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إلد  الشفدع  ددى ادفب اراملدكال اافدشوك اللدتالمي  لت وايدده  الفراسد  هده  هدف ه

هف  إل  دراس  الفروق في ال اليكك هذوي صعالبكك ال عتم بمل الب اشيفهم اافرس ي، ممك 

ددد الب   ا     االد
 
ددك ددد عتم )اكدتميددد  و  د دددفب ال وايددده ذوي صدددعالبكك الد ال شيدددع اافرسددد ي لد

الددد عيف   ال دتيلدددي سددد سفال الفراسددد  ااددفي  الالصدددف ا.الفراسدد ي، عدددالب صدددعالب  الدد عتم 

ددد    د دددك   اال د ددد  وا  لد د دددرا   والش كبد ددد    ال د د ددد عتم )اكدتميد ددددعالبكك الد بم يددددكخ ص دددداي  صد

  إلددد   كعددم  كبمددد  ا ددفتر اافدددشوك  و ا ا دددكب  7002لتمعتمدد إ إ دددفاد مفدد   اعمريددد   

العل  يف  الفراس  ، واكوا يكخ ال شيع اافرس ي اللتالمي   لت وايه ذوي صعالبكك ال عتم

  اتميدده واتميدده  اددى اوايدده ال دددع الرامددح وا اددكام بمرختدد  ال عتدديم  ب دددفاة ، 69اددى  

ددد ،  دددرا  ، الش كبد ددد   ال د ددد عتم )اكدتميد ددده ذوي صدددعالبكك الد ددد  ال وايد دددي  ذد دددففالإ فد وامدددى ت د

 االصتل الفراس  إل : ف كبج الادتيل وبعف ا  لك  ، 

 بددد إ اافددشوك  -
 
ت وايدده ذوي صدددعالبكك لاللدددتالمي   ددالد اراملدددكال داا إخ ددكبيك

 اافرس ي. ال عتم وال الب اشيفهم

 ددفو و ددالد  ددروق ذاك دصلدد  إخ ددكبي  فددي الدد اليكك ال شيددع اافرسدد ي لدددفب  -

الب صددفهم اوايده اارختد   ب فابيد  ادى ذوي صدعالبكك الد عتم صعدمب إلد  الد 

 .طمليع  صعالب  ال عتم لفيهم و و عالب الفراس ي 

صعالبكك ال عتم  ؛عتماوايه ذوي صعالبكك ال  ؛ستالمي  افشوك فحاحُة:املكلمات ال

  . فرس ياشيع ا ؛ )اكدتمي 
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Abstract: 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :ملدمة 

خدددفب اافددشوك ا  فتبدد  يلدددريك فددي ال، بيدد  ا اكصددد ، اصع بدد  صددعالبكك الدد عتم 

و تيد  اددك تالدل ادددكوصك الملددا والفراسدد  ههدد م ب دعالبكك الدد عتم فدي اس تددع ااراخددل 

لتدددي اراشددم  ت هدددك ال عتيميدد   كادد  واارختددد   ب فابيدد  زكصدد  اال هدددك الف كادد  )سكسددي  ا

ااراخدل ال عتيميد  )زرب.  دي افددكت  ذاك طدكمح  دكلكي امددم ادل اات معدكك بمس تددع 

 نلدديكههك ، وصع بدد  ا رمابددر واخددف  اددى هدده  اات معددكك، خيددا امبددل صددعالبكك الددد عتم 

ادفتك ممل  ا لتمؤسلدكك ال عتيميد ، وا  دو  وا ادر  بكلنلدمل  لتشب د تى  فدفاك تدفزتالإ 

في امتلك  ااهكراك )اكدتمي  )ولي ، خيا تظهر املكتى ب إ ال فراك اافرس  ويففتالإ 

 وإلااككعكك وب إ ع كبج ال د يل الفراس ي لفيهم.

      The study aims to reveal the extent of behavioral problems for students 
with learning difficulties with the level of school adjustment. It also aims to 
study the differences in the levels of school adaptation for students who 
have difficulties in academic learning according to the variable (academic 
level, type of learning difficulty), the study used the descriptive approach 
with the help of a diagnostic scale of academic learning difficulties 
(reading, writing and arithmetic) directed to teachers prepared by Bashir Al-
Mamaria (2007), in addition to a list assessing problems or behavioral 
characteristics of students with learning difficulties.and scale for school 
adaptation, The sample of the study consisted of (96) male and female 
students from the fourth and fifth grade students in the elementary 
education stage, who are classified as students with difficulties in academic 
learning (reading, writing and arithmetic) and after the analysis. Results The 
study reached the following: 
- There is a statistically significant correlation between the behavioral 
problems of students with learning difficulties and the level of adaptation to 
the school. 
- There were no statistically significant differences in the levels of school 
adjustment for primary school students who suffer from learning difficulties 
due to the level of the semester or the type and nature of learning difficulty. 
Key words : behavioral problems ; students with learning disabilities; 
academic learning disabilities; school adaptation 
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إإ صدعالبكك الد عتم ص صع بد  افدكت  ارباليدد    دش، بدل افدكت  عفلدي  واشيفيدد  

   إ صددعالبكك 9626مدهل  ، ادؤ ر  لدد  الافدل الددهي نعدكي  ايهددك، إذ تؤمدف سدديف  بمدكإ  

تم صع ب  افا   االار في ااتكا الففس ي لتم عتم، وافا   ضعع شفتف  ا  لكسي  ال ع

اعفعكليدك، وافا دد  ا،د امم  لدد  إ رهدك ضدد الطك عفلدي  إذا لددم صعدك    ددف ام دف إلدد  اراخددل 

صخ د  فدي خيددك  ااد عتم، ممدك ت اللددف  فد  ضد ش دازلددي فدي صدالر   تددذ  دكو لدفب ال تميدده 

 (.18، ص1979) طُد عثمان،اال اليكك واراخت  ا،زاتف اع  صعالبكك ال عتم في اك  

و إ ال وايه ذوي صعالبكك ال عتم  دف تمدروإ بود الطكك وا ك دم وصدعالبكك فدي ا دتد  

اااكلم ال عتيمي  وافي  الد اليكك ال د ديل وي م دزوإ بس دكب  وافدشوك سدتالمي  

فرسددد  اتفددل اعتملدددك  ااديادد إ نهدددم،  كعدد  تددد م ا  ملددكرهم  لددد    هددم  دددم   لدد  )هدددل واا

 واات مح. 

دددك ) ددددراد ذوي  دددي ت م ددددز نهد عكلدددل اعر دددد  اافددددشوك وا ا ددددكب  اللددددتالمي  التد

ددددكك  دددك ممل دددد ا، إذ   ريددددل فددددي هددددها اايددددفاإ العفتددددف اددددى الفراسد صددددعالبكك الدددد عتم اه مكاد

دددد   د د دددد  و عفعكليد د د ددددتالمي  وااعر يد د د ددددي  واللد د ددددكب  الففلد د د ددددف ا ا د د د ددددف  ادفتد د د ددددال  نهد د والملدد

 ،  لد   سدكخ   هدك ادى اامشدى  إ صلد سفو ممدد  و   مك ي  التي ا م ز نهك هده  الفذد

لت اي  وا ييم صعالبكك ال عتم، خيا صع ب  ا فتراك ااعتم إ للا كب  اللتالمي  

ادى  بددرت  دواك الشفدع  ددى هده  الفذدد  ادى ال وايدده، خيدا  وصدد ل فدي هددها ال ددفد 

ا ل     إ ا فتراك ااعتم إ ا م ح بم فا ي Gallzard   9622دراس   كال نهك  تمرد 

% في الشفع  دى هده  الفذد  ادى ال وايده.ممك  شدكر  دفدا ادى الملدكخب إ 60إل   مث  اى 

 إ ادتيدددل اللددددتالق  ددددى طدددرق ااعتمدددد إ واددددفب اراملكطددد  بك ا ددددكب  اللددددتالمي  لددددهوي 

صعالبكك ال عتم  مث   ك تي  اى ال دفتف ال كبم  ل   ز ملكراك )زرب، واالصتل  دف  

بكك الدد عتم تسبد وإ  عمكطدك ادى اافدشوك اللددتالمي  دراسدكك إلد   إ )طفدكا ذوي صدعال 

و   مك يددد  و عفعكليددد  وشدددي النفدددكال المابدددف واللدددتالق  عدددف ك ي وال كبتيددد  لتتفددددتل 

ة،و فو البملكك  عفعكلي  (.218،ص2007) بشير معمٍس

و ف اؤ ر هه  اافشوك اللتالمي   ل  ال  ملل ال تميه الفراس ي و ل  االا  د  

ف   ع كبج معد  الملددال  والفراسدكك فدي هدها ال دفد مفراسد     ويدى    مك ي، خيا ص

، ودراس   al & Johnson (1971)ودراس   اليلالإ وآزروإ Owen & al (1971) وآزروإ

إلد   إ )طفدكا ذوي صدعالبكك الد عتم ت م دزوإ   Epstein & al (1984) ملد  إ وآزدروإ
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الففدل )ادكدتكي وارافددكب بمفدشوك زكصد  بدكل شيع اافرسد ي والفدعالر بدكلف   واال دح 

) محمىد عىض  افك ر  م ذك  و ت  ال الاصل والنفكال اافرال والعفواعي  وا رفالح

 (.1994 ،( ) طعُد عبد هللا دبِع1994هللا طالم وأحمد عىاد، 

 لد   في ضال  اك ا فو اى دراسكك  ئعفك سفدكوا فدي الفراسد  ا  كليد  الال دال 

نهددك ال وايددده ذوي صدددعالبكك الدد عتم ، و تيددد  اددد ص   هددم اافدددشوك اللددتالمي  التدددي ت م دددز 

دراسددتفك هدده  ههدددف  إلدد  اعر ددد  اددفب اراملدددكال اافددشوك اللدددتالمي  لددفب ال وايددده ذوي 

 صعالبكك ال عتم )اكدتمي  بمل الب اشيفهم اافرس ي في اارخت   ب فابي .

