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الفروق بني األسوياء و ذوي صعوبات التعلم يف التوافك النفسي 
واالجتماعي لدى تالمير الصف اخلامس من مرحلة التعليم 

 األساسي مبنطقة األصابعة
 

 أ. فاطسة السغيخبي أبهخخيز                د. مدعهدة عبج هللا الذشطة       
 جامعة غخيان -كمية اآلداب األصابعة          جامعة غخيان -كمية اآلداب األصابعة

 
 ز :ممخ  

ؼ عمى الفخوؽ بيؽ األسؾياء وذوؼ صعؾبات التعمؼ  في تيتؼ ىحه الجراسة بالتعخ  
األساسي التؾافق الشفدي واالجتساعي لجػ تبلميح الرف الخامذ مؽ مخحمة التعميؼ 

، وتيجؼ ىحه وتمسيحة   ا( تمسيح  031بسشظقة األصابعة، حيث طبقت ىحه الجراسة عمى )
ؼ عمى حجؼ انتذار صعؾبات تعمؼ ميارات القخاءة الرامتة لجػ الجراسة إلى التعخ  

تبلميح الرف الخامذ مؽ مخحمة التعميؼ األساسي، والتعخؼ عمى الفخوؽ بيؽ 
التعمؼ في التؾافق الشفدي واالجتساعي، وتؼ استخجاـ  التبلميح العادييؽ وذوؼ صعؾبات

( واختبار تذخيص صعؾبات 0645عجاد أحسج زكي صالح )إ اختبار الحكاء السرؾر 
عجاد إ تعمؼ ميارات القخاءة الرامتة لجػ تبلميح الرف الخامذ مؽ التعميؼ األساسي 

أحسج الظاىخ عجاد إ ( ومكياس التؾافق الشفدي واالجتساعي 0663يعقؾب مؾسى عمي )
و تؾجج فخوؽ دالة إحرائيا  بيؽ الحكؾر مت الشتائج إلى أن  (. وتؾص  6113ىسؾمة )

واإلناث في حجؼ انتذار صعؾبات تعمؼ ميارات القخاءة الرامتة عشج مدتؾػ داللة 
( لرالح اإلناث، وكحلػ إلى وجؾد فخوؽ دالة إحرائيا  في التؾافق الشفدي 1010)

ح العادييؽ والتبلميح ذوؼ صعؾبات التعمؼ عشج مدتؾػ داللة واالجتساعي بيؽ التبلمي
 ( وكاف الفخؽ لرالح التبلميح العادييؽ.1010)
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 :لسقجمةا
ف عمييا التشسية الذاممة مخحمة التعميؼ األساسي مؽ أىؼ السخاحل التي تتؾق   جتع

مؽ ؽ الظفل لؤلطفاؿ، ففي ىحه السخحمة تتؼ تشسية السيارات األساسية التي تسك   
تحريل السعخفة، ويكتدب الظفل العجيج مؽ العادات الدمؾكية، كحلػ فيحه السخحمة 
تسثل الخظؾات األولى لمظفل عمى طخيق السعخفة الظؾيل وىحا األمخ دفع إلى 

لسعخفة السذكبلت التي تعيق نسؾه و الرعؾبات  ؛ىتساـ بالظفل في ىحه السخحمةالا
 التي تعتخض طخيقو لمتعمؼ.

ا  وجؾد مجسؾعة مؽ التبلميح الحيؽ يعانؾف مؽ صعؾبات في التعمؼ، ويبلحع دائس
وفي نفذ الؾقت ىؼ ليدؾا مؽ فئات اإلعاقة األخخػ حيث ال تغيخ عمييؼ أؼ إعاقة 

 ا دفع العجيج مؽ السختريؽ إلى االىتساـ بيحا السؾضؾع.حدية أو عقمية، مس  
قت الحاضخ في مؾضؾع صعؾبات التعمؼ مؽ السؾضؾعات السيسة في الؾ  جويع

مؽ قبل العجيج مؽ السيتسيؽ عمى  ا  كبيخ  ا  التي أعظت اىتسام ،مجاؿ التخبية الخاصة
اختبلؼ تخرراتيؼ كاألطباء، وعمساء الشفذ، وعمساء التخبية، وعمساء االجتساع 

مغاىخ صعؾبات التعمؼ قج تذتخؾ مع مغاىخ  كسا أف   ،والسعمسيؽ و أولياء األمؾر
 .(632: 6112فئات أخخػ كالعقمية والدسعية والبرخية والمغؾية. )قحظاف الغاىخ،

فسجاؿ صعؾبات التعمؼ مؽ السجاالت اليامة التي تتزح فييا الفخوؽ بيؽ الفخد 
احي كأنيؼ عادييؽ في معغؼ الشؾ  واألفخاد اآلخخيؽ، حيث نجج في ىحا السجاؿ أطفاال  

يؼ يعانؾف مؽ قرؾر واضح في مجاؿ أو آخخ مؽ مجاالت التعمؼ. الشفدية، إال أن  
 .( 633:  6116)سييخ كامل، 

صعؾبات التعمؼ عخفت بالجرجة األولى باعتبارىا صعؾبات  الخغؼ مؽ أف  ى وعم
صعؾبات التعمؼ ذات آثار تتجاوز  العجيج مؽ السخبيؽ يخوف أف   أكاديسية إال أف  

ت األكاديسية، وتجور حؾؿ مذكبلت الدمؾؾ االجتساعي واالنفعالي لجػ السذكبل
الظبلب ذوؼ صعؾبات التعمؼ األكاديسية، ويخػ العجيج مؽ الباحثيؽ والسيتسيؽ في ىحا 

نتعامل مع الرعؾبات األكاديسية بسعدؿ عؽ اآلثار  و ال يكفي أف  السجاؿ أن  
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عؾبات، كسا تذيخ العجيج مؽ الجراسات االجتساعية و االنفعالية الستختبة عمى ىحه الر
 Bryanوالبحؾث التي أجخيت في ىحا السجاؿ ومؽ ىحه الجراسات دراسة )بخايؽ 

 ،ذوؼ صعؾبات التعمؼ يفتقخوف إلى الحداسية لآلخخيؽ لى أف  إ( التي أشارت 0660
دراؾ السبلئؼ لمسؾاقف االجتساعية وسؾء التؾافق الذخري واالجتساعي. )فتحي إلوا

 .(316:  310:  0665ات، الدي
ؼ فيسا يشتج عشيا مؽ مذكبلت نفدية تفؾؽ وتتسثل الخظؾرة في صعؾبات التعم  

تعمؼ الظفل كسذكبلت فقجاف الثقة بالشفذ والتؾتخ والخجل وفقجاف الجافعية واالىتساـ 
الزخورييؽ إلنجاز السياـ الجراسية ومدايخة زمبلئيؼ سؾاء  عمى السدتؾػ الجراسي، أو 

 ( بأف   0643)مؾراؼ  لسدتؾػ الشفدي واالجتساعي، وىحا ما أشارت إليو دراسةعمى ا
ا يجعل التمسيح صاحب صعؾبة التعمؼ تؤدؼ إلى ضعف التحريل األكاديسي مس  

الرعؾبة تمسيحا  مذكبل  ذو ترؾر سالب عؽ ذاتو وخرائص شخرية ومعخفية 
 ( 51:  0662سالبة. )الديج عبج الحسيج سميساف، 

 لجراسة:مذكمة ا
تذسل مخحمة التعميؼ األساسي عمى العجيج مؽ التبلميح الحيؽ يدتفيجوف مؽ 

ـ ليؼ داخل الفرؾؿ، وكحلػ تذسل عمى األنذظة والبخامج التعميسية والتخبؾية التي تقج  
العجيج مؽ التبلميح الحيؽ يعانؾف مؽ صعؾبات التعمؼ في مجاؿ أو أكثخ مجاالت 

ب االىتساـ االىتساـ بعسمية التعميؼ وتظؾيخىا يتظم   ف  ا ال شػ فيو أالتعميؼ، ومس  
إىساليا وعجـ  برعؾبات التعمؼ مؽ البجاية حتى ال تديج ندبة انتذارىا، حيث أف  

ىجار طاقة التبلميح وتعخضيؼ لسذكمة نفدية إ الكذف عشيا في وقت مبكخ يؤدؼ إلى 
 وتعميسية واجتساعية.

مؼ في انتذارىا لجػ قظاع عخيض مؽ وتكسؽ الخظؾرة في مذكمة صعؾبات التع
التبلميح الحيؽ يتستعؾف بسدتؾػ عادؼ، وقج يكؾف مختفعا  مؽ حيث القجرات الجدسية 

معجؿ أدائيؼ التحريمي يكؾف أقل مؽ ذلػ بكثيخ، وقج  والحدية والعقمية، إال أف  
وججت مذكمة صعؾبات التعمؼ بشدب متفاوتة في السجتسعات العخبية والغخبية، فقج 
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% مؽ األطفاؿ في مخحمة التعميؼ األساسي في 4 ( أف   0631وججت )مايكل بدت 
  .(23: 6116الؾاليات الستحجة األمخيكية يعانؾف مؽ صعؾبات التعمؼ. )عجناف راشج، 

ندبة  ( إلى أف   6114ا في البيئة الميبية فقج أشارت نتائج دراسة )فييسة ديكشة أم  
 .(063:  6114%. )فييسة ديكشة، 15انتذار صعؾبات تعمؼ ميارات القخاءة كانت 

مؽ مغاىخ الخظؾرة في مذكمة صعؾبات التعمؼ أيزا  تأثيخاتيا الدمبية والعسيقة 
عمى الجؾانب االنفعالية مؽ شخرية الظفل، والتي تمعب دورا  حاسسا  في أدائو 

يج شعؾر الظفل باإلحباط والتؾتخ والقمق وعجـ السجرسي، وتحريمو السعخفي، حيث يتدا
الثقة بالشفذ نغخا  لعجده عؽ مدايخة زمبلئو ومجاراتيؼ في الجراسة كسا يتجنى تقجيخه 

