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مظخىٍاث مخباًىت مً الىطج الػللي و و باإلادزطت الابخدابُت  الخالمُرًلخدم   

ظهس ذلً غلى طبُل اإلاثاٌ في وحىد فسوق هىغُت هبحرة في  الىحداوي و الاحخماعي، ٍو

ت هبحرة غلى كدزتهم غلى هم، مما كد ًؤزس بدزحغملُاث الاهدباه و الراهسة و اللدزة غلى الف

لرلً أصبذ الاهخمام بالخلمُر في اإلادزطت الابخدابُت مىطؼ اهخمام اإلاخخصحن و الخػلم، 

الباخثحن، و هرا الهدؼاف مخخلف اإلاخؿحراث اإلاؤزسة في همى شخصِخه و بدث اإلاؼىالث 

ػىباث الخػلُم. إن التي حػىق غملُت همىه اإلاخيامل و التي كد حؼخمل غلى بػع ص

 مً ػاكاث الؼفل الػللُت والاهفػالُت ، وحظبب 
ً
 غظُما

ً
صػىباث الخػلم حظدىفر حصءا

هره  جأحيله اطؼساباث اهفػالُت أو جىافلُت جترن بصماتها غلى مجمل شخصِخه ، و 

ــــالىزكت البدثُت اإلاىطىمت  ُاث حصخُص صػىباث الخػلم و ومظاهمت )بـ اطتراجُج

ُت  طىؼسح مً خاللهاوالتي غالحها (،  الخىىىلىحُا في ف صػىباث الخػلم الىماب حػٍس

ُت  و ُاث غالحها و طجرهص غلى الاطتراجُجُاث و الؼسق الخىىىلىح ألاوادًمُت  و اطتراجُج

ُت التي جىدظيها  الخىىىلىحُا  في الخػلُم بصفت غامت و في غالج  بهدف إبساش ألاهم

خماد اإلاىهج الاطخلساةي الري ٌػخمد غلى كساءة و للد جم اغصػىباث الخػلم بصفت خاصت. 

ٌ اإلاىطىع لُخم   . اإلاخىصل اليهااطخخالص الىخابج جدلُل اإلاادة الػلمُت و ما هخب خى

 . االخىىىلىحُا.اث الخػلمصػىب. الدصخُص اطتراجُجُاث اليلماث اإلافخاحيت :
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Abstract: 

 

There is no doubt that when students enter primary school, they are at different 

levels of mental, emotional and social maturity, and this appears, for example, 

in the presence of large qualitative differences in the processes of attention, 

memory and ability to understand, which may greatly affect their ability to 

learn. Therefore, interest in the pupil in elementary school has become of 

interest to specialists and researchers, and this is to discover the various 

variables affecting the growth of his personality and to exa mine the problems 

that hinder the process of his integrated growth, which may include some 

educational difficulties. 

Learning difficulties deplete a large part of the child's mental and emotional 

energies, and cause him to have emotional or consensual disturbances that 

leave their imprint on his entire personality. And the academy and its treatment  

strategies. We will focus on the technological strategies and methods in order to 

highlight the importance of technology in education in general and in the  

 

 ملذمت 

غلى أن مجاٌ صػىباث (Andrson1994)(Kirk1988ًخفم غلماء الىفع منهم ) 

 ً الخػلم مً أهم اإلاجاالث التي وان إًلاع الخؼىز فيهاو مخػاظما خالٌ الىصف الثاوي م

ً، إذ أن ّ اللُاض و الخلُُم لألػفاٌ ذوي صػىباث الخػلم مً اإلاداوز  اللسن الػؼٍس

ؼ ألاوؼؼت مً جخؼُؽ و وطؼ أهداف، ومدخىي و ػسق و اإلاهمت التي جخىكف غليها حمُ

وطابل و أطالُب ، و هدً ال وظخؼُؼ أن هدخً بؼيل صخُذ و فّػاٌ ما لم ًىً هىان 

م وامل لصػىباث الخػلم . ُّ  كُاض و جلُ

م صػىباث الخػلم مً الػملُاث  الصػبت إلاا ًىؼف هرا  ُّ و ٌػد كُاض و جلُ

ت " ، هما أهه ٌؼترن في مظاهسه اإلاصؼلح مً ؾمىض ختى أػلم غلُه "  ُّ ؤلاغاكت الخف

 غً أّن مظاهسه مخػددة و 
ً
ت و الخسهُت ، فظال ُّ مؼ غدد مً ؤلاغاكاث الػللُت ، الخظ

مخخلفت ، و لِع بالظسوزة أن جيىن حمُػها مىحىدة في ػفل بػُىه ، و هرلً ليىن 

[Tapez une citation 

prise dans le 
document ou la 
synthèse d'un 

passage intéressant. 
Vous pouvez placer 

la zone de texte 
n'importe où dans le 

document. Utilisez 
l'onglet Outils de 

zone de texte pour 
modifier la mise en 

forme de la zone de 
texte de la citation.] 

There is no doubt that when students enter primary school, they are at 
different levels of mental, emotional and social maturity, and this 
appears, for example, in the presence of large qualitative differences in 

the processes of attention, memory and ability to understand, which 
may greatly affect their ability to learn. Therefore, interest in the pupil 

in elementary school has become of interest to specialists and 
researchers, and this is to discover the various variables affecting the 
growth of his personality and to examine the problems that hinder the 

process of his integrated growth, which may include some educational 
difficulties. 

Learning difficulties deplete a large part of the child's mental and 
emotional energies, and cause him to have emotional or consensual 
disturbances that leave their imprint on his entire personality. And the 

academy and its treatment  strategies. We will focus on the 
technological strategies and methods in order to highlight the 

importance of technology in education in general and in the treatment of 
learning difficulties  in particular. I adopted the inductive approach that 
relies on reading what has been written on the subject in order to 

analyze the scientific material and draw the conclusions reached. 
 Keywords: strategies. learning difficulties . Technology. 
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طخخِدم أهثر مً مصؼلح للخػبحر غً مفهىم 
ُ
صػىباث الخػلم، أطبابه مخػددة ، لرلً أ

ت ... الخ. و هظسا لصػىبت اإلافهىم  ُّ هلصىز في ؤلادزان ، عجص غً الخػلُم ، ؤلاغاكت الخف

في خد ذاجه، وحد اإلاخخصىن صػىبت في إًجاد بسهامج حػلُمي ًلبي حمُؼ الصػىباث 

 صػىباث الخػلم. ي الفسدًت التي ٌػاوي منها ذو 

 مهم
ً
س خلىٌ مىاطبت للؼالب وجمثل الخىىىلىحُا بيافت أػيالها زافدا  لخؼٍى

ً
ا

م حػلمهم، هما أجها  ذوي صػىباث الخػلم للخؿلب غلى هثحر مً الػلباث التي جلف في ػٍس

جِظس غملُت جىاصلهم الاحخماعي وحظهم في دمجهم في الخػلُم الػام... فلد بُيذ 

 في الخخفُف مً خدة
ً
 الدزاطاث أن اطخخدام الخىىىلىحُا والخاطىب مثال ٌظهم هثحرا

م جىفحر البرامج اإلاظلُت وألالػاب اإلامخػت  الخىجس والللم الىفس ي لدحهم، وذلً غً ػٍس

 إلى فاغلُت 
ً
التي جدخل البهجت والظسوز إلى هفىطهم. هما أػازث الدزاطاث أًظا

الخىىىلىحُا في غالج هثحر مً اإلاؼىالث الظلىهُت والىفظُت للؼالب ذوي صػىباث 

اليؼاغ الصابد وجدظحن بػع الظلىهُاث  الخػلم، ومظاهمتها في خفع طلىن

 اإلاصاخبت له هدؼدذ الاهدباه والاهدفاغُت وفسغ الخسهت.

بصـاخب ٌػمـل غلــى مظـاغدتهم غلـى الخىُــف فالخىفـل بـروي صـػىباث الــخػلم 

مـؼ البِةــت الخػلُمُــت والػملُــت والاحخماغُــت والاطـخلاللُت ختــى جىفــل لهــم خُــاة طــلُمت 

حـاءث هـره الىزكـت البدثُـت  لبدـث إػـيالُت صـػىباث أكـسب مـا جيـىن مـً الؼبُػُـت، و 

اطـــخخدام الخىىىلىحُــا و  وىطــُلت إلاظـــاغدة هــره الفةــت فـــي ، و الــخػلم و ػــسق مػالجتهــا

الىجــاح ،خُــث جِظـــس لهــم الىصــىٌ إلـــى اإلاػلىمــاث وجىطــؼ فسصـــهم للخىاصــل طــىاء فـــي 

ٌ الجامػـت أو اإلاجــٌأ أو ألامــاهً الاحخماغُــت اإلاخخلفت. الىزكــت البدثُــت  وغلُــه هؼــسح حظــا 

 فُما ًلي:

 ماهي أهم صػىباث الخػلم ؟ 

 ـ ىلىحُـا فـي مػالجــت هُـف حظــاهم الخىى و الصـػىباث؟ رههُـف ًـخم حصـخُص هـ

 ؟صػىباث الخػلم 

 أهذاف الىسكت البحثيت:  -1

 ف با  صػىباث الخػلم اإلاخخلفت ألاوادًمُت و الىمابُـت و ػـسق حصخُصـها ولخػٍس

 ىفظُت لصػىباث الخػلُم. جىطُذ ػسق اإلاػالجت التربىٍت و ال
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   جلدًم ألادواث الالىتروهُت اإلاظاغدة للؼالب الرًً لدحهم صػىباث في الخػلم

ــــت و  ـ ــــاللساءة و الىخابـ ــــُت وـ ـ ــــت ألاطاطـ ــــاالث ألاوادًمُـ ـ ــــم باإلاجـ ـــا ًخػلـ ـ ـ ــــااخص مـ و بـ

اطـُاث اإلابىــس بــروي الػساكُــل التــي جلــف خــاحصا أمــام الاهخمــام ، مــؼ ذهــس الٍس

 في الجصابس. لػالج و جلدًم ا صػىباث الخػلم

 :  أهميت الىسكت البحثيت -2

ــف بــأهم صــػىباث الــخػلم و التــي هــي أطــاض الصــػىباث ألاخــسي خظــب  الخػٍس

ــف بـــالؼسق الخللُدًــت التـــي  اإلاخخصــحن و هــي الصـــػىباث الىمابُــت و ألاوادًمُـــت ، و الخػٍس

ت و حظــخخدم مــً أحــل غالحهــا مــً حهـــت ،و إبــساش أهمُــت اطــخخدام البــرامج الخىىىلىحُـــ

 الخلىُاث الخدًثت في غالج صػىباث الخػلم .

