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   صم وضعاف السمعالصعـوابت التـعلـم لـدى 
  د./ ُسـليمان رجب سيــدأمحــــد

 جامعة بنها   –كلية الرتبية             

 امللخص:

هتتم الدراسة احلالية ببحث اشكالية صعوابت التعلم لدى ذوى االعاقة السـمعية   الصـم وضـعاف السـمع   

صــم وضــعاف الســمع، وادرال الوالــديني واملعلمــ  لطبيعــة صــعوابت الــتعلم لــدي ومــدى اشترــار اــعو الصــعوابت بــ  ال

 أبنائهم، وكيف ميكني االستفادة مني برامج عالج صعوابت التعلم ومدي مناسبتها لألفراد ذوى االعاقة السمعية .

  .هتدف الدراسة احلالية اىل استكراف طبيعة صعوابت التعلم ب  الصم وضعاف السمع

 مركلة الدراسة ىف السعي حنو حماولة  االجابة على األسئلة التالية:وميكني توضيح 

 ما اى اجتااات النظرايت والدراسات التأصيلية لبحث طبيعة العالقة ب  صعوابت التعلم واالعاقة السمعية؟

 ال يعاين األفراد ذوى االعاقة السمعية مني صعوابت التعلم؟

 شخاص ذوى االعاقة السمعية؟ما اى شسبة اشترار صعوابت التعلم ب  األ

ما اى طبيعة اجلاشب امليداين التطبيقي لالستفادة مني برامج صعوابت التعلم مبدارس األشخاص ذوى االعاقة 

 السمعية.

 ما اى طبيعة صعوابت التعلم لدى الصم وضعاف السمع مبدارس الدمج؟

 ما اى طبيعة صعوابت التعلم لدى املواوب  مني الصم وضعاف السمع؟

ك كاشــأ أاــم األســئلة الــل تســعي الدراســة احلاليــة حنــو التعمــن ىف حماولــة االجابــة عنهــا ىف ضــو  التوجهــات التظريــة تلــ 

سني االاتمام به وتوجيه أشظار الباحث  الية ملا لـعلك مـني ر ر ابابيـة متمثلـة ىف واجلواشب التطبيقية هبعا اجملال العى حي

 مج املقدمة سوا  أكاشأ تدريبية أم ارشادية أم عالجية أم أتايلية.التعامل العلمي وكعا االستفادة مني الربا

وهتــتم الدراســة بعــره االجتااــات احلديثــة ىف اــعا املوضــور متمثلــة ىف الدراســات الســابقة وحتليلهــا وشقــداا ،  ــا يــدعم 

 التوصيات.املراجع و وتنتهي الدراسة بعره االاتمام مبنهج الدراسة النقدي التحليلي.
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التـعلـم لدي الصم وضعاف السمع :دراسة حتليلية ىف ضو   صعـوابت 
 بعض التوجهات احلديثة

 الريخ  د./ ُسـليمان رجب سيــدأمحــــد

 جامعة بنها   –كلية الرتبية  

 ة:ـدراسـع الى الـدافـال 

على الرغم من االهتمام المتزايد باألشخاص ذوي اإلعاقة عربياا وعالمياا زال ال الاام ال ار  

ن المشااا ل  و  وم ماااا ماااا يت لااات رت لااايممم وةاااديتعمم ب وبخا اااة ماااا يت لااات رديا اااة ي اااا ال ال دياااد مااا 

بم ااااني عاااان اال ااااتما ا ممااااا يمدماااا  المتخااااااال بم ااااال  ك اااا ابا  الاااات لم ومشاااا لة  لااااديمم وذلاااا 

 اا ابا  الاات لم والت اااول رباا مم وباابن المتخاااابن بم ااال الااام وغاا اً ال اام  ولااي  غرت ااا  زاا  

للماااا ي بماادايص الااام وغاا اً ال اام و وو ا ااتما ةمم م مااا زااى ماادايص غاااذ ذلااك وال يارااد غرزااا  

 الدمج.

وت لاااام المتخااااااال زااااى م ااااال  اااا ابا  الاااات لم و اااا  ع ااااد التشااااخي  يااااتم ة عباااات م ااااك 

وماان  اام يااتم  باال اات  ا  وت  ااى ا اات  ا  ياان ماان ي ااا   ماان مشاا لة وو اغاا را  وو اعاقااة ويااا يا اا  

. وذلك يبما ي ا  الى ةم بر وها و ا  قاد ةناال االعاقاة زاى ا ت  ا  األشخاص ذوى االعاقة ال معية 

اااا ابا  زاااى الااات لم بنشااا الما الحاااد ذاةماااا  اااع ا  وو ماااب را  بشااا ن م اشااار وو غبااار م اشااار علاااى وراااا  

ومااان  اام يم ااان  يا ااة ةلاااك الااا ابا  ة ااا  م ااميا  و اااري   يمشاا ل  زاااى  بال مائيااة واألدا يميااة

 الت لم  . الت لم وو ةن ر  يا   وو حتى بطذ زى

 جممااا ي  اا  ول المشااتملبن بم ااال األشااخاص ذوى االعاقااة ال اامعية ال ي ااتمبدول ماان العاارام

ال لمياة الممدمااة لتااديتج وعاالع ذوى  اا ابا  الاات لم  علاى ا تلزمااا وة اعماااو وهاا ا ممااا ي تاااع الااى 

 ث مت ممبن.  يا ة وب
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ةماااا االررائياااة وو واةماااا زمااااذا لاااا ذهع اااا   عااات م اااايبر ةشاااخي  ذوى  ااا ابا  الااات لم و  اا

وبرام ماااا  ول ة عبااات م اااك اال ااات  ا  وذلاااك علاااى األشاااخاص ذوى االعاقاااة ال ااامعية مااان األ ماااال 

والراشادين   هان  ااي ال لادى ذوى االعاقااة ال امعية  اا ابا  زاى الاات لم   وهان يم اان اال اتما ا ماان 

ل ذوى اال ااتا اذا  العاارامج التااى ة ااالج  اا ابا  الاات لمو و ا ااة ماا  راارو  اة ااا  لل  ااث زااى م ااا

 المز ورة وو   ائ  االعاقة وو مز ورى االعاقة.

 

واذا ياااال الااا  أ ياااري ول  ااا ابا  الااات لم ماااا هاااى اال اعاقاااة زاااى حاااد ذاةماااا وز اااة م اااتملة  

زمر و  علي  بن ما  لن وظيم  بالمخ يما يم رها المتخااال وى و ما لي   اعاقة وو  لن عضاى 

ز ة م تملة ب د ذاةما ز لك ال يم   من ول ةنال ه اا   ا ابا  ما ي رن هى  لن وظيم و ويا ما 

زاااى الااات لم لااادى الماهااااببن وو المتمااااقبن عملياااا  وو الم ااااقبن عملياااا وو لااادى األشاااخاص ذوى االعاقاااة 

 ال معية.

 

واذا يال ال  أ يري ول ز ة م تملة ر اةما بخاائاما وبرام ما و زلنن م ال متخااال 

   وتضاا ال لماام العاارامج االيشااا ية والتديتعيااة. زامااة م ااال ومتخااااال فياا  يدي ااال  اا ابا  وزاارا

بااا ابا  الاات لم والتاان ر الديا اا  وبااطذ الاات لم و وياا ا لناان م ااال ب زماار و  علااى ذلااك بالتااا ي  

ال ديث والتار  ال ديد لن  ي ال لدي ا ما لح المروق زى الت لم ليشمن ب د ذاة      ابا  الت لم 

 د ول ةم الماذ ما لح ز ة بطذ الت لم   وه ا الما لح ال ديد  ااذ ودال المروق والتن ر الديا   ب

زى الت لم وم مش ل  الت لم يتم ة اول  و يا ت  لدى ين الم اا  مان غبار األشاخاص ذوى االعاقاة وو 

 م مم. زما التا ي  زى ز ا  اال للديا ة ز  ج.
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ق ال اقااااة زااااى ة مباااا  المت ل ااااا  وتاااارى شااااادر ق اااادين ول ال ماااان األ اااام يااراااا  ة ااااديا  زااااا 

األدا يميااةو وزاااى التاازاات مااا  الااقااا  المدي ااىو ألل قاااديا ال ماان غاااعي  ال ااام  علااى م اااايرا   بااار  

عا ى ال م  زى ال ااحى األدا يمياة ة اال  و ماا  ا ابا  عدياداو م ماا ماا يت لات بالتلمبا  وم ماا ماا 

)شادر ق ادين 0م تاى الت مبل  المتازرا يت لت بمدى ملئمة ال  ام المدي ى ل رًو إعاقت و وم ما

  0(157و 2002: 

علااى الاارغم ماان ول ذياااذ ال اال  الم اااقبن  اامعيا  لااي  م خمضااا  إال ول ة ااابلمم ال لمااى 

زمال اااا  ماااا ي اااا ى هااابالذ ال ااال   0عماماااا  مااا خمأ بشااا ن مل اااال عااان ة اااابن ال ااال  ال اااا يبن

زااى الت ااابن األدااا يمى عمامااا   الضاا  و و ا ااة الااام ماا مم ماان م ااتاتا  مختلمااة ماان التاان ر و

ول اال ااات تاع ال اااام الااا ى يخااارع بااا  الم لااان  0بع اااايا و ااارى  0وبارااا   ااااص زاااى الت اااابن المرائاااى

أل ريا  التربية الخا ة المرة  ة بالت ابن األدا يمى لل ل  الام ها ول المش ل  والاا ابا  

م  ال لم بنل الت ابن األدا يمى يتن ر بمتمبرا  ه ا  0ال معيةاألدا يمية ةز ا  با  يا  شدا اإلعاقة 

و ااارى غبااار شااادا اإلعاقاااة ال ااامعية ماااان الماااديا  ال ملياااة والشخاااايةو والااادعم الااا ى يمدمااا  الاالااادالو 

ال اام ى للاالاادين والاغاا  االرتماااعى لا اارا )رمااال  والاغاا وال ماار ع ااد حاادوق اإلعاقااة ال اامعيةو 

  0(90و 1998الخ بج : 

ختلا  ع ا  لادى األ ماال ذوى ال ام  ال اا ىو وذلاك يى الم ااق  امعيا  ال م تاى الا ياذ لاد و 

اللماتاااة أل ااا  ةاراااد  باأللماااالع ااادما ياااتم ا اااتخدام اال ت اااايا  ال م ااايةو غبااار اللماتاااة وغبااار المشااا  ة 

  0(176 و2005ا ت ايا  غبر لماتة ولن ما مش  ة باأللمال اللماتة )زبالب  زبا  : 

 

اشااا الية وراااا   ااا ابا  زاااى الااات لم لااادى األشاااخاص ذوى  ب اااث  تهـــدل الدراســـة الـــ لااا ا 

االعاقة ال معية من الام وغ اً ال م و من األ مال والراشدينو من المدم بن بمدايص الادمج وو 

 بمدايص األمن.  
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ةاغاايح االة اهااا  ال دياااة زااى الت اااول ال  ااري لماا   االشاا الية  أهميــة الدراســة فــى وةعاار 

والمماهيم و وهن مان الممباد ول يماتم المتخاااال والمشاتملال بم اال وة ديد مدلاال  الما ل ا  

االعاقااة ال اامعية رديا ااة  اا ابا  الاات لم والت ااًر علااى وشاا الما وو ااعمااا ويي يااة ةشخياااما و اارق 

التد ن ال لر  وبرامج التديتج والت مية لمماياةمم ويي ية التملج على   اباةمم وم من األزضان ول 

اي وو ة اول قا ر على و   ةارد مش ل  زى الت لم ولاي   ا ابا . مماا ي  ا  ي م  ه ا   مة ا ن

و ماااا زاااروق زر ياااة رااابن الاااام وغااا اً ال ااام  ولاااي  اال. هااا ا ماااا ة ااا   الديا اااة الاااى االهتماااام بااا  

 وةاغي   زى  ياق الت اول الت  بري التن بل  لا ابا  الت لم ربن الام وغ اً ال م .

