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 معحخلص البحث:

دده  ددا ، ب يدد  هسجعددل  ئ د دداا الىحددي رجدده إددذ  و د لقددذ بددذه م مددلح مفدددى ا ـددعلفا  الدد علط يددل املدد

رفبية، دامت هز  ال  عيرا   ئـابا يل املخ، جط فعش يل مشحلة الحقة رجه هنه يعلد ئ ه  ئـابا 

ه نتيددة رلامددي بي يدة متشفلرددة، حدلا ل هسععدة رقددلدي ميدل من فدد  القدشن العؽددشر  بدذه إ عددش رجده هندد

مقذمت رالجا  لزمي ـعلفا  ال علط مثي تىلرش املماسا  إلادساكيةي هما مفى ا ـعلفا  ال علط 

رجه إذ كيرك، مم  تط تعذد   1899، مكان الظملس ال عجل ظنة 1891 – 1891ف ذه بالظملس بين 

 ال عشر ا  بين الؽاملة مالى ية مالتربلرةي

 يرمي الاح ياجا  الخاـة؛ـعلفا  ال علط ؛: مذخي تىلسيةالكلمات املفحاحي

Abstract: 

 

 

      The concept of learning difficulties in the medical field began at 
the hands of doctors, as they attributed it to brain injuries, and then 

was interpreted at a later stage as being related to nerve injuries, and 
these explanations lasted about four decades. In the middle of the 
twentieth century, it began to be interpreted as the result of 

environmental and educational factors. Treatments were provided 
for people with learning difficulties such as developing cognitive 
skills. As for the term learning difficulties, it began to appear 

between 1930 - 1960, and the actual appearance was in 1963 at the 
hands of Kirk, and from there, the definitions varied between 

comprehensive, medical, and educational. 
Key words: developmental approach, learning difficulties, people 
with special needs. 
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 مقذمة:

يع بر ال لميز و ال م ذني ال  فيي ئرا كان ال يعاإش مع لى هقشانه ال عليمدي، 

مقذ تعذد  هظ اب هزا العجض، بي مهسجع ه ال  عيرا  الحذإثة ئ ه مجلد ـعلفا  هم 

ا  يددل الدد علطي ئر يعددذ مددداا ـددعلفا  الد علط مدد  املددداال  الحذإثددة نعددبيا يددل الدىشاب

ميددذان التربيددة الخاـددة، مقددذ بددذه الاه مدداح فيددزا امليددذان يددل النفدد  الثدداني مدد  القدددشن 

العؽددشر  مدددع مىلدددع العددد هنا  رجددده مجددده ال  ذإددذي مرلددد  مددد  هجدددي تقدددذإط الخدددذما  

يعدانلن ـدعلفا  مل ل دة تعيدص ت فدديلمط التربلردة مالعالجيدة ل  دة مد  ال الميدز الددزإ  

 الذساسخي متإدي ئ ه ال ؽي مالتعشب املذسسخيي

فقذ كان ئ ه مقت قشرب اه ماح التربية الخاـة منف ا رجه ف ا  م  ال الميز 

الزإ  يعانلن م  مؽكال  ماضحة، يل حين ظي ال الميز رمي ـعلفا  ال علط يعانلن 

ك ي مالخذما  مثدي بقيدة هـدنال التربيدة م  مؽكلة تفني مط، حتى يع  يذما م  ال 

 الخاـة  خشىي 

ف ددي مددداا ال ىددلس ال دداسرملل كددان املل فددلن إشجعددلن تددذني معدد لى ت فددديي      

ال الميز ئ ه هظ اب و ية كاألمشاك مإلاراقا  بف ة رامةي ملك  ب ىلس  ب اث للحظ 

ركداهيط رادإدة، ممددا هن هنداك تالميدز لهعدلا معدداقين مقدذساعيط العقليدة مق للدة مدسجددا  

اظد لجب ئردادا النظدش يدل هدز  ال  دة متفددني ما رجده هديدا ف دة جذإدذا مد  ف دا  التربيددة 

 الخاـة مهل رمي ـعلفا  ال علط مقذ كان "كيرك" ـاحب ال مي يل هزا ال ىلسي

لددزل  عيددذل هددز  اللسقددة العلميددة ئ دده ال  دد  يددل مللددل  ـددعلفا  الددد علط م      

ددد دددي كاندددت و يدددة لددددنقق تىلساتددده العلميدددة ربدددر ال د اسرخ مندددز بذاإدددة ظمددددلس هم ددده بدددلادس  التد

 خفددائيين الن عدددانيين مالتربدددلرين كددلن رلدددط الدددن غ لدددط إدد للق  عدددذ مددد  ال لعددد ة، 

مالظمددلس الحقيقددي للمفددى ا، متعشر اتددهي مفيمدددا إجددل ت ليددي ل ىددلس مفددى ا ـدددعلفا  

 ال علط: 
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 :هبزة ثاسيخية عن صعوبات الحعلم -1

 برشة:الحطوسات امل -1-1

ددد ابه قددددذإط قددددذح   لقدددذ كددددان مللددددل  ال دددشممل ال شدإددددة يددددل املددددداا العقجدددل مهظد

الحماسا إلانعانية، غير هن بذاإة العمي الزي إ في بفعلفا  ال علط إمك  سد  ئ ه مدا 

ظمش يل حقي الىدب مد  اه مامدا  رلميدة بلظدائ  الدذمار مالدىشاباته، خاـدة م مدلح 

قذسا رجه ال ع ير بالكالح هم الك ابة نتيدة ل ل  ( مهل رذح الAphasie)الحبعة اللغلرة 

يل الذماري ب ي  تعلد بذاإة الذساظا  التي تناملت الىشاب القشا ا ئ ه الى هب  ملاني 

رد  خدخق فقددذ القدذسا رجده القددشا ا  1969(  الدزي ك دب تقشرددشا ظدنة Shmidt)ؼدميت

يدل املدخ، مقدذ هإدذ  يدل  نتيدة جلىة دماغية حادا هلش  باملناوص املعإملة ر  القشا ا 

 (ي Gallرل  ملاونه )جاا 

دساظدددا  ريادإددددة  18مقدددذ تلالدددت الذساظددددا  ئ ددده هن ظمددددش  رجددده مدددذى القددددشن      

ددددا د د د ددددخي )بشمكد د د د د ددددا  ال شن د د د د دددا دساظد د د د د ددددالح ههممد د د د د ددددىشابا  الكد د د د ددددذدا اللد د د د ددداني Brocaم عد د د د د د ( م ملد

تعدهيذل ئـدابة هخدخاؿ ب قدذان القدذسا رجده الكدالح  1761( يدل رداح Wernike)فيرنكده

ما كددانلا إ كلمددلن يددل العددابص، مالعددبب إشجدددع ئ دده ئـددابة منىقددة يددل ال ددق  مدددامي  عددذ

بداندددب منىقددة الدددذمار املعددإملة رددد   -بشمكددا - يعددش مددد  الددذمار التدددي تعددمى منىقدددة 

تنعديص حشكدا  اللعددان مالؽد ا  مظددق  الحلدص م متدداس الفدلتية، مان  ددى )فيرنكده( ئ دده 