 أطئلة الدزاطة :

 كك ال عتم اك افب اراملكال اافشوك اللتالمي  لفب ال وايه ذوي صعالب

 ارخت  ال عتيم  ب فاة ؟ )اكدتمي  بمل الب اشيفهم اافرس ي في

  هل اال ف  روق في ال اليكك ال شيع اافرس ي لفب ال وايه ذوي صعالبكك

ال عتم )اكدتمي  صعمب ا      اال الب الفراس ي، عالب صعالب  ال عتم  بمرخت  

 ال عتيم  ب فاة ؟

 فسطُات الدزاطة   -2

 دددك د ددددف اراملد دددده ذوي تال د د ددددفب ال وايد ددددتالمي  لد ددددشوك اللد دددد إ اافد دددكبيك بد د ال داا إخ د

ددد ي فددددي ارختدددد  ال عتدددديم  صددددعالبكك الدددد عتم )اكدتميدددد  والدددد الب اشدددديفهم اافرسد

  ب فاة .

  اال دف  دروق دالد  إخ ددكبيك فدي الد اليكك ال شيددع اافرسد ي لدفب ال وايدده ذوي

ب  ال عتم  صعالبكك ال عتم )اكدتمي  صعمب ا      اال الب الفراس ي، عالب صعال 

 بمرخت  ال عتيم  ب فاة .

 أهمُة الدزاطة  -3

االضددال ك عفلديك وارباليددك تسدد  الافددل   هميدد  الفراسدد  ادى اال هددك اتفددكوا  انملدح

بكلفر   )ول  وهال  لد   كعدم ممل د  ادى ا اادالر  فدي ااؤسلدكك ال عتيميد   ب فابيد   ص 

تتفدكوا  ذدد  اددى  ذددكك  و   هدال صددعالبكك الدد عتم )اكدتميد    ال ددرا   والش كبدد  وا  لددك 

ال، بيددد  ا اكصدددد  والتددددي ص اددددماا اتهاللدددد  وم ددد  ا مددددكتم   ددددى ال وايدددده العددددكدت إ دازددددل 

 ددف صلدفر هدده  الفراسدد  ع دكبج صعدد إ العددكات إ ادح هدده  الفذدد  اددى  اؤسلدكافك ال عتيميدد .
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ال وايدده اددى اعتمدد إ واددرب إ واس  دد إ وارشدددفتى و وليددك  )اددالر  لدد  ا ددفتم   ودددل 

 م.ا افاكك له

 أهداف الدزاطة  -4

 صلع  الفراس  ا  كلي  إل  اد يذ )هفا  ال كلي  :

   ال عدر   لد   ذدكك ال وايده ذوي صددعالبكك الد عتم )اكدتميد  ادى خيدا طر دد

 ص اي هم والشفع  يهم.

  ال عر   ل  اافشوك اللتالمي  وا ا كب  التي ا م دز نهدك  ذد  ال وايده ذوي

 صعالبكك ال عتم

  يكك ال شيدددع اافرسدددد ي لدددفب  ذددد  ال وايددده ذوي صددددعالبكك ال عدددر   لددد  الددد ال

 ال عتم )اكدتمي .

  ال عددر   لدد  ادددفب اراملددكال اافدددشوك اللددتالمي  لدددفب ال وايدده ذوي صدددعالبكك

 ال عتم )اكدتمي   بمل الب اشيفهم اافرس ي بمرخت  ال عتيم  ب فاة .

 رس ي لدفب اعر   إإ اكعل هفكق  روق دال  إخ كبيك في ال اليكك ال شيع ااف

ال وايده ذوي صدعالبكك الد عتم )اكدتميدد  صعدمب ا     االد الب الفراسد ي، عددالب 

 صعالب  ال عتم .

 ة اطالدز  مصعلحات -5

 صعىبات الحعلم ألاكادًمُة .1.5

  ب  هددك :   7007  و عدالر الفدر كوي 9662نعر هدك الملكخبدكإ ز د ي  خمدف خكادف  

تيدكك الففلدي  )سكسدي  التدي ت ات هددك  متد  ادى  ضدارابكك فدي واخدف   و  مثدد  ادى العم

 هم الت   ااش الب   و اافاال   واس سفااهك، وا مبل هه  ال عالبكك في ال را   والش كب  

 (.2002، أهىز الشسكاوي 1997)خيري أحمد حامد  وا  لك  والتهجي  

 صعىبة جعلم اللساءة:.2.5

   ذاك اعنى لتراالت   ب  هك :   افلSipayو سيملكيHarrisنعر هك ال اى   هكريم 

التفظيد  اااملال د  وااش البدد  و درا   اددى ا دل الفهددم اددف  عتيتدد  ال فك دل بدد إ إدراق 

الراالت ااش الب  التي امبل الت د  واهدكراك الت د  لت دكرا ويددكوا ال دكرا  د  رادالت ااعدكي  

  ( Sipay &Harris (1985التي ت  فهك الككام 
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 صعىبة جعلم الكحابة .3.5

   صعالب  صعتم الش كب  شي  فو  فر  Mykelebust  1965ل مللنعر هك اكتك

الافدل  لد  ادهمر التلتلددل ا  راد  لش كبد  ا  درو  والكتمددكك، وهدال نعدر  الكتمد  التددي 

ترمدم فدي م كبتهدك ويلدد ايح عا هدك ومدهل  نلد ايح ادفتددفهك  فدف افدكهفا  لد  ، ولشفدد  

تا  لنخ   و م كب  الكتم  اى اح ذل  م    كدر  ل  افظيم وإع كج )يفا  ا  رمي  الو 

 . (123،ص 1996)محمد علي كامل ،الهامر   

 صعىبة جعلم الحظاب: .4.5

 :  صعالب  صعتم ا  لك  شي اضارا  9697نعر هك   حي الليف  ملف الرخيم  

ال فر   ل  صعتم اافدكهيم الريكضدي  وإ درا  العمتيدكك ا  لدكبي  ااراملاد  نهدك، ممدك صفد   

وشي ا رمح والارح والور    العمتيكك ا  لكبي  )سكسي   ى إ را إل  صعالب   و عرم 

وال لم ، واك ت، ام  يهك اى افشوك في دراس  الشلالر وا رب  والهففس ، وياتذ  ت  

ددددي   د د د د د د د د د دددد  الريكضد د د د د د د د د د د ددددعالب  ا  رلد د د د د د د د د د دددده  ال د د د د د د د د د د د عبـــــــــــــــد  Dyscalculieهد ") فححـــــــــــــــي الظـــــــــــــُـ

 . (123،ص1982السحُم

 ة:لصعىبات الحعلم ألاكادًمُالححدًد إلاحسائي 

شدي  ددفد ال دعالبكك )اكدتميدد  واا مبتد  فددي ااهدكراك )سكسددي  )وليد  ال ددرا   

والش كب  وا  لك  ممك  ك ك في ا يكخ ص اي  صعالبكك ل عتم )اكدتمي  اااملذ في 

 هه  الفراس .