 مصطلحاث الىسكت البحثيت : -3

 :  ؤلاظتراجيجيت   -

لـت التـي ًدبػهـا اإلاػلــم  ًلصـد باسطـتراجُجُت اإلاىخـى والخؼـت وؤلاحـساءاث و الؼٍس

ٌ إلى مخسحاث أو هىاجج حػلم مدددة منها ما هى غللي / مػسفي أو ذاحي / هفس ي أو  للىصى

 هفس ي / خسوي أو مجسد الخصىٌ غلى مػلىماث . احخماعي أو 

وهىان الػدًد ممً الاطتراجُجُاث والبرامج التي حظخخدم بفػالُت مؼ ألاػفـاٌ 

ــــرامج و  ـ ـ ــــً البـ ـ ــــصث جلـ ـ ــــد ازجىـ ـ ـ ـــحرتهم، وكـ ـ ـ ـــاء مظـ ـ ـ ــــخػلم أزىـ ـ ـ ــــػىباث الـ ـ ــــىن صـ ـ ــــرًً ًىاحهـ ـ الـ

ـــاث الـــخػلم و اإلابــــادا الىفظـــُت و الىمابُـــت لألػفـــاٌ .  مــــان ) اًالاطـــتراجُجُاث غلـــى هظٍس

 (.145، ص.  2008عباط علي، هىاء سحب حعين ، 

 صعىباث الخعلم : -

ــــً   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــل مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــب وـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــخػلم خظـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــػىباث الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدان صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــداًاث مُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــر بـ ـ ـ ـ ـ ـ هيـــــــــــرن و حػخبـ

في إطهاماث أخصاةي ألاغصاب الرًً كامىا بدزاطت  (1988kirke et kalfantوالفاهذ)

م فـي ذلــً غىــد الىبـاز الـرًً ٌػــاهىن مـً إصـاباث مخُــت، و جـبػه Aphasiaفلـدان اللؿـت 

غلماء الىفع الػصبي و مً زم أخصابُى الػُىن الرًً زهصوا اهخمامهم غلى غـدم كـدزة 

ألاػفاٌ غلى جؼىٍس اللؿت أو اللساءة أو التهجـي، وهـرا اكخىـ ى الخػـسف غلـى ألافـساد الـرًً 

صــالع عميــرة ٌػـاهىن مــً صــػىباث فـي الــخػلم و جؼــىٍس إحـساءاث غالحُــت مىاطــبت لهـم.)

 (14،ص2005علي،
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( طلظــلت مــً الدزاطــاث هشيىشــاهً و روــشونفــي أواخــس الخمظــِىاث أحــسي)و 

أطـفسث غـً أن الاطـؼساباث ؤلادزاهُـت ، و ؤلادزاهُــت الخسهُـت جلـف خلـف  صــػىباث أو 

 (.41،ص1998)  فخحي الضياث مؼىالث الخػلم ختى لدي ألاػفاٌ ذوي الرواء الػادي 

الخلــل الــىظُفي اإلا ــي  مصـؼلح(Clements) وليمىـدغو فـي مىخصــف الظــخِىاث كــدم  

 البظُؽ و لىً ػأهه ػأن مصؼلح ؤلاصابت الدماؾُت لم ًلم كبىال مً التربىٍحن، 

ــــىٍحن و و  ــــف ًدظــــ  بلبــــىٌ التربـ أصــــبدذ الخاحــــت ماطــــت إلــــى مصــــؼلح و حػٍس

ىباث الـخػلم. و مىاكفهم، وبسش في جلً الفترة واخدا مً أهثر السمىش أهمُت في مجاٌ صػ

مـً خــالٌ مــؤجمس كــىمي لجمػُـاث و مىظمــاث أهلُــت دغمــذ مياهــت أخـر هــرا اإلاصــؼلح 

ــف زطـــمي إلافهــىم صــػىباث الـــخػلم غلــى أطـــاض  الجهــىد الخيىمُــت فـــي إصــداز أٌو حػٍس

، باغخباز أن هرا اإلاصؼلح ٌػخبر أهثر اإلاصـؼلخاث كبـىال فـي 1661/032اللاهىن الفدزالي،

 (33غمحرة ، مسحؼ طابم ، ص(مُدان التربُت الخاصت.

بأجها حؼـحر إلـى جخلـف أو اطـؼساب فـي واخـدة أو أهثـر مـً  "(Kurk )هيرنٌػسفها 

الػملُاث ألاطاطُت اإلاسجبؼت بالىالم أو اللؿت أو اللـساءة أو الىخابـت أو الخظـاب أو التهجـي. 

وجيؼأ هره الصػىباث هدُجت الخخماٌ وحىد اطؼساباث وظُفُت فـي اإلاـ ، أو اطـؼساباث 

مً الخـأخس الػللـي، أو الخسمـان الخسـ ي أو البُ ـي طلىهُت أو اهفػالُت، ولِع هدُجت اي  

 (.17،18صالع عميرة علي،مشحع ظابم،ص أو الثلافي. )

فه مظاهس مخخلفت لصػىباث الخػلم في مؼىالث  هيرنللد خدد  ٌ حػٍس ً خال م

حػلم اللؿت أو اللساءة أو الىخابت أو الخظاب، أو ؾحرها مـً اإلاىطـىغاث الدزاطـُت، غـالوة 

اطدبػاد الخاالث التي حػاوي مً مؼىالث حػلم بظبب الخأخس الػللي، أو غلى جأهُده غلى 

 الخسمان الخس ي أو البُ ي أو الثلافي.

ف)  ؼحر حػٍس " إلى أن ألاػفاٌ ذوي صـػىباث الـخػلم هـم (Bateman)بيخمان(َو

ـــحن كـــدزاتهم الػللُــــت الػامـــت  ومظــــخىي  ـــا( حػلُمُـــا دالا بـ الـــرًً ًظهــــسون جباغـــدا ) جباًىـ

فػلي وذلً مً خالٌ مـا ًظهـس لـدحهم مـً اطـؼساباث فـي غملُـت الـخػلم، و أن اهجاشهم ال

هره الاطؼساباث مً اإلادخمل أن جيىن مصخىبت أو ؾحر مصخىبت بخلل ظاهس في الجهاش 

الػصــبي اإلاسهـــصي، و ال جسحـــؼ إلــى الخخلـــف الػللـــي أو الخسمــان التربـــىي، أو الاطـــؼساباث 

 (31،ص،2006الياظشي ، )الاهفػالُت الؼدًدة،أو الخسمان الخس ي.
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ـف  اكخصــس غلـى صـػىباث حػلــم ألاػفـاٌ فلـؽ، همــا أهـه لـم ًسهــص بيخمـان فخػٍس

غلى الخلل الىظُفي في الجهاش الػصبي اإلاسهصي هظبب زبِس ي لهره الصػىباث، همـا أجهـا  

 لم جلدم أمثلت للصػىباث الخاصت في الخػلم مما حػل الصُاؾت ؾحر واضخت أو مدددة.

بت منها : صػىباث الخػلم -  وبػع اإلافاهُم اللٍس

 الخعلم : بطء  -

الؼفل الري لدًه بؽء الخػلم هى الري حػخبر كدزجه غلى الخػلم في ول اإلاجاالث 

مخأخسة باإلالازهت مؼ ألاػفاٌ في هفع غمـسه الصميي،همـا ًخصـف بؼُةـى الـخػلم بـأن لـدحهم 

خىطـؽ للـرواء مـؼ بـؽء مظخىٍاث ذواء جتراوح بحن الخد الفاصل إلى أكـل مـً اإلاظـخىي اإلا

 (88،ص2003)عبذ الىاصش أهيغ،في الخلدم ألاوادًمي. 