 لحاتو وربسا يشسي لجيو مفيـؾ سالب عؽ ذاتو.
وتذيخ نتائج الجراسات التي تشاولت التؾافق الشفدي واالجتساعي لحوؼ صعؾبات 

ء التبلميح يفتقخوف إلى التؾافق الذخري والتؾازف االجتساعي، ىؤال التعمؼ، إلى أف  
صجار أشكاؿ مختمفة مؽ الدمؾؾ غيخ إتكخار تعخضيؼ لمفذل يؤدؼ بيؼ إلى  ف  أحيث 

 ( التي كذفت أف  0655التكيفي وغيخ االجتساعي، ومشيا دراسة )فتحي الديات 
تيؼ، كسا يشقريؼ التؾافق التبلميح ذوؼ صعؾبات القخاءة يترفؾف بسفيـؾ سمبي عؽ ذوا

 .( 362:  6110الشفدي واالجتساعي. ) فتحي الديات، 
 ا سبق تحاول الجراسة اإلجابة عمى التداؤالت اآلتية:ومس  

ػ ما حجؼ انتذار صعؾبات تعمؼ ميارات القخاءة الرامتة لجػ التبلميح الرف 0
 الخامذ مؽ مخحمة التعميؼ األساسي )عيشة البحث(؟

وؽ ذات داللة إحرائية بيؽ التبلميح ذوؼ صعؾبات التعمؼ والتبلميح ػ ىل تؾجج فخ 6
العادييؽ في التؾافق الشفدي واالجتساعي لجػ تبلميح الرف الخامذ مؽ مخحمة 

 التعميؼ األساسي؟
 أىجاف الجراسة:

ؼ عمى حجؼ انتذار صعؾبات تعمؼ ميارات القخاءة الرامتة لجػ تبلميح ػ التعخ  0
 ة التعميؼ األساسي )عيشة البحث(.الرف الخامذ مؽ مخحم
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ؼ عمى الفخوؽ بيؽ التبلميح العادييؽ وذوؼ صعؾبات التعمؼ في التؾافق ػ التعخ  6
 الشفدي واالجتساعي.

 أىسية الجراسة:
سيامات نغخية وتظبيكية، إتقجمو مؽ  ى أىسية ىحه الجراسة في ما يسكؽ أف  تتجم  

وىؾ صعؾبات التعمؼ وىؾ مرظمح حجيث ندبيا   ،يؼ ججا  محيث تيتؼ بجراسة مرظمح 
جحب انتباه العجيج مؽ الباحثيؽ والستخرريؽ، كسا تكسؽ أىسية ىحه الجراسة في 

ؼ عمى حجؼ صعؾبات القخاءة لجػ تبلميح الرف الخامذ مؽ مخحمة التعميؼ التعخ  
 األساسي بسشظقة األصابعة.

ة مؽ نتائج قج تداعج سا ستدفخ عشو ىحه الجراسفومؽ الشاحية التظبيكية 
السختريؽ في وضع وترسيؼ أدوات تذخيص لرعؾبات التعمؼ كحلػ وضع بخامج 
عبلجية وتعميسية لحوؼ صعؾبات التعمؼ في التؾافق الشفدي واالجتساعي لجػ ذوؼ 

 صعؾبات التعمؼ.
 مرطمحات الجراسة:

جة أو يا اضظخاب في واحيعخؼ الدخطاوؼ صعؾبات التعمؼ بأن   ـ صعهبات التعمم:1
أكثخ مؽ العسميات الشفدية األساسية البلزمة، سؾاء  لفيؼ المغة السشظؾقة أو استخجاميا 

ؽ ىحا أو لفيؼ المغة السكتؾبة أو الكتابة أو التيجئة أو العسميات الحدابية، ويتزس  
دراؾ، والخمل الؾعيفي إلالسرظمح أيزا  حاالت التمف الجماغي، واالضظخابات في ا

القخاءة، أو حبدة الكبلـ، ويدتثشى مؽ ذلػ األطفاؿ الحيؽ يعانؾف  في الجماغ وعدخ
ي األداء، نتيجة لئلعاقة البرخية أو الدسعية أو الحخكية أو مؽ إعاقة عقمية، أو تجن   

 .(006: 6116االنفعالية. )عبج العديخ الدخطاوؼ وآخخوف، 
ؿ استجاباتو عمى يا الجرجة التي يحرل عمييا التمسيح مؽ خبلجخائيا  بأن  إوتعخؼ 

اختبار تذخيص صعؾبات تعمؼ ميارات القخاءة الرامتة لتبلميح الرف الخامذ 
 عجاد يعقؾب مؾسى عمي.إ 
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ؼ الديج خيخ هللا التؾافق الشفدي واالجتساعي يعخ    ـ التهافق الشفدي واالجتساعي:2
عمييا مؽ  و قجرة الفخد عمى التؾفيق بيؽ رغباتو ورغبات السجتسع، ويسكؽ االستجالؿبأن  

ل ذلػ خبلؿ االستجابات التي تجؿ عمى الذعؾر باألمؽ الشفدي واالجتساعي كسا يتسث  
في اعتساد الفخد عمى نفدو وإحداسو بكيستو وشعؾره بالحخية في تؾجيو سمؾكو وشعؾره 

 .(42: 0650باالنتساء. ) سيج خيخ هللا، 
تمسيح مؽ خبلؿ استجاباتو يحرل عمييا ال يو الجرجة التجخائيا  بأن  إويسكؽ تعخيفو 

 عجاد أحسج الظاىخ ىسؾمة.إ لبشؾد مكياس التؾافق الشفدي واالجتساعي 
 حجود الجراسة:

تقترخ حجود ىحه الجراسة عمى تبلميح الرف الخامذ مؽ مخحمة التعميؼ 
 .6116األساسي بسشظقة األصابعة في العاـ الجراسي 

 طار الشظخي والجراسات الدابقة:إلا
 :صعهبات التعمم -السبحث األول

تعخيف صعؾبات التعمؼ: اختمفت اآلراء واألفكار حؾؿ مؾضؾع صعؾبات التعمؼ 
مػ التعخيفات الستعمقة بو، ويخجع تعجد ىحه التعخيفات إلى حجاثة تدت تبعا  لوتعج  

ومؽ  ،عيؾر فئة ذوؼ صعؾبات التعمؼ وكثخة السيتسيؽ والسختريؽ في ىحا السجاؿ
( ىؾ مفيـؾ يذيخ إلى التأخخ واالضظخاب Kirk 0636يخؾ ىحه التعخيفات تعخيف )ك

في واحجة أو أكثخ مؽ العسميات الخاصة بالكبلـ والمغة والقخاءة والكتابة والحداب أو 
أؼ مؾاد دراسية أخخػ، وذلػ نتيجة إلمكانية وجؾد خمل مخي أو اضظخابات انفعالية 

 ،أو الحخماف الحدي ،العقمي وال يخجع ىحا التأخخ األكاديسي إلى التخمف ،أو سمؾكية
 أو إلى العؾامل البيئية أو الثقافية.

Batman (0632 )( تعخيف باتساف 6111ويحكخ الديج عبج الحسيج سميساف ) 
يؼ األطفاؿ ذوؼ صعؾبات التعمؼ ىؼ أولئػ الحؼ يذيخ إلى ذوؼ صعؾبات التعمؼ بأن  

ومدتؾػ  ،قجرتيؼ العقمية العامةاألطفاؿ الحيؽ يغيخوف تشاقزا  أو تباعجا  تعميسيا  بيؽ 
نجازىؼ الفعمي، وذلػ مؽ خبلؿ ما يغيخ لجييؼ مؽ اضظخابات في عسمية التعمؼ، إ
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تكؾف مرحؾبة أو غيخ مرحؾبة بخمل عاىخ  ىحه االضظخابات مؽ السحتسل أف   ف  أو 
بيشسا ال تخجع اضظخابات التعمؼ لجييؼ إلى التخمف  ،في الجياز العربي السخكدؼ 

الحخماف الثقافي أو التعميسي أو االضظخابات االنفعالية الذجيجة ولمحخماف  العقمي أو
 ( 63: 66:  6111الحدي. ) سيج عبج الحسيج سميساف، 

 ترشيف صعهبات التعمم:
( تذسل صعؾبات التعمؼ Deretop mentet td) ـ صعهبات التعمم الشسائية:1

التحريل األكاديسي، وىي أيزا  الشسائية القجرات العقمية التي يحتاجيا الظفل بيجؼ 
ؾلة عؽ تؾافقو الجراسي وتؾافقو الذخري واالجتساعي. )نبيل عبج الفتاح، ئمد

611103) 
 وتتعجد السظاىخ واألعخاض الجالة عمى صعهبات التعمم الشسائية ومشيا :

سيؾلة التذتت، االستجابة الدخيعة دوف تخكيد، عجـ  أـ في مجال صعهبات االنتباه:
 لعجة أشياء في وقت واحج، واالنتباه ألشياء ال عبلقة ليا بالسؾضؾع. االنتباه

دراؾ العبلقات، صعؾبة التسييد بيؽ الذكل إ: صعؾبة دراكإلب ـ في مجال صعهبات ا
واألرضية، صعؾبة االحتفاظ برؾر األشياء، صعؾبة اإلغبلؽ البرخؼ، صعؾبة 

 التؾافق البرخؼ الحخكي.
خ األشياء الديمة، صعؾبة تعمؼ أشياء صعؾبة تحك   ج ـ في مجال صعهبات الحاكخة:

صعؾبة استخجاع السعمؾمات، صعؾبة  ربط الخبخات الججيجة بالدابقة، ججيجة، صعؾبة
 االحتفاظ بالسعمؾمات.
صعؾبة التعبيخ عؽ األفكار، الرعؾبة في تكؾيؽ جسل وعبارات،  د ـ في مجال المغة:

 صعؾبة فيؼ ما يدسع مؽ لغة اآلخخيؽ.
صعؾبة تكؾيؽ السفاليؼ، صعؾبة السقارنة والخبط، صعؾبة  في السجال السعخفي:ىـ ـ 

 .(656: 0666الترؾر العقمي، صعؾبة تسييد أوجو الذبو واالختبلؼ. )زيشب شقيخ،
تختبط صعؾبات التعمؼ األكاديسية ارتباطا  وثيقا   ـ صعهبات التعمم األكاديسية:2

دراؾ إلة لمقرؾر في عسميات التفكيخ و ابرعؾبات التعمؼ الشسائية، فيي تكؾف نتيج
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ض الظفل إلى صعؾبات التعمؼ الستعمقة بالقخاءة والكتابة واالنتباه والتحكخ، بحيث يتعخ  
والتيجئة وإجخاء العسميات الحدابية، فقج يبلقي الظفل صعؾبة في تحكخ الكمسات 

) قحظاف أحسج والحخوؼ التي تعمسيا سابقا  نتيجة لقرؾر تحكخه البرخؼ أو الدسعي. 
 .(30:  6111الغاىخ، 

 وتتعجد السظاىخ الجالة عمى صعهبات التعمم األكاديسية ومشيا: 
صعؾبة القخاءة الرامتة، أخظاء التكخار، أخظاء اإلبجاؿ، القخاءة  أ ـ في القخاءة:

البجيمة، فقجاف مؾقع القخاءة بديؾلة، وىحا العجد في القخاءة بدبب خمل في وعيفة 
 القخاءة.

الكتابة بخط غيخ واضح، صعؾبة تشغيؼ الكتابة، األخظاء اإلمبلئية،  ـ في الكتابة:ب 
 صعؾبة التحكؼ في الدخعة السشاسبة لمكتابة، صعؾبة ندخ األعجاد.

دراؾ العبلقات الخياضية، إصعؾبة فيؼ العسميات الحدابية، صعؾبة  ج ـ في الحداب:
 ؼ مفاليؼ حدابية ججيجة.ة خظؾات متدمدمة، صعؾبة تعمصعؾبة الديخ في عج  

نتاج كمسات مشاسبة، صعؾبة إصعؾبة التعبيخ الذفؾؼ، صعؾبة  دـ في التعبيخ:
 .( 651:  653:  0666االستجالؿ بأمثمة مشاسبة. )زيشب شقيخ، 

 أسباب صعهبات التعمم: 
التمف الجماغي البديط مؽ أكثخ األسباب التي تؤدؼ  جيع ـ التمف الجماغي البديط:1

إلى صعؾبات التعمؼ، فالظفل الحؼ يعاني مؽ أحج مغاىخ صعؾبات التعمؼ ليذ 
قاصخا  ذىشيا  وفي نفذ الؾقت ىؾ ال يسمػ القجرة التامة عمى التعمؼ، والسذكمة ىشا 

 تكسؽ في ضعف معيؽ في األعراب التي ليا دور في عسمية التعمؼ.
ج بالخمل الؾعيفي العربي عجـ انتغاـ في أداء الجماغ الؾعيفي بغض ويقر

الشغخ إذا صاحب ذلػ تمفا  عزؾيا  في الجماغ أو لؼ يراحبو. )يؾسف القخيؾتي 
 .(633: 0662وآخخوف، 

( إلى أف أؼ مخض تراب بو األـ الحامل أو 0631ويذيخ )بداماتيػ و تؾبمؾؾ 
الكحؾؿ والسؾاد السخجرة أو التجخيؽ أثشاء فتخة يحجث نتيجة لتشاوؿ األدوية أو تعاطي 
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الحسل يعتبخ أيزا  سببا  مؽ األسباب السؤدية إلى الخمل العربي، ويحكخ )بيخش ( 
وكحلػ الؾالدة السبتدخة  ،عسل األـ الحامل لفتخات طؾيمة ونقص األكدجيؽ لمظفل أف  

ة عبج السجيج جمجل، جسيعيا أسباب لمخمل العربي. )نرخ  جأو الؾالدة قبل السؾعج، تع
6111  :064). 

بعض مؽ حاالت صعؾبات  تؤكج العجيج مؽ الجراسات بأف   ـ األسباب الهراثية:2
و ( بأن  0656رجاعيا إلى عؾامل وراثية، وفي ىحا الرجد يؤكج )كالفانت إالتعمؼ يسكؽ 

ائج بالخغؼ مؽ صعؾبة التسييد بيؽ أثخ العؾامل الؾراثية وأثخ العؾامل البيئية، فشت
األسباب الؾراثية مؽ العؾامل السدببة لبعض حاالت صعؾبات  الجراسات تؤكج أف  

 التعمؼ.
ومؽ الجراسات التي اىتست بالتعخؼ عمى أثخ الؾراثة عمى صعؾبات التعمؼ 

( الحؼ قاـ بإجخاء دراسة شاممة لعجد مؽ األسخ في الدؾيج 0621دراسة )ىالجخف 
ندبة  ؾبات في القخاءة وكحلػ أسخىؼ، ووجج بأف  فخدا  لجييؼ صع 643حيث قاـ بجراسة 

مثل  شيؾع صعؾبات القخاءة والكتابة والتيجئة عشج األقارب تقجـ دليبل  كافيا  عمى أف  
 (36:  0655ىحه الحاالت تخزع لقانؾف الؾراثة. )كيخؾ وكالفانت، 

ط األطفاؿ صعؾبات التعمؼ أكثخ شيؾعا  في أوسا مؽ السبلحع أف   ـ األسباب البيئية:3
سؾء التغحية ومحجودية  ف  أالحيؽ يشتسؾف لمظبقات االجتساعية األقل حغا ، ويعتقج ب

 0645الفخص لمشسؾ والتعمؼ السبكخ مؽ األسباب ذات الرمة، ويتفق كل مؽ )لؾفيت 
الفقخ الؾاضح في فخص التعمؼ وسؾء التعميؼ في بخامج ما  ( عمى أف  0644وأنجمساف 

ؾؼ األولى ىي مؽ أىؼ أسباب صعؾبات التعمؼ. )يؾسف قبل السجرسة أو الرف
 .(633:  0662القخيؾتي وآخخوف 

ىشاؾ دورا  كبيخا  لمسؾاد االصظشاعية السزافة إلى الظعاـ  ا ال شػ فيو أف  ومس  
ضافة إلى ذلػ إوكحلػ اضظخابات عسمية التسثيل الغحائي في الرعؾبات التعميسية، 

صعؾبات التعمؼ قج تشتج عؽ ردود فعل تحددية  بأف  ىشاؾ اعتقاد لجػ بعض الباحثيؽ 
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يا تشتج عؽ خمل في وعائف الشاقبلت العربية أو في لبعض السؾاد الغحائية أو أن  
 .(034:  0665سخعة إيراؿ الدياالت العربية. )جساؿ الخظيب ومشى الحجيجؼ، 

لمتأثيخات الشفدية والستسثمة في الخؾؼ  تذيخ الجراسات إلى أف   ـ األسباب الشفدية:4
( التي أشارت إلى انخفاض مدتؾػ تقجيخ 0653الجراسات دراسة )أنؾر الذخقاوؼ 

 الحات، وارتفاع مدتؾػ القمق لجػ األطفاؿ الحيؽ يعانؾف مؽ صعؾبات التعمؼ.
وتذسل العؾامل الرفية التي يؾاجييا ذو صعؾبات التعمؼ والتي  ـ األسباب التخبهية:5

تذسل الفخوؽ الفخدية بيؽ السعمسيؽ، وطخؽ التجريذ السختمفة، وعجـ تمبية السؾاد 
التعميسية لحاجات الظبلب التعميسية، ونقص السيارات التجريدية. )فييسة ديكشة، 

6114 :33). 
العجيج مؽ  ؾىشا السحكات السدتخجمة في تحجيج األطفال ذوي صعهبات التعمم:

لجيو صعؾبات في التعمؼ،  ا قبل الحكؼ عمى الظفل ألف  السحكات التي يجب التأكج مشي
وفي حاؿ تؾفخىا في الظفل كثيخا  ما يحكؼ عمى الظفل بانتسائو لفئة ذوؼ صعؾبات 

 التعمؼ، وىحه السحكات ىي:
 وفقا  ليحا السحػ يتؼ تذخيص صعؾبة  التعمؼ في الحاالت التالية: ـ محك التباعج:1

الؾعائف الشفدية كاالنتباه والحاكخة والتسييد والمغة وإدراؾ  أ ػ التباعج أو التبايؽ في نسؾ
العبلقات والقجرة البرخية الحخكية وتكؾيؽ السفاليؼ وحل السذكمة، حيث يشسؾ الظفل 

 بذكل عادؼ في بعض الؾعائف ويتأخخ في بعزيا اآلخخ.
راسي، ػ التباعج أو التبايؽ بيؽ القجرة العقمية العامة لمظفل ومدتؾػ تحريمو الج ب

وذلػ بيؽ معجؿ تحريمو ومعجؿ تحريل األطفاؿ اآلخخيؽ مسؽ ىؼ في نفذ عسخه  
السيارات  - الدمشي في مجاؿ أو أكثخ مؽ السجاالت اآلتية: التعبيخ الذفيي والكتابي

االستجالؿ الحدابي وغيخىا مؽ السجاالت األكاديسية األخخػ.  -األساسية في القخاءة
 ص والخبخات التعميسية الستاحة  لو وانتغامو في تمقييا.وذلػ بالخغؼ مؽ مبلئسة الفخ 
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ج ػ التباعج أو التبايؽ  بيؽ مغاىخ الشسؾ التحريمي لمظفل في السؾاد الجراسية، فقج 
يكؾف متفؾقا  في الحداب عاديا  في العمـؾ ولكشو يعاني مؽ صعؾبات في تعمؼ المغة 

 .(116:  115:  6112العخبية. )عبج السظمب أميؽ القخيظي، 
 ـ محك االستبعاد )االستثشاء(:2

ويقرج بو استبعاد أو استثشاء الحاالت التي يخجع قرؾرىا التحريمي أو 
 الرعؾبات التي تعانييا إلى إعاقات أخخػ، وىحه اإلعاقات ىي :

 التخمف العقمي. -

 اإلعاقات الحدية ) الرؼ "ضعاؼ الدسع" السكفؾفيؽ "ضعاؼ البرخ" (. -

 االنفعالية الذجيجة.االضظخابات  -

 الحخماف البيئي االجتساعي واالقترادؼ والثقافي. -

 نقص فخص التعمؼ. -
وجسيع الحاالت الدابقة تحتاج إلى بخامج عبلجية خاصة تشاسب إعاقتيا 

 األصمية.
 ـ محك التخبية الخاصة: 3

األطفاؿ ذوؼ صعؾبات التعمؼ ال يدتظيعؾف التعمؼ بالظخؽ  ويقرج بحلػ أف  
التقميجية التي يتعمؼ بيا األطفاؿ العاديؾف، وكحلػ الظخؽ األخخػ ال تشاسبيؼ وىحا 

ذوؼ صعؾبات التعمؼ يحتاجؾف إلى طخؽ تعمؼ خاصة بيؼ وبخامج متخررة   يعشي أف  
 ومبلئسة ليؼ.