الفدددذألال  يعددش، مظي هيدددا فمدددط الكدددالح ت ذإددذ منىقدددة ظدددميت باظدددمه تقددع يدددل ال دددق 

ماظددتيعابه، متددشت ي هاتددان املنىق ددان ب عمددمما الدد عني مععددذ رلدد  اظدد لذح الى هدددب 

مفى ا "رمى الكلمة" م)ـمط الكلمة( للذاللة ر   1766( يل راح Berlin ملاني )بشلين 

ـددعلفة القدددشا ا املكتعددد ة لدددذى  عدددن املشذدددخى بدددالشغط مددد  ركددداهيط امل لظدددي مظدددالمة 

حلاظمط، متعذ هز  املعألة نقىة ال  لا يل ال    يدل ـدعلفة القدشا ا رندذما فعدشها 

جذإذا هل "الذيعلكعيا" مسهى هنه  اك بعة اظ ق الية، ما جعي )بشلين( إذخي مفى ح

ميد  الى هدب  1781هفمدي مـد  لفدعلفة القدشا ا تؼداسته ئ ده هظداط رفدحيي ميدل رداح 

رمددى الكلمددة هملممددا: إكددلن مقترنددا بفددعلفة  نمىددين مدد  Dégerineال شن ددخي "دإددداسر " 

الك ابددة، مالثدداني: ال ت ددأجش بدده القددذسا رجدده الك ابددة مال  ج ددة اليددة لعددذح ئـددابة املندداوص 

الذماغيدة املعدإملة رد  هداتين الدلظي  ينيمرجي  عدذ رلد  كثيدرا مد   و دا  إلاندليد  مدد  
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مددى الكلمدددة لدددذى ( بفدد  ه و هدددب مذسظددة الدددزي اظدد لذح مفدددى ا )رKerrبيددميط )كيدددر 

( ) عمددى الكلمدددة  Morganمت عدده )ملسغددان  1789يددل ردداح  wouhblundess و دداا ( 

هدل حالددة رفددبية تعدلمل ـدداح يا ردد   Alexiaالخلقدي(   ))رمددى الكلمدة هم رمددى القددشا ا 

)حامدذ ر ددذ قدشا ا الكلمددا  املى لردة هم املك لفددة  عدذ هن كددان يعد ىيع رلدد  مد  ق ددي(ي 

 (ي61، ؿ1876العالح صهشان، 

لذى هحذ  و اا الزي كان إ ف  بالزكا  مظشرة  دا  يل  لعاب ملدط إكد  

ددددب  د د د د د د د ددددر هن و هد د د د د د د د ددددشا اي غيد د د د د د د د ددده القد د د د د د د د د ددددذسا رجد د د د د د د د ددددلى بالقد د د د د د د د دددده ظد د د د د د د د دددد لى صمالئد د د د د د د د دددد  معد د د د د د د د ددددي رد د د د د د د د إقد

( الزي يعذ هؼمش باح  يل صمانه يل مداا )رمى الكلمة( Hinshelwoodالعيلن)هنؽللد

اتلدافة ئ ده هرمالده يدل مدداا ظدنة، مقدذ قداح ب 11مام ذ  هب اجده  1781بذاإة م  راح 

فقدذ اللظدائ  العقليدة لدذى الشاؼدذإ  ب  دق حداال   و داا الدزإ  يعدانلن ـدعلفا  

حدادا يدل اكتعداب ممداسا القدشا ا دمن هن ت ددأجش ممداسا  رقليدة هخدشى كالقدذسا ردي الكددالح 

ماكتعاب املعشفة، مسدها ئ ه تل  إفهب ال ل ي  الضامي مهل منىقة الزاكشا ال فشرة 

نفدددد  الددددذمار  يعددددش معددددإملة ردددد  تلددددضر  ـددددلس الحددددشمل مالكلمددددا  املقددددشم ا،  يدددل

معت عذا لع  النظش هم نقق القذسا رجه الكالح كعامي معبب لمز  املؽدكال ، مقدذ 

(ي مقذ همصخى )هنؽللد( بأن ال يعامي Alexia( م) لكعياDyslexiaمي  بين )الذيعلكعيا

هخدز إقدذح تلـديا  للمعدارذا ماملعالجدة مثي هإال   و اا معاملدة لدعال العقدلا، م 

مميدا، ت شردذ ال علدديط ماظد لذاح الىددشمل ال عذدإدة ل  عددين الدزاكشا ال فددشرة مفدذه إإرددذ 

 القلا بلساجة )الذيعلكعيا(ي

ددددإال        د دددد  هد د ددددة، ممد د ددددذا  مشركيد د ددددا  امل  د دددده اللالإد د دددد  ئ د د دددداا ال  د د ددددي مدد د ددددذ ان قد مقد

ددددلسن د د د دددداح Claiborne)كلي د د د د د ددددر  رد د د د د ددددزي اقتد د د د د دددددؾ 1819( الد د د د ددددى ا )كمد د د د د ددددة  مفد د د د د -Worالكلمد

damblyopia مهمصدخى هدل اخدش باظد لذاح الىشرقدة الكليدة يدل ال علديط التدي تشتكدض رجدده )

  ال فددشي للكلمددا  مهؼدكالما، متددذسرب الى ددي رجدده اظد عماا إددذ  اليمجددى ئرا كددان يدال مي

 هرعشاي

د Jacksonهمدددا و هدددب العيدددلن )جاكعددددلن  د ا( ب للددد  يددددل ي( فقددددذ فعدددش ) كعد

لىشرقدددة ال عذدإدددة ل حدددلاط، مفلاـدددة رندددذما ت مدددم  ـدددنع ال فدددلس، مام دددذ  مضاإدددا ا

دددا  الحدددشمل مددد  املعجدددلن مقفدددما مددد  الددددلسمل، رجددده هن تددد ط املعالجدددة خددداس  الفددد ي همد
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( الزي كان يعالج الجنلد يل الحشب العاملية الثانية   فقذ الحظ Goldstein)جللذظ اإ 

ية مميدددا ردددذح هن ال لدد  الدددذماألال إدددإجش رجدده العدددللك ال دددشدي مهن هنددداك مميدد ا  ظدددللك

ددددة  دددا  اظدددد دابة لدددد عن املن يددددا  الخاسجيددددة مالخلددددي إلادساكددددي، مالقابليد القددددذسا رجدددده ئرىد

 Bachmanللتؽتت مالنؽاه امل شه ماللظلظة مال قلب الان عا ل، مقذ فعش )باتؽدمان

( الناتدة ر  تأخش نضج  عن maturationallagـعلفة القشا ا ب كشا الخلقة النضجية

)ساض ي الوقفي، هم ئراقة تعىي نمل الذمار مفص  نماه العلرة رناـش الجماص العفحي 

 ي(05،ص2003

 الحطوسات املباششة: -1-2

اظد مش  ال  عدديرا  الى يدة العددابقة حدلا ل هسععددة رقدلد بددين القدشنين ال اظددع      

رؽدددش مالعؽدددشر  حددددلا مفدددى ا )رمدددى الكلمددددة( التدددي تع بدددر حلقددددة الان قددداا ئ ددده حشكددددة 

ربيددة الخاـددةيمرجه الددشغط مدد  اخدد الل ال  عدديرا  فقددذ ممددذ  ـدعلفا  الدد علط يددل الت