ٌػـــاوي الؼفــــل بؼــــيء الــــخػلم مــــً صـــػىبت فــــي الخىُــــف مــــؼ مخؼلبــــاث اإلاىــــا ج 

ً بظبب كصىز في كدزاجه الخػلُمُتإذ ًخخلف مفهىم صػىباث الخػلم غً  الدزاطُت وذل

ت ذوــاء أكـل مــً الػــادي و مفهـىم بؽءالــخػلم ، خُـث أن ألاػفــاٌ بؼ ـي الــخػلم ذوو وظـب

 (، بِىما ذوي صػىباث الخػلم ًخمخػىن برواء مخىطؽ أو غاٌ. 56-42جتراوح ما بحن ) 

 : الخأوش الذساس ي -

إذاوان الؼفل الري ٌػاوي مً صػىبت الخػلم ٌػاوي اهخفاطا في الخدصـُل همـا 

ــــخى  ــــئن الؼفــــل ذو صــــػىباث الــــخػلم لدًــــه مظـ ـــُا مىــــه ،فـ ـــاوي الؼفــــل اإلاخــــأخس دزاطـ ي ٌػـ

مخىطؼمً الرواء وزبما أهثر مً ذلً،أمـا اإلاخـأخس دزاطـُا فيظـبت ذوابـه حػخبـر مىخفظـت 

ًخخلـف مفهــىم صــػىباث ،و (86،ص2003. )عبـذ الىاصــش أهــيغ ،غـً شمالبــه الػــادًحن

الخػلم غً مفهىم الخأخس الدزاس ي، خُث أن أطباب الخأخس مخػددة جسحـؼ إلـى مؼـىالث 

ت أو اكخصادًت أو زلا  فُت.بُئُت أو أطٍس

 : مشىالث الخعلم -

جسحؼ مؼىالث حػلم الخالمُر إلى مػاهاتهم مً خسمان خس ي أو إغاكاث بدهُت و 

 (03صالح غمحرة غلي، مسحؼ طابم، ص .)هي جخخلف غً مفهىم صػىباث الخػلم

 الخىىىلىحيا : -

ًلصــد بهــا اطـــخخدام مظــخددزاث الخلىُـــت اإلاػاصــسة فـــي اإلاؤطظــاث الخػلُمُـــت 

ػخلـد الباخـث )إلاِظـُدًًلإلفادة منها في  غـام ) LUMSDAINE الخػلُم بجمُؼ حىاهبه، َو
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فهـا بأجهـا غبـازة غـً اطـخخدام اإلاػـداث فـي  1631 بـأن الخىىىلىحُـا فـي الخػلـُم ًمىـً حػٍس

 ).30،ص 0222جلدًم اإلاىاد الخػلُمُت ( مدمد مدمىد الخُلت: 

ٌظـخػحن بهـا و الخىىىلىحُا في هره الىزكـت البدثُـت هـي مجمىغـت الخلىُـاث التـي 

اإلاخخصىن و بالخصىص الخاطىب مً أحل مظـاغدة ذوي صـػىباث الـخػلم، فـي ججـاوش 

 الصػىباث التي ٌػاهىن منها. 

 : جصييف صعىباث الخعلم  -4

 صعىباث الخعلم الىمائيت :  - 4-1

لصــد بهــا جلــً الصــػىباث التــي جدىــاٌو الػملُــاث مــا كبــل ألاوادًمُــت، و التــي  ٍو

ػسفُـــت اإلاخػللـــت باالهدبـــاه و ؤلادزان و الـــراهسة و الخفىحـــر و اللؿـــت، جخمثـــل فـــي الػملُـــاث اإلا

وهره الػملُاث حؼيل أهم ألاطـع التـي ًلـىم غليهـا اليؼـاغ الػللـي اإلاػسفـي للفـسد و مـً 

جم فئن أي اطؼساب أو أي خلل ًصِب واخدة أو أهثر مً هره الػملُاث ًفسش بالظسوزة 

 و ًيىن الظبب السبِس ي لها. الػدًد مً الصػىباث ألاوادًمُت الالخلت

 : صعىباث الخعلم ألاوادًميت  - 4-2

ـــي  ـ ـ ــــل فـ ـــي جخمثـ ـ ــــادًمي، و التـ ـ ــــي ألاوـ ــــ ي اإلاػسفـ ــــػىباث ألاداء اإلادزسـ ـ ـــا صـ ـ ــــد بهـ لصـ ٍو

) فخحـــي الصــػىباث اإلاخػللـــت بـــاللساءة و الىخابـــت و التهجـــي و الخػبحـــر الىخـــابي و الخظـــاب. 

 (411،412،ص  1998الضياث،

 ث الخعلم الىمائيت و ألاوادًميت : العالكت بين صعىبا - 4-3

حػخبـر الػالكــت بـحن الصــػىباث الىمابُــت و ألاوادًمُـت  هــي غالكـت طــبب و هدُجــت 

ـــحر  ،خُـــث حؼـــيل ألاطـــع الىمابُـــت للـــخػلم اإلادـــدداث السبِظـــُت للـــخػلم ألاوـــادًمي، و حؼـ

البدــىر إلـــى إمياهُـــت الخيبــؤ بصـــػىباث الـــخػلم ألاوادًمُـــت مــً خـــالٌ صـــػىباث الـــخػلم 

ىمابُـــت.غلى أن أهثــــر صــــػىباث الــــخػلم الىمابُــــت جـــأزحرا و أهمُــــت جخمثــــل فــــي الصــــػىباث ال

 (412،413.) هفغ اإلاشحع ،ص الىمابُت اإلاخػللت باالهدباه و ؤلادزان والراهسة

 حشخيص صعىباث الخعلم : -5

 فعاليت الىشف اإلابىش عً روي صعىباث الخعلم : – 5-1

غلـى ألاػفـاٌ الــرًً ٌػـاهىن منهـا فــي ٌػخبـر حصـخُص صـػىباث الــخػلم و الخػـسف 

ت خُـث أن الخـدخل الػال ـي فـي وكـذ مبىـس ًخفـف مـً  وكذ مبىس مـً اإلاظـابل الظـسوٍز

 خدوثها و جأزحرها غلى ألاػفاٌ. 
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" فدؼــحر الدزاطــاث التــي اهخمــذ بالىؼــف اإلابىــس إلــى أن كابلُــت ألاػفــاٌ ذوي صـــػىباث 

ؼساد مـؼ جـأخس الىؼـف غــنهم و أن الـخػلم سخـساش أي جلـدم أو هجـاح جسبـىي جخظــاءٌ باطـ

صالع الىؼف اإلابىس ًؤزس جأزحرا اًجابُا غلى فػالُت البرامج و ألاوؼؼت اإلاػدة لػالحهم . )

 (34عميرة علي،مشحع ظابم،ص 

( " أن الاهخمـام بالىشـف اإلابىـش 215، 214،ص 1998يزهش) فخحي الضياث و  

 عً روي صعىباث الخعلم ًلىم على افتراضاث هزهش منها :

  أن صــػىبت الـــخػلم غىـــد الؼفــل حظـــدىفر حـــصءا غظُمــا مـــً ػاكاجـــه الػللُـــت و

 الاهفػالُت، وحظبب له اطؼساباث جترن بصماتها غلى مجمل شخصِخه.

  أن الؼفـل ذو صــػىبت الـخػلم هــى مـً ذوي الــرواء الػـادي غلــى ألاكـل،و مــً جــم

ػياطاث فئهه ًيىن أهثر وغُا بىىاحي فؼله الدزاس ي في اإلادزطت و اطدؼػازه باو

 ذلً غلى البِذ،مما ًىلد لدًه أهىاغا مً الخىجساث الىفظُت.

  غدم الاهخمام بالىؼف اإلابىس غً ذوي صػىباث الخػلم إهما ًيهئ ألاطباب لىمى

هــؤالء ألاػفـــاٌ جدــذ طـــؿؽ ؤلاخباػـــاث اإلاظــخمسة ، فظـــال غــً إبػـــادهم غـــً 

 اللخاق بأكساجهم و جداغُاث ذلً غلى الؼفل و ألاكسان.

 هى أهثر ألاشخاص وغُا باإلاظاهس أو الخصابص الظـلىهُت التـي غىـد  أن اإلادزض

ذوي صـػىباث الـخػلم و بـرلً ًيىهــىا أهثـر الػىاصـس إطــهاما فـي الىؼـف اإلابىــس 

 غً ذوي الصػىباث و اإلاؼازهت في وطؼ و جىفُر البرامج الػالحُت لهم.

ِبىء إال أن أي غمل غال ي ًجب أن ًلىم غلى هخابج الدصخُص الدكُم و إال ط

حـــاي بىهــــذو لج ، خُـــث ًـــسي ابالفؼـــل و طـــُاع الىكـــذ و الجهـــد للخلمُـــر و اإلاػلــــم واإلاػـــ

" أن الهـــدف مـــً الدصـــخُص هـــى حمـــؼ اإلاػلىمــاث التـــي جفُـــد فـــي وطـــؼ الخؼـــت  روــشون

ـم فهـم  الػالحُت خُث أهه لِع مً اإلامىً الخىصل إلى بسهامج غال ي طلُم إال غـً ػٍس

ــــت و دكُــــم للػىامــــل ألاطاطــــُت اإلاظــــببت للصــــ ػىبت ،و حصــــخُص دكُــــم لخاحاجــــه الفػلُـ

سي أن للدصخُص همؼان :  لخصابصه الفسدًت ،ٍو

 ٌ : حهدف إلى جلص ي ألاطباب التي أدث إلـى الخالـت ،وهـى همـؽ ؾالبـا مـا ًيـىن  الىمط ألاو

 غلُما ال حدوي مىه في وطؼ ووصف أطلىب الػالج.

مُــر خالُــا بهــدف وطــؼ : هــى همــؽ الدصــخُص الػال ــي إلاــا ٌػــاوي مىــه الخلالـىمط الثــاوي

بسهـامج غال ــي لخػلُمــه.و ٌػخمــد غلــى جددًــد هلــاغ اللــىة و اللصــىز فــي كــدزة الخلمُــر،و 
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البدــث غــً الخصـــابص اليابىــت فـــي بُئخــه و الظــسوف التـــي جدخــاج هـــىع مــً الخصـــخُذ و 

ب.ط  )صـالع عميـرة علـي. الخىُُف بما ًِظس للخلمُر إخساش الخلدم في البرهامج الػال ي

 (33،ص 

حصــخُص صـــػىباث الــخػلم و الخػـــسف غلـــى ألاػفــاٌ الـــرًً ٌػــاهىن منهـــا فـــي إن 

ت خُـــث ًمىـــً الخـــدخل الػال ـــي اإلابىـــس لهـــا و مـــً زــــم  وكـــذ مبىـــس مـــً ألامـــىز الظـــسوٍز

 الخخفُف مً خدة جأزحرها غلى هؤالء ألاػفاٌ.