 املشكالت الظلىكُة . 5.5

،  تمشى صعريع اافدكت  اللدتالمي  ب  هدك   ملد  صعدالق الافدل  دى الفمدال اا ككادل

ممدك   هددك صعمل دد  لفظدد  صدريذ وواصددو وخددفد  ددى خك دد  م د  افددملع  ، بت ددل اددى ال ددالار 

وإلا  دكح خددفا  صددملدل اعد  ا  تملدد   لدد  الفدعالر وصددكرك لهددك  ولاليد  زكصدد  فددي دابددر  

 (.1996)بظُىوي الظُد طلُم، عبد املحظً عبد الحمُد إبساهُم ،اه مكو الفرد 

تالا  ب عد  اتدد  )عددالاب اددى    ضددارا  اللدد7009و در  خلددى  ملددف ااعاد   

اللدتالق التددي تددرب وبددك  وااعتمدالإ  عدد  سددتالق م دد  ارمدال   يدد  ، ويتددفوإ صددعالب  فددي 

 االا ه د ، ويدؤدي إلدد  اضدارا  العمدل ويمبددل بالضدالح سدتالاك ص االا  يددك ادى  ملدل الفددرد

 (14، ص2001)حظً مصعفى عبد املععي،
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  اى اللتالق م   اللدتالق شي  عمكال اوارب لمشكالت الظلىكُة:ل الححدًد إلاحسائي

و دذ )معددكد وااددكور التددي ت يلددهك ا يدكخ اافددشوك اللددتالمي  االد سفو فددي الفراسدد  

 ا  كلي  وا مبل هه  )معكد إ رابيك  يمك تلي:

:شي  فو  فر  ال تميه  ل  إامكو الالا م ااكتع بد  ادى طدر   كصىز الاهخباه -

و فو  فرا   ل  ا كمعد  ااعتدم ااعتم ، إل   كعم صفتل اعتملكه  دازل ال لم 

دددد   دددي الدددد عتم، و تد د ددددفو  كبتي دددد  ورممل دددد  فد ددددالا والشلددددل، و د دددك  الفددددرح وا امد   فد

ددددرح،  دددد ، و ددددفو إلاع ددددكك ا ريددددف لتفد افددددكرم   لماوبدددد  فددددي )يفددددا  ا رمك يد

وصعالب  في  هم صعتيمكك ااعتم. وإ رابيك هال الفر   التي ت فاهك اعتم الف ل 

ا اكص  ب  الر  عتملك  في ا يكخ اافشوك  افب االاار اتمال   اى ااالا ع

 اللتالمي  اااملذ في هه  الفراس .

وي مبل في خرم  ال تميه المابف  دازل ال لم وظهالر   راض  اليشاط الصائد: -

ال تدذ وال دالار والتفداليل  لد  تاوبد  فدي ال لدم   فدك  ا  دفتا، ومثد   ا اددروج 

)همي  في اال ع الد عتم، اى ال لم دوإ هف ،و فو  عتملك  لتمب  اك ذاك 

وإ رابيك هال الفر   لتتي ت فاهك اعتم الف ل افب االاار اتمال   اى ااالا ع 

ا اكصدددد  بكلنفددددكال المابددددف فددددي ا يددددكخ اافددددشوك اللددددتالمي  اااملددددذ فددددي هدددده  

 الفراس .

وا مبدل فدي صلددرب ال تميده فدي إلا كبد   لدد  التلدكوصك التدي اال د  لدد   الاهدفاعُـة: -

فو  فرا   ل   ع ظكر و زده دور  فدي التعدم، و دفو  فراد  اى طر  ااعتم و 

 لدد  افظددديم ) مدددكا التدددي تكتدددع نهدددك و دددفو ال ددد  ر إذا  زاددد  فدددي خدددذ وزدددريى 

وافاوا    ل  الملكك  في ال لم، وإ رابيك هال الفر    التي ت فاهك اعتم الف ل 

ك ادفب اددالاار اتمال د  اددى ااالا ددع ا اكصد  بكصعف ك يدد  فدي ا يددكخ اافددشو 

 اللتالمي  اااملذ في هه  الفراس .

وا مبل فدي سدر   بكدك  ال تميده، واستلدوا  لتمفدكال التدي الحربرب الاهفعالي:  -

االا هد  واتفملد  افك لدد  وزدريى واعاالابدد  دازدل ال لددم وزكر د  بكسدد مرار ، 

وادرمدد  خرمددد  م دد  طمليعيددد  ، و دددفو البملددكك  عفعدددكلي وسددهالل  إ كراددد ، و دددفو 

االدذاللي  ، وإ رابيدك هدال الفر د  التدي ت دفاهك اعتدم الف دل  ال دفر   لد  ادمدل
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ادددفب ادددالاار اتمال ددد  اددددى ااالا دددع ا اكصددد  بكل هبدددده   عفعدددكلي فدددي ا يددددكخ 

 اافشوك اللتالمي  اااملذ في هه  الفراس .

وي مبل في ضعع العو د  بك صدف ك ، و دفو ال دفر   طىء الحىافم الاححماعي: -

ل  و فو ال فر   لد  اكداليى صدفا كك، واايدل   ل   عفاكج اعهم، و ت  خ هم

إل  العمل الفردي و فو ال فر   ل  ادمل االذاللي     مك ي ، ووصدف  ب عد  

شا  الته،  ودابم الفالض ى. وإ رابيك هال الفر   التي ت فاهك اعتم الف ل 

افب االاار اتمال   اى ااالا ع ا اكص  ملال  ال الا ذ    مك ي في ا يكخ 

 اللتالمي  اااملذ في هه  الفراس .اافشوك 

 الحكُف املدزس ي:. 6.5

  ال شيع اافرس ي  ل   ع :  هال افك ل 9691نعر    ب تل االس ى  ملف ا اكلذ  

الاكلم اح ااالا ع ال، بالي  وهال اد ت  ل فك ل  ف   الاال ايهك ايالل  وع    هفا   

  و و    بر  كب  واعتمي  وااتكهكا  عدال الفظكو اافرس ي وااتكهكا  عدال ااالاد الفراسي

ل مىس ى عبد الخالم، وال الب طمالخ   (.135، 1983) حبًر

 الححدًد إلاحسائي 

نعدف ال تميده ا شيدع افرسديك إذا ادكإ فدي خكلد  رضدك فدي  و  د  بكلمليذد  اافرسدي  بمدك   هدك 

دددهك   و  ددد  بدددكاعتم إ والدددماو  واادددالاد الفراسدددي  والدددفروخ و ا دكعدددكك والتدددي سف يلد

 دد  التدددي ت د ددل  ت هدددك ال تميدده ادددى زدددوا إلا كبدد   لددد    ددراك ا يدددكخ ال شيدددع بكلفر 

 اافرس ي اال سفو في الفراس .

 إلاظاز الىظسي والدزاطات الظابلة

 صعىبات الحعلم ألاكادًمُة  -1.6 

طت دل التدي واا دال كك واافدكهيم ال عريفكك اى هكبل  فد هفكق
ُ
  لد  ل دفا  

بكصه مدكو فدي ووعد   اا دالو هدها خظد  خيدا الد ّعتم، صدعالبكك ادى نعدكي  الدهي الاكلم

  تيد  تتدري  ادكإ الِلد يفيكك،  وابدل فدي  ادر   وا  اا دالو هدها اسدُ سفو )ز د   ، وخد إ

  بفدك  لدفيهم ِامدى وي در وبدك  وال  ي د  ال عدفتل ادى العفتدف  دكو ادل وااس  دالإ  ااعفيالإ 

 ايهك التي نعكي  ال عالبكك ا نيع تي  م ارا ذ التي بكل عالب  صّعتم صعالبكك اى نعكعالإ 

   .(37، ص1998عدض،  السحُم عبد )محمد .واز و هك ال عالبكك هه  ل عفد  بفكوهم
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ويف   افهالو صعالبكك العتم  اكدتمي  إل   ضارا  الالاصو في صعتم ال را    و الش كب  

يددددكك الافدددل فدددي العمت ب، واملدددفو واصددد   إذا خددددف  اضدددارا  لدددف و التهجدددي  و ا  لدددك 

الففلدددي  الفمكبيددد    عتملدددك ، إلادراق الددددهامر ، الت ددد .. ،خيا نفددد   ا دددالو العمتيددددكك 

الففلي  إل  العمتيكك الوتاد  ل فلد   وإدراق ااب د اك ااس تفد  معدف وصداللهك إلد  الدفاك  

 ددى طريدددذ ا  دددالاخ وصفددد مل هددده  ااعتيدددكك مفدددكل  سكسددد ي  لددد   سددد  ملكا وال فلددد   

 .وال فظيم 

 ضارا  في ضعع ال آتر ا  راد   و الجردم  دى إدراق العو دكك و ف ب مبل  

ااككعي   و الجرم في إدراق ااب  اك  و في الهامر  المل ري   و اللمعي ، واى الامليعي  إ 

 ضدارا   و الجرددم فددي واخددف   و  مثدد  اددى  متيددكك  عتملددك   و إلادراق  و الددهامر  تددؤ ر 

الع تيد  ادكل فش   واا كرعد  وا  شدم و سد فصا  مفكل خكسم  ل  ال فر   لد  العمتيدكك

والفهدم ممددك اددؤ ر  لدد  صعتددم ال تميدده لتمهدكراك )سكسددي  فددي ال ددرا   والش كبدد  وا  لددك  

خيدا اددراملش ال ددعالبكك )اكدتميدد  إلدد  خدف معيددف بكل ددعالبكك الفمكبيدد    دد عتم ال ددرا   

ي ز المل ري بد إ ا  درو  ت اتم ال فر   ل   هم واس سفاو اافرداك وال فر   ل  ال م

والكتمكك، ومهل  ال دفر   لد  ال مي دز اللدمعي بد إ  صدالاك الشدوو، بكلضدك   إلد  إدراق 

 الفكل اى زوا )رضي .