 نظخيات تفديخ صعهبات التعمم:
 اإلدراكية ـ الحخكية:ـ الشظخية 1

يا تخكد عمى الشسؾ الحدي، الحخكي، واإلدراكي، )لقج أطمق عمييا ىحا االسؼ ألن  
السيارات الحدية حخكية واإلدراؾ الحخكي يعتسج عمى وضع الجياز  ونحؽ نجرؾ أف  

العربي لمظفل والخبخات العقمية الحخكية الدابقة لو، والؾضع الحالي لمشسؾ الحخكي. 
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ت ىحه الشغخيات وضع افتخاضات لتفديخ الشسؾ اإلدراكي الحخكي لؤلطفاؿ وقج حاول
 ( 063:  6111وعبلقتو بالتعمؼ (. )نبيل عبج اليادؼ وآخخوف، 

 ـ نظخية االتجاه العربي / دومان وديمكاتها :2
الجور األمثل في تذخيص وعبلج  -وخاصة طب األعراب  -لقج كاف لمظب 

صعؾبات القخاءة، وكحلػ مؽ لجييؼ تخمف عقمي، بعض حاالت صعؾبات التعمؼ مثل 
 أو خمل دماغي.

فجدؼ اإلنداف يقـؾ بدت وعائف ىي:  Delacato & Doomanوحدب رأؼ 
السيارات الحخكية، والكبلـ والكتابة، والقخاءة، والدسع، والمسذ. وتحقيق ىحه الؾعائف 

 يقؾؿ بأف  بالذكل السبلئؼ يداعج في نسؾ تشغيؼ عربي كامل لمجياز العربي، و 
ا يظؾروا تشغيسا  عربيا  كامبل  لجيازىؼ العربي، أم   األطفاؿ العادييؽ يدتظيعؾف أف  

األطفاؿ الحيؽ يعانؾف مؽ صعؾبات في التعمؼ بدبب خمل في نسؾ إحجػ الؾعائف 
ىحا الخمل يؤثخ عمى الشاحية العربية، وىحا يؤدؼ إلى وجؾد صعؾبات  الدابقة، فإف  

ة. وخظؾات العبلج ليؤالء تبجأ بتحجيج الخمل ثؼ تقجيؼ األنذظة في االتراؿ والحخك
السشاسبة لمخمل بحيث تداعجىؼ عمى الشسؾ العربي. )نبيل عبج اليادؼ وآخخوف، 

6111 :065). 
 Personal and Socialالتهافق الشفدي ـ االجتساعي  -السبحث الثاني

Adjustment: 
 تعخيف التهافق: 

ديشامية تتشاوؿ الدمؾؾ والبيئة "الظبيعية  و: )عسميةالتؾافق بأن  ؼ حامج زىخاف ػ يعخ   
واالجتساعية" بالتغييخ والتعجيل حتى يحجث تؾازف بيؽ الفخد والبيئة(. )حامج زىخاف، 

0645064). 
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و: )األسمؾب الحؼ بؾاسظتو يربح فو عبج السشعؼ السميجي وحمسي السميجي بأن  ػ يعخ   
عبلقتو مع البيئة(. )عبج السشعؼ السميجي وحمسي السميجي، الذخص أكثخ كفاءة  في 

0640 :352). 
يثق الظفل بشفدو وفي اآلخخيؽ  و: )التؾازف الشفدي، أؼ أف  فو عظية ىشا بأن  ػ ويعخ   

السحيظيؽ بو داخل األسخة وخارجيا ويحغى بالتقبل والخضا مؽ حؾلو، كسا يتستع 
د عمى نفدو وتحسل السدؤولية والسؾضؾعية بعبلقات اجتساعية سعيجة ويتسيد باالعتسا

 (  35:  6113في مؾاجية األمؾر وعجـ التخدد(. )أحسج ىسؾمة، 
 :Dimensions of adjustmentأبعاد التهافق األساسية 

 يتزسؽ التؾافق عجة أبعاد أساسية وىي:
ويقرج بو البعج الدمؾكي لمفخد الؾاحج وىؾعبارة عؽ مجسؾعة   ـ التهافق الذخري:1
لجوافع والحاجات واالنفعاالت والعقج والعؾاطف التي تجفع الفخد لمكياـ بشذاط معيؽ. ا

 .(63: 0646)مرظفى فيسي، 
ويذسل التؾافق الشفدي الدعادة مع الشفذ والثقة بيا والذعؾر بكيستيا وإشباع 
الحاجات والذعؾر بالحخية في التخظيط لؤلىجاؼ وتحكيقيا ومؾاجية السذكبلت وحميا 

فق لسظالب الشسؾ في السخاحل الستتالية وىؾ ما يحقق األمؽ الشفدي ويعبخ عؽ والتؾا
 .(31: 6110سمؼ داخمي. ) عبج الحسيج دمحم شاذلي، 

ويتزسؽ الحكاء االجتساعي، والدعادة مع اآلخخيؽ واالتداف ـ التهافق االجتساعي: 2
ساعية وقؾاعج االجتساعي، وااللتداـ بأخبلقيات السجتسع، ومدايخة السعاييخ االجت

الزبط والتغييخ االجتساعي، واألساليب الثقافية الدائجة في السجتسع والتفاعل الدميؼ 
والعبلقات الشاجحة مع اآلخخيؽ وتقبل نقجىؼ وسيؾلة االختبلط معيؼ، والسذاركة في 

 6111الشذاط االجتساعي مسا يؤدؼ إلى تحقيق الرحة االجتساعية. )إجبلؿ سخؼ، 
 :34). 
ويتزسؽ االختيار السشاسب لمسيشة واالستعجاد عمسا  وتجريبا   ق السيشي:ـ التهاف3

والجخؾؿ فييا واالنجاز والكفاءة واإلنتاج والذعؾر بالشجاح والخضاء وكحلػ العبلقات 
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الظيبة مع الخؤساء والدمبلء والتغمب عمى السذكبلت، وىحا يعشي تؾافق الفخد لؾاجبات 
 . عسمو و أيزا  تؾافقو لبيئة العسل

اؿ وىؾ تستع الفخد بحياة سعيجة داخل أسختو وشعؾره بجوره الفع   ـ التهافق األسخي:4
تقؾـ العبلقات بيشو وبيؽ أفخاد أسختو عمى الحب  داخل األسخة وتقجيخىا لو، وأف  

تحقق لو إشباع حاجاتو ومحاولة الؾصؾؿ إلى حمؾؿ  واالحتخاـ والتفاىؼ، وأف  
 لسذكبلتو.

تدؾد السحبة بيؽ أفخاد األسخة بيؽ الدوجيؽ وبيؽ  ؼ أيزا  أف  ويعشي التؾافق األسخ 
التؾافق بيؽ الدوجيؽ في  كل مشيسا واألبشاء وبيؽ األبشاء بعزيؼ ببعض، كسا أف  

ة عؾامل مشيا حدؽ االختيار، التقارب في الثقافة والسدتؾػ األسخة يعتسج عمى عج  
 .(265:  6111االجتساعي. )حديؽ فايج، 

 القخاءة: مفيهميا ـ مياراتيا ـ أنهاعيا:  -السبحث الثالث 
القخاءة نذاط عقمي فكخؼ يجخل فيو الكثيخ مؽ العؾامل، تيجؼ في  مفيهم القخاءة:

أساسيا إلى ربط لغة التحجث بمغ الكتابة. ولقج تظؾر مفيـؾ القخاءة فأصبح مفيؾميا 
ونقجه والتفاعل معو،  الحجيث ىؾ "نظق الخمؾز وفيسيا، وتحميل ما ىؾ مكتؾب،

واإلفادة مشو في حل السذكبلت واالنتفاع بو في السؾاقف الحيؾية، والستعة الشفدية 
 .(03: 6111بالسقخوء". )ىذاـ الحدؽ، 

 دت الباحثتان السيارات الستزسشة لعسمية القخاءة في اآلتي: وقج حج  
تقؾيسو لو وربط  معخفة الكمسة، إدراؾ معشى الكمسة، تأثخ القارغ بسا يقخأ ومجػ

 ىحه الخبخات الججيجة بسا عشج القارغ مؽ خبخات سابقة.
( قائسة ميارات القخاءة في الرفؾؼ الثبلثة األخيخة مؽ 0631دت )كاثميؽ، وحج  

 مخحمة التعميؼ األساسي في اآلتي:
 ـ السيارات البرخية وتذسل:1
جاـ التحميل ؼ عمى األجداء الجقيقة لمكمسات السخكبة عؽ طخيق استخالتعخ   -