هىـان همىذحـان لدصـخُص صـػىباث الـخػلم طشق حشخيص صعىباث الخعلم :  -  5-2

 وهما :

 مىرج حشخيص اللابلياث اليامىت :ه-5-2-1

ًسهص هرا الىمـىذج غلـى الجاهـب البُىلـى ي مـً إصـاباث الـدماؽ وغىامـل غظـىٍت أخـسي 

 خؼىاث الدصخُص هما ًلى:(  باجيمان) ًددد

 .الخأهد مً وحىد صػىبت  في الخػلم لدي الؼفل 

   الخدلُل الظلىوي للصػىبت بهدف  جددًد مىاػً  الظػف ومىاػً اللـىة فـي

 الؼفل. طلىن

  .جلىٍم حىاهب الىلص في اللدزة التي جىمً وزاء صػىبت الخػلم 

  .صُاؾت فسطُت حصخُصُه غالحُت جخظمً الدصخُص والخؼت الػالحُت 

   ـــا ذاث صـــلت بصــــػىبت جىطـــُؼ هؼــــاق الػـــالج لِؼــــمل إغاكـــاث أخــــسي ًبـــدو أجهـ

 .الخػلم

 همىرج جحليل معخلضماث الىجاع : -5-2-2

بـه غلُـه، اججاه طلىوي ًسهص غلى الظ لىن اإلاؼلىب وهُفُت إهظابه للؼفـل وجدٍز

لدصــخُص الؼفـــل ًجـــسي امخدــان للُـــاض همُـــت امـــخالن الؼفــل مـــً اللـــدزة التـــي أدي 

اهخفاطـها إلـى صـػىبت فـي الـخػلم لدًـه وبػـد الخـدٍزب ًجـب مػسفـت اإلاهـازاث التـي امخلىهـا 

مـدي الىجـاح فـي  الؼفل وهرلً اإلاهازاث الفسغُت وجلىٍم الظلىن الجدًـد الىـاجج إلاػسفـت

 اإلاهازاث.

 مــً الىمـىذححن ٌػخمــدان غلـى الاخخبــازاث لجمـؼ اإلاػلىمــاث اإلاؼلىبـت طــىاء 
ّ
هـال

ــــازاث  ـــا ٌظــــخخدمان اخخبـ ــــد الخــــدٍزب وهالهمـ ـــاز اللبلــــي أو بػـ غىــــد الدصــــخُص أي الاخخبـ
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الخدصـــُل، بــــل أن الىمـــىذج الثاوي)الظــــلىوي( ًسهـــص غلُــــه بِىمـــا ًدخــــاج الىمــــىذج ألاٌو 

 اخخبازاث إطافُت لدصخُص ؤلادزان الخس ي واللدزاث وؾحرها.البُىلى ى إلى 

 حشخيص صعىباث الخعلم : وطىاث -5-3

 .م اخخبازاث الرواء س خىٌ خالت الؼفل غً ػٍس  إغداد جلٍس

  .س خىٌ مهازاث الىخابت والخظاب لدي الؼفل  إغداد جلٍس

 حىاهب اللىة والظػف في غملُت الخػلم لدي الؼفل ومػسف ٌ س خى ت إغداد جلٍس

ألاطباب اليامىت خلف صػىبت الخػلم.) مدمد غبد الخمُد الؼُ  خمىد،خالد 

 (. 120، ص0212ًىطف الػماز،

 باليعبت ألدواث اللياط اإلاعخخذمت للياط صعىباث الخعلم فهي مخعّذدة منها:

حظخخدم اإلاالخظت ؤلاولُيُىُت للخػسف غلى اإلاؼـىالث اللؿىٍـت، اإلاالحظت ؤلاوليييىيت : -أ

ت . و حظــــاغد اإلاالخظـــت ؤلاولُيُىُــــت و اإلاؼـــىال  ث اإلاخػللــــت باإلاهـــازاث الظــــمػُت أو البصـــٍس

الخبـراء فـي حمـؼ اإلاػلىمــاث غـً مظـاهس صـػىباث الــخػلم لـدي الؼفـل، و ًمىـً مالخظــت 

، همـا ًمىـً مالخظـت طـلىن الؼفـل فـي ؾسفـت فل في ظسوف مػُىت للظبؽ و الخدىمالؼ

 الصف و ملػب اإلادزطت.

اإلاالخظـت ؤلاولُيُىُــت غلـى اإلاظـاهس السبِظـُت لخـاالث صــػىباث  و ًـخم الخػـسف مـً خـالٌ

 الخػلم و هي :

 و التي جخظمً اللدزة غلى إجباع الخػلُمـاث اللفظُـت و اللـدزة : ؤلادسان العمعي

غلـــى اطـــدُػاب الىلـــاغ الصـــفي و اللــــدزة غلـــى الخـــرهس الظـــم ي و فهـــم اإلاػيــــى 

ي .
ّ
 الىل

 خػبحـر اللفظـي الصـخُذ و اللـدزة غلـى : و جخظـمً اللـدزة غلـى ال اللغت اإلاىطىكت

 . الىؼم و الخرهس و زبؽ الخبراث ببػظها

 ـــاهالخصــــائص العــــلىهيت و ؤلادزان و   : جخظــــمً اللــــدزة غلــــى الخػــــاون و الاهدبـ

ــــي  ـ ـ ــــىاشن الخسوـ ـ ــــام و الخـ ـ ــــي الػـ ـ ـــرشز الخسوـ ـ ـ ــــدة و الخـ ـ ـــــف الجدًـ ــــؼ اإلاىاكـ ـ ــــأ مـ ـ الخمُحـ

 (127، ص.2008.) إًمان عباط علي، هىاء سحب حعً، الػام 

الخػـسف إلـى مـا ًدـُؽ بالؼفـل، اطـخفادة الؼفـل مـً الفـسوق البُئُـت و مػسفـت مـا ًدــُؽ 

 اإلاػلىماث. إجباعالػالكاث بحن ألاػُاء و  إدزانبه،و اللدزة غلى 
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 : إن ألاطةلت اإلاخػللت بدزاطت الخالت هي : دساظت الحالت -ب

 خلفُت الؼفل الػامت و خالخه . 

  همى الؼفل الجظمي . 

  ىي للؼفلالىمى الترب . 

  الىمى الاحخماعي و الصخص ي . 

 .و ججسي اإلالابلت مؼ الؼفل و ألاطسة و مؼ اإلادزض ... الخ 

ججمـــؼ اإلاػلىمـــاث الخاصـــت بالؼفـــل لالطـــخفادة منهـــا فـــي الدصـــخُص و الػـــالج و 

إلــى ألاطــةلت الخاصــت باإلاػلىمــاث الػامــت غــً الاطــم و الللــب و جــاٍز  اإلاــُالد و   باسطــافت

ـــُله خالـــت الؼفـــل الصـــ ت ... هجمــــؼ مػلىمـــاث غـــً مـــدي اهخظامــــه فـــي اإلادزطـــت و جدصـ ُّ خ

فـي الصـف بدُـث جيـىن وافُـت ػـاملت   و طـلىهه الدزاس ي، و غالكخه مؼ اإلاػلم و الخالمُـر

 (.106، ص 1997) أحمذ عىاد، مً خاللها ًمىً زطم ملمذ غً خالت الؼفل.

لـى الخالمُـر ذوي صــػىباث غ  : جفُـد هـره الاخخبـازاث فـي الخػـسف الاوخبـاساث اإلالىىـت -ث

 الخػلم منها :

 اوخباساث الخحصيل اإلالىىت في مجاٌ اللشاءة و الخهجئت و الحعاب : 

و هـي مــً أهثـر الاخخبــازاث الؼـاةػت اطــخخداًما فـي مجــاٌ الىؼـف غــً الخالمُــر 

ذوي صـــػىباث الــــخػلم و ذلـــً ان اهخفــــاض مظـــخىي الخدصــــُل الدزاســـ ي ٌػــــد الظــــمت 

خظتها  غىد الخالمُر مً ذوي صػىباث الخػلم و حظخخدم هخابج السبِظُت التي ًمىً مال 

 هره الاخخبازاث في جددًد حىاهب الظػف الػام في الخدصُل الدزاس ي.

 اوخباساث اللذساث العلليت : 

تهدف هره الاخخبازاث إلى مػسفت ما إذا وان الخلمُر ٌػاوي مـً جـدوي فـي كدزاجـه  

ى جدصـُل الخلمُـر و مـً أػـهس اخخبـازاث اللـدزة الػللُت و ذلً الطـدبػاد أزـس ؤلاغاكـت غلـ

 . للرواء ظخاهفىسد بييىه (لرواء ألاػفاٌ و اخخباز )  وهعلش(الػللُت : اخخباز )

 اوخباساث العملياث العيىىلىحيت  : 

إن الهــدف مـــً هـــره الاخخبـــازاث هـــى حصــخُص الألاجـــص فـــي الػملُـــاث ألاطاطـــُت 

 : و منها  خل في غملُت الخػلماللؿىٍت ؤلادزاهُت و ؤلادزان البصسي التي جد
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: تهـــدف إلــى كُـــاض  ملــاًيغ لخطــىيش ؤلادسان و التـــرابط و ؤلاهمــاء و الترهيـــ  البصــشي  -أ

حىاهـــب خاصـــت بـــاسدزان البصــــسي مثـــل : الخـــرشز الػـــحن مــــؼ الخسهـــت ، اخخبـــاز الؼــــيل و 

 . ألازطُت ، اخخباز زباث الؼيل ، الىطؼ في الفساؽ ، اخخباز الػالكاث اإلاياهُت

ــــى اخ اوخبـــــاس اللـــــذساث الـــــىفغ لغىيـــــت -ب ــــىي غلـ ـ ــــم ي : جدخـ ـ ــــخلباٌ الظـ ــــازاث لالطـ خبـ

، و الترابؽ الظم ي و البصسي ، واخخبازاث الخػبحر اللفظي و الخػبحر الاػازي ، و والبصسي 

 . ؤلاهماٌ الظم ي و البصسي و الخرهس الظم ي اإلادظلظل و البصسي اإلادظلظل

مُـــر ذوي صــــػىباث الـــخػلم جخيــــىن مــــً همـــا جىحــــد غـــّدة اخخبــــازاث للىؼـــف غــــً الخال 

اخخبازاث فسغُت خاصت بلدزة الخلمُر غلـى الاطـدُػاب، و كدزاجـه اللؿىٍـت مـً اطـخخدام 

 مفسداث وأطماء و ولماث، الخىاطم الخسوي و الظلىن الصخص ي و الاحخماعي.