 املشكالت الظلىكُة لدي الحالمُر ذوي صعىبات الحعلم . 2.6

ترب صكااليل م  ق  إ  ضارا  اللتالا  نعتى  ى ستالميكك م   افكسمل  وص 

رختد  العمريد  لتفدرد وادؤدي لعدف الرضدك  دى الدففم والملكدك  االد مر ويفدكال ا فذ اح اا

تابف ليم ا ملالص في  ي افكسمل  وي ومى  فو ال فر   ل  بفك   و كك صفا   خميمي  

اددح ) دددراإ واافرسددد إ بكلضدددك   إلددد  افددك ر  دددفو اللدددعكد  وا ادددال  وافميددد    دددراض 

 (.Kirk,1993, p410 لمي   

   إ اافشوك اللتالمي  شي  ميح ال  ر كك 9669سكلم  وارب نلري  ادمف 

م   ااوبم  التي ا فر ب الر  ا شرر  اى الفرد   فك  افك ت  اح المليذ  امبت  في )سر ، 

اافرس ، والتي ص ا فذ اح اعكت   اللتالق اللالي اا عدكر   ت هدك والتدي اددالا بيفد  وبد إ 

ة محمد،    س م كب ب فك ل سالب اح م    اى ) راد  (1996،185)ٌظٍس
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 : اهخشاز املشكالت الظلىكُة بطباأ.1.2.6

صف   الفراسكك و)بدك  التي افكولل  ضارابكك اللتالمي  إل   إ اافشوك اللتالمي  

 صعالد إل   ف   سملك  تمشى از  كرهك في الف كال ال كلي :

 مح.اضارا  ال نفذ     مك ي  دازل )سر   و اافرس  وفي اات  -

العالاال الملياللال ي  الفازتي  ااراملا  بكلملفك  ا رلكي ابل إلاصكب  بدك اراض  -

  و ا  الاد ،  و اضارا  ا رهكت الع بي وال فد الهراالعي .

دددكب  - الظدددرو      دددكدت  وضددددعع اادددالارد     دددكدت  والف ددددر تدددؤدي إلددد  ارافد

 (.103ص1996)عبد هللا علىان، اعفصك  ضارابكك الففلي  واللتالمي  

العالااددل الب ك يددد : ل ددف  صدددملذ لتالسددكبل ال شفاللال يدددك ا  فتبدد  دور فدددي ال، بيددد   -

وال ال يدد  وإلارشددكد إإ  خلددى اسدد سفااهك ولشدددى اارا ددم لهدده  الالسددكبل وادددك 

 صعرض  اى   وو وبرااج اب     ف صفال  ودا  وال يم اللكاي  لفب )طفكا

 (.891،ص1996) محمد الشىاوي ومحمد الحىٍجسي، 

 الحكُف املدزس ي.3.6

ل   افهالو ال شيع اافرس ي اه مكاك واسعك وسش اللكخ  ال، بالي  واكإ ادش 

 فا في خيك  ال تميه  يمك ت عتذ  هما فتف  في هها ااتكا  ع   ف ر  بدك  ودراسكك 

بملدد  ملت  الفراسدد ي واد يددذ طمالخددد  )اددكدتكي، وي  ددف بدد   دددفر  ال تميدده  لدد  اكددداليى 

ي  ور كق ال ع، واوبم  وااالير المليذ  اافرسي  اك ت مكش ى  و كك ارضي  اح افرس

ص عُد، اح خك كك الاو     (296، ص1975) محمد عبد العٍص

وهدال اد دت  ل فك دل  ي افك ل الاكلم اح ااال ع ال، بدال   كل شيع اافرس ي هال 

 ددف   الاادددل ايهدددك اياللددد  وع ددد   هفا ددد  وااتكهكادد  عددددال الفظدددكو اافرسددد ي وعددددال اادددالاد 

ــل مىســ ى عبــد الخــالم، ي  و و  دد  بر  كبدد  واعتميدد  والدد الب طمالخدد    الفراسد حبًر

 (98، ص1983

 بعض العىامل املظببة في عدم ثكُف الحلمُر مدزطُا:.1.3.6

 إإ  فو اس  رار اافرس إ ومث   اف وههم اى افرس  عدم اطحلساز املدزطين :

دددف دددتملك فددددي  لدددد  اافددددكر ال فظيكددددي وإلادار  ا  لد   لتمؤسلدددد  إلدددد   زددددرب تددددؤ ر سد

ال عتيمي  وهها بفور  تؤ ر ستملك  ل  اشيع ال وايه واردوهم الفراس ي، مهل  
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ص ي   اافرس إ بشث   تؤد  إل   فو ا فر  ال وايه  ل  الكتر  طري   اافرخ 

، 2005)مىصـــىزي مصـــعفى، ا رفتددف  التدددي  ددف اس تدددع  ددى طري ددد  سددكب ي 

 (54ص

 ل هها اافي   ل  عمال ال تميه عمالا : خيا ص نعماملىهج الدزاس ي ًخظم بالجمىد

  تيك تتعت   كدرا  ل  ااسكذ ال راراك وخل افشوا ، ومهل   خملكعك ص تراملش 

اافي  الفراس ي بمليذ  ال تميه وص نفملح خك كا  الففلي  والال فاعي  وا رلمي  

 (.1995.) فهُم مصعفى، و ف ت ملذ  كب ك ت يف ااعتم ويوعع يفكط 

 إإ ضعع ال فريم زكص  بكاراخل ال عتيمي  )ول  اى : عدم كفاًة الحدَزع

شدد ع   إ تددؤدي إلددد   ددفو إا ددكإ ال تميددده لتمهددكراك )سكسددي ،  شدددم اددى اتميددده 

استدع فددي الريكضدديكك و صددملذ اكرهددك لهدك عتيتدد  سددال  اددفريم ااعتددم ،  اري دد  

 ال فريم التي تتملعهك مع  ااعتم إ ص اؤدي ب الر  اك ي  إل  الك ف  ال وايه

 (459،ص1995.) وعُم السفاعي، ل   ستيعك  دوإ بها   ص ى ا رهالد

  :وا مبل المليذ  اافرسي  في اافرس إ وال وايه واافي  وطري   البِئة املدزطُة

ال ددفريم واتهدددك  الااددل ادددؤ ر  لدد  اشيدددع ال تميدده فدددي اافرسدد ،  عدددفو افدددكرم  

ابل الرسم وااالسي ى  ااعتم إ لت وايه في النفكطكك ال في  التي ت الاالإ نهك

دددد   واافددددكرم  الال فاعيدددد  و ددددفو ال عكاددددل )بددددالي وال  ملددددل لت تميدددده دازددددل  ك د

 ال فريم هه   ل  ص   ال تميه الففلي .

 : صع ب  شا ي  الافل ا الاتع  إذا اككاتل واادفك  الاع هك  شخصُة الحلمُر

دددك إذا صعرضددددل هدددده  ال ا ددددي  إلدددد  ازدددد وصك  فدددي ميددددكإ عفسدددد ي ا وددددكاى،  اد

رابكك واخملكطكك وصرا كك اس تف  ب إ اس تع اكالعكههك  دب ذلد  إلد  واضا

                                     (27، ص1998)حظً ميس ي، سال  اشيفهك.

 للدزاطة املىهجُة حساءاتظاز املُداوي :إلا إلا 

 املىهج املحبع.1.9

 رضدددديكك ااملدددح الملددددكخبالإ اادددفي  الالصددددف  ال دتيلدددي، وهددددال افكسدددم لامليعدددد  ا   ددد اك و 

 الفراس . 
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 عُىة الدزاطة .2.9

اتميه واتميه  اى اوايه ال ع الرامح وا اكام بمرخت   997اكالعل  يف  الفراس  اى 

دددد عتم  د د د د د ددددعالبكك الد د د د د دددده ذوي صد د د د د د دددد  ال وايد د د د د ددددي  ذد د د د د د ددددففالإ فد د د د د ددددى ت د د د د د د ددددفاة  وامد د د د د دددديم  ب د د د د د ال عتد

ه  )اكدتمي   ال را  ، الش كب ، ا  لك   و  ك لتمدككك ال كلي  ممعكت   لت عر   ل  هد

 الفذ  اى ال وايه:

 إ اكالإ الت   ااش الب   و اا رو   التي نعكي  ايهك ال تميه اى صعث   و  زاك  في  -

  را ههك  و م كبتهك شي الت   )و   العربي   وليلل ل    زرب.