العداحة ل لجده ال  دد  يدل همشركددا بدذ ا مدد  العقدذ الثالدد  مد  القددشن العؽدشر  ك ى يددص 

للمكتؽد ا  الى يدة يدل دساظددا  ريادإدة تددشى رجده  و دداا، مت ليدي هنمداه معيندة مدد  

ر الى يدددة مالاه مددداح الدددىشابا  الددد علط، مقدددذ حاملدددت ال  عددديرا  الاب عددداد رددد  ال عدددابي

  علامي هخشى كالعلامي ال ي ية مالتربلرةي 

( ب يدد  الحدددظ هن الفدددعلفة تعددلد ئ ددده تدددأخش هم Orton 1896همستدددلن )فقددذ بدددشص      

فؽدي يددل تمللدع اللغددة يددل النفد   يعددش مد  الددذمار، مهكددذ ههميدة القفددلس الددلظي ي 

ظشرة الشاهنة، مح  املشفين للمناوص ال نيلرة، ممثي هز  ال لجه ما إضاا منسجما مع الن

دددداح  ددددمذ رد ددددذ ؼد دددداا، مقد د ددددإال   و د ددددارذا هد ددددلدا ملعد ددددزا جمد دددده بد ددددة  1898رجد د دددداح "جمعيد قيد

غير هن النؽاه ال  ثي مالعلمي الزي هدى  ؽكي ، همستلنللذيعليكعا" تمديذا تظماماته

م اؼش ئ ه الظملس الشظمي لحقي ـعلفا  ال علط هل مدا قداح بده ردالط  رفداب  ملداني 

( حي  باؼشا بشنامدا يل مذسظة Strauss( مرالط الن غ ال ىلسي ظترامطWerner)مرشنش

( لل  د  يددل  و داا رمي إلاـدابا  الذماغيددة متدذسر يط، فأكدذ هن القددشا ا Wayne)مرد  

ـدعلفة هكادإميددة مدد  الناحيددة امل ذئيددة، لددزل  فقددذ اتدمددت هرمدداا )مرشنددش  م ظددترامط( 

ف ددذه هرمالممدا بتصدخيق مدملرددة مد   و دداا اتداهدا غيدر اتدددا  )هنؽدللد م همستدلن( 

تل لددد  ردددد  مدملرددددا  التربيددددة الخاـددددة  خددددشى هددددل مدملرددددة  و دددداا رمي ال لدددد  
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الذماألال، مر  وشرص املقاسنة بين  و اا الزإ  إ ترك بأديط يعانلن م  تل  دماألال يل 

  دماألال، مذسظة )مر (م و اا  ظلرا  يل ن غ املذسظة إ ترك هديط ال يعانلن م  تل

( مؽكال  م ذدا لزمي ال ل  الذماألال، ب ي  ار برمها 16مـال ئ ه اظ ن ا  ظ عة )

 م كا  هظاظية: الشععة  م ه م كا  ظللكية مالثالجة  خيرا م كا  بيلللجية مهل:

 الالىشابا  إلادساكيةي  -

 ال ل  ي -

 الالىشابا  امل ملمية هم ال كشرةي  -

 الالىشابا  العللكيةي  -

 ئؼاسا  رفبية و ي ةي -

 تاسرخ م  الاخ الا العفحيي  -

 ال تاسرخ م  ال لل  العقجل يل  ظشاي -

مقذ القت هرماا )ظدترامط( ممعدارذإه تشحي دا ماظدعا ألديدط قدذملا تصخيفدا لمدز      

ال  ة التي هولقت رلييا تعميا  كثيرا مميدا: رمي العدللك العدحو هم املمدىشفين ان عاليدا 

هم الحمقى هم املمملين، فللعلا بزل  هظاط حقي ـعلفا  ال علط، مهكذما هم الكعا ه 

هن هدإال  إ  دداجلن ئ ده تشفيددة خاـدة لل غلددب رجده جلانددب المدع  مقددذملا ندلرين مدد  

 ال ذخي:

 معالجة العمليا  ال عليمية القاـشا )را  و يعة ئدساكية(ي -

 ئجشا  تعذإال  تشفلرةي -

الزي ت ذث ر  تىلرش املماسا  إلادساكية كعال   (Kuverteباتلافة ئ ه هرماا )كي اس 

( )بدزمي القفددلس الدلظي ي الددذماألال Clements 1899لمدإال   و داا مظددماهط )كليمنتد 

 (ي11، ؿ1119الى ي ( )ساذخي اللق ي، 
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 ظهوس مصطلح صعوبات الحعلم: -1-3

هظدددد عمي رددددذد مدددد  املفددددى حا  للـدددد  مؽدددداكي  1891-1891خددددالا فتددددرا      

الزإ  ال إنذمدلن يل املذسظة، مم  هكثر هز  املفى حا  ؼيلرا يل هز  ال ترا  و اا 

( هي فقذان القذسا رجه الكالح نتيدة هرى هـاب املخ هم الىشاب يل  Aphasie)الحبعة 

اللغة هم رىب يل املخ هم ئراقة ئدساكية هم رفبية، ميل معظط  حلاا كانلا إشجعلن هي 

رنذما ت ذث  )ـدملئيي  1899ـعلفا  و ية حتى ظنة  م  هز  الفعلفا  ئ ه كلديا

( يدل منظمدة لابدا  املم مدين بمؽداكي  و داا الخاـدة باتراقدة إلادساكيدة كمدا Kirkكيدرك 

كددان يؽددداس ئلييددا يدددل رلدد  اللقدددت يددل خىابددده، فدداب كش مفدددى ا "ـددعلفا  الددد علط" حيددد  

الح هم القددشا ا، مقددذ مـد مط بددأديط  و دداا الدزإ  لددذايط الددىشاب يدل نمددل اللغددة هم الكد

همضا هنه لط إأخز يل الار  اس  و اا الزإ  لذايط ئراقة حشكية ؼدذإذا )مددذي رضردض 

 (ي1111، ؿ1119ابشاهيط، 

ق دددي هن تع مددددذ تعدددمية ـددددعلفا  الددد علط ظدددداد الار قددداد هن رمي الفددددعلفا       

، لكدد  مال ىي دين يددل الد علط إشجددع قفدلسهط ئ دده بجدض الاكتعدداب هم مؽدكال  يددل الد علط

النقاػ الزي ظداد بدين همليدا  ال الميدز مالعدلىة املشكضردة يدل اللالإدا  امل  دذا  مشركيدة 

 (ي99، ؿ1119هفضخى ئ ه تقشرش ممط بلفلؿ هزا املللل  )ابشاهيط ر اط الضهشي، 

مقذ كان سد ال عي ظشيعا ممإهال مد  ق دي املم مدين بدزمي إلاراقدا ، حيد  غيدر  املنظمدة اظدمما 

دددة  –ئ ددده  ددد علط جمعيد دددذايط ـدددعلفا  الد دددزإ  لد دداا الد ددل  – و د د ددة يد د ددة ال ذساليد ددد  ت الحكلمد مهـد

ددة فيددزا املللدددل ، رندددذما هـدد ي ماضدددحا هن رددذدا مت اإدددذا مددد   اللالإددا  امل  دددذا  مشركيددة مم مد