 

 ة:ــدراسـكلة الــمش

( إلاى  2005)    World Health Organizationةمرتار م  ماة الاا ة ال المياة  يشابر

ملبااال شاااخ  حااال ال اااالم ي ااا ال زمااادا  اامعيا ةتاااراو  شاادة  رااابن المتا ااط و ال مبااات زااا   278ول 

مان هابالذ يعيشااال زا  الادول ذا  الااد ن الما خمأ وو المتا ااط   %80إحادى وو يلتاا األذ اابن و وول 

 American Speech-Language-Hearing  مرت   للمة والنلم وال م  .  وتاغح االة ا  األ

Association (2004ول عااد  األماارت بب   )المااااربن بممااد  اام   قااد ةضاااع   االل الال اابن  ن

عاما الماغية و وذلك اعتما ا على  تائج اإلحااذ المبديال  الت  ةاغح ول عد  زاقدي ال ام  ممان 

ملباال  14.2و وو ان إلاى  1971ملباال زا  عاام  13.2زندار قد  رلاغ ةعلغ وعمايهم  لق   اا  

و يمااا  1993ملبااال عااام  24.2و و ا  ال ااد  إلااى  1991ملبااال عااام  20.3و  اام إلااى  1977عااام 

 (2008. )  مبر ععدال  يظو 2000م ملبال ز  عا 28.6را   اقدي ويض
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 على األ  لة التالية: وتم ن ةاغيح مش لة الديا ة زى ال      ا م اولة  االرابة

مااا هااى اة اهااا  ال  رتااا  والديا ااا  التن اابلية ل  ااث  عي ااة ال لقااة راابن  اا ابا  الاات لم 

 واالعاقة ال معية 

 هن ي ا   األزرا  ذوى االعاقة ال معية من   ابا  الت لم 

 ما هى    ة ا تشاي   ابا  الت لم ربن األشخاص ذوى االعاقة ال معية 

 اااج المبااادا   الت عيمااا  لل اااتما ا مااان رااارامج  ااا ابا  الااات لم بمااادايص ماااا هاااى  عي اااة ال ا

 األشخاص ذوى االعاقة ال معية.

ما هاى ال لاال وال  اج  الممدماة مان الرازضابن لاراا   ا ابا  الات لم رابن األشاخاص ذوى 

 االعاقة ال معية وي و  الممت  بن ر لك 

 يص الدمج ما هى  عي ة   ابا  الت لم لدى الام وغ اً ال م  بمدا

 ما هى  عي ة   ابا  الت لم لدى الماهاببن من الام وغ اً ال م  
 

 مصطلحات واطار الدراسة النظري: 

ودد   يعايا ا تراي ر وهمية االهتمام رتشخي   1998زى  يا تما للديتايا  عام 
  ابا  الت لم ربن الام وغ اً ال م  لما ل لك من وهمية علمية وعملية زى  

و يما ودد  على األ ريا  ال  رتة ال  اية ا  الترباتة والنلب ي ية لممةمديم الخدم
ةشبر راغا  الى ول الام وغ اً ال م  لديممب وبل شك   ابا  زى 

 ,Strayker, depora, 1998disabilities . (Strayker, deporaالت لم 

1998) 
 

 و وذلاكريتا  زاى  رتات الات لموو ةاقما  زاى  ابر  وح وو مش لة   ياار    ابة  قد ن من يت لم اد  

و  اع ة   زمام م انلة   ع د م اولاة  وو و م مدا   حن مش لة   ع د م اولة  وو و رديدا   ع د ادت ا  م لاما   

ً   ع د م اولة  وو  ها   ال ااال  رمي ااو ياارا  المات لم ماان زاى و  بما  مااقا  رديادا وو التاازات   التاار
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حبااث لراشااد والماات لم الااامبر المعتاادىذ زااى هاا ا  ااااذو وو ةاقمااا ب والماات لم النعباار ا وو عق ااة    اا ابة  

   (17و ص 1990عامالو  وحمد ياار  الراشد   ابا  زى الت لم يما ياارمما الامبر.) بد يم ن ول 

ال  ااااق والديا اااا   ةومممااا  والمر  ذو الاااا ابة زااا  الااات لم هاااا إ  اااال لااا  إم ا اةااا  وقدياةااا زااا 

ويعايتمااااو وحااااا ها زااا  ماااال ة الم تمااا  بن ااالا  ال لميااة هااا  ادتشااااً ةلاااك اإلم ا اااا  والماااديا  

ذوى االحتيارااااا  ت  ااااج يابااارا  ماااان المخاااا رو والتاااا  ةتماااان زاااا  ياااال لعلمااا  وحضااااايي و   اااا  و 

إذا  ورغة لمخاا ر اال  اراً ال الاي امن ودار ز اا  الم تما  ع ا  الخا ة وذوى   ابا  الت لم هم

مان هاادي وزماد و  ااايا  ةيم ان ول ةمالاا  ها   الم اا  عاالوا علاى مااا وها ا لام ةتااازر لماام الرعاياة النافيااة.

اقتااااا ية إذا زشااال  الم ماااا ا  اإليشاااا ية الترباتاااة زااا  ةااااربممم التاريااا  ال اااليم لنااا  ياااا  اا قااااا 

 (17ص  و2007)م ما  عاض هللاو الة ز  الم تم .   و اقة م ت ة وزو 
 

تماعيةو ةب ر عل  مش لة  م ية ةرباتة ار Learning Disabilitiesةمان   ابا  الت لم 

 ال من ال ي ي ا   م ماودما ةب ر عل  و رة و وعلى علقاة  رزملئ . 

هاوول من قدم ماا لح  ا ابا   -عل  حد ة عبر لبر ر  - Kirkوت تعر   مائبن يبر  

مضم ا  إيا  اإلعاقا  اإل يادي  واإل ابا  الدماغياة.  وم ا  ذلاك ال ابن ةاالا   1963الت لم ز  عام 

 ,Lerner)ال ديااادا التااى ة اولااا   ااا ابا  الاات لم.                                      الديا ااا  

2000, P. 8) 
وتز ااار مبااادال  ااا ابا  الااات لم بال دياااد مااان المضاااايا ال دلياااةو  اااااذ علااا  الم اااتاى ال  اااري 

ووالت عيماااااا و راااااادذا  ماااااان قضااااااية ة رتاااااا  المااااااا لح  م اااااا و وا تماااااااذ  بااااااال رق ال لريااااااة الم ا اااااا ة 

الةوومرويا  بالخلً حال األ  ا  وال اامن المرة  ة ب مايها لادى التلمبا . ها او و اًا يت ااول والم 

ال احااث   اا ابا  الاات لم  ماان  االل عاادا  مااا  وي ااتملماب رض لمممااام  اا ابا  الاات لم و اام التمببااز 

ال ذلك فيما المايق للمممامو م ةا يمماو م ال  رتا  المم را لماووو برا  ةشخي    ابا  الت لم. وبي

 يلى: 
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 أوال: مفهوم صعوبات التعلم:  
( إل  ول الما ل ا  الدالاة علا  األ ماال ذوي  ا ابا  الات لم 2000يشبر م مد الديج )

قد زاق  األيب ابن ماا ل ا ووول األزارا  الا ين ي اا ال مان  ا ابا  الات لم يختلماال زا  و ااعماا وزا  

 (173,ص 2000د الديج,)م م  عد هاووتا ج حارها وة ديدها.م تااهاووز

  Kirkوة ااااااااااااااااد  مااااااااااااااااا لح  اااااااااااااااا ابا  الاااااااااااااااات لم علاااااااااااااااا  يااااااااااااااااد  اااااااااااااااامائبن يباااااااااااااااار  

( الاا ى ا ااتخدم هاا ا المااا لح لا اا  م ماعاا  ماان األ مااال ة ماار لااديمم اغاا رابا  زاا  1963)

 مااللمااة والناالم والمراذاووويضااا زاا  ممااايا  التاا اان الل مااة للتماعاان االرتماااع . وال ةتضاامن هاا   

وي اإلعاقااا  ال  ااية يالااام والم مازبنودمااا ي اات  د ماان هاا   الم ماعااة ذوى الم ماعااة األ مااال ذ 

 (        In: Kaufman & Kaufman ,2001,p. 3التخل  ال مل . )

إلى و   على الارغم مان ا اتلً الت رتماا  التا  ة اولا   (2002وقد وشاي  عماً ع لل )

 -  الت رتما  ووه :   ابا  الت لمو إ ال ول ه ا  راا ج يتمت حالما و  ا  ه  

ورااا  ة اعااد راابن م ااتاى الت ااابن الم لااى والم ااتاى المتاقاا  علااى و اااص المااديا  ال مليااةو 

 وومماي ة باألقرال من  م  ال ن. 

 ة ديع ة   ما لح   ابا  الت لم م ماعة مت اي ة من االغ رابا . 