دددده  - دددك و  واافكسددددم لعمددددر ال وايد دددكر الددددهاك  اا ددددالر  خمددددف تادددد  صد اامليددددذ از ملد

ك هم بفر د  اد ديتهم ، وادم از يدكر اديهم والد الاهم ،  دم ا كرعد  الد الب ذاد

ادى ال وايده الدهتى  ردل  فدفهم و دالد  دروق بد إ  دفراههم الع تيد  وبد إ  909

ال الب اد يتهم الفراس ي في ااالاد   ال را   والش كب  والريكضيكك  بمعنى  إ 

در دد  ذاددكمهم ا السددا   و  ددالق اا السدددش والدد الب اد دديتهم فددي اتدد  اادددالاد 

  خكصك ام استملعكدهك  إ صعكي  ادى ضدعع 4ف  وبكل كلي  ا في   اد  ال ملك 

 في  فراههك الع تي 

اسددتملعكد ا  دددكصك التدددي صعدددكي  ادددى إ ك دد  خلدددي  خرميددد   و   دددالر فدددي ا  كلددد   -

  اتميدده واتميدده  اددم 909الصد ي  العكادد .  اددد   سددتملعكد . خيددا اددى بدد إ  

   اتميها لألسملك  واي :97استملعكد  

  9ضعع في المل ر    ايهم نعكعالإ اى 

  4 ايهم نعكعالإ اى ضعع في اللمح   

  7 ، ال .بر ال  اتميهتى نعكعالإ اى ضعع في الص   العكا    ال رب 

   اتميه واتميه .69وبكل كلي  صملذ  فدهم  

وبعدددفهك ادددم ا ددددفتم ا يدددكخ ص ددداي  صددددعالبكك الددد عتم )اكدتميددد    ال ددددرا    -

 . وبعددف 7002  اعمريد   والش كبد  وا  لدك   اال د   لتمعتمد إ اددى إ دفاد مفد 

  اتميده نعدكعالإ صدعالب  فدي ال درا  ، 19 مح ع كبج اا يكخ ادم ااودكح و دالد   

   اتميه نعكعالإ صعالب  في الش كب . 79  نعكعالإ صعالب  في ا  لك  و 17و 
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ددددتالمي   - ددددشوك  و ا ا ددددكب  اللد ددددفتم  كبمدددد  ا ددددفتر اافد دددد  اددددم ا د  ددددم معددددف ذلد

دد د دددك هددددؤص  ال وايدددده،خيا لتمعتمددد إ ل  ددددفتر اافددددشوك اللددددتالمي  التد ي ت م ددددز نهد

  اسددد مكر   اددل واخدددف  ايهددك بكسدددم اتميدده وي دددالو ااعتددم ب  دددفتر 69ز  ددل  

 ا ا كب  اللتالمي  التي ت م ز نهك ال اتميه الالارد اسم  في  س مكر .

  اتميددها واتميدده  لددفيهم اؤشددراك 69وبعدف  مددح ع ددكبج  سدد مكراك اا دو  إ   -

 فدددفهم. وهددها ادددك  مددف لفدددك بكلفعددل و دددالد اددفا  لددد  و ددالد افدددشوك سددتالمي  

 صعالب  صعتم لفب العيف .

  اتميده واتميدده  امدى ت دففالإ فددي 69وبكل دكلي  دكإ العيفد  اليهكبيدد  اكالعدل ادى   -

 ذد  ال وايدده ذوي صددعالبكك الدد عتم )اكدتميدد    ال ددرا   والش كبدد  وا  لددك   

  إعدددك ، 47  ذادددالر و 44و  ددك  دواك واعدددكت   ص اي دددهك واز يكرهدددك، بالا دددح  

ددد إ   د د دددك بد د د ددددكرهم اد د دددد اوح   مد ددددالت  إ  99 -6وا،د د ددددف   واد دددد .  4سد د ددددكك صعتيميد د اؤسلد

 وسفالصو االتيح   راد العيف  في ا رفوا وص :

( : ًىضح ثىشَع أفساد العُىة وفم محغير الصف الدزاس ي وهىع 01حدول زكم )

 الصعىبة

 اليظبة املئىٍة العدد ظبُعة املحغير

الصف 

 الدزاس ي

 %40.97 16 اللف  الرامع 

 %46.12 42 اللف  ا اكال 

 %100 96 املجمىع

ظبُعة 

 الصعىبة

 %16.49 19 صعالب  صعتم ال را  

 %77.69 77 صعالب  صعتم الش كب 

 %12.4 19 صعالب  صعتم ا  لك 

 %100 96 املجمىع

 

 

  



ي الحالمُر ذوي صعىبات الحعلم ألاكادًمُة وعالكتها بمظحىي ثكُفهم املدزس ياملشكالت الظلىكُة لد  
 

79 

 

 أدوات الدزاطة .3.9

 ملُاض املشكالت الظلىكُة :.1.3.9

  9664دمدددالد  ددالض م سددكلم و خمددف  دددالاد   ددكو بئ ددفاد اا يددكخ )صددلي ا

ويهف  اا يكخ إل  ال عر   ل  مع  اافشوك اللتالمي  الفكةع  التي االا   ال وايه 

دددك نع بددد  اا يددددكخ  دا   دددك  دددى   ددددرا هم العدددكدت إ، ممد ذوي صدددعالبكك الدددد عتم وي م دددزوإ نهد

 ل  نيع ال وايه ذوي صعالبكك ال عتم  ى   را هم العكدت إ.

 معكد  و ادكور ا مبل في   معف   الر  عتملك ، النفكال  4خ  ل   يكويد الي اا

المابف،  عف ك ي ، ال هبه   عفعكلي، سال  ال الا ذ    مك ي  والتي ام ال عريع نهك في 

ادفتدف اافدكهيم.و ت كددالإ ادل معددف ادى  معددكد اا يدكخ اددى  فدر   ملددكراك ا دع سددتالق 

    مكلملك، خيكعك،عددكدرا  و لد  اعتدم الف ددل  إ ال تميده ويلدي ادل  ملددكر   دو  بدفابل ل  كبد

تس كر ضف   و اؤشر اى ااؤشراك التي افاملذ  ل  اتميه  وذل  بدشم اخ ككم  اليالا  

اح اوايه  دازل ال ع.وعظرا  إ اا يكخ اول  تي  سفالاك   ف  كال يفال  عريل 

الدماى، ممدك   وذل   إ ستالاكك )طفدكا اادالرك  بد  7099بئ كد  ا فيف  سف   تالسع

 إ د   صيكم  مع   ز يكراك  ج  فدي اا يدكخ )صدلي صدي ل باري د  الففد  و  ادى 

لهددك صددكخم اا يددكخ در دد  واخددف، امددك تتعددل هددها تتفددكف  اددح اعددكت   ا ددميم اا ددكتيم 

و ز ملكراك، لها ر ك الملكخب  يفال  عريل تالسع بودرور  صعفتتد  وإ دكد  ا فيفد  ليكدالإ 

  و  رك الملكخب  مع  ال عفتوك 97-90رخت   ب فابي  اى سى افكسملك اح اوايه اا

في صيكم   ز يكراك وصعفتل مع  العملكراك في صديكمتهك الت اليد  ممرختد   ولد  ،و صدملذ 

   ملدددكر  ، وفددي اارختددد  البكعيددد  ادددم خلدددك  ز كب ددد  40اا يددكخ معدددفهك تد دددالي  لددد   

اك صدفق و ملدكك  كليد ، امدك الليكالا، ت  اى صفق و ملكك و  ملتل الف كبج و الد اؤشر 

  عل )دا  صك    لت امليذ واال الق   هك. 

ة في الدزاطة الحالُة   الخصائص الظُكىمتًر

ام اامليذ اا يكخ فدي الفراسد  ا  كليد   لد   ربدح اعتمد إ اوايده ال دع الرامدح 

، وذلدد  اددى  90وا ادكام اب ددفاة  لالصدع وا ددفتر سدتالق ال وايدده الدهتى بتدد   دفدهم 

ا كب  الليكالا، ت  لتم يكخ خيا ام خلك  صفق  صلكق الفازلي   ل خلك  ا 

خيدددا بت دددل  يمدددد   تم يددددكخو الفر ددد  الكتيددد  لبدلدددك   راملكطدددكك بددد إ بفددددالد اا يدددكخ 

 .0.04واكعل دال   فف ال الب   0.96 راملكال   
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 اددك  ملدددكك اا يدددكخ   ددف ادددم خلدددك  طري ددد  إ ددكد  ال امليدددذ، إذ   يدددف اامليدددذ 

 سددكبيح اددى ال امليددذ )وا،  ملتدد  اعكاددل البملددكك بدد إ ال امليددذ )وا  ز ملدكر معددف  ددو  

 ، ممددك ادددم خلدددك  طري دد  ال تمبددد  الف دددفي  لتتددكد  راملدددكال بددد إ 0.21والبددكي   يمددد   

  وبعف اص يذ   در ال تمبد  بمعكدلد  سدمل  اكإ بدراوإ 0.22ع ف  اا يكخ واكإ الكويك  

  يكخ ت م ح بفر    كلي  اى البملكك.  امك تفا  ل   إ اا0.92 صملذ اعكال البملكك  

 ملُاض الحكُف املدزس ي .2.3.9

عظرا لعفو ا   الا  ل  ا يكخ لت شيع اافرس ي اح اوايه اارخت   ب فابي  ، ارا تفدك 

  و دددذ 7004 إ ع ددالو ب شييددع ا يددكخ ال شيددع اافرسددد ي )صددلي  اددكي  ادمددف عكصددر  

  .  9   ملكر  و  24  ا  ويكك دراستفك ، وي كالإ اا يكخ )صلي اى

 :ًبين أبعاد امللُاض مع زكم العبازات أو البىىد( 02الجدول زكم )