 التخكيبي.
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 ؼ عمى أصل الكمسة.التعخ   -
 ؼ عمى بعض الريغ السختمفة لمكمسة، كريغ الجسل.التعخ    -
 ـ السيارات الدسعية وتذسل:2
 ؼ عمى الكمسة أو معاني الكمسات الججيجة.إمكانية استخجاـ األصؾات في التعخ    -
 ـ ميارات الفيم وتذسل:3
 قجرة القارغ عمى تحميل الكمسات وفيؼ معانييا.  -
 القجرة عمى إعظاء الخمد السكتؾب، معشاه السشاسب. -
 القجرة عمى فيؼ االتجاىات واالحتفاظ باألفكار. -
 القجرة عمى تحميل معاني الكمسات. -
 ( 23:  6114القجرة عمى اختيار األفكار الخئيدية. ) فييسة ديكشة،  -

 أنهاع القخاءة:
 ج أنؾاع القخاءة مؽ ثبلث زوايا ىي:يسكؽ تحجي

 الحىشي لمقارغ يسكؽ تقديسيا إلى: قخاءة لمجرس ػ قخاءة لبلستساع. ؤػ مؽ حيث التيي0
 ػ مؽ حيث أغخاض القارغ يسكؽ تقديسيا إلى:6
 القخاءة الدخيعة العاجمة ػ القخاءة التحريميةػ قخاءة لمستعة. 
 إلى:ػ مؽ حيث الذكل وطخيقة األداء يسكؽ تقديسو 3

: 0665القخاءة الرامتة ػ القخاءة الجيخية. )حديؽ راضي و زايج مرظفى، 
60). 

 أىجاف تعميم ميارات القخاءة في مخحمة التعميم األساسي: 
ػ نسؾ ميارات القخاءة األساسية والتي البج مشيا في تكؾيؽ القجرة القخائية والستسثمة في 0

 )ميارات التعخؼ ػ الفيؼ(.
ة لمستعمؼ لكي يكتدب خبخات غشية مرقؾلة مؽ خبلؿ عسميات ػ تييئة الفخص6

 القخاءة.
 ػ تشسية االستستاع بالقخاءة وجعميا عسمية مدمية.3



 
 

 م0202العدد العاشر ديسمبر                          40        الجزء الثاني              -مجلة رواق الحكمة

 أبوخريصالفروق بين األسوياء وذوي صعوبات التعلم...        د.مسعودة الشنطة      أ.فاطمة 

 ػ تشسية الخغبة في القخاءة، وذلػ عؽ طخيق مخاعاة ميؾؿ األطفاؿ فيسا يقخؤوف.1
واألفكار ػ اكتداب الظفل حريمة لغؾية نامية في السفخدات والعبارات واألساليب، 2

 والسعاني.
:  0663ػ تجريب الظفل عمى االنتفاع بالسقخوء في حياتو. )يعقؾب صسامة، 3

032). 
 صعهبات القخاءة:

أكثخ  تسثل صعؾبات القخاءة أكثخ أنساط صعؾبات التعمؼ األكاديسية شيؾعا  بل أف  
% مؽ ذوؼ صعؾبات التعمؼ ىؼ مسؽ لجييؼ صعؾبات في القخاءة. إذ تذيخ 51مؽ 

ندبة انتذار صعؾبات تعمؼ ميارات القخاءة الرامتة  نتائج دراسة فييسة ديكشة إلى أف  
 %( وىي ندبة ليدت بالقميمة.23بمغت)

 أىؼ ما ف  أوتغيخ مغاىخ الرعؾبات القخائية بذكل واضح عمى األطفاؿ، حيث 
 يسيدىؼ بذكل واضح ما يمي: 

ػ عيؾب صؾتية في أصؾات الحخوؼ، حيث يعجد الظفل عؽ نظق الكمسات 0
 وبالتالي يعاني مؽ عجـ القجرة عمى اليجاء.

ػ عيؾب في القجرة عمى إدراؾ الكمسات ككل، فيؼ عشجما يشظقؾف الكمسات في كل مخة 6
 .(25: 6114يذعخوف وكأنيؼ يشظقؾنيا ألوؿ مخة. )فييسة ديكشة، 

ل صعؾبات القخاءة كحلػ في ححؼ بعض الكمسات مؽ الجسمة أو إضافة وتتسث  
وتكخار بعض الكمسات أكثخ مؽ مخة  ،بعض الكمسات وححؼ أجداء مؽ الكمسة السقخوءة

 وقمب األحخؼ وتبجيميا وضعف في التسييد بيؽ األحخؼ الستذابية. ،ردوف مبخ   
ية تذؾيذات برخية تؤدؼ إلى صعؾبة وقج تكؾف األسباب وراء الرعؾبات القخائ

معخفة الكمسة، أو أسباب سسعية، أو وراثية بسعشى الظفل لؼ يخث السيارات الخاصة 
 الكتداب الؾعائف المغؾية. 
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 الجراسات الدابقة:
بعشؾاف )بعض العيؾب الذائعة في القخاءة  (1975ـ دراسة سامي محسهد عبج هللا )1

 االبتجائي(.الرامتة بيؽ تبلميح الرف الخابع 
تؼ  ،مؽ الرف الخابع االبتجائي ( تمسيحا  وتمسيحة  316شسمت عيشة الجراسة )

 اختيارىؼ مؽ عجة مجارس بالقاىخة.
 وكانت األدوات السدتخجمة في ىحه الجراسة ىي :

عجاد الباحث لكياس بعض ميارات القخاءة إ اختبار في القخاءة الرامتة مؽ 
 االبتجائي.الرامتة لجػ تبلميح الرف الخابع 

 وتؾصمت الجراسة إلى الشتائج اآلتية:
ػ تبلميح الرف الخابع االبتجائي يعانؾف مؽ الزعف في ميارات القخاءة الرامتة 0

الزعف في ميارة فيؼ السفخدات أكثخ  وأف   ،التي يكيديا االختبار بجرجات متفاوتة
ة وأخيخا  الزعف في شيؾعا  بيؽ أفخاد العيشة يمييا الزعف في ميارة األفكار الخئيدي

 فيؼ األفكار التفريمية.
البشات  وأف   ،ػ الزعف في السيارات التي يكيديا االختبار أكثخ شيؾعا  بيؽ البشيؽ6

يتفؾقؽ عمى البشيؽ في استخجاـ كل السيارات وفي القجرة عمى القخاءة الرامتة فيسا 
 عجا الدخعة.

مدتؾػ القجرة عمى القخاءة الرامتة ػ السدتؾػ االجتساعي واالقترادؼ لو أثخ في 3
 وأف   ،ومياراتيا ومجػ وجؾد الزعف فييا أكثخ شيؾعا  بيؽ التبلميح والتمسيحات األدنى

تشسية فيؼ السفخدات ىؾ األساس األوؿ لتشسية السيارات األخخػ. )أسساء الحاجي، 
6113  :41) 

وره في عبلج بعشؾاف )التعمؼ التعاوني ود (1996ـ دراسة يعقهب مهسى عمي )2
صعؾبات تعمؼ ميارات القخاءة لجػ تبلميح الرف الخامذ مؽ مخحمة التعميؼ األساسي 

 بميبيا(.
 



 
 

 م0202العدد العاشر ديسمبر                          40        الجزء الثاني              -مجلة رواق الحكمة

 أبوخريصالفروق بين األسوياء وذوي صعوبات التعلم...        د.مسعودة الشنطة      أ.فاطمة 

 وىجفت ىحه الجراسة إلى:
ػ تذخيص صعؾبات تعمؼ ميارات القخاءة الرامتة لجػ تبلميح الرف الخامذ مؽ 0

 مخحمة التعميؼ األساسي بميبيا.
 ميارات القخاءة الرامتة.ػ وضع بخنامج عبلجي لحوؼ صعؾبات تعمؼ 6

 وشسمت عيشة الجراسة: 
ػ عيشة التبلميح: اختيخت عيشة التبلميح مؽ تبلميح الرف الخامذ)بشيؽ( بسخحمة 0

( 040التعميؼ األساسي مؽ مجارس بمجية طخابمذ، وقج تكؾف مجتسع الجراسة مؽ )
عمؼ وبعج تظبيق االختبار التذخيري لرعؾبات ت تمسيحا  بالرف الخامذ )بشيؽ(

( تمسيحا  مؽ بيؽ 41القخاءة أصبح عجد التبلميح الحيؽ يعانؾف مؽ صعؾبات التعمؼ )
 ( تمسيحا .40)
ػ عيشة السعمسيؽ: تؼ اختيار عيشة مؽ السعمسيؽ الحيؽ أبجوا الخغبة في تجريذ محتؾػ 6

البخنامج العبلجي، وتتخاوح مجة الخبخة في تجريذ المغة العخبية ما بيؽ سشتيؽ وثساني 
 ات.سشؾ 

 وكانت األدوات السدتخجمة في ىحه الجراسة ىي:
ػ اختبار تذخيري لرعؾبات تعمؼ ميارات القخاءة الرامتة لجػ تبلميح الرف 0

 عجاد الباحث.إ الخامذ مؽ مخحمة التعميؼ األساسي بميبيا. مؽ 
 عجاد أحسج زكي صالح.إ ػ اختبار الحكاء السرؾر مؽ 6
 افؽ(.ػ اختبار السرفؾفات الستتابعة لػ )ر 3

 وتؾصمت الجراسة إلى الشتائج اآلتية:
 ( بيؽ الستؾسط القبمي10112وجؾد فخؽ لو داللة إحرائية عشج مدتؾػ )

والبعجؼ لمسجسؾعة األولى/ مختمظة/ تعاوني في االختبار التذخيري لرعؾبة تعمؼ 
 ميارات الفيؼ، وكاف الفخؽ لرالح الستؾسط البعجؼ.
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( بيؽ الستؾسط القبمي 10112دتؾػ )وجؾد فخؽ لو داللة إحرائية عشج م 
مختمظة/ تعاوني في االختبار التذخيري لرعؾبة  والبعجؼ لمسجسؾعة الثالثة / غيخ