 اع  المريزي. ورا  و اص ربالار  للمش لةو يتمان ز  ورا   لن ز  وظائ  ال ما  ال 

 .ال ةرر  ه   الا ابا  إلى إعاقا  ال ااص ووالتخل  ال ملا  ووال رماال الامااز  ووالت ليما 

 (67وص 2002)عماً ع للو

( و ااا  يم ااان الماااال ول ة رتااا   ااا ابا  الااات لم قاااد و ااا  م  بااابن, 1997وذيااار وحماااد عااااا  )

علااى م ااتاى المااديا ال مليااة لاادى  وحاادهما ودااد علااى  اا ابا  الاات لم األدا يميااة وال مائيااةووا  ر ودااد 

 (87,ص 1997التلمب  و م مم. )وحمد عاا و
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( 1976ومااان رااابن الت رتماااا  التااا  ةبياااد علاااى الم  اااى األولوالت رتااا  المباااديال  األمرت ااا  )

الاا ي ياا   علااى ول  اا ابا  الاات لم ع ااايا عاان اغاا را  وو لاان زاا  واحاادا ووودااار ماان ال ملياااا  

تخدام اللمة وزممماو  ااذ يال ذلك شاماه  وم يتاباةو ب باث يت  اد ها ا ال م ية األ ا ية المت لمة با 

االغاا را  زاا   ماا  المااديا علاا  اإل ااماذ ووالتمنباار ووالت اادق ووالمااراذا ووالتم  ااة وو رااراذ ال مليااا  

الرتاغاااية.  يماااا ة  ااااي علااا  قاااااي زااا  اإل يا  ال  ااا و و لااان ب ااايط زااا  وظاااائ  الماااخو وع ااار 

ة اااتر ممااايا  الت عباار بااالنلم. وال يشااتمن هاا ا المااا لح علااى مشاا ل   المااراذا وعاادم المااديا علااى

الاات لم التاا  ة اااا  زاا  و ااالما إلااى اإلعاقاااا  ال ااارتة ووال ااامعية ووال رييةووواالغاا رابا  اال م الياااة 

 (In: Raymond,2004,p. 15ووال رًو العب ية ووالامافية وواالقتاا ية غبر المااةية.)

الت رتاا و ب ااد ةندبااد  علااى الااا ابا  ال مائيااة )اإل ت ااا  واإل يا  ووهاام مااا يلحااظ علااى هاا ا 

وال ادرا(و والا ابا  األدا يمياة )الماراذا وال  اا (و الماال ب ادم الماديا علاى ة ااتر مماايا  الت عبار 

 بالنلم واللمة و وه  وحد وش ال التاا ن الم روزة بالتاا ن اللم  . 

لاا  )ال ى يرياز علاى م اتاى الماديا ال ملياة( ة رتا  ومن الت رتما  الت  ةدل على الم  ى ا

( الاا ى يااا  مااا لح  اا ابا  الاات لم بن اا  مااا لح  اااعى يااا  م ماعااة 2002عااا ل ال اادل )

من التلمب  ال ين ي مرول إ خماغا  ز  الت ابن الديا   عان  ملئمام ال اا يبنو ما  و مام يتمت اال 

ى اإلعاقاا  المت اد او ذلاك ول إعااقتمم قاد ةناال ر ياذ متا ط ووزااق المتا اط. وت ات  د مان ذلاك ذو 

 (19وص 2002 ع ا  م اشرا  للا ابا  الت  ي ا ال م ما.   )عا ل ال دلو

( ول مااااا لح  اااا ابا  الاااات لم يشاااابر لى م ماعااااة غباااار 2001وباااابلن ال اااابد ععااااد ال مبااااد )

 زا  ال ملياا  مت ا  ة من األزارا  المت لمابنو ذوي ذيااذ متا اط ووزااق المتا اطو ي مارول إغا رابا  

ال م اااية األ ا ااايةو والتااا  ة مااار ل ايهاااا مااان  ااالل الت اعاااد الااادال إحااااائيا  رااابن الت اااابن المتاقااا  

والت اااابن الم لااا  لاااديمم زااا  المماااايا  األ ا اااية و  اااتخدام اللماااة المماااروذا ووالم اااماعةوووالم اال  

زا   ماال ماا  ال ااع   األدا يمية. ومن الم تمن ول ةرر  ه   االغ رابا  إلى ورا   لن ووةان ر
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المرياازيووال ةرراا  إلااى ورااا  إعاقااا  ح ااية ووبد يااةووال إلااى ظاارًو ال رمااال العب اا  وواالغاا رابا  

 (231وص 2001ال م ية الشديدا.   )ال بد ععد ال مبدو

( لت رتا  الل  اة 1990وة   ع اال  الممايا  االرتماعياة ة ا  األغاااذ  عارض هامبان )

 National Joint Committee On Learning Disabilityالات لم  المامياة المشاترية لاا ابة

وهااات   علاا  مااا يلاا :    اا ابا  الاات لم مااا لح عااام يشاابر إلاا  م ماعااة ماان االغاا رابا  التاا  

ة ماار لاادى األزاارا  زاا  ادت ااا  وا ااتخدام المااديا علااى اال ااتماو والناالم والمااراذا والنتابةوواال ااتدالل 

ورااا  ب ااأ المشاا ل  ال االايية وال م ااية المت لمااة ب اان ماان ة  اايم والمااديا  الرتاغاايةو زضاال عاان 

ال ا  واإل يا  االرتماع  والتماعن االرتماع  م  ا  ارتنو رباد ول ها   المشا ل  ال يت اعج ع ماا 

 (In: Andrew& Conte , 1993,p. 148ز  ذاةما   ابا  الت لم لدى األزرا .  )

المشاا ل  ال االايية واالرتماعيااة لااا ابا   وتلحااظ ول هاا ا الت رتاا  يشاابر إلااى مااااح ة

الت لمب إال و   ودد على ول   ابا  الت لم ال ةنال  ارمة عان ةلاك المشا ل و ولنان ورا هاا يمااقم 

 المش لة وتزتدها ة مبدا . 

از  علاى  وه ا يرى ال احاث و ا  ر  ارا إرمالياة إلا  ماا ةام  ار   مان ة رتماا و يتضاح و ماا يي 

ية واألدا يميةو ووشاي  إل  غرويا ا ت  ا  ذوي اإلعاقا  األ رىو و ل  م ك   ابا  الت لم ال مائ

الت اعااد راابن المااديا ال ملياااة والت ااابن والمماي ااة باااألقرال زااا   ماا  ال اان يم  ااا  ةشخيااااية و وول 

إلا  قاااي زا  وظيماة الماخو وال ةررا  إلا  ال رماال العب ا   -زى وحد و  ارما -الا ابا  قد ةرر  

 وواإلغ را  اال م ال  الشديد.              ووالاماز  

 –وت اات ي  ال احااث ول يخلاا  إلااى المااال باانل مااا لح  اا ابا  الاات لم يشاابر إلااى األزاارا  

الاا ين يتااامال بمااديا عمليااة متا اا ة ووزاااق المتا اا ةوإال ول ة ااابلمم الديا اا   –األ مااال  ا ااة 

ل ملية. علوا على و مم قد ي ا ال قاايا  زا  الم ل  يختل  عن المتاق  م ممو ر اذ  على ةلك المديا ا

واحااادا  وووداااار مااان ال ملياااا  ال ملياااة ال مائياااة )اإل ت اااا  وواإل يا  ووالااا ادرا(, وة اااًر حب  ااا   باااا ابا  
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الاات لم ال مائيااةوووت ا ال  اا ابة زاا  المااراذا ووالنتابااة ووالتم اا  ووال  ااا  ووة ااًر حب  اا   بااا ابا  

  إ اات  ا  يازااة حاااال  اإلعاقااة ال  اامية والتخلاا  ال ملاا  وال رمااال العب اا  الاات لم األدا يمباااة. هاا ا ماا 

 Solaiman R. S. Elsheikhواالغ رابا  ال م ية الشديدا. 

  ا يا: التمببز المايق لمممام   ابا  الت لم: 

ة تعااار م رزاااة ال ااادو  الما ااالة رااابن الممااااهيم المتشاااارمة والمتشااااب ة غااارويا و ا اااي  للت دياااد 

ي اااال ه اااا  مااان ةااادا ن رااابن ممماااام  ااا ابا  الااات لم ,وب اااأ  الااادقبت للماااا ل ا . و  ااارا لماااا قاااد 

المماهيم المرت ة م   و ز ًا ي مد ال احث إلى م اولة الا ال إلى التمببز المايق لممماام  ا ابا  

الت لم ,وذلك من  لل إيضا  ما رب   وببن ب أ المماهيم األ رى المتدا لة م   ووالمرت اة م ا , مان 

هااى: مشاا ل  الاات لمو وع اار الاات لم و والتاان ر الديا ااى و وبااطذ الاات لم و  إ تلزااا . وهاا   المماااهيم

 واإلعاقة ال ملية. وبيال ذلك فيما يلى: 

   ابا  الت لم ومش ل  الت لم:  –و 

 Learningيختل  مممام   ابا  الت لم عن مممام مش ل  الت لم زى ول مش ل  الت لم

Problems واأل مااااال الاااا ين لااااديمم  ة وواغاااا را  اال ت ااااا و اااام  ووالر تاااا ةرراااا  إلااااى قااااااي زاااا  ال

مش ل  زى الت لم ودار قارلي  للغ رابا  ال لايية ال اة ة عن المشن ز  الديا اةو يماا و مام وداار 

وص 2003بم ما م  اااااا و22وص 2004ب اااااادا  عاااااان األ شاااااا ة الترباتااااااة بالمدي ااااااة. )امتاااااااال  عياااااا و

 (26و ص 1997بما مى وحمدو233

( يشاي إلاى ول ممماام  ا ابا  الات لم هاممماام 1983ل لم ال م ) وزى الماماص الما اع 

ي تخدم ز  المملنة المت دا ليا  ةلمب ا  ي ا ى من مش ل  ة لام مماي ا  بنقرا ا و ة  لا  ال ياا ان 

ة ليمااا  بااااايا ربداووهااا   المشااا ل  ةررااا  إلاااى المااا مج وم تااااا  و عي تااا  وم اااتاا . وت اااتخدم هااا ا 

ز  الااليا  المت دا االمرت ي  رديل  لمممام  ا ابا   -( 1993ى وو رول)يما يمال هاي  -المممام 
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الت لمو ع دما ي ال ه ا  زرق ز  اإل  ا  ووالت ابن ووز  المديا ال ملياة ال اماة مماي اة بااألقرال مان 

 (28و ص 2003 م  ال مر.  )عن : م مد ح ارىو

خدم لا ااا  ز اااة م ب ااا  مااان ( ويضاااا ول   ااا ابا  الااات لم  ة ااات2001وذيااار  عااازا  اااليمال)

 (100و ص 2001األ مال وولي   عام  لنن األ مال ال ين لديمم  مش ل  ة لم . )عزا  ليمالو

إال ول ةناال ز اة  وى ول مش ل  الت لم هاى وعام ووشامن مان  ا ابا  الات لم و التاى الة ادو

 واحدا زمط من ز ا  و رى عديدا متضم ة زى مش ل  الت لم. 