 زكم عبازات البعد ألابعاد

 2،9،6،99،91،70،12،49،42،40،21،،9،1 عالكة الحلمُر باملعلم

 96،77،79،79،76،10،19،11،14،49،47،44،46،46 عالكة الحلمُر بصمالئه

، 4،9،97،92،7،74 عالكة الحلمُر باإلدازة

9،16،41،44،44،2،49،90،99،97،94،94،99،96،20 

29،24 

ـــان  ـ ـــر با مححـ ـ ـــة الحلمُـ ـ عالكـ

 والدزوض

7،90،94،94،72،49،49،49،92،99،27،24 

 74،40،47،41،44 باملىاد واملنهاج حهعالك

 99،99،71،17،14،19،19 ثلدًس الرات عىد الحلمُر

ة للملُاض في البِئة ة الخصائص الظُكىمتًر  الجصائٍس

ادم اشييددع اا يدكخ )صددلي  لد  المليذدد  ا رمابريد ، خيددا   دفك يعيمدد  اددمرار  

  بفدف وصفدمل  ربعد  اددكور ا مبدل 47  صالر   ولي  لتنخا  ااشيف  اد دالي  لد  7091 

ددددكك  د دددده بكصا دكعد دددد  ال تميد ددددكلماو ،  و د دددده بد دددد  ال تميد ددددكاعتم ،  و د دددده بد دددد  ال تميد ددددي  و د فد

االاد واايهكج، وادالر ا فتر الهاك، وام خه  اددالر خيدا والفروخ،  و   ال تميه بك

ص تتفكسددملكإ واارختدد  العمريددد  لعيفدد  الفراسددد   اارختدد   ب فابيدد   وهمدددك ادددالر  و ددد  

 ال تميه بكلدار .
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 رض اا يكخ ممرخت   ولي   ل  اتمال   اى ا اب ا  وااس   إ في صدق امللُاض : 

لل شددم  لدد  اددفب اوبمدد  العملددكراك اددح   مددكر    اسدد  99 تددم الددففم وال، بيدد  وهددم  

ال وايددده وادددى خيدددا ادددفب اوبمددد  صدددديكمتهك الت اليددد  ادددح المليذددد  ا رمابريددد ، وبفدددك   لدددد  

ااوخظكك التي  فاهك اادشمالإ ام  افكق  ل  خه  مع  الملفالد وإ را  صعفتوك في 

   بفف . 44صيكم  الملع  ايهك، و صملذ  فد بفالد اا يكخ  

 ق الداخلي:صدق الاجظا

  اتميه واتميه  فدي 10ال فق والبملكك  ل   يف  اس او ي  اكالعل اى   ال  مف اىام 

 ال ع الرامح وا اكام اب فاة  اى ذوي صعالبكك ال عتم )اكدتمي .

 بالدزحة الكلُة للملُاض(: ًبين معامالت ازثباظات البىىد 03حدول زكم )

ـــــــم  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ زكـ

 العبازة 

معامــــــــــــل 

 الازثباط 

ـــــــم  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ زكـ

  العبازة

معامـــــــــــل 

 الازثباط

ـــــــم  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ زكـ

 العبازة

معامـــــــــــــل 

 الازثباط

ـــــــم  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ زكـ

 العبازة

م. 

 الازثباط

1 0.49** 97 0.19* 71 0.41* 14 0.49** 

2 0.44** 91 0.42** 74 0.19* 14 0.42** 

3 0.19* 94 0.47** 74 0.41** 19 0.41* 

4 0.46** 94 0.49** 79 0.90** 12 0.49** 

5 0.47* 99 0.12* 72 0.44* 19 0.47* 

6 0.44* 92 0.49** 79 0.40* 16 0.19* 

7 0.47** 99 0.49** 76 0.49** 40 0.49** 

8 0.49** 96 0.47* 10 0.44* 49 0.90** 

9 0.47* 70 0.19* 19 0.44* 47 0.44** 

10 0.19* 79 0.49** 17 0.19* 41 0.47* 

11 0.49** 77 0.49** 11 0.44** 44 0.49** 

 0.05* دال عىد مظحىي                                   0.01** دال عىد مظحىي 

 0.04و  0.09ت  دو ادى ا ردفوا   دو   إ  ملدكراك اا يدكخ دالد   فدف الدد الب 

وهدها نعاد  دصلدد   لد  ارافددكب اعكادل  صلددكق الدفازلي، ممددك نفد   إلدد  اؤشدراك صددفق 

 ارافع  تمشى الال الق نهك.
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 مك تلي:لد  لفك مروعملكر  وي م االضيذ الف كبج  يام ا  مكد طري   البملكك -: حظاب الثبات

 ًىضح كُمة معامل ألفا كسوهباخ للبىىد( 04حدول زكم )

  ألفا كسوهباخمعامل  العدد الدزحة الكلُة

 0.917 44 الملفالد

 ك ك  كليد  واال ملد  خيدا بت دل   لفك مروعملكرتتمل إ اى ع كبج ا رفوا  إ  يم اعكال 

   الفتيت  افا  ل   إ اا يكخ ت م ز بسكصي  البملكك.   وهه0.91ب إ الملفالد  يم    

 : إلاحصائُة عالجةامل.4.9

إلاخ دددكبي  اافكسدددمل  ادددح  دددروض الفراسددد  وشدددي إلاخ دددك   عك رددد اا اسدد سفو الملدددكخبالإ 

الالصدددف  اكلنلدددم ااذاليددد  وال شدددراراك واا السددداكك ا  لدددكبي  و عددددرا  ااعيدددكري ، و 

   مث  F anovaفروق ب إ اا الساكك وادتيل ال ملكتى  إلاخ ك   س فصلي: از ملكر ك  لت

  .rاى  ين  إ، ومهل  اس سفاو اراملكال ب  سالإ 

 عسض وثحلُل ومىاكشة هحائج الدزاطة .10

 عسض وثحلُل ومىاكشة الفسطُة ألاولى :.1.10

تال ف اراملكال داا ب إ اافشوك اللتالمي  لفب ال وايه ذوي صعالبكك  : والتي افكدهك

 اكدتمي  وال الب اشيفهم اافرس ي لفب اوايه ارخت  ال عتيم  ب فاة .ال عتم )
 (: ًبين معامالت بيرطىن بين أبعاد املشكالت الظلىكُة و مظحىي الحكُف املدزس ي05حدول زكم )

 أبعاد املشكالت

 الظلىكُة

 مظحىي  الحكُف املدزس ي

 معامل الازثباط الد لة 

  -0.68 كصىز الاهخباه 

 

       0.01   

 -0.92 اليشاط الصائد

 -0.84 الاهدفاعُة 

 -0.62 الحربرب الاهفعالي 

 -0.99 طىء الحىافم الاححماعي

في هه  الفرضدي   إ هفدكق اراملدكال و و د  بد إ  معدكد اافدشوك   إالملكخب اال ح

اللدتالمي  والد الب ال شيدع اافرسدد ي وصز ملدكر هده  الفرضدي  اددم خلدك  اعكادل اراملددكال 

إ، وام ال الصل إل  و الد  يم ستملي   ي اؤشراك اراملدكال  شسد ي  دكلي بد إ  معدكد ب  سال 
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اافددشوك اللدددتالمي  وال شيدددع اافرسدد ي،و ف بتددد   يم ددد  بدد إ   دددالر  عتملدددك  وال شيدددع 

،  اك  يمك ت عتذ بكلعو   ب إ 0.09  وهال اراملكال  شس ي داا  فف ال الب 0.99-اافرس ي 

كا  فا وداا   وهال اراملكال  شس ي  0.67-ل  يم   النفكال المابف وال شيع اافرس ي بت 

بكلنلمل  لعو    عف ك ي  وال هبه   عفعكلي وسدال   عفل  والص ي ، 0.09 فف ال الب 

-  0.94 -ال الا دذ    مدك ي فددي  و دتهم بددكل شيع اافرسد ي  ئ هدك  ددك ك ال ديم اكل ددكلي  

ادفا  لد   عد  اتمدك تادك .وهده  الفتيتد  0.09  وشي اتهك دال   فف الد الب 0.66-  0.97

اافشوك اللتالمي  ادى   دالر  عتملدك  ويفدكال المابدف و عف ك يد  وال هبده   عفعدكلي 

وسال  ال الا ذ    مك ي ارافك ك لدفب ال وايده ذوي صدعالبكك الد عتم اعسفد  الد الب 

ال شيدع اافرسدد ي لدفيهم وادد  ر اد ديتهم الفراسدد ي وسدك ك  و ددكههم بدكاعتم إ والددماو  

 راس  واافرس  مكل.والف

 وفي هها ال فد عتف  ف  دراسكك االصتل لففم هه  الفتيت  مفراس     ويى وآزروإ

Owen & al (1971) (1971)ودراس   اليلالإ وآزروإ al & Johnson  ودراس   مل  إ ،

إل   إ )طفكا ذوي صعالبكك ال عتم ت م زوإ بمفدشوك  Epstein & al (1984)وآزروإ

فرسدد ي والفدددعالر بدددكلف   واال ددح الففدددل )اددكدتكي وارافدددكب افدددك ر زكصدد  بدددكل شيع اا