حػــد اللـــدزاث الـــىفع لؿىٍـــت مـــً اإلاىطــىغاث الهامـــت فـــي مجـــاٌ غلـــم الـــىفع  

و مجاٌ غلـم هفـع اللؿـت بصـفت خاصـت، خُـث أن اهدظـاب اللؿـت و  التربىي بصفت غامت

همى اللدزاث اللؿىٍت ًخىكف غلـى ملـداز مـا ًدللـه الفـسد مـً كـدزاث هفـع لؿىٍـت،وولما 

اهخفظــذ اللــدزاث الـــىفع لؿىٍــت لــدي الفـــسد ولمــا واحــه صـــػىباث فــي اهدظــاب اللؿـــت 

لــت طـــلُمت،وهرلً فــئن اللـــدزاث الــىفع لؿىٍـــت جــسجبؽ باللـــدز  ة الػللُــت الػامـــت أو بؼٍس

 ( 361،ص 2017.) صييب ماض ي محمىد العيذ،IQمػامل الرواء

 تهـدف هـره الاخخبـازاث إلـى الخػـسف غلـى مظـاهس  اوخباساث الخىيف الاحخماعي :

الىمـى و الخىُــف الاحخمــاعي للخلمُــر للىؼــف غـً اإلاظــاهس الظــلبُت فــي الخىُــف 

 . الاحخماعي

لُت الصخصـــُت، الخؼـــىز الجظــــمي، تهـــخم هـــره الاخخبـــازاث بىظــــابف الاطـــخلالو 

 الخؼىز اللؿىي، الخىحُه الراحي،  دزحت الثلت بالىفع، الظلىن الىمؼي ... الخ .

 و كد طمُذ بهرا الاطم اجها تهدف إلى الخػسف  الاوخباساث اإلاسحيت العشيعت :

ؼ بالخالمُر ذوي صػىباث الخػلم ، وتهدف هره الاخخبازاث إلى الخػسف إلى  الظَس

اللـــساءة و مظـــخىٍاتها و أهـــىاع ألاخؼـــاء اللسابُـــت ، و كـــدزة الؼفـــل غلــــى مهـــازاث 

ً هخب الصف ، و مدي كدزة الؼفل في الخػامل  الخمُحأ بحن اإلافسداث اإلاخخازة م

 . مؼ الػملُاث الخظابُت ألاطاطُت ألازبؼ : الجمؼ ، الظسب ، الؼسح، اللظمت
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 عـــــالج صعىبــــاث الخعــــلم : -6

ٌ ( أن الفــسد  1655و والفاهــذ ، ًــرهس) هحــرن غــً الػــالج هــى الصــخص  اإلاظــةى

الري ًجب أن ًلىم بالخلُُم، خُث ًلىد الخلُُم مباػسة إلى الػالج ،وفي جلُُم الىخابت 

ــــحن ذوي  ـ ـ ــــل اإلاػلمـ ـ ـ ــــً كبـ ـ ـ ـــافها مـ ـ ـ ـ ــــً اهدؼـ ـ ـ ــــىالث ًمىـ ـ ـ ــــم اإلاؼـ ـ ـ ــــئن مػظـ ـ ـ ــــاص فـ ـ ـ ــــيل خـ ـ ـ بؼـ

 (75صالع عميرة علي،مشحع ظابم،ص الخبرة .) 

 خعلم  بالطشق الىالظيىيت :عالج صعىباث ال-6-1

للـــد جسجــــب غلــــى اخــــخالف الخؿُحــــراث التـــي كــــدمها اإلاخخصــــىن بدزاطــــت ظــــاهسة 

صــػىباث الــخػلم أن داز حـــدٌ واطــؼ فـــي هُفُــت غـــالج صــػىباث الـــخػلم ، لــرلً ظهـــسث 

مىـاحي غدًــدة و فىُــاث مخىىغـت إلالاومــت عزــاز الصـػىبت ، أو الخللُــل مــً عزازهـا غلــى أكــل 

خمظت أطالُب زبِظُت في ( (HALLAHAN et KAUFFMAN ,1982جلدًس .وكد كدم 

 الخػامل مؼ صػىباث الخػلم و هي :

 . الخدٍزب اللابم غلى الػملُاث الىفظُت 

  . جدٍزب الخىاض اإلاخػددة 

  . بىاء و خفع اإلاثحراث 

  . حػدًل الظلىن اإلاػسفي للؼفل صاخب الصػىبت في الخػلم 

   ــــدان ـــام للؼفــــل.) ٍش ـــالم ، حػـــدًل الظــــلىن بىحــــه غـ الظــــسػاوي و همــــاٌ طِظـ

1654 ) 

أهثــر اطـــتراجُجُاث التربُـــت  (1982) فخحــي العـــيذ عبــذ الـــشحيم ، همــا أوضـــح 

 في مػظم الىظم اإلادزطُت لػالج ألاػفاٌ ذوي صػىباث الخػلم في الىكذ 
ً
الخاصت ػُىغا

 الخاطس و هره الىظم و ألاطالُب هي :

 الخذسيب على العملياث الىفعيت :  -

ى هرا ألاطلىب أن هره الػملُاث جدخل في اإلاىطىغاث الدزاطُت ًفترض ملترخ

، وأهـه ًمىــً جــدٍزب ألاػفــاٌ غليهــا وــي ًخدظـً أدا هــم فيهــا، فالؼفــل الــري ٌػخلــد أهــه 

ٌػــاوي مــً مؼـــاول فــي اللـــساءة بظــبب صــػىباث فـــي ؤلادزان البصــسي طـــىف ًــدزب غلـــى 

ة علـي، مشحـع ظـابم،ص صـالع عميـر مهـازاث ؤلادزان البصـسي كبـل أن ًـخػلم اللـساءة.) 

42) 
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وحىد خلل أو عجص هماةي مدـدد   اطخخدام هره ؤلاطتراجُجُت و ًفترض مؤٍدو

لـدي ألاػفـاٌ، فـئذا لـم ًــخم جصـخُذ ذلـً الألاجـص فمـً اإلامىــً أن ٌظـخمس فـي هـبذ غملُــت 

 مــً مـــىهج مسخلــت مـــا كبـــل 
ً
ػخبـــر جــدٍزب اللـــدزاث الىمابُــت حـــصءا الــخػلم لـــدي الؼفــل َو

لـــت ًــــخم جصــــمُم خؼــــت الخـــدَزع بهــــدف غــــالج وظــــابف اإلادزطـــت، وفــــي ظــــل هــــر ه الؼٍس

الػملُاث التي حػاوي مً طػف أو كصـىز غىـد الؼفـل، فـئذا وـان الؼفـل مـثال ٌػـاوي مـً 

مؼيلت في اللساءة هدُجت لظـػف مهـازاث الخمُحـأ الظـم ي، فـي هـره الخالـت ًمىـً جـدٍزب 

طـب للػملُـاث الىفظـُت الؼفل غلى الخمُحـأ بـحن ألاصـىاث، فاالهخمـام بخلـدًم جـدٍزب مىا

الىمابُـت اإلاسجبؼــت بصـػىباث الــخػلم ، ًـؤدي إلــى الخدظــً فـي مهــازاث الـخػلم اإلادزســ ي فــي 

ً صػىباث في الخػلم .   اإلاىاد ،  1997) أحمذ عىاد ، الدزاطُت التي ٌػاوي فيها الؼفل م

 ( 116ص. 

 إظتراجيجيت الخذسيب اللائم على جحليل اإلاهمت ) جحليل الىاحب( : -

ت اداء ًلص د بهره ؤلاطتراجُجُت الخدٍزب اإلاباػس غلى مهازاث مدـددة و طـسوٍز

مهمت أهبر، إذ ًفترض مؤٍدو اطخخدام هره ؤلاطتراجُجُت غدم وحىد خلل أو عجص هماةي 

. )اًمان لدي ألاػفاٌ وإن مػاهاتهم جلخصس غلى هلص في الخدٍزب والخبرة في اإلاهمت ذاتها

 (145ص. ، 2008عباط علي، هىاء سحب حعً،

ػخبر لـت ،خُـث أّن هـرا ألاطـلىب BUSH, 1976)َو ( أػد اإلاخدمظحن لهره الؼٍس

 الخؼــىة
ً
 دكُلـا

ً
التــي جصــلح ان   ٌظـمذ للمػلــم أو لللــابم بالدصـخُص أن ًدــدد جددًــدا

ًبدأ منها حػلُم الؼفـل ، فػىـدما ًفؼـل الؼفـل فـي أداء واحـب مـا ، ًلـىم اإلاػلـم بخدلُـل 

لخــه فــي غـــسض و هــرا الفؼــل فــي مداولـــت مىــه لخ ددًــد مـــا إذا وــان الفؼــل زاحــؼ إلـــى ػٍس

لـت الؼفـل فـي الاطـخجابت للمىكـف .  ) أحمـذ جلدًم اإلااّدة الخػلُمُت، أم أّهـه زاحـؼ إلـى ػٍس