 تعمؼ ميارات الفيؼ، وكاف الفخؽ لرالح الستؾسط البعجؼ.
( بيؽ الستؾسط القبمي 10112وجؾد فخؽ لو داللة إحرائية عشج مدتؾػ )

اوني، والستؾسط البعجؼ لمسجسؾعة الثانية/ والبعجؼ لمسجسؾعة األولى/ مختمظة/ تع
مختمط/ عادؼ في االختبار التذخيري لرعؾبة تعمؼ ميارات الفيؼ، وكاف الفخؽ 

 لرالح الستؾسط البعجؼ لمسجسؾعة األولى/ تعاوني.
بعشؾاف )التؾافق الشفدي واالجتساعي لحوؼ  (1988ـ دراسة سعج عهض هللا الثبيتي)3

 بتجائية(.الميح السخحمة اصعؾبات تعمؼ القخاءة مؽ تبل
 واستخجمت في ىحه الجراسة األدوات اآلتية: 

 عجاد فتحي الديات(.إ ػ استبياف صعؾبات تعمؼ القخاءة )0
ػ اختبار الذخرية لؤلطفاؿ )ووضعو ثؾرب وكبلرؾ وتيجد( وشسمت عيشة الجراسة 6
( تمسيحا  043( تمسيحا  مؽ الرفؾؼ االبتجائية الخابع والخامذ والدادس مشيا )323)

 ( تمسيحا  يسثمؾف مجسؾعة العادييؽ.015مسؽ لجييؼ صعؾبات في تعمؼ القخاءة و)
صعؾبات تعمؼ القخاءة التي تذيع لجػ أكثخ  وتؾصمت الجراسة إلى الشتائج اآلتية: إف  

% مؽ تبلميح العيشة ىي الرعؾبات الستعمقة بالتعخؼ عمى الكمسة أو 21مؽ
 بشظق الكمسة والتمفع بيا.الرعؾبات الستعمقة باألخظاء و 

التبلميح الحيؽ يعانؾف مؽ صعؾبات تعمؼ القخاءة  وتحقق الفخض األوؿ حيث أف  
 في الستؾسط في جسيع أبعاد التؾافق الشفدي مؽ العادييؽ بفخوؽ دالة إحرائيا .  أقل  

التبلميح الحيؽ يعانؾف مؽ صعؾبات تعمؼ القخاءة أقل في  تحقق الفخض الثاني أف  
 حرائيا .إؾسط في جسيع أبعاد التؾافق االجتساعي مؽ العادييؽ  بفخوؽ دالة الست

التبلميح الحيؽ يعانؾف مؽ صعؾبات تعمؼ القخاءة  تحقق الفخض الثالث حيث أف  
أقل في الستؾسط مؽ حيث التؾافق العاـ مؽ العادييؽ بفخوؽ دالة إحرائيا . )زايج 

 .(336: 330:  0666عجيخ الحارثي، 
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 الجراسة:مشيجية 
 مشيج الجراسة: -أوالا 

وىؾ السشيج الحؼ  ،اعتسجت الباحثتاف في ىحه الجراسة عمى السشيج شبو التجخيبي
 ،لو أثخ عمى حياة اإلنداف يبلحع فيو الباحث نتائج حجث طبيعي، يفتخض فيو أف  

تؤثخ  ويكؾف الستغيخ السدتقل في ىحه الحالة ىؾ الحجث أو الغخوؼ التي يفتخض أف  
ؼ في الستغيخ يتحك   جيا عمى الحيؽ يتعخضؾف ليا، والباحث ىشا ال يدتظيع أف  نؾات

السدتقل، كسا يفعل الباحث التجخيبي، ويؾزع السفحؾصيؽ عمى مختمف السعالجات، 
يجرس آثاره حيشسا  وعمى الباحث أف   ،فالتؾزيع أحجثتو الغخوؼ السعتادة لمحياة اليؾمية

 وأيشسا يحجث بالفعل. 
 مجتسع الجراسة: -ثانياا 

شسل مجتسع الجراسة تبلميح وتمسيحات الرف الخامذ مؽ مخحمة التعميؼ 
 األساسي بسجارس مشظقة األصابعة، وىحه السجارس ىي:

 رة.ػ مجرسة الذييج دمحم جساؿ الج  0
 ػ مجرسة خؾلة بشت األزور.6
 ػ مجرسة القجس.3
 ػ مجرسة شييخات العخب.1
 ػ مجرسة عسخ السختار.2

( تمسيحا  وتمسيحة تؼ اختيارىؼ 031شسمت عيشة الجراسة ) عيشة الجراسة: -ثالثاا 
( 610بالظخيقة العذؾائية البديظة مؽ السجسؾع الكمي لسجتسع الجراسة الحؼ بمغ )

ح  تؾزيع أفخاد العيشة حدب متغيخ الجشذ في ( يؾض   0تمسيحا  وتمسيحة، والججوؿ رقؼ )
 السجارس التي تؼ إجخاء الجراسة فييا. 
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يؾضح تؾزيع أفخاد العيشة )ذكؾر ػ إناث( في السجارس التي تؼ إجخاء  (0الججوؿ )
 الجراسة فييا

 اسم السجرسة ر.م
 عجد أفخاد العيشة حدب متغيخ الجشذ

 السجسهع
 إناث ذكهر

 31 13 18 الذييج جسال دمحم الجرة 1
 26 14 12 خهلة بشت األزور 2
 42 22 22 شييخات العخب 3
 18 9 9 القجس 4
 15 5 12 عسخ السختار 5

 132 61 69 السجسهع

 أدوات الجراسة: -رابعاا 
ييجؼ االختبار إلى  (:1978عجاد أحسج زكي صالح إـ اختبار الحكاء السرهر )1

( أو ما بعجىا، والفكخة 04ػ  5تقجيخ القجرة العقمية العامة لجػ األفخاد مؽ سؽ )
( سؤاال  خرص لكل 31الخئيدية ليحا االختبار ىي الترشيف. حيث يتكؾف مؽ )

( صؾر، يظمب مؽ األفخاد السظبق عمييؼ إيجاد العبلقة بيؽ األشكاؿ الخسذ 2مشيا )
ثؼ يختار الذكل السختمف عمى األشكاؿ األربعة األخخػ في  السؾجؾدة في كل سظخ

( دقائق، وذلػ بعج شخح األمثمة لمسفحؾصيؽ، ويرحح االختبار 01مجة ال تتجاوز )
بإعظاء درجة واحجة عؽ كل إجابة صحيحة، وبعج ذلػ تجسع الجرجات لكل مفحؾص 

 عمى حجة وتحجد ندبة الحكاء عؽ طخيق ججوؿ بياف السعاييخ.
 الختبار:ثبات ا

وفق طخيقة التجدئة الشرفية،  ،قامت الباحثتاف بإيجاد معامل ثبات ىحا االختبار
وترحيح معامل االرتباط بسعادلة  ( تمسيحا  وتمسيحة  31واستخجمت عيشة قؾاميا )

( وىؾ معامل ثبات يسكؽ الؾثؾؽ 1045سبيخماف بخاوف أصبح معامل الثبات يداوؼ )
 بو عمسيا .
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 صجق االختبار:
وذلػ بعخض االختبار عمى مجسؾعة  ،سجت الباحثتاف عمى الرجؽ الغاىخؼ اعت

وذلػ لبلستفادة مؽ  ،مؽ السحكسيؽ، شسمت أساتحة عمؼ الشفذ في جامعة الداوية
جسيع الفقخات صحيحة ومبلئسة ألفخاد  آرائيؼ في فقخات االختبار وتؼ التأكج بأف  

 العيشة.
ـ اختبار تذخيز صعهبات تعمم ميارات القخاءة الرامتة لجى تالميح الرف 2

 عجاد يعقهب مهسى عمي:إالخامذ 
ييجؼ ىحا االختبار إلى تذخيص صعؾبات تعمؼ ميارات القخاءة الرامتة لجػ 
تبلميح الرف الخامذ مؽ مخحمة التعميؼ األساسي ويتزسؽ االختبار التذخيري 

 اءة الرامتة السيارات اآلتية: لرعؾبات تعمؼ ميارات القخ 
 التعخف: -أوالا 
 ؼ عمى الذجة.ػ ميارة التعخ  0
 ؼ عمى التشؾيؽ.ػ ميارة التعخ  6
 ؼ عمى السج بأنؾاعو.ػ ميارة التعخ  3
 ؼ عمى الحخؼ.ػ ميارة التعخ  1
 ؼ عمى ) أؿ ( الذسدية.ػ ميارة التعخ  2
 ؼ عمى الكمسة.ػ ميارة التعخ  3
 عمى الجسمة.ؼ ػ ميارة التعخ  4

 ثانياا: الفيم:
 ػ اختبار تذخيري لرعؾبة فيؼ القظعة مؽ حيث:5

 أ  ػ فيؼ الفكخة الخئيدية.
 ب ػ فيؼ األفكار الجدئية.