) محمــىد عـــىض هللا   م ذددك  و تدد  ال الاصددل والنفددكال اافددرال والعفواعيدد  وا رفددالح

 (.1994)طعُد عبد هللا دبِع و( 1994طالم وأحمد عىاد، 

ددد   اعمريددد     خددددالا   صدددعالبكك الدددد عتم )اكدتميدددد  7009ممدددك عتددددف دراسددد  مفد

 ذ لفب اوايه واتميهاك ال عتيم  ب فاة    االصتل إل   إ اللتالميكك وافشوك ال الا

وايدد :   يخددد ك ، ال مددرد و دددفو  عوددملكال والعفواعيددد  والدد يرم  شدددي افددشوك ادددى 

 عمكال اللت  م د  اا الا دذ، و دف خ دتل  لد  ا السداكك ارا عد  لدفب هده  الفذد  ادى 

ة، ال وايه   (.235، ص 2006)بشير معمٍس

خالا العو   ب إ  Seilhamer (1983) ظهرك دراس   زرب ا سيوار وممك و ف 

ال د ديل فددي ال ددرا   وال شيددع    مددك ي اافرسدد ي  لدد   فددف  يفدد  اددى اوايدده ال ددع 

دددد إ  دددكبي  بد دددد  إخ د دددكب  ذي دصلد ددددف اراملددددكال اتتد دددكي   فددددر  عدددد  بال د د العكشددددر وا  ددددكدي والبد
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اتمدددك ادددكإ اد دددديل   ي( (Seilhamer 1983ال د ددديل فدددي ال دددرا   وال شيددددع اافرسددد ي

 ال تميه في ال را   ارافعك اكإ ا شيفك دراسيك وا  مك يك.

 عسض وثحلُل ومىاكشة الفسطُة الثاهُة .2.10

اال ف  روق دال  إخ كبيك في ال اليكك ال شيع اافرس ي لفب ال وايه  والتي مفادها:

  عتم .ذوي صعالبكك ال عتم )اكدتمي  صعمب ا      ال ع الفراس ي، عالب صعالب  ال

 أو : فسوق جعصي إلى الصف الدزاس ي

الصف السابع والخامع في  ثالمُر الفسوق بين (: ًىضح محىطعات06حدول زكم )

 املدزس ي  همثكُفمظحىي 

 

مجا ت  

 الحكُف 

 )ت( 57=5الصف  39=  4الصف 

 املحظىبة

 مظحىي 

 الد لة

0.01 

الاهحساف  الحظابيم.

 املعُازي 

الاهحساف  الحظابيم.

 ازي املعُ

عالكة 

الحلمُر 

 باملعلم 

14.46 

 

 غير دال 1.07- 4.99 15.56 4.67

الحلمُر  ع.

 بالصمالء

 غير دال 1.94- 3.52 14.10 3.98 13.90

الحلمُر  ع.

 باملدزطة 

 غير دال 1.05- 3.88 14.02 3.08 13.77

ع. الحلمُر 

با مححان 

 والدزوض

 غير دال 1.23- 2.34 13.56 2.04 12.72

 غير دال 1.78- 4.12 15.09 4.33 14.78 لرات ثلدًس ا

الدزحة 

 الكلُة

 غير دال 1.41- 3.77 14.46 3.62 13.92

تتملدد إ اددى زددوا ع ددكبج ا رددفوا  إ اددل  دديم  ك  اادلددالب  فددي  معددكد ال شيددع 

اال دف  دروق دالد  فددي    امدك نعنددي ص0.09اافرسد ي  دك ك م د  دالد   فددف الد الب الفصلد  

سد ي لددفب ال وايده ذوي صددعالبكك الد عتم )اكدتميدد  بد إ اوايدده الد اليكك ال شيددع اافر 
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ال دع الرامدح وال دع ا ادكام اب دفاة ، ويمشدى افلد    دفو و دالد  درق بد إ ال ددف إ 

الرامدح وا ادكام فددي الد الب ال شيددع اافرسد ي ادالإ ا اتملددكك اايهدكج الفراسدد ي فدي هددهتى 

و دفراك هدؤص  ال وايدده  ال دف إ ادمداد صع يدفا وصدعالب  معدفو اوبمد  اايهدكج لاككعدكك

خيا ت اتم استيعك  اايهكج  متيكك اعر ي  و  تي  ابل ال فر   لد   عتملدك  وال، م دز 

وإلادراق، ممدك ا اتدم ز دكب  اعفعكليد  ا مبدل فدي البملدكك و ادماإ  عفعدكلي و و ددكك 

كل دكلي ا  مك ي  اتتكبي  اح ااعتم إ وتاو  ال ع، وهدها ادك ص ت دال ر فدي هده  الفذد ، وب

ددددي   دددد  اافرسد ددددح المليذد ددددي ال شيددددع اد ددددعالب  فد ددددفوإ صد دددكدتكي ويتد ددددل )اد ددددفيهم الففد ت شددددرر لد

  ع دكبج  دف   9664و فكصرهك، وفي هها ال فد  رض ادمالد  الض م و خمف  دالاد  

دراسددكك  وصدد ل  إ ال وايدده ذوي صددعالبكك الدد عتم فددي اارختدد   ب فابيدد  تميتددالإ إلدد  

تدددالإ إلددد  إلاخلددكخ بدددكلجرم و ددفو الب ددد  بدددكلففم اكدداليى افهدددالو سددتبي لتدددهاك، ممددك تمي

دددديل ددددهاك )اددددكدتكي و فددددل ال د د )محمــــىد عــــىض هللا وأحمـــــد واعسفددددكض افهددددالو الد

 (  246،ص 1994عىاد،

 .ثاهُا: فسوق جعصي إلى هىع صعىبة الحعلم

تالصو الفروق ب إ ال وايه ذوي صعالبكك صعتم ال را     الهب 2و يمك تل   فوا ر م  

 و   ال تميه بكاعتم و و    اى زوا في ال الب ال شيع اافرس ي ك والش كب  وا  ل

وخ ال تميه اح الماو  و و    ال تميه بكافرس  و و   ال تميه بك ا دكإ والفر 

 سالا  دازل ااتمال كك  و ب إ ااتمال كك . ومهل  ا فتر الهاك

ل را   والش كب  تالصو الفروق ب إ ال وايه ذوي صعالبكك صعتم اوف  ا رفوا ال كل  

 وا  لك  في ال الب ال شيع اافرس ي لفيهم
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( : ًىضح الفسوق بين الحالمُر ذوي صعىبات جعلم اللساءة والكحابة 07حدول زكم )

 والحظاب في مظحىي الحكُف املدزس ي لديهم 

الحكُف .م

 املدزس ي

مجمىع  الحباًً 

 املسبعات

ة محىطغ  د.الحٍس

 املسبعات 

F  

 

مظحىي 

 الد لة

ع الحلمُر 

 باملعلم

 

بين 

 املجمىعات

14.890 2 7.445 0.046 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.01 

داخل 

 املجمىعات

14865.90 93 158.84

8 

 95 14880.79 املجمىع

الحلمُر  ع

 بالصمالء

بين 

 املجمىعات

18.948 2 9.474 0.046 

 

داخل 

 املجمىعات

18768.5 93 201.81

1 

18787.44 املجمىع

8 

95 

الحلمُر  ع

 باملدزطة

بين 

 املجمىعات

15.87 2 7.935 0.0754 

داخل 

 املجمىعات

9786 93 105.22

5 

 95 9801.87 املجمىع

الحلمُر  ع

با مححان  

 والدزوض

بين 

 املجمىعات

15.97 2 7.985 0.0375 

داخل 

 املجمىعات

19768.02 93 212.55

9 

 95 19783.99 املجمىع

 

ثلدًس 

ات عىد الر

 الحلمُر

 

بين 

 املجمىعات

20.45 2 10.225 0.045 

 

داخل 

 املجمىعات

20678 93 222.34

4 

 95 20698.45 املجمىع 
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  اادلدددالب  فددي  معدددكد F إ اددل  دديم    2ر دددم  تتملدد إ اددى زدددوا ع ددكبج ا رددفوا 

ق اال دف  درو    امدك نعندي ص0.09ال شيع اافرس ي  دك ك م د  دالد   فدف الد الب الفصلد  

دال  في ال اليكك ال شيع اافرس ي لفب ال وايه ذوي صعالبكك الد عتم )اكدتميد  صعدالد 

لفدالب ال ددعالب   ال ددرا   والش كبدد  وا  لددك  ،  ي  إ الدد الب ال شيددع اافرسدد ي ص ت دد  ر 

بفدالب ال دعالب  ب دفر ادك ت د  ر بال دالد ال دعالب  ب دف   كاد  ، ويمشدى إر دكب سدرم  ددفو 

ي  التدي اافرس ي ب إ الفذكك البو  إلد   الاادل ال ا دو الد  روق في ال الب ال شيع 

   إ ال وايده ذوي صددعالبكك 9669ادمدف  ملدف الدرخيم  دفخ  ت م دزوإ نهدك ،   دف  مدف 

ال عتم ب ف   كا  نعكعالإ اى  دف  افدكال عفلدي  و كطفيد  وا  مك يد  وارباليد   درا  