 (117، ص1997عىاد، 

 إظتراجيجيت الخذسيب اللائم على جحليل اإلاهمت و العملياث الىفعيت : -

طاطـُت لألطــلىبحن الظــابلحن ، ألا هـره ؤلاطــتراجُجُت حػخمــد غلـى دمــج اإلافــاهُم 

تهخم ؤلاطتراجُجُت بخلُُم كدزاث الؼفل و صػىباجه ، و اللُام بخدلُـل اإلاهمـت و مػسفـت و 

ـــا كــــدزاث  ـــا، و بــــرلً ال ًخجــــه الىظـــس إلــــى الػملُــــاث الىفظــــُت بأجهـ اإلاهـــازة الىاحــــب جىمُتهـ

التــي   مىفصـلت بـل طلظـلت مــً الػملُـاث اإلاخػلمـت و مجمىغـت مــً الاطـخجاباث الؼـسػُت

ـــا أن مػسفــــت طلظــــلت مــــً الػملُــــاث الػللُــــت أو الظــــلىهُاث   جخػلــــم بمهمــــت مػُىــــت، همـ
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اإلاؼلىبــت اداء مهمــت مــا حػخبــر مدــددة و هـــي بــرلً كابلــت لللُــاض و الخػــدًل مــً خـــالٌ 

 ( .63، ص.1655غملُت الخدٍزب .) هحرن و والفاهذ ،

 إظتراجيجيت الخذسيب اللائم على الحىاط اإلاخعذدة :  -

بهره ؤلاطتراجُجُت أن ًلىم اإلاػلم أو اإلادزب بالترهحأ غلى خـىاض الؼفـل ًلصد 

به غلى اإلاهازاث أو جدَزظهحمُػها ف ٍؤهد البرهامج الري وطؼ لهرا ألاطلىب غلى و ، ي جدٍز

الخػامــل مـــؼ الىطـــابل الخػلُمُـــت بصـــىزة مباػــسة خُـــث جفتـــرض هـــره ؤلاطـــتراجُجُت أن 

ن اطخخدم أهثر مً خاطت في غملُت الخػلم و هره الؼفل ًيىن أهثر كابلُت غلى الخػلم ا

) اًمـان غبـاض غلي،هىـاء زحـب خظـً، .الخسهـت الخىاض هي اللمـع و البصـس و الظـمؼ و 

 ( .133، ص 0225

 اظتراجيجياث وبشامج الخذول العالجي اإلابىش لزوي صعىباث الخعلم : -

 فـي مػظــم الــدٌو فــي الػــال
ً
م، وهــرا الخـدخل اإلابىــس مُــدان خــدًث الػهــد وظــبُا

ـى بتربُـت و جـدٍزب ألاػفـاٌ ذوي الاخخُاحـاث التربىٍـت الخاصـت و الـرًً هـم فــي
ى
ْػي ٌُ  اإلاُـدان 

الخـدخل اإلابىـس ًـؤدي إلـى الىكاًـت مـً اإلاؼـىالث فـي و  الظىىاث الظذ ألاولى مً أغمـازهم

للـل مـً جـأزحراث ؤلاغاكـت غلـى ألاػفـاٌ ذوي الخاحـاث الخاصـت، فمظـاهس الىمــى  الىمـى، ٍو

مترابؼت، ولرا فبدون الخدخل اإلابىس كد ًلىد الظػف إلى طػف عخس ، أو كـد اإلاخخلفت 

 جؤدي ؤلاغاكت إلى إغاكاث أخسي .

و بما أّن مسخلت ما كبل اإلادزطت لها أهمُتها الخاصت ، إذ أحمؼ اإلاسبىن و غلمـاء 

ت جمس في خُاة ؤلاوظان ، فئن الخدخل اإلابىـس فـي هـره  الىفع غلى اغخبازها أهم فترة غمٍس

 غلـى مػالجـت مـا 
ً
 غلـى دزحـت هبحـرة مـً ألاهمُـت، فهـى إّن لـم ًىـً كـادزا

ً
اإلاسخلـت ٌػخبـر أمـسا

ــــي  ـــا فـ ــــؼ جفاكمهـ ـــا، أو مىـ ــــادز غلــــى جخفُفهـ ــــت، فهــــى كـ ــــىالث فــــي جلــــً اإلاسخلـ ًؼــــسأ مــــً مؼـ

 ( 158، ص2010ظليمان ًىظف، اإلاظخلبل .)

خل و ًـــسي الخبـــراء فـــي مُـــدان التربُـــت الخاصـــت أن اطـــتراجُجُاث و بـــسامج الخـــد

 مـً ػفـل  خـس، 
ً
 و مظـمىها

ً
الػال ي اإلابىس لألػفاٌ ذوي صػىباث الخػلم ًخخلـف ػـىال

 ًلخلىن غىـده غىـدما ًخدـدزىن غـً الاطـتراجُجُاث و البـرامج 
ً
 مؼتروا

ً
ولىً هىان كاطما

 بؼيل غام ، و صىفىا جلً البرامج إلى زالر فةاث زبِظُت هي :

 لـرًً هـم غسطـت للخؼـس لألطـباب فةت البرامج الىكابُـت اإلاىحهـت هدـى ألاػفـاٌ ا

 البُئُت.
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   فةـت البـرامج الىكابُـت اإلاىحهـت هدـى ألاػفـاٌ الـرًً هـم غسطـت للخؼـس اطــباب

 بُىلىحُت.

 الخصخُدُت اإلاىحهت هدى ألاػفاٌ  فةت البرامج الػالحُت  .
ً
ً همابُا  اإلاخأخٍس

ـــئّن الدزاطــــاث و البدــــىر الػلمُــــت الخدًثــــت جؤهــــد غلــــى أهمُــــت غــــدم  هـــرلً فـ

ـــاز  ــــاغالث  اكخصـ ـــاء الػالكــــاث و الخفـ ـــازة الخظــــُت فلــــؽ و إغؼـ ـ الخــــدخل اإلابىــــس غلــــى ؤلازـ

 الاحخماغُت اإلاخبادلت بحن الىالدًً و ػفلهما حّل الاهخمام.

بُــت أّن الخـــدخل اإلابىـــس ًؼـــىز اللـــدزاث  وكــد أهـــدث غؼـــساث الدزاطـــاث الخجٍس

جػـــل ألاطــسة أهثــر كــدزة  دــىٌ دون الخــدهىز الىمــاةي، ٍو غلــى اللُـــام الىمابُــت ألاخــسي، ٍو

 (.160،ص2010)ظليمان عبذ الىاحذ،بىظابفها وأدوازها. 

 عالج صعىباث الخعلم باظخخذام الىظائل الخىىىلىحيت: -6-2

ـــا إلـــى مظــــاهدة الؼــــالب الـــرًً لــــدحهم صـــػىباث فــــي الــــخػلم  تهـــدف الخىىىلىحُـ

للىصــىٌ إلــى إمياهُـــاتهم الياملــت و إلـــى خُــاة ُمسطــُت ،خُـــث حػــىض هـــىاحي اللصــىز فـــي 

زاتهم و حظهل خصىلهم غلى اإلاػلىماث، و إبداء أفيازهم بالؼسق اإلاىاطبت لهـم ، همـا مها

أجها جمثل حاهبـا مهمـا لخؼـىٍس خلـىٌ مىاطـبت للؼـالب ذوي صـػىباث الـخػلم للخؿلـب غلـى 

م حػلمهم هثحر مً ا  .لػلباث التي جلف في ػٍس

هما أجها جِظس غملُت جىاصلهم الاحخماعي و حظهم في دمجهم في الخػلُم الػـام ، 

فلد بُيذ الدزاطاث أن اطخخدام الخىىىلىحُا والخاطىب مثال ٌظهم في الخخفُف مً 

ـم جــىفحر البـرامج اإلاظــلُت و ألالػــاب  خـدة الخــىجس و الللـم الىفســ ي لـدحهم ،وذلــً غــً ػٍس

فاغلُت  الدزاطاث أًظا إلى أػازثهما  وز إلى هفىطهم،اإلامخػت التي جدخل البهجت و الظس 

الخىىىلىحُـا فــي غــالج هثحــر مــً اإلاؼــىالث الظــلىهُت و الىفظــُت للؼــالب ذوي صــػىباث 

الـــخػلم ،و مظــــاهمتها فــــي خفــــع طــــلىن اليؼــــاغ الصابــــد و جدظــــحن بػــــع الظــــلىهُاث 

ض صـممذ غـدة اإلاصاخبت له هدؼدذ الاهدباه و الاهدفاغُت و فسغ الخسهت ،و لهـرا الؿـس 

 .جلىُاث إلاظاغدة ذوي صػىباث الخػلم في اإلاجالث اإلاخخلفت منها 

 الخلىيت اإلاعاعذة في مجاٌ اللشاءة : -6-3 

جخمثل هره الصـػىباث فـي طـػف الخمُحـأ بـحن اليلمـاث اإلادؼـابهت،و جىـساز كـساءة 

ٌ في اللساءة،باسطافت إلى  لبؽء ابػع اليلماث دون مبرز، وصػىبت في جدبؼ ميان الىصى

وطػف الخصُلت اللؿىٍت  همـا كـد ًىاحـه بػـع الؼـالب  أو الظسغت الىبحرة في اللساءة،
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صػىبت في فهم اإلالسوء، و جخىفس بػع البرامج و ألادواث التي جمىً الؼالب مً الىصىٌ 

 إلى الىص اإلاؼبىع أو الالىترووي.

