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 الملخص

 
الطالب    تعد صعوبات التعلم المحددة من الصعوبات األكثر انتشاًرا وشيوًعا بين طالب التربية الخاصة. حيث وجد أن العديد من 

الذين يعانون من صعوبات تعلم محددة قد تّم تشخيصهم بشكل غير صحيح على أنهم يعانون من صعوبات، في حين تم تجاهل  
العديد من الطالب اآلخرين الذين يعانون من مشاكل أكاديمية حقيقية ولم يتم التطرق لتقييمهم. لذا تهدف الدراسة الحالية إلى  

ب صعوبات التعلم المحددة بالمدارس الحكومية االبتدائية في دولة اإلمارات العربية المتحدة،  فحص إجراءات التعرف على طال
حيث انقسم الهدف من هذه الدراسة إلى شقين أولهما: فحص اإلجراءات والخطوات التشخيصية التي تتبعها المدارس الحكومية  

الذين يعانون من صعوبات التعلم المحددة وتشخيصهم، وثانيهما: االبتدائية في دولة اإلمارات العربية المتحدة لتحديد الطالب  
التحقق من وعي المتخصصين في المداس بصعوبات التعلم المحددة. تم استخدام التصميم االستكشافي المتتابع في هذه الدراسة،  

ات الكمية إلى أن المشاركين حيث شارك في هذه الدراسة أربعمائة وستة من المتخصصين في المدارس. وقد أشارت نتائج البيان
في هذه الدراسة يتبعون اإلجراءات التي وضعتها وزارة التربية والتعليم مستخدمين أفضل الممارسات في إحالة الطالب وتصنيفهم 
من   الدراسة  هذه  في  المشاركين  أن  والنوعية  الكمية  النتائج  كشفت  حين  في  المحددة.  التعلم  صعوبات  ذوي  من  أنهم  على 

ين بالمدارس الحكومية لديهم بعض من سوء الفهم حول التعريف الدقيق لصعوبات التعلم المحددة، وخصائص هؤالء  المتخصص
الطالب، وطبيعتهم واألعراض التشخيصية لصعوبتهم. حيث إن عدم إدراك المظاهر واألعراض التشخيصية لطالب صعوبات  

لذا يجب أن توضع العديد من البرامج التثقيفية والتوعية المختصة    التعلم المحددة يؤدي إلى تشخيص غير منصف لهؤالء الطالب.
 .بصعوبات التعلم المحددة إلعداد المتخصصين في المدارس الحكومية لزيادة الوعي بهذه الفئة

 
صعوبات التعلم المحددة، المتخصصون في المدارس، التشخيص، إجراءات االكتشاف، المدراس  : كلمات البحث الرئيسية

 االبتدائية الحكومية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، الوعي 
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