 ج ػ االستشتاج.
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 ثبات االختبار: 
قامت الباحثتاف بإيجاد الثبات عمى عيشة مؽ  تبلميح الرف الخامذ مؽ مخحمة 

، واستخجمت الباحثتاف طخيقة التجدئة وتمسيحة   ( تمسيحا  31التعميؼ األساسي قؾاميا )
( وىؾ معامل 1043وباستخجاـ معادلة رولؾف كاف معامل الثبات الشاتج ) ،الشرفية

 ثبات يسكؽ الؾثؾؽ بو عمسيا .
 صجق االختبار: 

اعتسجت الباحثتاف عمى الرجؽ الغاىخؼ حيث تؼ عخض االختبار عمى 
بجامعة الداوية لبلستفادة مؽ آرائيؼ وبشاء  عمى مجسؾعة مؽ األساتحة بقدؼ عمؼ الشفذ 

 فقخات االختبار مبلئسة ألفخاد العيشة والبحث الحالي. تؾجيياتيؼ تؼ التأكج مؽ أف  
 (:2226عجاد: أحسج ىسهمة )إـ مقياس التهافق الشفدي واالجتساعي. 3

 ( فقخة مؾزعة عمى سبعة مجاالت وىي:32ف السكياس مؽ )يتكؾ  
 القمق.ػ مجاؿ 0
 ػ مجاؿ الثقة بالشفذ.6
 ػ مجاؿ االنفعاؿ.3
 ػ مجاؿ اإلحداس بالحات.1
 ػ مجاؿ التؾافق األسخؼ.2
 ػ السجاؿ السجرسي.3
 ػ مجاؿ التؾافق مع األصجقاء.4

 ثبات االختبار:

ولغخض التأكج مؽ ثبات االختبار قامت الباحثتاف بإيجاد معامل الثبات عمى 
مؽ تبلميح الرف الخامذ مؽ مخحمة التعميؼ  يحة  ( تمسيحا  وتمس31عيشة قؾاميا )

األساسي، واستخجمت الباحثتاف طخيقة التجدئة الشرفية وباستخجاـ معادلة رولؾف كاف 
 ( وىؾ معامل ثبات يسكؽ الؾثؾؽ بو عمسيا .1042معامل الثبات الشاتج )
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 صجق االختبار:
كسيؽ في مجاؿ قامت الباحثتاف بعخض االختبار عمى مجسؾعة مؽ األساتحة السح

عمؼ الشفذ، وذلػ لغخض التحقق مؽ مجػ صبلحية فقخات ىحا االختبار لمغخض 
ت مؽ أجمو، ومؽ خبلؿ آراء السحكسيؽ تأكجت الباحثتاف مؽ صبلحية عج  أ الحؼ 

 فقخات ىحا السكياس.
 عخض الشتائج وتفديخىا:

 التداؤل األول:
بين تالميح الرف الخامذ  ـ ما حجم انتذار صعهبات تعمم ميارات القخاءة الرامتة

 من مخحمة التعميم األساسي؟
بعج تظبيق اختبار تذخيص صعؾبات تعمؼ ميارات القخاءة الرامتة عمى عيشة 

( تمسيح وتمسيحة مؽ تبلميح الرف الخامذ مؽ مجارس 002الجراسة البالغ حجسيا )
وتمسيحة ( تمسيح 31التعميؼ األساسي األصابعة، وأعيخت نتائج ذلػ التظبيق حرؾؿ )

د عمى االختبار كمو فذكمؾا بحلػ العيشة التي تعاني عمى ندبة أقل مؽ السعيار السحج  
%( مؽ مجسؾع 26004مؽ صعؾبات تعمؼ ميارات القخاءة الرامتة وبمغت ندبتيؼ )

 العيشة.
في حيؽ بمغ عجد التبلميح الحيؽ حرمؾا عمى ندب أعمى مؽ السعيار السقخر 

مؾا بحلػ العيشة العادية %( ليذك   14053يحة بمغت ندبتيؼ )( تمسيح وتمس22لبلختبار )
 ( يؾضح ذلػ.6في الجراسة. والججوؿ رقؼ )

ح التكخارات الشدب السئؾية التي سجميا أفخاد العيشة العادية ( يؾض   6ججوؿ رقؼ )
وذوؼ صعؾبات تعمؼ ميارات القخاءة الرامتة عل االختبار التذخيري لرعؾبات 

 التعمؼ

 الجشذ
 العيشة من ذوي صعهبات التعمم العيشة العادية

 السجسهع
 الشدبة السئهية التكخار الشدبة السئهية التكخار

 62 %28.69 33 %23.48 27 ذكهر
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 55 %23.48 27 %24.35 28 إناث

 115 %52.17 62 %47.83 55 السجسهع

ندبة انتذار صعؾبات تعمؼ ميارات القخاءة الرامتة بمغت  يتزح مؽ الججوؿ أف  
%( وىي ندبة ليدت بالقميمة. وتتفق ىحه الشتيجة مع بعض الشتائج التي 26004)

 .0655أسفخت عشيا دراسة سعج عؾض هللا 
ؼ عمى ندبة حجؼ انتذار صعؾبات تعمؼ كل ميارة مؽ ميارات القخاءة ولمتعخ  

درجات كل ميارة ثؼ استخخاج الشدبة السئؾية الرامتة عمى حجة حيث تؼ جسع 
 ( يؾضح ذلػ.3النتذار صعؾبة كل ميارة، والججوؿ رقؼ )

( يؾضح تكخارات والشدب السئؾية التي سجميا أفخاد العيشة مؽ ذوؼ 3ججوؿ رقؼ )
 صعؾبات التعمؼ عمى ميارات القخاءة الرامتة وحدب درجة شجتيا.

 السئهيةالشدبة  التكخار ميارات التعخف أوالا 
 %52 32 ف عمى التشهينالتعخ   1
 %48.33 29 ةف عمى الذج  التعخ   2
 %38.33 23 ف عمى أل الذسديةالتعخ   3
 %22 12 ف عمى الكمسة من حيث الكتابةالتعخ   4
 %16.67 12 ف عمى السج بأنهاعوالتعخ   5
 %16.67 12 ف عمى شكل الحخفالتعخ   6

 الشدبة السئهية التكخار ميارات الفيم ثانياا 
 %52 32 فيم األفكار الجدئية 1
 %52 32 فيم األفكار الخئيدية 2
 %33.33 22 فيم معشى الكمسة 3
 %33.33 22 فيم االستشتاج 4

% ػ 21ؼ ما بيؽ )وبعج تحميل البيانات تأرجحت الشدب السئؾية لسيارات التعخ  
ؼ عمى التشؾيؽ" عمى "التعخ  %( وفي ضؾء شجة كل صعؾبة حرمت ميارة 03034

%(، تمييا الرعؾبة في "التعخؼ عمى الذجة" بشدبة بمغت 21أعمى ندبة بمغت )
ؼ عمى أؿ الذسدية" بشدبة %( وفي التختيب الثالث تأتي صعؾبة "التعخ  15033)
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ؼ عمى الكمسة مؽ حيث %( وفي التختيب الخابع تأتي صعؾبة "التعخ  35033بمغت )
ػ  ؼ عمى السج بأنؾاعو%(، في حيؽ تتقاسؼ الرعؾبتاف "التعخ  61غت)الكتابة" بشدبة بم

ا %(. أم  03034ؼ عمى شكل الحخؼ" التختيب الخامذ بحرؾليسا عمى ندبة )التعخ  
الرعؾبات عمى ميارات الفيؼ فقج سجل أفخاد العيشة ذاتيا أعمى ندبة عمى ميارتي 

ا %( أم  21بحرؾليسا عمى ندبة )"فيؼ األفكار الجدئية" و "فيؼ األفكار الخئيدية" 
%( 33033السيارتيؽ "فيؼ معشى الكمسة" و "فيؼ االستشتاج" فقج بمغت ندبتيسا )

فاحتمت التختيب الثاني مؽ بيؽ صعؾبات ميارات الفيؼ. وتتفق ىحه الشتيجة مع نتائج 
 . 0663دراسة يعقؾب مؾسى 

 التداؤل الثاني:
ميح العاديين والتالميح ذوي صعهبات التعمم ـ ىل تهجج فخوق دالة إحرائية بين التال
 في مدتهى التهافق الشفدي واالجتساعي؟

لئلجابة عمى ىحا التداؤؿ قامت الباحثتاف باستخخاج قيؼ الستؾسظات الحدابية و 
مؽ ذوؼ صعؾبات التعمؼ والعادييؽ في مكياس  واالنحخافات السعيارية ألفخاد العيشة

 ( يؾضح ذلػ :1وؿ رقؼ )التؾافق الشفدي واالجتساعي والجج
( يؾضح قيؼ الستؾسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية  لجرجات 1ججوؿ رقؼ )

التبلميح ذوؼ صعؾبات التعمؼ والتبلميح العادييؽ عمى مكياس التؾافق الشفدي 
 واالجتساعي

 العيشة من
 ذوي صعهبات التعمم التالميح العاديين

  
  S   

  S 

 5.56 34.58 6.839 63.83 الحكهر
 3.88 33.77 3.196 66.39 اإلناث

 4.53 34.23 5.54 64.58 العيشة ككل
تظالعشا قيؼ الستؾسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية التي سجميا تبلميح 
العيشتيؽ عمى مكياس التؾافق الشفدي واالجتساعي بؾجؾد اختبلفات واضحة بيشيسا، 
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ولغخض الؾقؾؼ عمى نؾعية تمػ الفخوؽ ومدتؾػ داللتيا استعانت الباحثتاف باختبار 
الجاللة السعشؾية لمفخؽ بيؽ متؾسظات عيشتيؽ مدتقمتيؽ، فبمغت الكيسة التائية 

( 003وبسقارنة تمػ الكيسة بالكيسة الججولية عشج درجة حخية ) (50363السحدؾبة )
( 2( والججوؿ رقؼ )60336ايتيؽ والبالغة )( الختبار ذو ني1010وبسدتؾػ داللة )

 ح ذلػ.يؾض   
( يؾضح قيؼ الستؾسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية والكيسة التائية 2ججوؿ رقؼ )

السحدؾبة والكيسة الججولية ومدتؾػ داللة الفخؽ بيؽ نتائج العيشة العادية والعيشة مؽ 
 الجتساعيذوؼ صعؾبات التعمؼ عمى مكياس التؾافق الشفدي وا