 ك  والعفواعيدد  ال دعالب  التدي نعدكعالإ ايهدك وهدم نع مددفوإ  لد   سدكليم د ك يد  اكصيخد

)محمـد عبـد و اككليد  و خدوو الي ظد .. اى   دل ال  تدم  لد  ال دالار الدهي نفدعروإ بد 

 (.161-160، ص 1998السحُم عدض، 

هها ويتمل إ اى زوا ع كبج العفتف اى الفراسكك خالا هه  الفذ  اى ال وايه 

تؤدي ذل  إل    هم ص نل فيفوإ اى الب ااج واافكه  ال عتيمي  دازل  ك   الفرخ و ف

ددددفي  و  دددك  ااد د ددددر كوي  إ  ددددفو ارا د ددددهل   عددددالر الفد ددد   مد د ددديتهم الفراسدددد ي، ويفد د اددددفي  اد د

ل اككعدكك وال دفراك  امدك تددؤدي إلد  صدعالب  ال شيدع وال  تددم  لد  ال دعالب  ادى طددر  

 ( 1993) أهىز الشسكاوي،  هؤص  ال وايه

  إلدد   إ 9662  وسدد الد  9664ممدك  شددكرك ع ددكبج دراسددكك اددل ادى سددتفكإ واكسدد، وير 

ال وايددده ذوي صدددعالبكك الددد عتم تظهدددروإ سدددتالميكك سدددتملي  ااتدددك   عفلدددهم ويالا هددددالإ 

 صعالب  في ال الا ذ    مك ي.

   تددك ك ع كبتهددك اسكلفدد  لف دددكبج 7009 اددك دراسدد  اددل اددى دتددالهيفج ودتددنم 

الفراسدد  خيددا  ظهدددرك  إ ال وايدده ذوي صدددعالبكك الدد عتم تظهددروإ ادلدددفك وا ددفاك فدددي 

)أولفـــد محمــــىد،  مدددك ي ادددى زدددوا ال فك دددل الفراسددد ي بكل ك ددد  الفراسدددي ال فك دددل   

2007.)  

 خاثمة .6

االصددتل ع دددكبج الفراسدد  إلددد  و ددالد اراملدددكال داا بدد إ اافدددشوك اللددتالمي  لدددفب 

ال وايه ذوي صعالبكك ال عتم )اكدتمي  وال الب اشيفهم اافرس ي، ممك االصتل الف كبج 

ع اافرسد ي لدفب اوايده اارختد   ب فابيد  ادى إل   فو و الد  روق فدي الد اليكك ال شيد
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ذوي صعالبكك ال عتم صعدمب إلد  الد الب صدفهم الفراسد ي  و عدالب وطمليعد  صدعالب  الد عتم 

 لفيهم.

دددكعالإ  متددد  اددددى  و تيددد  تمشددددى ال دددالا بدددد إ ال وايددده ذوي صددددعالبكك الددد عتم نعد

  بمس تع اافشوك و) ملك  الفراسي  وصعالب  في ال شيع اح الفراس  والمليذ  اافرسي

 فكصددرهك اددى اعتمددد إ ور  ددك  ال دددع وافددكه  واا دكعددكك، عظدددرا اددك ت م دددزوإ بدد  ادددى 

افشوك ستالمي  صعيذ االا  هم اح الفراس  واح ال ااديا إ نهم اى المليذ  اافرسي ، 

لددددهل  ت عدددد إ  لدددد  االددددذالل إ  ددددى ال تميدددده اددددى  وليددددك  واعتمدددد إ واس  دددد إ  ه مددددكو 

و ال، م ز  ل  ا رالاعم اللدتملي   د هم  إ هدها )ادر سد زتف و ل فكك إل  هه  الفذ  و ف

الالضح سال ا وافهالرا ويؤدي بكل تميه ليم ب عالب  ال فر   ل  ال شيع  دلم بل  ف 

 تؤدي إل   ع اكب  ى الفراس   و التلر  اى اافرس   هكبيك. 

 اكتراحات: 

 عالا هك وادكول  ال، م ز  ل  ع كال ال ال  في ال وايه ذوي صعالبكك ال عتم بكل  -

 .دإتتكد ا رالاعم  تتكبي    هم

 لر ددح  و )وليدك   و ااس  دد إ وذلدد  ادى طددر  ااعتمدد إ ه  الف ددكالهدد اسدتبمكر -

 الروح ااعفالي  لفب هه  الفذ   واس عكد  الب   في الففم لفيهك.

تتدم تيددكد  الددال ي لدفب وبددك  وااعتمدد إ ب ددعالبكك الد عتم اددى خيددا افهالاهددك  -

عككسكههك  ل  ال تميه، وذل  اى زوا اشبيع خ   ادليلي  و سملكنهك واي

 واال الي  ودوراك وات  يكك  تمي  ا فال  .

 كائمة املساحع  

 املساحع العسبُة :ــــ 1

ددددر كوي  - د د د د د د د د د د ددددالر الفد د د د د د د د د د د صـــــــــــــــعىبات الـــــــــــــــحعلم، املشـــــــــــــــكلة ألاعـــــــــــــــساض :  7007  عد

 ا ر. .91،اتت   تم الففم ،العفد والخصائص

بعـــة بصـــعىبات الــــحعلم لـــدي ثالمُــــر العىامــــل املسث : 9691  عدددالر الفدددر كوي  -

ددددفد املسحلـــــــــة الابحدائُـــــــــة د د د د د ددددر  العربي ،العد د د د د دددديج وا رميد د د د د ددددكك ا اتد د د د د د دددد  دراسد د د د د ، اتتد

  البكاى،الاملع  الع ري ، الكاليل.
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طمات الشخصُة واملهازات الاححماعُة لدي ألاظفال :   7002  ولفل ادمالد -

  ، رسكل  اك ل   ،  لم  تم الففم  كاع  ب  وك.ذوي صعىبات الحعلم

اعمريد : بددال  ودراسدكك ا س  د  فدي  تدم الدففم، انفدالراك ا  بدد ،  مفد    -

  كاع  بكاف  ، ا رمابر.

مــــدي :   9669 يالي  اللدددديف سددددتيم،  ملددددف اادلددددى  ملددددف ا  ميددددف إبددددراهيملدددم -

املعاهاة مً املشكالت الىفظُة لدي ألاظفال ما كبل املدزطة مً الجيظين، 

رابا  )ز كبي إ   ،)وا ، ااتتف اللكدخ تفكتر. العفد مجلة دزاطات هفظُة

  .الففلي إ اا ري 

ثلــــدًس الــــرات والحكُـــف املدزســــ ي لــــدي  : 9691  ب تدددل االسدددد ى  ملددددف ا ادددكلذ -

 ، رسكل  دم الرا  م   انفالر ،اتي  ال، بي ، كاع  دافذ. العلبة الركىز 

ة لصـــعىبات  : 9662ز دد ي  خمدددف خكادددف  - دزاطـــة ثحلُلُـــة للعىامـــل الىفظــُـ

الابحدائُــة واطــحخدام بسهــامج للحغلــك علــى ثلــ   الــحعلم لــدي ثالمُــر املسحلــة

   إ شمم، ا ر. تكاع امر الفولي ارمم إلارشكد الففلي ، ااؤ الصعىبات

  ، )عتتال اا ري ، ال كهر .صعىبات الحعلم:  9626 سيف  بمكإ -

دزاطــة للمظــاهس الظــلىكُة امليــزة لصــعىبات :  9664 سددعيف  ملددف م دبدديم -

، اتتد   تددم الدففم،  ددفد اددكرخ بــبعض املحغيــرات الـحعلم الىمائُــة وعالكتهـا

 لهيذ  اا ري  العكا  لتش ك ، ، ا76

ددددرخيم - كىلىحُة ألاظفــــال غبــــر العـــــادًين" :  9697   حددددي اللدددديف  ملددددف الد طـــُـ

 .الكاليل ، دار ال تم ، الاملع  البكعي .واطتراثُجُات التربُة الخاصة"

رمدم الدد دشم : افهدالو الدهاك وا 9664 ادمدالد  دالض م سدكلم و خمدف  ددالاد -

 ،لددفب ال وايدده ذوي صدددعالبكك الدد عتم  ، اتتدد  إلارشدددكد الففسدد ي العددفد البدددكي 

 . كاع    إ شمم،ارمم إلارشكد الففس ي  

دددددل - ددددي اكاد ددددف  لد دددد   9669 ادمد د دددد  اليهود دددد ، اش ملد د ددددكك ا اكصد دددديكاللال ي  الفذد : سد

 .ا راا ري ، الاملع  )ول .

لتاملك دددد   : صددددعالبكك الددد عتم، دار الفشددددر  9669 الدددرخيم  ددددفخ  ملددددف ادمدددف   -

 ،.)ردإ والنفر وال التيح  مكإ، الاملع  )ول .



مكي بابكس طعُد دًىا، د/ هىال طُد، د/ وعُمة مصزازةد/   
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