية وكذا الحث على 

أهمية الواجب املنزلي مع استمرارية 

 العالج واملتابعة.

 د 67 

التحسن امللحوظ 

 .على الحاالت

 الجلسة

ا
 
 منةالث

جلسة 

 ِختامية

 تقييم للجلسات السابقة.  -

 عدي.بإجراء القياس ال -

 تقديم استمارة الّتقييم النهائي. -

ما  -
ّ
التأكيد على أن الجلسات مفتوحة كل

 دعت الضرورة لذلك. 

 املقابلة العيادية مع الطفل.  -

استبيان صعوبات التعلم تطبيق  -

 HIPICللسرطاوي واستبيان  األكاديمي

 يم الجانب الوجداني.لتقي

هائيتطبيق ا -  سِتمارة الّتقييم الّنِ

 .بمساعدة األخصائي

 د 67

االلتزام بتطبيق 

االستراتيجيات 

 املكتسبة.

 

 -يوضح مخطط جلسات التكفل 2الجدول رقم  -

 الدراسة: نتائج-11

نوع من الترّدد والخوف في بداية التكفل لكن مع تطور  أبدت حاالت الدراسة

وبالتالي  النوع من العالجلعالجية تحسنت دافعيتهم في ما يخص هذا العالقة ا

وضعياتهم العيادية الخاصة باضطراباتهم األكاديمية )عسر الكتابة، اإلمالء 

وهذا باالعتماد على بعض امليكانيزمات األساسية واملتداخلة في التدريب ، والحساب(

بمستوياته العضلية )عضالت  اءاالسترخبشقيه الفكري والوجداني، والتي تمثلت في: 

الذي ساعد في تطور الحيوية والنشاط  التدليكالوجه واألطراف العليا بالتركيز على 

عند مفحوص ي هذه الدراسة(، وكذا املستوى التنفس ي )التنفس البطني العميق 

الذي  التركيز العقليإلزاحة التوتر والترّدد والخوف( واملستوى األعلى واألخير الذهني )

لم يكتفي باالستراتيجيات املعرفية لتدعيم كل ما يتعلق بالجانب النمائي النفس ي 

الحركي وكذا تعديل مكتسباته األكاديمية املشوهة فحسب بل حتى البعد الوجداني 

ومن خالل عالقة الطفل بالفاحص أثناء عملية إرخاء الجسم والعمل العقلي في آن 

ن دافعيته، التحكم في نشاطه االنفعال واحد لرفع من مستوى تقدير ذاته، تحسي
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وتغيير إدراكاته، مع العلم أن كل هذه العوامل ستساهم الحقا في إعادة النظر في 

عالقاته سّيما تلك املتعلقة بنسقه األسري...(، مع العلم أن املحّرك األساس ي لعملية 

اللغة ي اإلرخاء لتطبيق تلك االستراتيجيات املعرفية، التعليمية والوجدانية ه

 التي ارتكزت على اختيار كلمات محّددة ونبرة صوت الفاحص.   اإليحائية

من التركيز واستيعاب وتنفيذ حاالت الدراسة الثالث  تمكنلوحظ وبشكل واضح 

أشكال  التعليمات الواردة أثناء الحصص التدريبية سّيما تلك املتعلقة بمختلف

تم اكتسابه  وتعلمه من خالل  وكذا ضبط كل ما ،الجانب النمائي واألكاديمي

الوجدانية من خالل الطرق املرنة واملتعّددة لتقديم –االستراتيجيات املقدمة الفكرية 

املعلومات  والتعامل مع الطفل أيضا ومدى مالئمتها وطبيعة االضطراب اإلكلينيكي 

م، الخاص بالطفل وكيفية استجاباته لهذا التكفل والحرص على املشاركة الفعالة لأل 

وبالتالي فقد كان مستوى املعايشة للحصص يزداد في كل مّرة بصفة أدق وأعمق 

التحسن امللحوظ من تلك االستراتيجيات املعرفية املطبقة سواء من  وباإلضافة إلى

 طرف األخصائي أو من خالل الواجبات املنزلية. 

دة تطبيق تطبيق وإعامن خالل املقارنة بين نتائج القياس القبلي والبعدي بينت 

للسرطاوي بالنسبة لحاالت الدراسة الثالث ما  استبيان صعوبات التعلم األكاديمي

 يلي:
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حاالت 

 الدراسة

الدرجة الخام املتحصل عليها 

ومقارنتها مع التائية في القياس 

 القبلي

الدرجة الخام املتحصل عليها 

ومقارنتها مع الثانية في القياس 

 البعدي

ئية بمكانها في مقارنة الدرجة التا

الرسم البياني في القياسين القبلي 

 والبعدي

الحالة رقم 

1 

 59/ 97 البعد األكاديمي:

 60/ 38البعد اإلدراكي الحركي: 

 61/ 40البعد السلوكي:

 36/ 27البعد األكاديمي:

 35/ 12البعد اإلدراكي الحركي: 

 -/ 9البعد السلوكي: 

 وفقا للنتائج املتحصل عليها تقع الحالة 

ضمن الفئة الحدية أي احتمالية  1

وجود صعوبة التعلم من عدمها في 

القياس القبلي أما البعدي في عدم 

 وجود صعوبة.