تدط ئـددذاس القددانلن  1898 و داا قددذ تدط تعددشر مط بددأديط لدذايط ـددعلفا  يددل الد علطي ميددل ردداح 

باظط قانلن ـعلفا  ال علط الخاـة، منددذ هن مدا حدذث  عدذ ، ماملعشمل 81/191العاح سقط 

رل  لط إك  مع لقا م  ق دي، فلدط إنمدل هي مدداا بمثدي هدز  العدشرة ظدابقا، ف دي الثمانهندا  

بمعمددذ كنعدداط ل  ددلث ـددعلفا  موالفيددط Dondeshler ، (Jean Schumherوددلس كددي مدد  )

تع مددذ رجدده  عددن املددذاخي الدد علط نمارجددا تظددتراتديا  ال ددذخي مهددز  إلاظددتراتيديا  

 النظشرة يل ال عامي مع رمي ـعلفا  ال علطي

هدل ؼدملا البدرامل التدي تقدذح لدزمي ـدعلفا  الد علط، ب يدد   كمدا حدذث ت دلا هخدش    

إمدط جميدع  رمدداس، مرمكد  القددلا هن ال ىدلسا  التددي لحقدت بمددداا ـدعلفا  الدد علط 
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قذ ركغ هزا ت عنا م حلظدا ؼملت  هذال م ظاليب مالىشمل مالبرامل م نؽىة م 

ممىدشدا يددل مدداا ـددعلفا  الدد علط خدالا العقددلد الثالجدة  خيددرا مدد  هدزا القددشن، فددان 

الكثير م  قماإا  ممؽكالته ماصالت ت  ا  ئ ه مضرذ م   ال    مالذساظدة، مهكثدر هدز  

القمداإا ئلحاحدا هدل قمدداإا  ودش النظشردة مال عشر دا  التددي تقدلح رلييدا مدداا ـددعلفا  

 .(1111، ؿ1119)مدذي رضرض ئبشاهيط،  علط ال

دددا       مرليددده فقدددذ ال دددل هدددزا املفدددى ا ق ددددلال متشحي دددا ردددامين كمظلدددة تغىدددي هنماود

م عذدا مم نلرة م  مؽكال  ال علط، لكلنه را ممملن تشفلي، مألنه إ دنب اظ لذاح 

ص الفددعلفة ال عدابير الى يددة، مألندده إ مدي  مددي لابددا  ماملعلمددين مالىدالب بامكانيددة تدددام 

( قددذ قدذح مفددى ا Clementsمالخدالؿ مميدا هم ال قليددي مد  هجشهدداي بدالشغط هن )كليمنتد 

القفلس الذماألال اللظي ي الى ي "  عذ هزا املفى ا بثالجة ظنلا ، مقذ كان حذإ  "

جمعيدة  و داا  –"كيرك" بمثابة حافض لكثيرإ  م  الحملس يل رل  املعا  رجه تكدلر  

دددا إ عددددب ك ذاإددددة سظددددمية لظمددددلس حقددددي  –رمي ـددددعلفا  الدددد علط  حيدددد  هـدددد ي تكلرميد

ـدعلفا  الد علط ك شكدة اج ماريددة ظياظدية تشفلردة، ممدع هن هددز  الجمعيدة هدل جمعيددة 

 عت( مغيرهط م   مماإكي مفشمظتيل آبا ، ئال هن هي هيا الاظتؽاسرة تكلنت م  )كي اس 

لقدلى الاج ماريدة ك اس املل فين يدل هدزا امليدذان، مقدذ حؽدذ  هدز  الجمعيدة معدانذا ا

لالرتدرال بلجدلد هدز  ال  دة مالعمدي رجده تقدذإط الخذمدة التربلردة ألفشادهدا يدل املدذاسط، 

، 2003)ساضـ ي الــوقفي، مئلييدا يعدلد ال مدي يدل ئـدذاس التؽدشيعا  التربلردة لمدز  ال  دة 

 ي(18ص

 مرمك  اخ فاس مشاحي تىلس مداا ـعلفا  ال علط مهؼمش العلما  املعاهمين فيما إجل:

 جاا )الحبعة(ي -1711 -

 بشمكا )له با  ك ير يل مظائ  املخ(ي - 1791 -

 ملسغان )مؽكال  ؼذإذا يل القشا ا(ي - 1789 -

 هنؽليلد )رمى الكلمة(ي  - 1817 -

 فيرؼاا )ئظ عمي هكثر م  حاظة يل ال عليط(ي  -1811-

 امست  )ركغ الكلمة مرذح ال ميي (ي - 1817 -
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 دساك الحشكي(يظترامط ملي ين )إلا  -1899 -

 جلندمان )رمى الكلمة(ي - 1899 -

 ماإكلبعت )اه ط بالفط(ي -1819 -

 كي اس  )إلادساك الحشكي(ي -1811 -

 كيركؽان  )إلاـابة امللية(ي -1891 -

 كيرك )ال لل  العفحي(ي - 1891 -

 جمان )إلادساك الحشكي(ي - 1891 -

 ي(11، ؿ1111ي، )سراك بذسي مفى فشمظتيل )إلادساك ال فشي(  -1898 -

 جعشيفات صعوبات الحعلم: -2

إف  هنلارا م ذدا م  مؽكال  ال علط، مرمك  "ـعلفا  ال علط مفى ا      

هن يعاني كي خخق م  ـعلفة تعلط يل اظد لذاح ممداسا  معيندة، ماملمداسا  التدي ت دأجش 

ميع بددر يدل هغلدب  حيددان هدل القددشا ا مالك ابدة مالاظدد ما  مال  دذث مال  كيددر مالحعدابي 

  الفعلفا  بي هناك مفى ا ـعلفا  ال علط لهغ املفى ا اللحيذ للـ  رمي هز

يدل الن دزا ال اسرليدة ملفدى ا ـدعلفا  الد علطي  ئليه إلاؼاسامهل ما تمت تعميا  هخشى"

(National Dissemination Center for ChildrenWithDisabilities, 2011, p1)  مهدزا

الد علط  ما  مالمي ا  مال لففا  التي اه مت بذساظة ـعلفا هدى ئ ه تعذد الجما  ماملنظ

متعددذد مجمدددا  النظددش حدددلا تعشردد  مت ذإدددذ ماهيددة هدددز  الفددعلفا ، ممددد  هبددشص هدددز  

ددددراث  ال لففددددا : الىددددب مرلددددط الددددن غ مالعلددددلح التربلرددددة مالاج ماريةيمفاظدددد قشا  التد

ال عشر ددا  النظدشي امل علددص ب عشردد  ـدعلفا  الدد علط، مجددذ هن كددي مدملردة مدد  هددز  

تعكغ و يعة املداا الدزي إدذسط الظداهشا، مرمكد  تقعديط ال عشر دا  ئ ده جالجدة هقعداح 

 هظاظية ت مم :

 ال عشر ا  الى ية، ال عشر ا  التربلرة، ال عشر ا  الؽاملةي -
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 الحعشيفات الطبية: 2-1