 Learning Disabilities & Learningالات لم وع ار الات لم:  ممماام  ا ابا   –  

Difficulties  
من المماهيم األدار ةشارما م  مممام    Learning Difficultiesي تعر مممام ع ر الت لم 

يشبر إلى م ماع  من  - (Sugden, et al)يما يمال  ي دل وو رول  -  ابا  الت لمووها 

  ز  ال ياذ.  وترى ل رول و   ما لح ردين لما لح  األ مال  التلمب  ال ين لديمم ا خماض   ي

 Learning( بنل ما لح الا ابا  2004المتخلمبن عمليا المارلبن للت لم . وودد ومبن  ليمال ) 

Difficulties   .شائ  اال تخدام ز  إ  لترا وومرت اووةررم إلى ال ربية ليشبر إل    ابا  الت لم

زتررم حرفيا  إلى اللمة ال ربية ليشبر إلى عدم المديا على   Learning Disabilitiesوما ما لح 

الت لم ووال  ز عن الت لمو وا تمى إل  الت ا ل: هن ه ا يار  إل  التررم  ال رفية وم إلى التررم   

 ( 92وص 2004اإل  ا ية .    )ومبن  ليمالو

م متارا زبنو رب ماا وتتضح مما  عت ول ال  أ ي تعر ما ل ى   ابا  الت لم وع ر الت ل

ياااا هج الاااا  أ ا  اااار إلااااى إعت اااااي ول مااااا لح  ع اااار الت لم يشاااابر إلااااى ورااااا  إ خماااااض مااااا زااااى 

الا ياذ,  يما  ووودااار مان ذلااك و ممايمااى ز ااة ع اار الات لم بالضاارويا عان ز ااة  ا ابة الاات لم و التااى 

 ااي ول مشا لة ةتمبز ب ال ذيائما متا ا ا  وووداار مان المتا اط. ها ا زاى حابن ذهاج الا  أ إلاى إعت

 التدا ن ربن الما ل بن هى زى اال ن مش لة ةررمة و من الما ل بن إلى اللمة ال ربية.           
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وتمبن حمدال زضة إلى ةع ى االة ا  ال ى يرى ول المش لة و ل  هى مشا لة ةررماة. زنلماة 

Disabilities ى  راا ج ال  ز  التى  مل  إلى ال ربية على و ما    ابا    و هى زى ال قيمة ة  

يتاااررم علاااى ورمااا  االداااار  قاااة إلاااى  راا اااج  Learning Disabilitiesو مماااا ي  ااان ماااا لح 

زماااااى ة  اااااى بالديراااااة االولاااااى   ااااا ابا   ووو ع ااااار  Difficultiesال  ااااازعن الااااات لم . وماااااا يلماااااة 

. على ورما  الادقبت إلاى   ا ابا  الات لم   Learning Difficulties ومماي تلزم ةررمة ما لح 

ومماااا الشاااك فيااا  ول   ااا ابة الااات لم  و ااا  و ااانا وشااادا مااان  ال  اااز عااان الااات لم   مماااا ي  ااان ه اااا  

 الما ل بن االر عببن اال لببن.  نإ تلزا رب

 Under Achievement  ابا  الت لم والتن ر الديا  :  – 3

إيةااا ط ماااا لح  ااا ابا  الااات لم بالتااان ر الديا ااا  لتما ااان ز تاااى  ااا ابا  الااات لم والتااان ر 

الديا ااى ماان حبااث المشاا ل  الديا ااية وا خماااض الت ااابن الديا اا  بوهامااا يمااان الم ماار الخاااير  

( إلااا  ول التااان ر الديا ااا  قاااد ةررااا  و ااا اب  إلاااى عااادم 2001لنلتاااا الم تبن.وقاااد وشااااي  عااازا  اااليمال)

 (31وص 2001التني  االرتماع  ز  األ را ووالمدي  . )عزا  ليمالو

من رابن و ا ا  التان ر الديا ا  و ا ا   ا ية ماان غا   ( ول 2003وببن م ما  م   )

الر تاااة ووال ااام  وواال ااااب  بااااألمراض المختلمةووو ااا ا  عمليااا  ماااان غااا   الماااديا ال ملياااة وا خمااااض 

م ااتاى الااا ياذ, وو ااا ا  ارتماعياا  ماااان إ خمااااض الم اااتاى االرتماااع  الامااااز  واالقتااااا ي لا ااار  

 اااة وعااادم قاااديا الم لاام علاااى التاااديت .  )م ماااا  م  ااا و وو اا ا  مدي اااي  ماااان عااادم الرغ ااة زااا  الديا

 (246وص 2003

وتااارى حمااادال زضاااة )زاااى يتابااا  عااان ذوى االحتياراااا  الخا اااةو ة ااا  ال  ااا ( ول التااان ر 

و ز لك الي دو ول ي ال  -دما يرى ال  أ –الديا ى اليرة ط بالضرويا بإ خماض    ة ذياذ التلمب  

للتان ر الديا اى. زنماا ةعابن ,ه اا  و ا ا  عديادا م تملاة   اى وحاد االحتمااال  وووحاد اال ا ا  زماط

مدي ااية(. ومااان  اام يم اان ول   اااد ةلمباا ا  ي ااا ى مااان –ارتماعيااة –عملياااة –للتاان ر الديا ااى ) اا ية 
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التان ر الديا اى و ال ب اعج  ما  ذيائا  عان المتا ااط و و  ماا الى  اعج ل ار. وماا  ا ابة الاات لم و 

ائيااة م اد او ب باادا  عان ياان ها   اال اا ا  الم تملاة وياذ التاان ر زإ ماا ةرراا  إلاى و اا ا  ودا يمياة وو م

الديا ى. وب اذ  علي  ,يم ن اعت اي ول   ابة الت لم ماهى إالز ة من ز ا ووو ع ا  من و  ا  التن ر 

الديا ى. زلايال التن ر الديا ى يار ا  أل ا ا   مائياة وو ودا يمياة م اد او ولاي  ألياة و ا ا  و ارى 

 التن ر الديا ى حب    ي ال قد ة د  بما ي ًر با ابة الت لم.   اى ذلكو زإل

  Slow Learning  ابا  الت لم وبطذ الت لم:  -4

هاذلاك الا ي ي اال م ادل الات لم -( 2003يماا ي رزا  م ماا  م  ا  ) -ال من ب  ذ الت لم 

لم رفياة.  )م مااا  لديا  وقان ماان م ادل ة لاام وقرا ا ووى ي ااال ب ب اا زا  ادت ااا  المماايا  الديا ااية ووا

(. وت ال ذلاك ب عي اة ال اال  تي اة لاراا  إ خمااض   يا  زاى   ا ة الا ياذ 234وص 2003م   و

 لدي . 

( ول اال مااال ب ااىذ الاات لم ةنااال   اا ة ذيااائمم وقاان ماان 2000زمااد راابن ال اابد ععااد ال مبااد ) 

ق المتا اطو يماا المتا ط, رب ما األ ماال ذوو  ا ابا  الات لم ةناال   ا ة ذياائمم زا  المتا اط ووزاا 

 (143وص 2000و   لي  لديمم ة اعد ربن ذيائمم وة ابلمم الم ل .  )ال بد ععد ال مبدو

( بن ااا  ال يم ااان اعت ااااي 2004( و متااااال  عيااا )2001وهااا ا ماااا وددةااا  يااان مااان عااازا  اااليمال)

األ مال ذوى ال طذ ز  الت لم غمن حاال    ابا  الات لم, ب اعج عادم وراا  الت اعاد الااغاح رابن 

ب إمتااااااااااااااال  100وص 2001دياةمم الم رفياااااااااااااة وة اااااااااااااابلمم األداااااااااااااا يم . )عااااااااااااازا  اااااااااااااليمالوقااااااااااااا 

 (24وص 2004 عي و

( إلاااى الماااال بن ااا  إذا وغمل اااا معيااااي الااا ياذو ةتشااااب  الممااااهيم 2003وذهاااج م ماااد ح اااار  )

وزباد ن بااطذ الاات لم ماا   اا ابا  الاات لم والتاان ر الديا اى. وماان  اام زااالت رت  ال لماا  المااايق هاالاا ي 

  70زاا  ال  اا ال   اا ة الاا ياذ. والمعياااي زاا  ز ااة بااطذ الاات لم هاااول   اا ة ذيااائمم ال ةماان عاان  ين اا  

 (30وص 2003باايا يعبرا ووي الةان إل  م تاى التخل  ال مل .   )م مد ح ار و
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 Mental Retardation  ابا  الت لم واإلعاقة ال ملية – 

ل ملياااة. زنماااا ووغااا   إمتااااال  عيااا  ةختلااا   ااا ابا  الااات لم إ تلزاااا  واغااا ا  عااان االعاقاااة ا

(, ة مر اإلعاقة ال ملية ز  ش ن ا خماض واغح ز     ة ال ياذ وزى األ اذ ال مل , ب بث 2004)

ياااااااا ح ال مااااااان غبااااااار متاازااااااات مااااااا  العب اااااااة و ووقااااااان ة لماااااااا  و  تاراااااااا و وتاااااااا ج ةاازمااااااا  ارتماعياااااااا .                   

 ( 23وص 2004)امتاال  عي و

 American Association of Mentalية األمرت ية للتخلا  ال ملا  وزى ة رت  ال مع 

Retardation   ( ذيااار ول التخلاا  ال ملاااى هاااا و اذ 2004,دماااا ووي   وماابن  اااليمال ) 1992,عااام

وووقان ياااح    اااح  قااااي  75إلا   70عملا   ول المتا اط بشا ن  ائام, و  ا ة ذيااذ ةتاراو  رابن 

  التني يااة ال شاارا التاليااة : التاا اانو والرعايااة ال اةيااةو وال ياااا زااى م ااال ووودااار ماان م اااال  الممااايا

 Selfالم زليااااةووالممايا  االرتماعيةوومماي اااا  ال ياااااا زاااا  الم تماااا  الم لااااىو والتارياااا  الاااا اة  

direction  زاا  الااا ة واالمااال ووالممااايا  األدا يميااة الاظي يةووقضاااذ وقاا  المرانووال ماان. )وماابن

 (99وص 2004 ليمالو

ب اذ  عليا  ,زاإل  ا ابا  الات لم ةختلا  إ تلزاا  رب  اا ال  عان االعاقاة ال ملياة و وبخا اة فيماا و 

يت لاااات ر  اااا ة الاااا ياذ زاااا وو  اااا ابا  الاااات لم ي ااااال ذيااااا هم عااااا ا زااااى المتا ااااط ووزاااااق المتا ااااط 

 وممايمابمم ةماما عن ذوى االعاقة ال ملية ال ين ي خمأ ذيا هم رديرة يعبرا عن المتا ط. 