 -/ 48 الدرجة الكلية: 61/ 175 الدرجة الكلية:

الحالة رقم 

2 

 68/ 124البعد األكاديمي: 

 77/ 56البعد اإلدراكي الحركي: 

 70/ 51البعد السلوكي: 

 35/ 25يمي: البعد األكاد

 35/  12البعد اإلدراكي الحركي: 

 38/ 13البعد السلوكي: 

وفقا للنتائج املتحصل عليها تقع الحالة  

ضمن صعوبة التعلم املحتملة في  2

القياس القبلي أما البعدي في عدم 

 35/ 50الدرجة الكلية: 72/ 231الدرجة الكلية:  وجود صعوبة.

الحالة رقم 

3 

 56/ 88البعد األكاديمي: 

 69/ 48 البعد اإلدراكي الحركي:

 64/ 44 البعد السلوكي:

 -/ 18البعد األكاديمي: 

 40/ 17البعد اإلدراكي الحركي:

 40/ 15البعد السلوكي:

وفقا للنتائج املتحصل عليها تقع الحالة  

ضمن صعوبة التعلم املحتملة في  3

القياس القبلي أما البعدي في عدم 

 35/ 50 الدرجة الكلية: 62/ 180 الكلية:الدرجة   وجود صعوبة. 

يوضح  املقارنة بين نتائج القياسين القبلي والبعدي املتحصل عليها من خالل  3الجدول رقم 

 -للسرطاوي  ستبيان صعوبات التعلم األكاديميال  حاالت الدراسة

لتقييم الجانب الوجداني وباتفاق الحاالت  HIPICكما أكد تحليل استبيان 

لى وجود أعراض شخصية غير سوية سيما في ما يتعلق بالبعد الخاص الثالث ع

 باالستقرار االنفعالي في التقييم القبلي وانعدامها من خالل نتائج التقييم البعدي.

إذن باالعتماد على املالحظة السميولوجية واملقابالت العيادية نصف موجهة 

ض و يمكن القول أن نتائج الفر جي وكذا نتائج االستبيانين املطبقين والبرتوكول اإلدما

 على:  تي نصتالو  جزئيةال

 .ساهم استراتيجيات وجدانية في التكفل بذوي صعوبات التعلم األكاديمي
ُ
 ت

 .ساهم استراتيجيات معرفية في التكفل بذوي صعوبات التعلم األكاديمي
ُ
 ت

 ساهم استراتيجيات تعليمية في التكفل بذوي صعوبات التعلم األكاديمي
ُ
 .ت



 ميدانية دراسة –األكاديمي التعلم صعوبات ذوي  بتالميذ التكفل في وجداني – فكري  إدماجي برتوكول  مساهمة

 – ابتدائي الرابعة السنة صف من حاالت ثالث على

 لبنى دعيمة بن. أ                              حسينة  يوسفي.أ                                  آمال بوروبة. د

314                2018االول( جويلية  )الجزءخاص  2العدد  9مجلة وحدة البحث في تنمية  املوارد البشرية املجلد  

وهذا ما ذهبت إليه العديد من الدراسات السابقة وإن اختلفت في تحققت،  قد

الذي اقتصر على مستوى واحد وعينة مخالفة وكذا في برتوكول التكفل محتوى 

إيزارد طبيعة االضطراب املخطط  بخالف الدراسة الحالية، ومنها دراسة كل من: 

وظائف االنفعالية في معالجة التي أكّدت على أهمية ال  Izrd & all (1984)وآخرون 

( ومصطفى فايزة 1993ذوي صعوبات التعلم، وكذا دراسات كل من رشدي محمد )

( الذين توصلوا إلى أهمية النمط املتكامل في العملية 2000( هّمام الرزاق )1997)

( 2013التعليمية وزيادة التحصيل الدراس ي ، أخيرا نكتفي بدراسة الشعراوي )

 ...بمصر،

:خالصة  

 أعراض نوزولوجية 
ّ
إن صعوبات التعلم األكاديمي الظاهرة عند الطفل ماهي إال

ألسباب اتيولوجية وجدانية عميقة... فهذا الطفل ذو البنية البينية له معاش وجداني 

عاطفي خاص ما يؤثر على اكتسابه من الناحية املعرفية، فتطبيق سيرورة تكفل 

الوجدانية باختيار –األنشطة الفكرية إدماجية قائمة على مجموع من األساليب و 

طرق تعليمية فعالة مكنت حاالت الدراسة من التخلص التدريجي من مشاكلهم 

األكاديمية، بمعنى أن التدريب من خالل الجسم املرتخي، املتهيء واملمّدد في شروط 

وحيز محّدد، وباختيار نبرة صوت وكلمات إيحائية تمكنت حاالت الدراسة من التركيز، 

استيعاب واكتساب مهارات نمائية وأكاديمية من خالل سلسلة من االقتراحات 

 والتعليمات املتمثلة أساسا في صور ذهنية...

إذن يتطلب التدخل الخاص بذوي صعوبات التعلم األكاديمي وضعية ممّيزة 

ومنهج إكلينيكي محّدد قائم على استراتيجيات وجدانية، معرفية وتعليمية حتى 

  ة هؤالء على التكفل بمشاكلهم. يتسنى تهيئ
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 :قترحاتامل - 

تدريب وتأهيل املختصين املمارسين هو في هذه الدراسة  هيمكن اقتراح ما أهم

كطرق فعالة في  فكرية وجدانية في الحقل النفس ي االعتماد على تقنيات إدماجية

 التكفل بذوي صعوبات التعلم األكاديمي. 
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