خُـاز فخىفحر اإلادخىي بأطالُب مخخلفت مهم لخمىحن مثل هـؤالء الؼـالب مـً اخ 

لت التي جدىاطب مـؼ كـدزاتهم .ففـي بػـع خـاالث صـػىباث الـخػلم ًيـىن اطـدُػاب  الؼٍس

الىص اإلاظمىع ًفىق اطدُػاب الىص اإلالسوء هما ًمىً جدىٍل الىصىص اإلاؼبىغـت إلـى 

هصىص الىتروهُت بىاطؼت بػع الخلىُاث واإلااسخاث الظـىبُت و بـسامج جمُحـأ ألاخـسف 

ت و ذلً للخدىم بمظهس الى ص مً هاخُت الدجم، واللىن و جباًىه مؼ الخلفُت إلاا البصٍس

اصت أولةً الرًً ٌػاهىن مً مؼاول وزاخت الؼالب أزىاء اللساءة خ أداءله مً أزس غلى 

ت.ل و ًمىً جلخُص الػىاصس اإلاهمت التي ًبدـث غنهـا مـً لدًـه صـػىباث  لمػالجت البصٍس

 : ً  في اللساءة في غىصٍس

 جلذًم الىص بصيغت صىجيت :  - أ

و جخمثـل  ث جخىفس خاصُت الىؼم آلالي للىصىص في بػع البرامج و ألاحهصة.خُ

علُت غمل مثل هره البرامج و ألاحهصة في جدىٍل الىص اإلاىخىب إلى هـص مىؼـىق بصـىث 

ـــا ًيـــىن إلــــى الصــــىث البؼـــسي الؼبُ ــــي.و جمىــــً خاصـــُت الىؼــــم آلالــــي  مسهـــب أكــــسب مـ

و  ىص إذا اطخػصــذ كساءجــه،للىصـىص مــً لدًــه صــػىباث فــي اللــساءة إلــى الىصــىٌ للــ

حظـــاغد مــــً لدًـــه صــــػىبت فـــي اطــــدُػاب الــــىص اإلالـــسوء و ذلــــً بـــدغم الــــىص بصــــُؿت 

لت الخدٍزب اإلاخػدد الخىاض .  مظمىغت هما هى مخبؼ في ػٍس

همــا أن الــبػع منهـــا ًلــدم خاصــُت جظلُـــل الــىص أزىــاء اللـــساءة لــسبؽ اليلمـــت 

ل إليهـا مؤػـس اللـساءة لـسبؽ اليلمـت اإلالسوءة باإلاظمىغت ،فػملُت جظلُـل الفلـسة التـي وصـ

جظلُــل الفلـسة التـي وصـل إليهــا مؤػـس اللـساءة بلـىن مػــحن  اإلالـسوءة باإلاظـمىغت ، فػملُـت

 ٌظاغد الصخص غلى الخدبؼ و الترهحأ.

ـــم و  لخحن :إمـــا غـــً ػٍس بئميــان الخاطـــب آلالـــي كـــساءة الىصـــىص بئخـــدي الؼـــٍس

لـــت غلـــى حســـجُل الصـــىث خـــاٌ كـــساءة  الدســـجُل اإلاظـــبم لللـــساءة  ،و حػمـــل هـــره الؼٍس

لـــت ألاخــــسي هـــي الىؼــــم آلالـــي للىصــــىص باطـــخخدام اإلاػالجــــت  الصـــخص للــــىص. و الؼٍس

اللؿىٍـت بدُــث ًــخم جدىٍــل أي هــص الىترووــي إلـى هــص مىؼــىق بصــىث ػبُ ــي و ًمىــً 

) لىلىه سشيذ الهضاوي ، الخدىم في دزحت صىث اإلاخددر ،و مػدٌ هؼله و خدة صىجه. 

 (11، ص 2008
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 حهت اظخخذام الحاظب آلالي و ألاحهضة : حعذًل وا - ب

ت ،خُـث جـؤزس  كد ًصاخب صـػىباث الـخػلم بػـع اإلاؼـاول فـي اإلاػالجـت البصـٍس

و حجـم و  بػع اإلاخؿحراث واسطاءة ،و دزحت الخى ج ،و جبـاًً ألـىان الـىص مـؼ الخلفُـت،

همؽ الخؽ غلى كدزاتهم و زاختهم أزىاء اللـساءة خاصـت مـً ٌػـاوي مـً خظاطـُت طـىبُت 

لــرا ٌظـــخخدمىن وطـــابل ؾحـــر جىىىلىحُـــت إلاظـــاغدتهم فـــي ججـــاوش بػـــع اإلاؼـــاول و منهـــا ،

 و الػدطاث اإلالىهت ،و اإلاصابُذ الظىبُت اإلالىهت لللساءة . ألاؾؼُت و الؼفافُاث اإلالىهت،

في خحن جىفس الىطابل الخلىُت اإلاظاغدة بىفع الخصابص و بخُازاث مخػددة باطخخدام 

وهت في حػدًل مظهس اإلادخىي لُخالءم مؼ زؾبت و اخخُاحاث حهاش الخاطب،بدُث جلدم مس 

 ( 13،ص 2008لىلىه سشيذ الهضاوي ، )الفسد. 

 الخلىيت اإلاعاعذة في مجاٌ الىخابت : – 6-4

ــــالء،  ــــي ؤلامـ ــــػىباث الــــخػلم فـ ــــم صـ ــــر، و الخــــؽ، جىمــــً مػظـ ــــر  و الخػبحـ و الخػبحـ

سي، ليلمـاث أو ألازكـام أو و مً مظـاهس هـره الصـػىباث غىـع هخابـت الخـسوف أو ا الخدٍس

الخلــؽ فـــي الىخابـــت بـــحن ألاخـــسف اإلادؼـــابهت و صــػىبت فـــي وســـخ اليلمـــاث و غـــدم الالتـــأام 

 و بؽء الىخابت. بالىخابت غلى الخؽ هفظه،

و جىفس الخىىىلىحُا اللابمت غلى الخاطىب هما هابال مً البرامج التي حظهم فـي 

اإلاظـاغدة فـي جخفُـف الصـػىباث الخؿلب غلى صػىباث الخػلم، فبػع ألادواث الخلىُـت 

ت التي كد جدد مً جسهحأ الؼالب غلى الىص الىخابي و هرا بدوزه  اإلاخػللت بالىخابت الُدٍو

و الترهحأ غلى اإلاػاوي .هما أهه بئميان هره  ،للخػبحر بؼالكت غً ألافياز ًدُذ فسصت أفظل

ت وـــالػلىم و البـــرامج اإلاظـــاغدة فـــي جلـــدًم مدخـــىي مىخـــىب فـــي مـــىاد دزاطـــُت ؾحـــر هخابُـــ

ــــُاث، اطـ ــــت  الٍس ـ ــــً ألادواث الخلىُـ ـ ــــه و مـ ـ ــــىص و جىظُمـ ـ ــــدًل الـ ــــت حػـ ـ ــــس غملُـ ـ ـــا جِظـ ـ ـ و أًظـ

 اإلاظاغدة :

 جحىيل الىالم إلى هص مىخىب :  - أ

جلىم بػع البرامج بالخػسف آلالي غلى الىالم اإلاىؼىق و جدىٍله إلى هص مؼبىع 

م بػظـها غلــى أوكـد جلـى ، ممـا ًيـخج غىـه هـص واضـح الخـؽ و خـاٌ مـً ألاخؼـاء ؤلامالبُـت

اطخخدام الىالم اإلاىؼىق لخىفُر ألاوامس الدؼؿُلُت للبـرامج ، هفـخذ أو إؾـالق اإلالفـاث أو 

ً لدًه صػىبت في الىخابت و لىىه ال ًجد أي  جصفذ الاهترهذ. و حػخبر هره البرامج مفُدة إلا

صـــػىبت فـــي الخػبحـــر و الىؼـــم و الىـــالم، همـــا أجهـــا مفُـــدة إلاـــً لدًـــه مؼـــاول فـــي اإلاػالجـــت 
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الظــمػُت، أو ؤلادزان الظــم ي خُــث ًلــىم البرهــامج بخدىٍــل اإلادخــىي اإلاظــمىع إلــى هـــص 

 Dragonبسهــامج ) مىخــىب ًمىــً كساءجــه الطــدُػاب اإلادخــىي. و مــً البــرامج اإلاخــىفسة،

NaturallySpeaking) ( و بسهامج(MS SpeachRecongnition ًالري ًأحي مدمجا طم ،

 (. 14، ص 2008الهضاوي ،  لىلىه سشيذ. )بسامج مُىسوطفذ أوفِع 

 واصيت الخصحيح ؤلامالئي :  -ب

جـأحي مـؼ الىثحـر مـً بـسامج مػالجــت الىصـىص خاصـُت اإلاـدكم ؤلامالةـي مدمجــت 

لـــت علُـــت غىــــد  فيهـــا و التـــي حػمـــل غلـــى مساحػـــت الــــىص اإلاؼبـــىع، وجىبُـــه اإلاظـــخخدم بؼٍس

بخظلُلـه همـا هـى  وذلـً بخمُحـأ الخؼـأ ؤلامالةـي بلـىن مخـالف أو  مصادفت أخؼاء إمالبُت،

 مالخظ غىد الىخابت في بسهامج مُىسوطفذ ووزد.