 ةا ي    ابا  الت لم:  -  الاا  

مان وراار  ةاا يما   اا ابا  الاات لم وودارهاا  قاا  وشامالية ,ذلااك التااا ي  الا ي قدماا  يباار  

(ووت اااا  ي اااال  ماااة اةمااااق رااابن المتخااااابن بم اااال  ااا ابا  الااات لم علاااى ذلاااك 1988ويالما ااا  )

 التا ي  ال ى يتضح من  لل ه ا الش ن التخ ي ى :
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وقااد عاار ً يباار  ويالما اا   اا ابا  الاات لم ال مائيااة بن مااا  ماا  زااى الممااايا  التاا  ي تارمااا 

ال من رمدً الت اابن زا  الماغااعا  األدا يمياة و ا ماها إلا   ا ابا  وولياة ةررا  إلاى قاااي 

 ية إذا و بع  باالغ رابا  زإ ما ةب ر على ال او زى اال ت ا وووال ادر ووواإل يا  ب وهى وظائ  و ا

الاااااا   م مااااا )الااااا ابا  الاا اتااااة(ووهى  ا ااااة باللمااااة الشااااممية والتمنباااار.  وومااااا  اااا ابا  الاااات لم 

األدا يميةوزم    ابا  مترة ة على الا ابا  ال مائيةو إذا ماا حادق زبماا اغ را وفياابر المارذ 

)دبااااار  ويالما ااااا و  والماااااراذا وو  يا  ال ملياااااا  ال  اااااارية.ذا  ااااا ابة زااااا  ة لااااام النتاباااااة ووالتم  اااااة و

 (19و 17صو  1988متررمو

 صعوبات التعلم

 نمائية  أكاديمية 

 ثانوية  أولية

 انتباه 
 إدراك  
 ذاكرة  

التفكير 
وحل 

 المشكالت 
 

 ئةالتهج
 التعبير
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 الكتابة
 القراءة
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 ياب ا : ال  رتا  المم را لا ابا  الت لم: 

ة اي اااا  األ اااار ال  رتااااة المم اااارا لااااا ابا  الت لموة اي ااااا  ي  اااا  الاااار ى والماااادايص المنرتااااة  

ابر من الت ا ال  التاى ة اما  زا  ها ا الم االو يماا والم م ية المختلمة الت  حاول  ةمديم إرابا  لن

( إذ راابن ول ال ااعج وياذ ة اااين التم اابرا  واأل اار ال  رتااة لم ااال 1998ووغااح ذلااك زت اا  الزتااا  )

  ابا  الت لم ي ا  إلى عدا عاامنو م ما: هلمية ة رت    ابا  الت لم واة او   اق  و وةنيرح 

 لاي  والتار  ال م ى عاع  والتار  الم رز و وما ا تت   ذلك المشتملبن بالم ال ما ربن التار  ال

مااااااااااااااان التااااااااااااااان بر علاااااااااااااااى األ ااااااااااااااا  ال  رتاااااااااااااااة والتشخيااااااااااااااااية وال لرياااااااااااااااة والعااااااااااااااارامج واأل وا .                              

 (199وص 1998)زت   الزتا و

( ول يااال  مااان: علمااااذ الااا م  واألعااااا  وال اااج والتخا اااج 2000وقاااد رااابن  عبااان حاااازظ )

تربية حاولاا ةم بر   ابا  الت لم وال عج ويائماو يان مان  الل ورماة   ار و وزاى إ ااي االة اا  وال

المنااري الاا ي يتع ااا . وماان  اام و اا ح لاادي ا عاادا و اار لتم اابر  اا ابا  الاات لمو م مااا اإل اااي ال عاا  

) عبااان  ووال م اااى ال ااااع و واأل ااار ال مائياااة و واإل ااااي الم رزااا  وال ااالاي .                       

 (18وص 2000حازظو 

و ااًا ي اارض ال احااث ه ااا وهاام الماادا ن ال  رتااة المم اارا لااا ابا  الاات لم, وهااى المااد ن 

 ال عىو والمد ن ال مائىووالمد ن ال لايى. وبيال ذلك فيما يلى : 

            Medical Approachالمد ن ال ع :  -1

رتماعياة وتمترغاال و ا  لااوم ن إ الاة يريزو ااي ه ا الماد ن علاى المار  ب بادا عان العب اة اال

المشاا لة  يااا ح الماار   اا ي ا  بمااأ ال  اار عاان ال ااياق االرتماااع  الاا ي ة اادق فياا  المشاا لة. إذ 

ووعاادم وBrain Damageيارى و اااي هاا ا الماد ن ول  ا ابة الاات لم ةررا  إلاى اإل ااابة الدماغياة 

ة اااعج  ااا ابا  الااات لم. زمااا ا التااااا ل النيماااائ  ال بااااي ب وتاااد ن زااا  ذلاااك ول ب اااأ األ  ماااة قاااد 

المااااااد ن يرياااااااز علااااااى التم ااااااابرا  العبالاريااااااة, وت لااااااات علياااااا  ا ااااااام   المااااااد ن ال م اااااااى ال ااااااااع   
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Neuropsychological Approach  وحباااث يم ااان اال اااتدالل علاااى  ااا ابا  الااات لم مااان وراااا

قاااااي عضااااي زااا  الماااخ ,ياااب ى إلاااى قاااااي زااا  يماذةااا  الاظي ياااةب وهاماااا ي عااار ع ااا  بماااا لح 

ابا  ال  ااي ة زاا  وظااائ  المااخ ,ةمبباازا  لمااا عاان االغاا رابا  ال ااا   ال اة ااة عاان اال ااابة االغاا ر 

الشااااااااااااااااديدا للمااااااااااااااااخ وووعاااااااااااااااان قااااااااااااااااااي  مااااااااااااااااا  الاااااااااااااااا ي يااااااااااااااااب ى إلااااااااااااااااى التخلاااااااااااااااا  ال ملاااااااااااااااا .                        
(Raymond , 2004,P. 155) 

زاى يحام  وتر  ال احث ها ا التم ابر إلاى ياال ماا لح  ا ابا  الات لم زا  ردايتا  قاد  شان   

مباادال علاام األعاااا وومن  اام و لاات علااى اال مااال الاا ين ي ااا ال ماان ةلااك الااا ابا  األ مااال ذوى 

اال اب  الدماغية ال  ي ة.  ول ن وزضن ما قدما  ها ا الماد ن هااالشاايا إلاى وراا   لان زا  وظيماة 

ها ا الخلان لاي  المخ بما ي اتلزم ةاديت ا  م اماا  يا  ي اا  إلا  وغا   ال عي ا  ب ولنان ما  مراعااا  ول 

 هاال عج الاحبد وياذ   ابا  الت لم. 

 Developmental Approachالمد ن ال مائ :  -2

يمتاارض و اااايه ا المااد ن ول وغلااج ذوى  اا ابا  الاات لم متاان رول  مائيااا وولنن لااي  لااديمم 

ا   ةم اابر لماا ا التاان ر.  اذ ي  لاات هاا ا المااد ن ماان زرغااي  مب اهااا ول ال ماااال مل  الم رزاا  واإل  اا 

عمامااااا يخضاااا  ل ااااياق متتاااااب  ماااان المراحاااانو ةممااااد فياااا  المرحلااااة ال ااااابمة للمرحلاااا  اللحمااااة. ) عباااان 

 ( 18وص 2000حازظو

ومااان  ااام يم ااار هااا ا الماااد ن  ااا ابا  الااات لم علاااى و ماااا  تي اااة للتااان ر ال ماااائ  زااا  ب اااأ 

 ابا  ال مليااا  الم رفيااة, والتاا   ااًا ةختماا  بمااروي الاقاا .  وباا لك ي مااى هاا ا المااد ن ظماااي  اا 

 (. 61وص 2003)م مد ح ارىو.الت لم ز  مرحلة المراهمة ووالرشد 

رباد ول الااقاا  ي مار ول  اا ابا  الات لم إذا لاام ة االج ال ةختماا و ران ةتماااقم وةمتاد و ايهااا إلااى 

الم ااااال ال م اااا  واالرتماااااع .وال ما يغاااام ةاا اااال  بشاااا ن مضاااا ر وإال و اااا  يخضاااا  لمعاااادو المااااروق 

ال   اابنوإذ ي مار  يان را   بخااائ  ةمبااز  عان غبار  وزضال عاان ول  المر ياةووهى بائ اة وداار رابن



 20 

 مااة عاائاات زر يااة  اا ية و م ااية ووبب يااة قااد ة  اان ةتاااب  م اااي ال مابشاا ن مضاا ر  ,زتمضااى إلااى 

 ( 19وص 2000  ابا  الت لم, مما يت لج ةد ل علريا . ) عبن حازظو 

ال ه يااة ة اامم زااى  ااراذ ال مالاادى  وتاارى ال احااث ول العب ااة الم يااة بااالمابرا  و ا ااة الماباارا  

ال ماان و ا اااة ال مااا ال ملاااى الم رزىبممااا يمااااي  عااان م ا اااا  ااا ابا  الاات لم التاااى قااد ةررااا  إلاااى 

 التن ر ال مائى. 

)وومااااااا ي ااااااًر بمااااااد ن ال اااااالا  : Behavioral Approach المااااااد ن ال اااااالاي  -3

  Deficit Behavior Approach)ال ارز

ول ها ا الماد ن يماام علاى ازتاراض ول ال اعج  Coplin & Morganن ياابلن ومايراال ب  ارا 

زى حدوق   ابا  الت لم ال ي ال  ائما   اب ا  من  ا ن المر و زمد ة  م ةلاك الاا ابا  عان ب اأ 

المتمبرا  الماق ية و ووب عج عدم ة لم ال من راا ج هامة وو ا ية زى  ماا و ووب اعج عادم ا اتمراي 

.  وبالتاالى زاإل عالع مشا ل  المار  يم ان ول ياتم باااي   ا ي   ة مبت ةمدم المماايا  األدا يمياة

زاا  إ ااااي ة ااادين العب اااة وشااارو  الااات لم. زماا  ول عاامااان الماعلياااة وال اةياااة والدازعياااة يم ااان ول ة اااعج 

  ابا  الت لم, لن ما ال يم ن ول ةم ار لمااذا ال ي   اال زا  شاج وت   اال زا  ل ار. )عن:م ماد 

 (92وص 2003ح ار و

ابا  الت لم ز    ر ال لايية من اال البج الخا  ة زاى الت اابن الديا ا  والتا  وة      

قااد ةرراا  إلااى ا ااتخدام  اارق ةااديت  غباار م ا اا ةووو لى ازتماااي التلمباا  إلااى الدازعيااة الملئمااة للاات لم 

م والدي ا   ,وو لى ورا  التلمب  ز  ظرًو رب ية غبر م ا ا ة زا  األ ارا والمدي اة والم تم ووو ل  اد 

ا اااتخدام الت زتاااز الماراااج لتااادعيم األ ماااا  ال ااالايية المرغاباااةووالت زتز ال اااالج لا ماااا  المرزاغاااة. 