تدي إشكض هزا ال عذ رجه  ظ اب ال عيلللجية مالعملرة ملظاهش ـعلفا  ال علط مال    

، 1116رفدددداح جددددذم ، )ت مثدددي يددددل خلددددي الجمدددداص العفددددحي هم ال لدددد  الددددذماألال البعدددديي 

ددددذماألال هم ي (16ؿ د ددددي الد د ددددة الخلد د ددددد  و يعد ددددا  بلـد د دددد  ال عشر د د ددددل  مد د ددددزا الند د دددد ط هد د دددا ايد د كمد

 الالىشابا  يل مظائ  الجماص العفدحي املشكدضي مالتدي يعداني مميدا  و داا رمم ـدعلفا 

لذى رمي ـعلفا  ال علط إ مثي يل خلي  ال علط، متإكذ هن العبب  ظاسخي يل القفلس 

 دا  الدلظي ي النيلسملليليمرملمدا إشكدض هدزا ال عشردد  رجده  ظد اب العمدلرة ملظدداهش 

ددددذسي ـددددعلفا  الدددد علط، مالتددددي ت مثددددي يددددل الخلددددي العفددددحي هم ال لدددد  الددددذماألال  )سردددداك بد

 ( مم  همثلة هز  ال عاسر :19، ؿ1111مفى ي، 

الخلددي الددلظي ي " إددنق رجدده هن: م (:1966مليــة )جعشيـ  مظممــة ال ــعة العا -2-1-1

الدددذماألال البعدددديي إفددد   و دددداا الدددزإ  إ م عددددلن بقدددذسا  رقليددددة م لظدددىة هم فددددلمل 

مرظمدددش  –م لظددىة، ئال هديددط يعددانلن ـددعلفا  تعليميدددة هم ظددللكية  عدديىة، هم ؼددذإذا 

ا هددزا الخلددي يددل ؼددكي ان شافددا  مقفدددلس يددل إلادساك متكددلر  امل دداهيط ماللغددة مالدددزاكش 

ملد ي الانت دا  ماللظدائ  الحشكيدة، مدع است داه هدز  الفدعلفا  بالدىشابا  يدل الجمداص 

 العفحي املشكضي"ي

 (: Lehtinen et Strauss)  1974ليهحيظين و جعشي  ظتراوط -2-1-2

دددابة  يعشفدددان  و ددداا رمي الخلدددي الددددذماألال رجددده هديدددط: " و ددداا الددددزإ  حدددذجت لمدددط ئـد

يالد مالتددي نددد ل رميددا الدددىشابا  يددل إلادساك، مال  كيدددر، دماغيددة ق ددي هم هجندددا  هم  عددذ املددد

مالعددللك الان عدددا ل" مرلصدددخى بمددشمسا اظددد لذاح بدددشامل ال علدديط الخددداؿ للقمدددا  رجددده 

 ي(91، ؿ1119)فات  ـال  ر ذ الفادمل، الالىشابا  التي يعانلن مميا

"يؽددير مفدددى ا ال لدد  الدددلظي ي اململدددل  (:Clemens) 1966جعشيــ  يليمظـــخغ -2-1-3

هم هرجده مد  امل لظدي  مدع البعيي ئ ه ال الميز الزإ  إكلن ركاؤهط قشر ا مد  امل لظدي 

خاـدة يدل الد علط هم يدل العدللك تتدرام  مدا بدين خ ي دة ئ ده حدادا  مقدذ  با الىشامجلد 

هيط، ميدل تظمش هز  الالىشابا  بأؼدكاا مل ل دة، ب فدلس يدل إلادساك هم يدل تكدلر  امل دا

، 1119")مددذي رضردض ئبدشاهيط، اللغة ميل ال زكش مل ي الانت ا  ميدل اللظدائ  الحشكية

 (ي1111ؿ
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"هل الىشابا  ن عدية رفدبية يدل (: Mykelbust)1963ظد اب جعشي  مايكل -2-1-4

ال علط، مت ذث يل هي ظ ، متن ل ر  ان شافا  يل الجماص العفحي املشكضي، مقذ إكلن 

)جمددداا إلاـدددابة بدداألمشاك هم ال عدددشك ل حددلادث هم ألظددد اب نمائيددة" العددبب ساجعدددا ئ دده 

 (ي19، ؿ1111مثقاا مفى ى القاظط، 

دددا مدددد   ظدددد اب       لقدددذ سكددددض كددددي مددد  )كليمنددددتغ مفاظددددت( رددددي ال عشرددد  انىالقد

معد لذما معدميا  مثدي إلاـدابا  الذماغيددة هم ال لد  الدلظي ي اململدل البعديي هم خلددي 

شكدضي، مهدزا مدا جعدي هدز  ال  دة مد  ال الميدز إىلدص رلييدا يدل مظدائ  الجمداص العفدحي امل

دددا نددددذ هن تعشردددد   اظدددط رمي ال لددد  الددددلظي ي للمدددخ ملددددهغ رمي ـدددعلفا  الددد علطي كمد

)كليمنددتغ( ؼدددمي  و ددداا رمي الدددزكا  العددداح القشردددب مددد  امل لظدددي مفدددلمل امل لظدددي، 

ت( لددط ماظدت عذ فقددي  و داا رمي الددزكا  املددنل ن، يدل حددين هن تعشردد  )ماإكدي باظدد

ال لد  الدلظي ي اململدل البعديي  –إمع حذمدا للزكا ، ملط إ ظ هي مد  املفدى حين    

بالق لا م  وشل قىارا  ماظعة مخاـة التربلرين  –مالىشاب يل الجماص العفحي  –

بأن املعميا  الى ية غير م يذا يل املعالجا  التربلرة )فشرذ نداس، د مالزإ  بشسما رل  

 (ي979 ، ؿ

 يفات التربوية:الحعش  -2-2

اي ط هزا الندل  مد  ال عشر دا  بدالنمل غيدر املند ظط للقدذسا  العقليدة، كمدا إشكدض      

رجه الخفائق العللكية دمن الاه ماح بالخلي اللظي ي للمخ، مرإكذ هدزا الاتددا  رجده 

إشت ي بداألدا  الدلظي ي للمدخ، ممدا إدعدي  -العادي مغير العادي -هن كي هؼكاا العللك 

ظد ذالا رجده مجدلد ئـدابة مليدة لدذى رمي ـدعلفا  الد علط م املدة رذإمددة م املدة الا 

)فدات  ـدال  ر دذ الفدادمل، القيمة مرل  لفدعلفة ئـدال  هدزا الى دي مم املدة رالجده 

 (ي99، ؿ1119

كما إشكض ال عذ  كادإمي يل العدادا رجده هظد اب العجدض  كدادإمي حيد  إدشى هن      

القددذسا  العقليددة بىشرقدددة من ظمددة ممددا إددإدي ئ ددده ـددعلفا  الدد علط تؽددير ئ دده ردددذح نمددل 

ـددعلفة يددل القددشا ا هم الك ابددة هم ال  ج ددة هم املمدداسا  العذدإددة ؼددشرىة هن ال تكددلن هددز  

الفعلفة ناتدة ر  ئراقة رقلية هم حعية، لزا يؽير ال عذ التربلي ئ ه ت اإ  ماضا بين 
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كلاف دة، رمدش فدلاص ر دذ  كدادإمي )تهعدير م  دا القدذسا  العقليدة للصدخق مال  فديي 

