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طبيعة الوحدات

المستوى
الدراس ّي

المتطلّب

المتطلّب

-

يتناول المقرر التطور التاريخي لنشأة مجال صعوبات التعلم ومفاهيمه في ضوء نظريات علم النفس العصبي والفسيولوجي وعلم النفس الحديث ،
والمداخل النظرية النمائية والسلوكية والمعرفية والنفس -عصبية المفسرة ألسباب حدوث صعوبات التعلم  ،كما يتناول التوجهات النظرية المختلفة
في عالج صعوبات التعلم..

المقرر
ثالثاً :أهداف ّ

قادرا علىأن :
يتوقع بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر أن يصبح الطالب ً

 .1يشرح التطور التاريخي إسهامات العلماء والباحثين في تطوير المفاهيم الخاصة بصعوبات التعلم.
 .2يحلالألبعاد النظرية المختلفة لتفسير العوامل السببية في حدوث صعوبات التعلم.

 .3يقيّم أساليب التعرف والكشف عن صعوبات التعلم في ضوء مختلف التوجهات النظرية.

 .4يستنتجاألساليب العالجية لصعوبات التعلم ويحكم على كل منها في ضوء النظريات التي درسها.
 .5يضع تصوراً للتدخل العالجي ألشكال صعوبات التعلم المختلفة في ضوء التوجهات النظرية.
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الخامس

قائمة الموضوعات

التطور التاريخي لنشأة مجال صعوبات التعلم.
مفهوم صعوبات التعلم وفقاً للتوجهات النظرية المرتبطة باألعمال التالية:
أ .إسهامات نظريات علم األعصاب في دراسة العجز اللغوي  :بروكا ،كارل فيرنك ،هينشلوود.
ب .إسه ه ه ه هههامات نظريات علم النفس الفسه ه ه ه ههيولوجي وفقاً ألعمال  :كورت جوالسه ه ه ه ههتين ،ألفرد ،وهانز
فيرز،ستيفنز وبيرش.
اإلسهههامات النظرية لعلم النفس الحديث وفقاً ألعمال :صههموائيل أرتون ،سههتراوف ،ولهفتين ،سههتراوف
وكيفارت ،كيريك شانك ،صموائيل كيرك.
النماذج النظرية المفسرة لحدوث صعوبات التعلم :
أ.

السادف
السابع

2

المدخل النمائي نظرية بياجية.

ب .المدخل السلوكي  :نظرية الصعوبة  /العجز السلوك .
اإلختبار الدوري األول

المدخل النفسي العصبي  :نظرية المحددات الحسية العصبية ،نظرية العوامل البيوكيميائية

الثامن

الحيوية،نظريةالعواماللجينية .

التاسع
4

التوجهات النظرية في عالج صعوبات التعلم.

العاشر

5

6

•

المدخل المعرفي  :نموذج العمليات المعرفية وتجهيز المعلومات ،نموذج كفاءة التمثيل المعرفي.

الحادي عشر

أ .النظرية السلوكية  :وتطبيقات نظرية التعلم والسلوك المكتسب (ليرنر)
ب .النظرية المعرفية  :التوجه المعرفي السه ه ه ه ههلوكي  ،منحي تنمية القدرات الخاص ه ه ه ه ههة ،نظرية معالجة
المعلومات ،التعديل المعرفي للسلوك .

الثاني عشر

ج .التوجه النفسي االجتماعي  :نظرية التعليم المتبادل (فيجوتسكي) ،نظرية تحسين تقدير الذات.

الثالث عشر

تقييم التوجهات النظرية المفسرة لصعوبات التعلم

الرابع عشر

التطبيقات التربوية للنظريات المفسرة لصعوبات التعلم
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المشاركة داخل القاعة

طوال الفصل

20

%20
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اختبار تحريري 1

األسبوع السابع

10

%10
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اختبار تحريري 2

األسبوع الخامس عشر

10

%10
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اختبار نهاية الفصل (النظرية)

األسبوع السادف عشر

40

%40

التقييم النهائي

سادساً :مصادر التعلُّم

•

ِّ
المحقق إن ُوجد ،الطبعة ،مكان النشر ،الناشر)
تُكتب َوفْق ما يلي( :اسم المؤلِّف ،سنة النشر ،عنوان الكتاب،
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