وبالتالى يرةنز علع   ابا  الت لم ز    ر ال لايببن على اة او العرامج المر ياة زا  ال الع التا  

ملااا  وو ااا اب .   ةتمرياااز حاااال ال مااانووةريز علاااى ة ااادين ال ااالا  ال ااااهرو  ول االهتماااام النعبااار ب اا

 (              20وص 2001) عبن حازظو
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  ام ا: ةشخي    ابا  الت لم: 

المماام الناماان الاا ي يااتم علااى   اااا  ,الدتشاااً م ماار  Diagnosisة  اا  يلمااة ةشااخي  

ووليااة  ووشاا اى وووة ديااد وحااد راا ااج  ماااالمر  وو االايياة . والتشااخي  عمليااة  ي اميااة و ةعاادو بمرحلااة

يم ن عن  رتمما ة مي  الم لاما  والم اًي ووة تم  بم ن  تام  ةتنامن في  التشخياا  ال زئية 

ز  ر اذ وحدا متناملة ةااي واق  المر  واحتياراةا  وراا اج المااا والضا   ع اد ودما ةتضامن وغا  

 (93, 45و ص 2003الخ ة التديتعية وال لرية الملئمة.    )م دي عزتزو

خي  زااا   اااايا إراااراذا و لل  ااام علاااى  عي اااة  ااا ابة الااات لم لااادى ال الاااج إل وتاااتم التشااا 

ورد و وي لك للنش  عن  ععما الم تمن. زالتشخي  ي ج ول ي من وتي ر الا ال إلى المرايا  

 (45و ص 2003المت لمة بالم ال ة.)م مد ح ار و

مان  ا ابا  ( ول   اا  ةشخي  التلمب  الا ين ي اا ال 1988وقد ربن يبر  ويالما   )

 الت لم و ةتضمن      اا وهى يالتالى: 

الخ اااااا األولااااى: الت ااااًر علااااى التلمباااا  ذوي األ اذ الماااا خمأو  ااااااذ زاااا  الم اااازل وو زاااا  

 المدي ة وع دما يتمري بنل و اذ التلمب  ي خمأ عن م تاى وقرا  . 

ي ات ي  الخ اا الاا ية: ملح ة وو    الا  التلمبا , زا  غااذ ماا ي ات ي  عملا  وماا ال 

 عمل   ا ن المان الديا  . 

الخ اااااا الاالاااااة: م رزااااة مااااا إذا يا اااا  ه ااااا  عااماااان  ا ليااااة وو ايريااااة ة اااامم زاااا  مشاااا لة                

 التلمب   ا ن المان الديا  . 

الخ ااااا الراب اااة: ة دياااد  عي اااة المشااا لةومتمالة زاااى وراااا  ا اااتلً رااابن الت اااابن والماااديا 

 ال ملية. 
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الاااااياغة التشخياااااية التاااا  ماااان شاااان ما ةم اااابر وة ديااااد ال ااماااان التاااا                  الخ اااااا الخام ااااة: 

 ةعدو بنل لما علقة با ابة الت لم لدى المر . 

 الخ اا ال ا  ة: إقترا  العر امج ال لر  المائم على التشخي  ال ال  ذير . 

 (444و ص 1988)دبر  ويالما  و متررم, 

(   اااااا  2003( وم مااااد ح ااااار  )1993خ  )وتلخاااا  ياااان ماااان : ععااااد ال زتااااز الشاااا 

 ةشخي    ابة الت لم ز  الخ اا  التالية: 

ة ديااد الااا ابة ماان حبااث يا مااا عامااة وو ا ااةو وياا لك  يرتماااو ماان  االل ا ااتخدام  -1

ووالت ااابن اال ت ااايا  ال مليااة الملئمااةووةلك التاا  ةقااي  ال االا  التنيماا  والت ااابن الديا اا  عامااة 

 ز  الماا  الديا ية )المراذا والنتابة والم اذ وال  ا ( باايا  ا ة. 

ة ديد  عي ة المش لة بالض ط, من  لل ةمبيم األ اذ الم ل  لل من ,لم رزاة ماا ي ات ي   -2

 عمل ووماال ي ت ي  عمل . وه ا يم ن اال ت ا ة رتمايتر الم لمبن وملح اةمم. 

تة وال م ااااية والعب يااااة المرة  ااااة بااااا ابا  الاااات لم التاااا  ياارممااااا ة ديااااد ال ااماااان ال ضااااا  -3

ال منووذلااك ماان  االل  تااائج اال ت ااايا  المختلمااة ووةمااايتر التااايتخ األ ااري والخل يااة األ اارتةووي لك 

 -ح اية  –التمايتر ال عية المت لمة بال الة الا ية لل منو وذلك ال ت  ا  ورا  وياة إعاقاا  )عملياة 

 ن  ل  الا ابة. ا م الية( ةنم

ةمديم ب أ المروض حال ةشخي  حالة ال منو ر اذ  على العيا ا  المتازرا عن  عي ة   -4

 المش لة وال اامن المرة  ة رماووالت  ةم ة ديدها من  لل الخ اا  ال ابمة. 

اقتاارا  العر ااامج ال لراا  الم ا ااج لل ماان ,ر اااذ علااى عمليااة التشااخي ووعلى المااروض  -5

 ديمماووي لك ر اذ على الت عب بم تمعن ال الة. الت   عت ةم

 (49و ص 2003ب عا ل ح ار و 52و ص 1993)ععد ال زتز الشخ و 
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هاا او وه ااا   ل ااة ماان الم  ااا  والتااى يااتم االعتمااا  علبمااا زااى ةشااخي   اا ابا    

 الت لمو وهى : م ك الت اعد ووم ك اال ت  ا و وم ك التربية الخا ة. وبيال ذلك فيما يلى: 

 Discrepancy criterion( م ك الت اعد 1

( ول م ااااااك الت اعااااااد ي  ااااااى الت اعااااااد راااااابن الت ااااااابن والمااااااديا 2002راااااابن و اااااااي الشاااااارقاوى)

ال مليااةووهاما ي ااًر بااالمرق راابن الت ااابن المتاقاا  يمااا ي ااًر با ت ااايا  الاا ياذ, والت ااابن الم لاا  

ى  عااارا  ة ليمياااة م ا ااا ة ل مااار  دماااا ي اااًر باال ت اااايا  الت اااابلية بمااا  التنداااد مااان ول ال مااان يتلمااا 

الزم ااا  وقدياةااا  ال ملياااة. وذيااار و ااااي الشااارقاوي ول هااا ا الم اااك  ااااي مااان ال  ا ااار المشاااترية زااا  

 (15و ص 2002ة رتما    ابا  الت لم.    )و اي الشرقاوي 

 Exclusion Criterion  م ك اال ت  ا :  - 2

(ووال رييةووال مليةو واالغاا رابا  بم  اا  إ اات  ا  حاااال  اإلعاقااة ال  ية)ال معيةوال ااارتة

 اال م الية ال ا ا ووحاال  ال رمال العب ى والامازى.

 Special Education م ك التربية الخا ة: - 3

يمبااد هاا ا الم ااك ول األ مااال ذوي  اا ابا  الاات لم ي تااارال  رقااا   ا ااة زاا  الاات لم وعلاا  

ةشاتمن علاى مماي اا  ةناال زرتادا وغبار  اعت اي ول ال من ذا   ابة الت لم ي تاع إل  ةربية  ا اة

 (31و ص 1997شائ ة. )ما م  ح ن و

 وتخل  ال احث مما  عت إلى المال بن   يلزم لت ديد عب ة   ابا  الت لم التندد من: 

 ورا  ة اعد واغح ربن ال ياذ والت ابن الديا  )م ك الت اعد(.  -

من  م يتم ا ات  ا  يازاة اإلعاقاا  ول   ابة الت لم لي    اة ة عن وية إعاقا  و رىو و  -

 )م ك اال ت  ا (. 

ول ال من  احج   ابة الت لم الي ت ي  الت لم بال رق ال ا ية و و  ما ي تاع إلى  رق  -

  ا ة ز  الت لم)م ك التربية الخا ة(.
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 ارق وز  غاذ ة او المش ل  التى ي ا   م ما الام وغ اً ال م و زامة ب اأ الهاا او 

مااان ال ااارق الم الاااة زااا  ة لااايم الم ااااق  ااامعيا  ز  ااااقبن  ااامعيا  مااان الاااام وغااا اً ال ااام ت لااايم المل

ي  اار إلياا  ياباارا  ماان  التمابلاا  وهااا مااا ي ااًر بم اارحة الم اااهج وهاا ا االة ااا  زاا  التااديت  األ االا  

(و 105و 1997داراك:  ة لم الم اقبن  معيا  )داا ر المربببن بن    ًا ي ال ال رتمة األ ا ية ز 

 امعيا  علاى التملاج  ول ها   ال رتماة ةمباد زا  اغلاج الماغااعا  زما  ة ااعد التلمبا  الم ااق وال شك

شار  الماديص يماا و ماا ة اال الاديص إلاى  ااي  على مش ل  غ   التريبز ال ي ي ا   م   و  ااذ

 .رامدا حية  ا مة ردال  من حرًو

مر ياااة رااابن التلمبااا  زااا   عي اااة الماااروق ال وه اااا  ال رتماااة المر ياااة : وهااا   ال رتماااة ي اااد ها 

ة اتلزم  ي تار  ين ةلمب  الدت ا  مماايا  وممااهيم رديادا. وها   ال رتماة الا  الااحد والاق  ال ي

فياا  ومان  ام ي ااد   ا   ا اة لناان  مان الم لام م رزاة ةامااة ب ان ةلمبا  و وي ااد  ماا  المااا والضا  

م اااقبن  اامعيا  و اائااامم زااى غاااذ  عي ااة ال اال  ال .وا اات دا   واحااد ماا مم بمااا ي ا ااج قدياةاا 

ومت ل اااا  حارااااةممو وزاااى غااااذ  عي اااة اللماااة لتلاااك الم اااة مااان ال ااال و ولم ااااعدةمم علاااى ادت اااا  

يما ي  مى ول يراعاى الممايا  اللماتة بما يت ا ج م  قدياةمم و اائامم و عي ة إعاقتمم ال معية. 