 (ي117، ؿ1116العضرض، 

كما إشكض هزا ال عشر  رجه نمل القذسا  العقلية بىشرقدة غيدر منظمدة، كمدا إشكدض رجده     

مظاهش العجض  كادإمي للى ي مالتي ت مثدي يدل العجدض رد  تعلدط اللغدة مالقدشا ا مالك ابدة 

شكض هدزا ال عشرد  رجده ال  داإ  مال  ج ة مالتي ال تعلد ألظ اب رقلية هم حعيةي مهخيرا إ

 (ي19، ؿ1111بين ال  فيي  كادإمي مالقذسا العقلية لل شد )سراك بذسي مفى ى، 

 مم  ههط ال عشر ا  التربلرة ما إجل:

يعدشل كيددرك  ـدعلفا  الدد علط بأديدا: "تللدد  هم  (:kirk ) 1963جعشيـ  كيـر   -2-2-1

ماللغة مالقشا ا مالك ابة مالحعاب هم الىشاب هم تأخش ماحذا هم هكثر م  رمليا  الكالح 

املدلاد الذساظددية  خدشى التددي تنؽدأ ردد  إلاراقدة الن عددية التدي يعدد  يا الاخد الا الددلظي ي  

لنف ي املخ، هم إلالىشابا  العللكية ماللجذانية كما هنه لدهغ نتيددة لل للد  العقجدل 

لظ  ساؼذ الشرملني، الثقافية" )هيثط إهم غياب  عن الحلاط هم العلامي ال عليمية هم 

 (ي16، ؿ1117

"تعشل به مان  و اا رمي الىشابا  ال علط  (:Batman)1965جعشي  بيحمان -2-2-2

بأديط همل    و اا الزإ  إظمشمن الىشابا تعليميدا ماضدحا بدين معد لى  دا  العقجدل 

ليميدة، مقدذ امل لقع مفين املع لى العقجل املشت ي بااللىشابا   ظاظية يل العملية ال ع

تنؽددأ تلدد  الالدددىشابا  ردد  الاخددد الا الددلظي ي للعفددب املشكدددضي، يددل حدددين هديددا تدددشت ي 

غيدداب الحددلاط" )م مددلد بدال لل  العقجددل العدداح هم الالددىشاب اللجددذاني هم الثقددايل هم 

 (ي19، ؿ1119رلك هللا ظالط آخشمن، 

عشردددد  "إمكددد  ت:-أطفـــال الخلـــي  -جعشيـــ  مشكـــض دساظـــات وبحـــوذ املعــــوقين  -2-2-3

ـعلفا  ال علط بأديا الىشابا  يل ماحذا هم هكثر م  العمليا  الن عية  ظاظية التي 

ددددكي  دددده ؼد ددددي إ ددددذم رجد ددددة املنىلقددددة مالتد ددددة املك لفددددة هم اللغد ددددط ماظدددد لذاح اللغد ت مددددم  فمد

الك ابة )إلامال  مال ع ير  –القشا ا  –الكالح  –ال  كير  -الىشابا  فيما إجل: الاظ ما  

تعلد ئ ه هظ اب ت علص باتراقة العقلية هم العمعية هم مالتي ال  –يا  الشرال –مالخي( 

، 1111ال فشرة هم غيرها م  هنلا  إلاراقا " )ظليمان بد  ر دذ العضردض الع دذ اللىيد ، 

ددد )نددداإ   -الدددن غ املعجدددط التربدددلي مرلدددط -(ي مهددل ن دددغ ال عشرددد  الدددزي مسد يدددل 11ؿ لد
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التربلي لتركي   رجه العلامي املذسظية مهزا القه خي( مما إإرذ مرذرط قلا هزا ال عشر  

 نفه:

"هدل الدىشاب يدل ماحدذا هم هكثدر مد  العمليدا  الن عدية جعشي  هاي  القيس ي:  -2-2-4

 ظاظدددية التددددي ت مدددم  فمددددط ماظدددد عماا اللغدددة املك لفددددة هم ال  كيدددر مالكددددالح مالقددددشا ا 

عقليددة هم العدددمعية هم مالحعدداب مال  ج ددة، مالتددي تعدددلد ئ دده هظدد اب ال ت علدددص باتراقددة ال

 (ي198، ؿ1116إلاراقا " )ناإ  القه خي، ال فشرة هم غيرها م  

ـعلفا  ال علط هل "تناقن م  الناحية التربلرة بدين واقدة جعشي  فشيذ هجاس: -2-2-5

الللدذ رجده النىدص )العدللك اللغدلي، اظد عماا اللغدة( الظداهشا مفدين قذستده العقليدة رجدده 

مقذ إكلن هزا العجض هم النقق ناجما ر  تلل  هم خلي هم  اظ عماا اللغة هم)ال علط(،

تدأخش يددل نمددل ئحددذى رمليددا  النىددص هم اللغددة ن عددما هم القددشا ا هم ال  ج ددة هم الك ابددة هم 

القذسا رجه فمط العمليا  الحعابية  عبب اخ الا مظي ي يل املخ هم الدىشاب رداو ي، 

)فشيذ هجاس، جقافية هم تعليمية" ملهغ  عبب تلل  رقجل هم خلي يل الحلاط هم لعلامي

 ي(383د ت، ص

ددددز ال (:1979جعشيــــــ  ظــــــيذ ع مــــــان ) -2-2-6 د د دددد علط "تالميد د ددددعلفا  الد د ددددذ هن رمي ـد د د إإكد

يع ىيعلن الاظ  ادا م  الخبرا  م نؽىة ال عليمية امل احة لمط يل ال في الذساسخي 

مدددع مخاسجدده، مال يعدد ىيعلن اللـددلا ئ دده معدد لى الدد مك  الددزي إفددي ئليدده صمالؤهددط، 

مقدذ ظمدش  .اظت عاد املعاقين رقليا مجعميا ماملفابين بأمشاك مريلب العمع مال فش"

( ليإكدذ رجده ال  داإ  بدين القدذسا  1896تعشر  جمعية  و داا رمي ـدعلفا  الد علط )

العقليدة مالقفدلس يدل القدذسا رجده الد علط، مر مدم  ال عشرد   و داا الدزإ  يعدانلن مد  

 (ي96، ؿ1119لعفحي )فات  ـال  ر ذ الفادمل، االخلي اللظي ي يل الجماص 

ـعلفا  ال علط هل: "جملة م  الالىشابا   :1997جعشي  خيري أحمذ حامذ  -2-2-7

يدل ماحددذا هم هكثدر مدد  العمليدا   ظاظددية التدي إ ىل يددا فمدط اللغددة املك لفدة هم املنىلقددة 

ا إقدذح ئليده مد  ماظ لذامما مت مثي يل بجدض املد علط رد  ملاـدلة الاظدتيعاب مال مدط ملد

دسمط ميعدمط رلدد  يدل تددأخش  ردد  صمالئده يددل ئحدذى املددلاد الذساظددية مرىلدص رليدده تددأخش 

الذساظدية فهعدمى تدأخشا دساظديا رامدا مرشجدع رلد  دساسخي نلعل هم إكلن يل معظدط املدلاد 