االنحخاف  الستهسط الحدابي العيشة من
 السعياري 

القيسة التائية 
 السحدهبة

القيسة 
 الججولية

مدتهى داللة 
 الفخق 

 5.54 64.58 التالميح العاديين

8.396 2.639 

الفخق دالة 
إحرائياا عشج 
مدتهى داللة 

2.21 

ذوي صعهبات 
 التعمم

34.23 4.52 

الكيسة السحدؾبة أكبخ مؽ الكيسة الججولية األمخ الحؼ  نبلحع مؽ الججوؿ أف  
يذيخ إلى وجؾد فخوؽ ذات داللة إحرائية بيؽ درجات التبلميح العادييؽ والتبلميح مؽ 
ذوؼ صعؾبات التعمؼ عمى مكياس التؾافق الشفدي واالجتساعي، وبالخجؾع إلى قيؼ 

 العادية.الستؾسظات الحدابية نبلحع أف الفخؽ قج سجل لرالح العيشة 
التبلميح العادييؽ يكؾنؾف أكثخ انجماجا  وتؾافقا   ويسكؽ تفديخ ىحه الفخوؽ في أف  

مؽ أقخانيؼ ذوؼ صعؾبات التعمؼ الحيؽ تكؾف لجييؼ صعؾبات في التفاعل االجتساعي 
نتيجة  اوالتؾافق سؾاء مع أنفديؼ أو مع غيخىؼ ألنيؼ يكؾنؾف أكثخ حخجا  وانظؾاء  

فق ىحه الشتيجة مع الشتائج التي أشارت إلييا دراسة )سعج عؾض فذميؼ الجراسي، وتت
( والتي أشارت إلى وجؾد فخوؽ بيؽ التبلميح العادييؽ والتبلميح ذوؼ 0655هللا 

 صعؾبات التعمؼ في أبعاد التؾافق الذخري واالجتساعي وكاف الفخؽ لرالح العادييؽ.
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 نتائج البحث: 
واإلناث في حجؼ انتذار صعؾبات تعمؼ  تؾجج فخوؽ دالة إحرائيا  بيؽ الحكؾر -0

 ( وكاف الفخؽ لرالح اإلناث.1010ميارات القخاءة الرامتة عشج مدتؾػ داللة )

تؾجج فخوؽ دالة إحرائيا  في التؾافق الشفدي واالجتساعي، بيؽ التبلميح العادييؽ   -6
( وكاف الفخؽ لرالح 1010والتبلميح ذوؼ صعؾبات التعمؼ عشج مدتؾػ داللة )

 التبلميح العادييؽ.

 التهصيات:
االىتساـ بأدوات تذخيص صعؾبات التعمؼ في القخاءة في مختمف السخاحل  -0

العسخية، وتظبيقيا في السجارس مؽ أجل الكذف السبكخ عؽ صعؾبات التعمؼ والحج 
 مشو ووضع بخامج عبلجية ليا.

قخاءة تجريب السعمسيؽ والسعمسات عمى كيفية الكذف عؽ صعؾبات التعمؼ في ال  -6
 والسؾاد األخخػ ومعالجتيا.

تؾعيف السقخرات الجراسية لتشسية الدمؾؾ االجتساعي لجػ التبلميح في مخحمة   -3
 التعميؼ األساسي، وذلػ عؽ طخيق األنذظة التخبؾية داخل الفرل وخارجو.

 السقتخحات:
إجخاء دراسات تذخيرية لرعؾبات التعمؼ التي قج يعاني مشيا التبلميح في السؾاد  -0

 جراسية في مختمف السخاحل التعميسية.ال

إجخاء دراسات تتشاوؿ وتؾضح عبلقة صعؾبات التعمؼ لجػ التبلميح بالسدتؾػ   -6
 التعميسي لمؾالجيؽ.

إجخاء دراسة مقارنة لرعؾبات تعمؼ ميارات القخاءة لجػ تبلميح مخحمة التعميؼ   -3
 األساسي في الخيف والحزخ.
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 ومخاجعىهامر البحث 

 ، القاىخة، عالؼ الكتاب.6(، عمؼ الشفذ العبلجي، ط6111ؼ ). إجبلؿ دمحم سخ 0
(، التفكيخ االبتكارؼ وعبلقتو ببعض الستغيخات 6113. أحسج الظاىخ ىسؾمة )6

الشفدية لتبلميح الرف الخامذ االبتجائي بميبيا، رسالة دكتؾراه غيخ مشذؾرة، جامعة 
 الشيميؽ، الدؾداف.

تذخيرية لرعؾبات تعمؼ ميارات القخاءة ( دراسة 6113. أسساء مشرؾر الحاجي )3
الرامتة لجػ تبلميح الرف الخابع مؽ مخحمة التعميؼ األساسي بسجيشة طخابمذ، رسالة 

 ماجدتيخ غيخ مشذؾرة، كمية اآلداب، جامعة الفاتح.
(، تجخل السبكخ )مقجمة في التخبية 0665. جساؿ الخظيب ومشى الحجيجؼ )1

 ف، دار الفكخ.الخامدة في الظفؾلة السبكخة(عسا
 ( التؾجيو واإلرشاد الشفدي، القاىخة، عالؼ الكتاب.0651. حامج عبج الدبلـ زىخاف )2
( طخؽ تعميؼ األطفاؿ القخاءة 0665. حديؽ راضي عبج الخحسؽ وزايج مرظفى)3

 والكتابة، مرخ، دار الكشجؼ.
خ، ( االضظخابات الدمؾكية تذخيريا، أسبابيا، عبلجيا، مر6111. حديؽ فايج )4

 طيبة لمشذخ والتؾزيع.
 ( رسائل الساجدتيخ في عمؼ الشفذ، الدعؾدية.0661. زايج عجيخ الحارثي )5
سيكؾلؾجية الفئات الخاصة والسعؾقيؽ، القاىخة،  (0666. زيشب محسؾد شقيخ )6

 مكتبة الشيزة.
، 6( سيكؾلؾجية األطفاؿ ذوؼ االحتياجات الخاصة، ط6116. سييخ كامل أحسج)01

 االسكشجرية، دار السعخفة.
 ( مفيـؾ الحات، بيخوت، دار الشيزة العخبية.0650. سيج خيخ هللا )00
( نغخيات صعؾبات التعمؼ، القاىخة، عالؼ 0662. سيج عبج الحسيج سميساف )06

 الكتب.
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 ( صعؾبات التعمؼ تاريخيا مفيؾميا تذخيريا6111. سيج عبج الحسيج سيج)03
 كخ العخبي.عبلجيا، القاىخة، دار الف

، 6( الرحة الشفدية وسيكؾلؾجية الذخرية، ط6110. عبج الحسيج دمحم الذاذلي )01
 مرخ، السكتبة الجامعية.

معجؼ التخبية  (،6116. عبج العديخ الدخطاوؼ ويؾسف القخيؾتي و جبلؿ الفارس )02
 الخاصة، اإلمارات العخبية الستحجة، دار القمؼ.

(، سيكؾلؾجية ذوؼ االحتياجات الخاصة 6112. عبج السظمب أميؽ القخيظي )03
 وتخبيتيؼ، عساف، دار الفكخ العخبي.

( الشسؾ الشفدي، األردف، دار وائل 0640. عبج السشعؼ السميجي وحمسي السميجي )04
 لمشذخ.

( سيكؾلؾجية األطفاؿ ذوؼ الرعؾبات التعميسية، 6116. عجناف غائب راشج )05
 األردف، دار وائل لمشذخ.

(، صعؾبات التعمؼ األسذ الشغخية والذخرية 0665مرظفى الديات ). فتحي 06
 والعبلجية، القاىخة، دار الشذخ لمجامعات.

(عمؼ الشفذ السعخفي، الجدء الثاني، القاىخة، دار 6110. فتحي مرظفى الديات )61
 الشذخ لمجامعات.

ؽ ذوؼ ( دراسة الفخوؽ في التفاعبلت االجتساعية بي6114. فييسة الظيب ديكشة )60
صعؾبات التعمؼ والعادييؽ مؽ تبلميح الرفيؽ الخابع والخامذ مؽ مخحمة التعميؼ 
األساسي بسجيشة جشدور، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة، أكاديسية الجراسات العميا، 

 طخابمذ.
 ( صعؾبات التعمؼ، عساف، دار وائل لمشذخ.6111. قحظاف أحسج الغاىخ )66
السجخل إلى التخبية الخاصة، عساف، دار وائل ( 6112. قحظاف أحسج الغاىخ )63

 لمشذخ.
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( صعؾبات التعمؼ الشسائية واألكاديسية، تخجسة زيجاف 0655. كيخؾ و كالفانت )61
 أحسج الدخطاوؼ و عبج العديد الدخطاوؼ، الخياض، دار الرفحات الحىبية.

( التؾافق الذخري واالجتساعي، القاىخة، مكتبة 0646. مرظفى فيسي )62
 انجي.الخ
، القاىخة، 0( صعؾبات التعمؼ والتعميؼ العبلجي، ط6111. نبيل عبج الفتاح حافع )63

 مكتبة زىخاء الذخؽ.
(، بطء التعمؼ 6111. نبيل عبج اليادؼ وعسخ نرخ هللا وسسيخ شقيخ )64

 وصعؾباتو، عساف، دار وائل لمشذخ.
، مرخ، مكتبة (، عمؼ الشفذ التخبؾؼ السعاصخ6111. نرخة عبج السجيج جمجل )65

 الشيزة.
(، طخؽ تعميؼ األطفاؿ القخاءة والكتابة، عساف، الجار 6111. ىذاـ الحدؽ )66

 العمسية لمشذخ.
(، التعمؼ التعاوني ودوره في عبلج صعؾبات تعمؼ 0663. يعقؾب مؾسى عمي )31

ميارات القخاءة لجػ تبلميح الرف الخامذ مؽ مخحمة التعميؼ األساسي بميبيا، رسالة 
 ؾراه غيخ مشذؾرة، كمية التخبية، جامعة عيؽ شسذ.دكت
(، السجخل 0662. يؾسف القخيؾتي وعبج العديد الدخطاوؼ و جسيل الرسادؼ )30

 ارات العخبية الستحجة، دار القمؼ.إلى التخبية الخاصة، اإلم