 ق التديت  ما يلى :زى  ر 

لااات  م زااى ةاادزت الااا م  والاااا  وتااتلمظ بن ااااا  إذا يااال الم اااق  اامعيا  وقااان قااديا علااى ا

النااالم ب رتماااة مشااااهةو وت اااا ى مااان  ااا ابة زاااى ةنبيااا  ح ااام الااااا  ومااان غااا   زاااى ال ااا  

اإليماااعىو زإ اا  ي تاااع إلااى التااديتج علااى إ ااراع األ اااا  ر ممااا  متماوةااة حتااى يمماام الم اااق  اااو 

ج علاى ال  ات والنالم حتاى ياتم ن ال ممة التى ي  ممااو زاإل ذلاك يمتضاى مان  رتماة التاديت  التاديت

من   ت األ اا  ب رتمة   ي ةو وه   ال رتمة م ا  ة لل ل  ال ين ةتراو  عت ة ال   ال م ى 

 0(  ي بعن40-27لديمم من )
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و ذا يااال ي ااا ى ماان زمااد رزئااى وو يلااى ل ا ااة ال اام  زإ اا  ي تاااع إلااى ة ميااة مااا ة مااى ماان 

 اااتمللو زاااإل ذلاااك يمتضاااى مااان  رتماااة التاااديت  التاااديتج ال ااام  إذا ياااال رزئياااا  وا اااتملل  وح ااان ا

ال م ى وتتم ذلاك مان  الل ا اتخدام الم ب اا  ال امعية المختلماة ماان ال اماعا  المر ياة وال ماعياة 

وو ورمزا ةضخيم الاا  التى ة اعد على ة مية الاروا اللماتة للتلمب  الم اق  امعيا و وها   ال رتماة 

ومااا إذا يااال زمااد  0(  ي اابعن55-41عت ااة ال اا  ال اام ى لااديمم ماان)م ا اا ة لل اال  الاا ين ةتااراو  

 0ال م  يليا و زإل ذلك يمتضى  رتمة االةاال النلى 

إذا يال الم اق  معيا  ي ا ى من غ   زى حابلت  اللماتةو وت تاع إلى ة مية قدية  علاى 

ن قاابرا ذا  م  اى زمم اللمةو و  يا  م  ى ما ياادي  الماتنلم مان و ااا  م اتخدما  يلماا  وو رما 

لااا و زاااإل ذلاااك يمتضاااى ا اااتخدام  رتماااة الشاااما  وتت مااات ذلاااك رتاريااا  ا ت اااا  ال ااال  إلاااى ال رياااا  

ق وه ا   لق  ر .واإلشايا  التى ة دق على الشما و وب أ حريا  الار  التى ة اعد على النلم

 ة تخدم زى التديتج على قراذا الشما  وهى :

زبمااا علااى وراازاذ النلمااةو وت لاات علبمااا  رتمااة الااااةيا و  ال رتمااة األولااى : ي ااال التريبااز

الاا ياة: ال ةضا  التريباز علاى  ال رتماة 0وزبما يت لم الم اق  معيا    ت ال رًو ال اد ة والمت رية

ال رتماة الاالااة:  0النلمة وو على ال ملة و  ما ةمتم بالاحدا النليةو قد ةناال ها   الاحادا قااة قاابرا

  اا  المرئية ووال و  م ب د ذلك  األ اا  المضممة.ةمام على إررا  األ

 النلماا  و ذا يال ي ا ى من ع ز زى ممايا  اال تق ال والت عبر اللماىو وتخ ج زى وغا  

زى رمنو وت تخدم األز ال زى و م ة غبر   ي ةو وت  ً حرًو ال ر وال    من ال مانو يماا 

ذلااك يمتضااى ا ااتخدام  رتمااة االةاااال النلااىو ي ااد  اا ابة زااى زماام عاادا رماان متراب ااة المنااراو زااإل 

وة تعاار هاا   ال رتمااة وزضاان ال اارق زااى ة ميااة اللمااة لاادى التلمباا  األ اامو زمااى هاا   ال رتمااة يت اادق 

المتنلم باا  واغح م ماو وب رعة عا ية ل رية الشمتبنو وزى  م  الاقا  ي عار عماا ياتنلم رلماة 

 0اإلشايا واأل اب  م ا



 26 

 اااا ى مااان غااا   التااا ير واال ت اااا و زاااإل ذلاااك يمتضاااى مااان  رتماااة ياااال الم ااااق  ااامعيا  ي إذا

التااديت  التناارايو أل اا  ي تعاار و  ااج  رتمااة لتااديتج الم اااق  اامعيا  علااى التاا يرو وياا لك ي ااج راا   

ا ت اا  الم ااق  امعيا  وذلاك ردم ا  زاى الماقا  الت ليماى زبات لم مان  الل ال مان وبا لك ياتخل  مان 

 0غ   قدية  على الت ير واال ت ا 

و ذا يال ي ا ى  من غ   زى قدية  على اإل يا  و زإل ذلاك يمتضاى مان  رتماة التاديت و 

ا ااتخدام ال اااروض ال ااارتةو زإ ماااا ة اااعد علاااى ة ميااة إ يادااا و ألل هاا   ال اااروض ة اااعد يابااارا  زاااى 

 0ا تدعاذ الم لامة

ت و و ذا يال ي ا ى من غ   زى المديا على الت ابنو زإل ذلاك يمتضاى مان  رتماة التادي 

إةاحة الاق  النازى لت لايم الم ااق  امعيا  ويباط الممااهيم اللماتاة التاى يت لمماا التلمبا  الم ااق  امعيا  

 0بمدلاالةما ال  ية

يال الم اق  معيا  يمبن إلى اال  ااذ وال زلة واال   ا  من الم تم  وعادم الت ااول ما   إذا

مااان  ااالل ال مااان ال مااااعى والت ااااو ى  ا  ااارتنو زإ ااا  ي تااااع إلاااى التماعااان االرتمااااعىو وتاااتم ذلاااك

د ماعااا  ال شااا  المدي ااى مااان الااا ازة والم اار  وغباار ذلااك ماان األ شاا ةو زبااتم التماعاان الم ااتمر 

رابن التلمباا  الم اااقبن  اامعيا  ماان  االل م ماعاا  ال ماانو وباا لك يت ااا ل التلمباا  الخعاارا  الت ليميااة 

ماعىو زإل ذلك يمتضى إظماي اال ت  ال وةش ي   ذا يال ي ا ى من عدم التمدير االرتو 0فيما رب مم

التلمب  وة مبزهم يلما و وا عمل   ار ا  وو عتاا ردايا زى الت ليم زالم اق  معيا  ي تاع با اتمراي إلاى 

 ذا يال الم اق  امعيا  ي اا ى مان االغا را  اال م االى ولديا  مشا ل   ا اة و 0التمدير االرتماعى

تخل  من ه   المش ل و وتاتم ذلاك عان  رتات األ شا ة الت ليمياة التاى بال لا و زإ   ي تاع إلى ال

وول يتاايح الم لاام المر ااة لل اال  الااام علااى ال ماان و ااط ال ماعااةو  0ةخلاات  ااما   االايية  االيمة

 0Solaiman R. S. Elsheikhألل ال من و ط ال ماعة يب ر زبمم وت اعد على ةمببر  لايمم
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 : ياتـوصـالت

 ابا  الاات لم لاادى الااام وغاا اً ال اام و ةا اا  الديا ااة ال اليااة بالتا اا  زااى  يا ااا   اا 

وةا اا  بنهميااة اال ااتما ا ماان  غااًر الماااا ي بماادايص الاادمج وماادايص األماان علااى ول ةشااتمن ةلااك 

المًر األ وا  واال ت اايا  ويان ماا يتاان رت ابر ة لايم ةاديتج الاام وغا اً ال ام . يماا ةا ا  

ي علاااى يي ياااة الت امااان التربااااي الديا اااية بنهمياااة ةنهبااان المشاااتملبن والم ااا البن عااان غاااًر المااااا  

 وال م   م  الم تمبدين والمتر  ين علبما.

ومااان األهمياااة بم اااال التا اااية باال اااتما ا مااان العااارامج االيشاااا ية والتديتعياااة وال لرياااة لااا وى 

    ابا  الت لم زى ة ليم وةنهبن وةديتج الام وغ اً ال م  وذلك ععر اعدا  متخاابن ر لك.

 لشنل االهتمام رديا ة:ومن الممتر  زى ه ا ا

   ابا  الت لم ال مائية لدى الام وغ اً ال م 

   ابا  الت لم األدا يمية لدى الام وغ اً ال م 

 الا ابا  االرتماعية واال م الية لدى الام وغ اً ال م 

   ابا  ة لم المراذا لدى الام وغ اً ال م 

   ابا  ة لم الام وغ اً ال م  بالت ليم ال ام  

  م الام وغ اً ال ها  الم لمبن   ا   ابا  الت لم لدى اة ا

 اعدا  غًر الماا ي لت ليم الام وغ اً ال م  
Solaiman R. S. Elsheikh 
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 المرار  ال ربية 
دراسة تحليليـة نادـدة مـن منظـور تـاريف  لمفـاويم صـعوبات الـتعلم  (:2001ال بد ععد ال مبد  ليمال ) -1

ــة وصــوالف لمفهــوم متكامــل ــة  جامعــ  .األجنبي ــة التربي ــة يلي ــدد 1ة األزهــر  الجــ ء "مجل "  الع
 .240 – 205"  ص 107"

ااا ) -2 فاعليـــة ارنـــامال فـــ  عـــالر صـــعوبات احدراك البصـــري وتحســـين مســـتو  القـــراءة لـــد   (:2002ااااااااااااا
مجلـــة يليـــة التربيـــة  جامعـــة  .األطفــاذ ذو  صـــعوبات الـــتعلم  دراســـات تربويـــة واجتما يــة

 .186 – 155"  ص 1العدد "  "8حلوان  المجلد "

 .مــد ل تشفيصــ  لصــعوبات الــتعلم لــد  األطفــاذ قا تبــارات ومقـــا ي   (:1995وحماااد وحماااد عااااا  ) -3
 المكتب العلم  للكمبيوتر والنشر والتوزيع  احسكندرية.

فعالية يل من السيكودراما وجداوذ النشاط المصورة فى الحـد مـن  (:2003وحمد ععد الم ى إرااراهيم ) -4
 173ص  " 18العـدد " مجلـة يليـة التربيـة بسـوهار  .صـمالسلوك العدوانى لد  األطفـاذ ال

– 206 . 

بعــا العوامــل النفســية والعقليــة واالجتما يــة المــاثرة فــى صــعوبات  (:2002وحمااد مماادى إرااراهيم ) -5
 .280 – 251أغسط   ص   "110مجلة يلية التربية بجامعة األزهر. العدد " .التعلم

ص النفسـية والسـلويية للتالميـو ذو  صـعوبات بعا الفصـائ (:2004ومال م ما  و امية  ااارر ) -6
 8"  ص 19مجلة الطفولة العربية  الجمعية الكويتية لتقـدم الطفولـة العربيـة  العـدد ".التعلم

– 21. 

دراســة تشفيصــية عالجيــة لــبعا صــعوبات التعبيــر الشــفهى لــد  (: 2005وماان ععدالم  اان  يااى) -7
                      ر  يلية التربية  جامعة انها.  عينة من التالميو ذو  صعوبات التعلم. رسالة ماجستي

تشفيص صعوبات التعلم األكاديمية لد  تالميو المرحلـة االاتدائيـة مـن  (: 2004ومبن م مد  ليمال )  -8
وجهــة نظــر معلمــى ومعلمــات هــوه المرحلــة فــى جمهوريــة مصــر العربيــة وعالدتهــا اــبعا 

"  ص 1جامعـة القـاهرة  العـدد " ت التربويـةمعهـد الدراسـا  المتغيرات. مجلـة العلـوم التربويـة
85 – 138. 

مجلــة علــم الــنف    .  صــعوبات الــتعلم  المشــكلة  األعــرائ والفصــائص   (: 2002و اااي م مااد الشاارقاوى )  -9
 .31  – 6"  ص 63"  العدد " 16السنة "   الهيئة العامة للكتاب القاهرة 
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ــل مــن الســيكودراما والمســ  (:1998ويماان وحمااد الم ماادى ) -10 ــة ي ــى تعــد ل مــد  فاعلي رح المدرســى ف
ــيم األساســ  رســالة ماجســتير  معهــد  .الســلوك العــدوانى لــد  األطفــاذ الصــم بمراحــل التعل

 الدراسات والبحوث البيئية  جامعة القاهرة.  