 (ي1116، ؿ1886ألظ اب راتية هم بي ية  مشت ىة بال لميز" )خيري احمذ حامذ، 
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قذمت مصاسا التربية الكلفية تعشر ا مشتكضا رجه دسجة  التربية الروبية: جعشي  وصاسة -2-2-8

ال أخش ال يذاغليل لل لميز، مقعمت ـعلفا  ال علط ئ ه: ـعلفا  تعلط خ ي ة ت مثي يل 

تأخش هكثر م  راح يل ماحذا هم هكثر م  امللاد يل الاب ذائي هم الثانلي كذاللة يل الحكط رجه 

علفا  تعلط  خىيرا "رنذما إظمش ال لميز يل ال قلرط ال يذاغليل مؽكال  تعلط ال أخش، ـم

املقشس الذساسخي مفص لغة ال عليط هم يل الشرالديا  مرظمدش تدأخشا  عدامين هم هكثدر يدل ماحدذا هم 

هكثدر مدد  املددلاد الذساظددية، مردددب ال  قددص مدد  رلد  مدد  خددالا ال قددلرط مدد  وددشل خددخق 

ـة يل ال علط، التي تظمش ال أخش ال ىلسي يدل مل ق ماملالحظة املع مشا لاللىشابا  الخا

ممداسا  ال لاـددي مهددزا كددال مممددط مدد  هجددي ال ددذخي للقمددا  رجدده ال ددأخش الذساسددخي الددزي 

 (Georgette goupil, 2001, p54)إف ي هكثر عيذإذا يل غياب ال ذخي املناظب"

م بجدض ت  ص هز  ال عاسر  يل هديا تف  ـعلفا  الد علط بأديدا الدىشاب هم تللد  ه    

يل ماحذا هم هكثر م  العمليدا  الن عدية التدي تظمدش خاـدة يدل املدلاد الذساظدية، يدل ؼدكي 

ماملعددد لى ال عجددل للددد علط،  عددبب الدددىشابا  يدددل  تندداقن بدددين املعدد لى العقجدددل امل لقددع

ددددل  د دددال لل  العقجد د د دددد علط بد ددددعلفا  الد د ددددي ـد د ددددان( سفد دددد  )به مد د ددددحي، ئال هن تعشرد د ددداص العفد د الجمد

مغياب الحلاط، بهنما اظد ننت ال عشر دا   خدشى هدز   مالالىشاب اللجذاني مالثقايل

  ظ اب يل ظملس ـعلفا  ال علطي

 الحعشيفات الشاملة: -2-3

تع بددر ال عشر دددا  الؽددداملة م املدددة للقمددا  رجددده القفدددلس الدددزي تعدداني منددده كدددي مددد      

ال عشر ا  الى ية مالتربلرة ألديا تدمع كي خفائق رمي ـعلفا  ال علط، ملزل  تلقى 

 م  امل لففين:ق
ٌ
  لال

يعددددشل  و دددداا رم جعشيـــ  الل ظــــة الاظخشـــاسية القوميــــة ل طفــــال املعـــاقين: -2-3-1

ـدعلفا  الدد علط الخاـدة "بددأديط همل د   و دداا الدزإ  إظمددشمن الدىشابا يددل ماحددذا هم 

هكثدددر مددد  العمليدددا  الن عدددية  ظاظدددية امل مدددمنة يدددل فمدددط ماظددد لذاح اللغدددة الؽددد لرة 

إظمدش هدزا يدل الددىشاب ال  كيدر، الاظد ما  مالكدالح مالقدشا ا مالك ابددة مال  شرشردة، مقدذ 

مالهيجددل مالحعددداب، مر مدددم  هدددزا  عدددن الحدداال  مثدددي إلاراقدددة الحعدددية هم تلددد  املدددخ 

مالاخدد الا الددلظي ي للمددخ، مالالددىشابا  اللغلرددة مالكالميددة مغيرهددا، غيددر هن ـدددعلفا  

يددة محتدى العيدلب ال ي يددة" مقدذ ت جددى الد علط ال تدشت ي باتراقددة ال فدشرة العدمعية الحشك
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، مهل هما تعشر  1898ـعلفا  ال علط امل ذدا هزا ال عشر  راح  قانلن  و اا رمي 

 (ي19، ؿ1119اكتعب ـ ة قانلنية )م ملد رلك هللا ظالط مآخشمن، 

ههمي هزا ال عشر  الالىشاب اللجذاني كعبب لظملس ـعلفا  ال علط، كما قفدش     

فا  الددد علط رجدده مشحلدددة الى للدددة ) و ددداا( يددل حدددين هلدددال هدددزا هددزا ال عشرددد  ـدددعل 

دددداكي  دددد علط باتلددددافة ئ دددده املؽد ددددذ هظدددد اب ـددددعلفا  الد ال عشردددد  الددددىشاب ال  كيددددر كأحد

 كادإميددة ممؽدداكي اللغةيمقددذ لقددي هددزا ال عشردد  القددانلني تشحي ددا ماظددعا يددل  مظددداه 

شمسا يدددل مل لدد  حددداال  التربلرددة ألندده إدددشى هن القفددلس الدددلظي ي للددذمار ال إظمدددش بالمدد

ـدعلفا  الد علط، مهنده لددهغ هظاظدا لتصدخيق هدز  الحدداال ، غيدر هن هدزا ال عشرد  مددا 

ل   هن ملع مللع النقذ مالتؽشري مجذ  دائشا التربية  مشركية ن عما معده مدذرلا 

 1861ترددادا النظددش فيددده، فعملددت رجدده ئـدددذاس قددانلن تشفيددة كدددي  و دداا املعدداقين رددداح 

شر دا إل قددي ئ دده حدذ ك يددر مدع ال عشردد  العددابص، مجدا  فيدده مدا إجددل :"تعجددي مع مدذا فيدده تع

ـدعلفة الدد علط امل ددذدا الددىشاب يددل ماحددذا هم هكثددر مدد  العمليددا  الن عددية  ظاظددية 

الخاـدة بددال مط هم اظدد لذاح اللغدة امل كيددة هم املك لفددة مالتدي قددذ ت دعددذ يدل قددذسا غيددر 

ث هم القددددشا ا هم الك ابدددة هم ئنددددداص حعددددابا  م كاملدددة رجدددده إلاـدددغا  هم ال  كيددددر هم ال  دددذ

ددددة  دددابا  الذماغيد د ددددة مإلاـد ددددا  إلادساكيد ددددى ا هحددددلالا كاتراقد ددددزا املفد ددددمي هد سرالددددية، ميؽد

مالقفلس اللظي ي الذماألال الى ي  مـعلفا  اللغة مالحبعة الكالمية ال ىلسرة، رجه 

م ذئيا م  هن هزا املفى ا ال يؽمي  و اا الزإ  يعانلن م  مؽكال  تعليمية ناتدة 

ظدمعية هم حشكيدة هم تللد  رقجدل هم الدىشاب ان عدا ل هم مد  حشمددان ئراقدا  بفدشرة هم 

 (ي11، ؿ1119بيئي هم جقايل هم اق فادي" )ساذخي اللق ي، 

سغدط مدا إ م ددع بده ال عشردد  ال يدذسا ل مد  ق ددلا مظدعة انتؽدداس ئال هن ال جندة اللونيددة     

( 1881  النقذ مقذ حذد  )ميرط م هاميي املؽتركة لفعلفا  ال علط مجمت له الكثير م

 يل النقاه ال الية:

 قفش ـعلفا  ال علط رجه  و اا ماظت عاد الشاؼذإ ي  -

 اق فاس ال عشر  رجه العمليا  الن عية  ظاظيةي -

 إ مم  ال عشر   عن امل اهيط الغاممة التي إدب ت ذإذهاي -
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 شىياظت عاد مجلد ـعلفا  ال علط مع إلاراقا   خ -

لقدذ هظداا النقداػ حدلا جعشي  الل ظة الوطظيـة املشـتركة لصـعوبات الـحعلم: -2-3-2

تعشر  ال الميز رمي ـعلفا  ال علط الكثير مد  الحبدر  عدذ ال عدشل رجده ت ليدي تحدذى 

 Hammill)( تعشر دددا  كثددر اظددد عماال يددل اللالإدددا  امل  ددذا  مشركيدددة ئر يع قدددذ 11رؽددشا )

للونية املؽتركة لفعلفا  ال علط هل  كثر ق لال، مرنق رجه هن تعشر  ال جنة ا (1881

"هن مفى ا ـعلفا  ال علط مفى ا راح يؽير ئ ه مدملرة م نلرة م  الالىشابا  

تىمش يل ؼكي ـعلفا  خاـة يل اكتعاب ماظ لذاح القذسا رجه الاظ ما  هم الكالح هم 

، مقذ تشجع هز  الالىشابا  ئ ه القشا ا، الك ابة، الاظ ذالا، ئجشا  العمليا  الحعابية

الخلدي الدلظي ي يددل الجمداص العفددحي املشكدضي، متظمددش ـدعلفا  الدد علط مفداح ة لحدداال  

ئراقدة هخددشى كالقفددلس الح ددخي، إلاراقدة العقليددة مالالددىشابا  الان عاليددة امل عددذدا، هم 

يدددة ال ي نتيدددة لددغله الحيدداا كاالخ الفددا  الثقافيددة مالحشمددان الثقددايل مرددذح الك ددا ا 

 1878مسمجددع ظدددنة  1871مالعلامددي الددن غ رمددلرة"ي مقددذمت ال جنددة ال عشردد  ظددنة 

 (ي97، ؿ1119)فات  ـال  ر ذ الفادمل، 

"ـددعلفا  الددد علط مفددى ا ردداح إفددد  مدملرددة مددد   جعشيــ  أحمــذ أحمـــذ عــواد: 2-3-3

ال الميز يل ال في الذساسدخي العدادي إظمدشمن انل الدا يدل ال  فديي الذساسدخي رد  صمالهيدط 

إين مددع هديددط إ م عددلن بددزكا  رددادي هم فدلمل امل لظددي ، ئال هديددط إظمددشمن ـددعلفة يددل العداد

 عن العمليا  امل فلة بال علط كال مط هم ال  كير هم إلادساك هم الانت ا  هم القشا ا هم الك ابة 

ال  ج ة هم النىص هم ئجشا  العمليا  الحعابية هم يل املماسا  امل فلة بكي م  العمليا   هم

قة، ميعدت عذ مد  حداال  ـدعلفة الد علط رمي إلاراقدة العقليدة ماملمدىشفلن ان عاليدا العداب

ماملفابلن بأمشاك مريلب العمع مال فش مرمي إلاراقا  امل عذدا، حي  هن ئراقاعيط قذ 

كمدا  ي(91، ص1998)أحمذ أحمذ عواد، تكلن ظب ا م اؼشا للفعلفا  التي يعانلن مميا" 

بفدد ة رامدددة "ئر ال يؽددمي العجدددض ال عليمدددي  إلاراقدددا نا  إمكدد  مددد  خددالا ال عددداسر  اظدد ن

مؽكال  تعليمية م ذدا التي هل يل املقداح  ما نتيددة ئراقدا  ظدمعية هم بفدشرة هم تداسرخ 

دددايل  د د دددي مالثقد د د دددان ال يئد د د ددداو ي مالحشمد د ددددىشاب العد د ددده الالد د د دددافة ئ د د دددل، باتلد د د دددد  العقجد د دددد  ال للد مد

 ي(Connecticut state département of éducation.2010, p 5)مالاق فادي" 

 فمز  العلامي ال إمك  هن تكلن جلهشا يل و يعة ـعلفا  ال علطي 
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إ ضدا ممددا ظدد ص هندده رجدده الددشغط مد  تعددذد متنددل  تعشر ددا  ـددعلفا  الدد علط ئال هندده     

 تدمع بيميط رناـش مؽتركة إ  ص رلييا  خفائيلن مت مثي يل:

 لشمسا مجلد ت اإ  بين الانداص ال عجل مامل لقعي -

ددددلر   - ددددة ظددددللكية ت مددددم  ال  كيددددر متكد لددددشمسا هن تكددددلن ـددددعلفا  الدددد علط را  و يعد

 امل اهيط، الزاكشا، النىص، اللغة، إلادساك، الهيجل، الحعاب مما إشت ي فيط م  مماسا ي

لددشمسا هن تكدددلن مؽدددكلة الددد علط را  و يعدددة خاـدددة، مغيدددر ناتددددة رددد  حالدددة ئراقدددة  -

كمددا إ مددي دساظددة هدددز  املؽددكال  مدد  مجمدددة جعددمية هم ان عاليددة هم مؽددكال  بي يدددة، 

 (ي98، ؿ1119)فات  ـال  ر ذ الفادمل، النظش العيكلللجية مال عليمية 

:  ئن ـددعلفا  الدد علط مددداا معقددذ مرفددعب ت ذإددذ تعشردد  دقيددص لدده، مرلددد  خالصــة

بدداخ الل مجمددا  النظددش، فاالتدددا  الىحددي إنظددش ئليدده رجدده هندده م علددص بالددىشابا  املدددخ 

دددا  التربدلي سكددض رجده العمليددا  العقليدة مظددشمل ال مدذسط بفدد ة رامددة، املل ل دة مالات

مال عشر دا  العامددة جمعددت بددين الىحدي مالتربددلي، مهددل مددا يعجدي هن ـددعلفا  الدد علط هددل 

 –اج ماريدة –تشفلرة  –و ية  –تذني مع لى ال  فيي م  حي  امل ذه ألظ اب كثيرا 

(ي "إ دذم 1119،)هحمذ م مذ الضرحدي جقافية يييالخ مرمك  تأكيذ رل  بقلا  –اق فادإة 

هنده ال مجدلد الت دامل بدين ال دداحثين يدل مدداا ـدعلفا  الدد علط رجده مجدلد تعشرد  م ددذد 

لمز  ال  ة مالعدبب يعدلد ئ ده هن ـدعلفا  الد علط مدملردة غيدر م دانعدة يدل  ردشاك، 

ميؽددتركلن مدددع املعدددلقين رقليدددا بذسجدددة  عددديىة، ممدددع املمدددىشفين ظدددللكيا يدددل كثيدددر مددد  

 "يفائق العامةالخ
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