مـد  شـيوص صـعوبات الـتعلم النمائيـة لـد  أطفـاذ مـا دبـل المدرسـة فـى  (:2001رمال ع يااة زايااد ) -11
" 47جامعـة المنصــورة  الجــ ء األوذ  العــدد "  تربيــةمجلـة يليــة ال .ضـوء تقــد رات المعلمــين

 .192–167سبتمبر ص

الماتمر الدول  الرابـع  .صعوبات التعلم واحرشاد النفسى والتربوي  (:1997رمبن م ما  الاااما ى ) -12
 .1081 – 1069ص   "2جامعة عين شم   المجلد " لمري  احرشاد النفسى 

رك لـد  طـالب الجامعـة وعالدتهـا بمسـتو  نمـو يفايـة التواصـل ا (:1999حمدال م ما  زضة ) -13 لُمـدر
 .328 – 261ص  " 39"  العدد "10المجلد " مجلة يلية التربية ابنها .األنا لد هم

ــلوك (:2002حمااااادال م ماااااا  زضاااااة) -14 ــل الســ ــى متصــ ــة علــ ــالب الجامعــ ــد  طــ ــبطية لــ ــام الســ األحكــ
ى جامعة عــين االجتماعى.بحـ  مقبـوذ النشـر مجلة احرشـاد النفســى  مريـ  احرشـاد النفسـ 

 شم .

دراسـة تحليليـة للعوامـل النفسـية لصـعوبات الـتعلم لـد  تالميـو المرحلـة  (:1997 بري وحمااد حامااد ) -15
المــاتمر .االاتدائيــة واســتفدام ارنــامال إرشــاد  جمعــىغ فــرد  للتغلــب علــى تلــ  الصــعوبات

 .1067 – 1023الدول  الرابع لمري  احرشاد النفسى  جامعة عين شم   ص 

ــد  األطفــاذ  (:1999ن ) عاااذ ق اادي -16 ــر االاتكــار  ل ــى تنميــة التفكي ــر ممارســة النشــاط الــدرامى عل أث
 رسالة ماجستير  معهد الدراسات العليا للطفولة  جامعة عين شم . .ضعال السمع

ــات  (: 2000ويو الاااد يااليو اااا وياااالبن وويو  )ةررماااة وحماااد الشاااام  ول ااارتن -17 ــيم ذو  االحتياجـ تعلـ
 مري  األهرام للنشر والتوزيع  القاهرة. ."1ن   الج ء "الفاصة  يتاب لكل المعلمي

ــاليب  (:1992 تااااادال ال ااااار اوى ويماااااال  اااااالم ) -18 ــهم وأســـ ــلويياف  صائصـــ ــاف وســـ ــادون أكاديميـــ المعـــ
 مكتبة الصفحات الوهبية  الريائ. ."2الطبعة " تربيتهم

ل األكـاديمى فـى استفدام أساليب التفـاوت اـين القـدرات العقليـة والتحصـي (:2001 تد م مد العتااال ) -19
"  العـدد 15المجلـة التربويـة بجامعـة الكويـل  المجلـد " .تعرُّلر صعوبات التعلم لد  األطفـاذ

 .212 – 177ص  " 58"

 النهضة المصرية  القاهرة. ."2اضطرابات اللغة والتواصل  الطبعة " (:2001 ت ج شمبر ) -20
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ى لد  األطفـاذ ذو  صـعوبات تعد ل بعا  صائص السلوك االجتماع (:1994  دا وحمد إرراهيم ) -21
 رسالة ماجستير  يلية التربية  يفر الشيخ  جامعة طنطا. .التعلم  دراسة تجريبية

صـــعوبات التعلـــيم العـــال  لـــد  األشـــفاص فادـــدي الســـمع ومتطلبـــات  (:2008 ااامبر ععاااد ال  ااايظ) -22
 ن قتطـويرالندوة العلمية الثامنة لالتحاد العرب  للهيئات العاملة مع الصم بعنوامواجهتها   

 م.1424 غ4غ1429التعليم والتأهيل لألشفاص الصم وضعال السمع  وذل  ف  الفترة 

 صعوبات التعلم. مكتبة األنجلو المصرية  القاهرة. (:1990 بد وحمد عامال) -23

فعاليـة ارنـامال للتـدريب علـى المهـارات االجتما يـة فـى زيـادة  (:2001   ى ععد المتا  النمااايى ) -24
 .ن الســلوك االجتمــاعى لــد  عينــة مــن األطفــاذ ذو  صــعوبات الــتعلمفعاليــة الــوات وتحســي

"  16"  السـنة "1مجلة البحوث النفسـية والتربويـة  يليـة التربيـة  جامعـة المنوايـة  العـدد "
 .260 – 231ص

ــة أســلوب العــالر الجمــاعى قالســيكودراما  والممارســة الســلبية  (:1991 ااماذ غااا ى وحمااد ) -25 فاعلي
 رسالة ديتوراه  يلية التربية  جامعة عين شم .   .جلجةلعالر بعا حاالت الل

مد  فاعلية ارنامال إرشاد  فى تنميـة المهـارات االجتما يـة لـد  عينـة  (:1997عايدا على قا م ) -26
 رسالة ديتوراه  يلية التربية  جامعة عين شم . .من األطفاذ المعادين عقلياف 

ــى لـصــ  (:2005ععاااد ال ا اااط متاااالى  ضااار ) -27 ــدري  العالجـ ــأ ر الدراســـ التـ ــتعلم والتـ دار  .عوبات الـ
 الكتاب الحد    القاهرة.  

مجلة التربية ادولة احمـارات العربيـة  .السيكودراما أهدافها ووسائلها (:1995ععد الرحمن العي اى ) -28
 .223 – 210"  ص 126المتحدة  العدد "

ــة ا (:2000ععااد الاارحمن وحمااد  ااماحة) -29 ــد ن لتنمي ــامال لألطفــاذ والوال ــة ارن لســلوك احجتمــاعى فاعلي
 احيجااى لد  األطفاذ.رسالة ديتوراه  كلية التربية  جامعة انها.

حوليـة يليـة التربيـة  .السـيكودراما مفهومهـا وعناصـرها واسـتفداماتها (:1994ععد الرحمن  االيمال ) -30
 .453 – 396"  ص 11"  العدد "11جامعة دطر  السنة " 

مكتبــة زهــراء  ."1و  الحاجــات الفاصــة. الجــ ء "ســيكولوجية ذ (:1991ععااد الاارحمن  اابد  االيمال ) -31
 الشرق  القاهرة.

تربيــة األطفــاذ والمــراهقين المضــطربين ســـلويياف  (:1999ععاااد ال زتاااز الشاااخ  و تااادال ال ااار اوى ) -32
 دار الكتاب الجامعى  احمارات.   ".1"قالنظرية والتطبيق  الج ء 
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نشــر  .عيــوب النطــق وأمــرائ الكــالماضــطرابات التواصــل  (: 1996ععااد المتااا   ااارر ععااد الم بااد ) -33
 المالف  يلية التربية   جامعة عين شم .  

 .فاعليـة السـيكودراما فـى تنميـة بعـا المهـارات االجتما يـة لـد  الصـم (:2002ععد المتا  م اار ) -34
 رسالة ديتوراه  يلية التربية ابنى سويف  جامعة القاهرة.  

ــر   (:1992ععاااد هللا ال ااااترقى ) -35 ــاذ المعاصـ ــم االتصـ ــاويم علـ ــى للمفـ ــي  المعرفـ ــى التأسـ ــة فـ دراسـ
 نشر المالف  مطابع الفرزدق  الريائ. .واألنماط

دار  ".4"ســيكولوجية ذو  االحتياجــات الفاصــة وتــربيتهم. الطبعــة  (:2005ععااد الم لااج المرت ااى ) -36
 الفكر العربى  القاهرة.  

دوان لـــد  األطفـــاذ دور ارنـــامال للـــدراما احادا يـــة لففـــا العـــ  (:2001ععبااار ععاااد ال لااايم ال  ااااي ) -37
رسالة ماجسـتير  معهـد الدراسـات العليـا والطفولـة  جامعـة عـين  .الملحقين اريائ األطفاذ

 شم .

اسـتفدام السـيكودراما فـى عـالر بعـا المشـكالت النفسـية ألطفـاذ  (:1990عزا ععد ال اااا  م مااد ) -38
 سن ما دبل المدرسة  رسالة ماجستير  معهد دراسات الطفولة  جامعة عين شم .  

ــد   (:2001عاازا م مااد  االيمال ) -39 ــة ل ــتعلم النمائي ــيم العالجــى فــى تفايــف صــعوبات ال ــة التعل فاعلي
 رسالة ديتوراه  يلية التربية  جامعة عين شم . .تالميو المرحلة االاتدائية

ارنـــامال مقتـــرح لتنميـــة التفـــاعالت الســـلويية والمهـــام األكاديميـــة لـــد   (:2000عااازا م ماااد ععاااد  ) -40
رســالة ديتــوراه  يليــة التربيــة  جامعــة  .ات الــتعلم فــى اللغــة احنجلي يــةالتالميــو ذو  صــعوب

 المنواية.

صـــعوبات الـــتعلم األكاديميـــة وعالدتهـــا بكـــل مـــن اضـــطراب القصـــور فـــى  (:2002عمااااً ع ااالل ) -41
ــة االاتدائيــة ــو المرحل ــاه  النشــاط المفــرط واضــطراب الســلوك لــد  تالمي ــة يليــة  .االنتب مجل

 .108 – 62"  ص 1"  العدد "18نا ر  المجلد "التربية  جامعة أسيوط   

ــية والعالجيـــة (:1998زت اااى الزتااااا  ) -42 ــتعلم  األســـ  النظريـــة التشفيصـ دار النشـــر  .صـــعوبات الـ
 للجامعات  المنصورة.

 .سيكولوجية األطفاذ غير العـاد ين واسـتراتيجيات التربيـة الفاصـة (:1990زت ى ال بد ععد الرحيم ) -43
 ار القلم  الكويل.  د"4""  الطبعة 2الج ء "
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دراسـة لـبعا الفصــائص االنفعاليـة لــد  ذو  صـعوبات الــتعلم  هااا(:1409زت ااى مااا مى الزتااا  ) -44
 445ص مجلة جامعة أم القر   السنة األولـى  العـدد الثـانى .من تالميو المرحلة االاتدائية

– 496. 

لتواصــــــل اللغــــــة وا (:2004زت ااااااى يااااااا   وععاااااادهللا ععااااااد الراغااااااى وزا مااااااة ياشااااااد و اااااا د م مااااااد ) -45
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