ً الىطابل الخلىُت اإلاظاغدة التي جلىم بالخدكُم ؤلامالةي ،أولها  وهىان هىغان م

ـت مخىللـت، و ألاخـسي بــسامج خاطـىبُت مخخصصـت.هما أن البـرامج الخاطــىبُت  أحهـصة ًدٍو

ـــا ًيـــىن مـــدمجا مــــؼ ـــى هـــىغحن الـــبػع منهـ ـــس و مػالجــــت  ًمىـــً جصـــيُفها إلـ بـــسامج الخدٍس

الــري جخــىافس فُــه خاصــُت  ( WriteOuldLoud )الىصــىص اإلاخخصصــت مثــل بسهــامج 

و ًلـىم البرهـامج  الخلفُت الصىجُت التـي جلـىم بخدىٍـل الـىص اإلاىخـىب إلـى هـص مىؼـىق،

بتردًـد الخـسف فُخدلــم اإلاظـخخدم مـً ألاخؼــاء ؤلامالبُـت ،همـا ًخأهــد مـً صـخت اخخُــاز 

لتـــي ًخيبـــأ بهـــا البرهـــامج،و خـــحن ًلـــىم البرهـــامج بتردًـــد الجملـــت ًخدلـــم إخــدي اليلمـــاث ا

و ٌظــخػحن بخاصــُت كــساءة الــىص فــي الخأهــد مــً صـــخت  اإلاظــخخدم مــً طــالمت الجملــت،

 (15، 2008لىلىه سشيذ الهضاوي ،  الىص و خلىه مً ألاخؼاء

 واصيت الخصحيح اللغىي :  -حـ 

الـخػلم أزىـاء حهم صـػىباث فـي حػمـل هـره الخاصـُت غلـى دغـم الؼـالب الـرًً لـد

جلدًم جخمحن أو جىكؼ للىص بدُث ًلترح البرهامج جىملت لليلمـت بىـاء الىخابت بؼسق منها 

وحظــاغد هــره  ، لمــت أو اليلمــاث التــي جدبػهــاطــافت إلــى جىكــؼ اليغلـى الــىص اإلاىخــىب باال 

ـم اكتـراح اليلمـاث أزىـاء  الخاصُت مً لـدحهم طـػف فـي جىظـُم ألافيـاز و ؤلامـالء غـً ػٍس

لت علُت و ذلً بػسض كابمـت باليلمـاث اإلالترخـت و ًىحـد هىغـان مـً البـرامج  الىخابت بؼٍس

 الخاطىبُت التي جلدم هره الخاصُت .

ٌ  الىـى  الـري ًخـابؼ الؼالـب  ( Prototype): بـسامج مظـخللت مثـل بسهـامج بسوجىجاًـب  ألاو

 أزىاء الؼباغت ،و ًلترح غلُه ولماث كد ًلصدها .
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خاصــــُت مــــؼ البـــرامج اإلاظـــاغدة فـــي الىخابـــت و فخـــأحي هئطـــافاث مدمجـــت  : ويالىـــى  الثـــا 

الخصـخُذ اللؿـىي الىدـىي التـي جخـىفس فـي مػظـم مػالجـاث الىصـىص بدُـث حػمـل هــره 

الخاصُت غلى جددًد الخؼأ و جلدًم اكتراخاث مخػددة للخصخُذ مثل ماهى مىحـىد فـي 

 Tolking Word Processor)بسهامج )

اللؿــت الػسبُـت فخخـىفس خاصـُت الخصــخُذ الىدـىي فـي بــسامج أمـا باليظـبت لـدغم 

مػالجت الىصىص بؼيل مددود ،و ظهسث خالُا خاصُت جىكؼ اليلماث في بسهامج ٌظمى 

لىلـىه زػـُد ) ( On Screen Virtual Keyboard) .لىخـت اإلافـاجُذ الخخُلُـت غلـى الؼاػـت 

 (13، ص  0225الهصاوي ، 

 لخىظيم و الخخطيط :الخلىيت اإلاعاعذة في مجاٌ ا -6-5

ـت هــي وطــُلت حظـاغد غلــى الـخػلم و الخخؼــُؽ و الخفىحــر   بـسامج الخــسابؽ الفىٍس

ً اإلاػلىمـاث و جىظُمهــا باطـخخدام الصـىز و  السطـىماث اإلاػبـرة غلــى ،فهـي أطـلىب لخـدٍو

و ٌظـــخخدمها ألافـــساد لخىظـــُم ألافيـــاز ،و الخخؼـــُؽ للػمـــل الىخـــابي و لخلخـــُص ، ألافيــاز 

والدزوض و اإلالاالث ،و اإلادخىي اإلاظمىع واإلاداطساث هما أجها وطُلت كد  اإلادخىي اإلالسوء

ً، و ؤلاغــداد لخلــدًم الػــسوض،و جفُــد الؼــالب الــرًً لــدحهم  جِظـس الخىاصــل مــؼ آلاخــٍس

ــص الفهـم اللساةــي و الاطـدُػاب باسطــافت إلـى جأزحرهــا الاًجـابي فــي  صـػىباث الــخػلم فـي حػٍص

 مظخىي الىخابت .

الخاطــــىبُت بمسوهــــت الخصــــمُم خُــــث حظــــمذ للفــــسد بــــئحساء  الخــــسابؽ و جمخــــاش

و  الخػدًالث غليها بيل طهىلت ،هما أجها جمخاش بدىىع الخُازاث اإلاخاخت لأللىان والسطىماث

ا. السمىش التي جفىق ما  ًمىً أن ًيخجه الصخص غلى الىزق ًدٍو

ـــت الخاطـــىبُت اإلاصـــممت خصُصـــا للؼـــالب الـــرًً لـــد حهم و مـــً بـــسامج الخـــسابؽ الفىٍس

خُــث جــم ألاخــر بػــحن الاغخبــاز فــي البرهــامج ،  (Mind Full)صــػىباث فــي الــخػلم بسهــامج 

خؿلــب غلـــى بظــاػت واحهــت الاطـــخخدام ،وجــىفس الخصــابص التـــي حػــحن اإلاظــخخدم غلـــى ال

ت هبرامج مظخللت ،أو هجصء مً بسامج ،  الصػىباث التي ًىاحهها و جأحي الخسابؽ الفىٍس

ى ها دغم وامل للؿت الػسبُت ما غدا بسهامج  أخسي و مػظمها ال ًخىفس في ميىشوظفذ فيً 

( Visio) (. ، 17ص  ، 2008لىلىه سشيذ الهضاوي) 
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 الخلىيت اإلاعاعذة في مجاٌ الشياضياث : -6 -6

الػدًـــد مـــً الؼـــالب الـــرًً لـــدحهم صــــػىباث فـــي الـــخػلم لـــدحهم صـــػىباث فــــي  

ؼـــابه و الاخـــخالف بـــحن السمــــىش و ؤلادزان البصـــسي جـــؤزس فـــي كـــدزتهم غلـــى جمُحـــأ أوحـــه الد

ٌ و ألازكام ،هما كد ًىاحهىن صػىبت في مػسفت الاججاهاث و مػسفت كُم الخاهاث،  ألاػيا

ــــد ،و  ـ ـ ــــى الخجٍس ـ ــــدزة غلـ ــــػف اللـ ـ ــــام ،و طـ ـــاًِع و ألاوشان و ألاحجـ ـ ـ ــــدلىالث اإلالـ و إدزان مـ

ذ صـػىبت فــي إجلـان اإلافــاهُم الخاصــت بالػملُـاث الخظــابُت ألاطاطـُت ،و ًدخــاحىن لىكــ

ػىٍـل لخـل اإلاظـابل، باسطـافت  إلـى أن مػاهـاة بػظـهم مـً صـػىباث فـي اللـساءة جــىػىع 

 غلى كدزتهم غلى كساءة اإلاظابل بؼيل صخُذ. 

و جخــىفس الػدًــد مـــً الىطــابل الخلىُــت اإلاظـــاغدة لخمىــحن مــً ًجـــد صــػىبت فـــي 

ا ــــ ي مـــً زمــــىش و  اطــــُت مـــً الىصــــىٌ للمدخـــىي الٍس اطـــدُػاب اإلافــــاهُم و السمـــىش الٍس

ػـادالث و زطـىم بُاهُـت. فالخلىُــت اإلاظـاغدة للخؿلـب غلـى هــره الصـػىباث جدـُذ إمياهُــت م

الـخدىم بمظهـس اإلادخـىي السكمـي أو السطـىم البُاهُـت هخلـىًٍ ألازكـام ،و غسطـها مىبــرة، و 

جىفحر كساءة مظمىغت لألزكام أزىاء إدخاٌ البُاهاث غلى الخاطب أو آلالت الخاطبت وا لت 

 ،(TalkingCalculator)الخاطبت الىاػلت

و أًظـا ًخــىفس ، غت للىكـذ فـي الظــاغاث الالىتروهُـتباسطـافت إلـى كـساءة مظــمى  

اطــُاث الىاػلـت  هئطــافت لبرهــامج  Math Talk &Scientific Notebook )بسهـامج الٍس

(Dragan )  للخػسف غلى الىالم بدُث ًدُذ للمظـخخدم إدخـاٌ اإلاػـادالث و اإلاصـؼلخاث

اطُت و الػلمُت م الىالم . الٍس  غً ػٍس

اطُت ً الاطخػاهت بالىطادة الٍس و هي أداة إلاػالجت ألازكام  (Math Pad ) هما ًمى

و جسجُبها حظخخدم في الػملُاث الخظابُت ألاطاطُت، و جمخاش بخاصُت الخلفُت الصـىجُت و 

 ًمىً اطخخدامها مؼ الفأزة و لىخت اإلافاجُذ،و اإلاسح الظىةي.

اطـُت و هـى مىحـىد فـي ( Equation Editor )و مدسز اإلاػادالث  الـري ًخظـمً السمـىش الٍس

 (18،ص2008لىلىه سشيذ الهضاوي ، )MS Word) )مػالج اليلماث 

 صعـــــــىباث الخعلــــــــم في الجضائــــــــــــــــــش : -7

أمـا فـي الجصابـس ًمىىىـا اللـىٌ أن الخىفــل بدـاالث صـػىباث الـخػلم مـاشاٌ بػُــدا 

حـىة طــىاء وـان الخىفــل التربـىي الىفســ ي أو باطـخخدام الخىىىلىحُــا  و ال غـً آلامــاٌ اإلاس 

ـت ) ( و 0222جياد ججد لها أزسا إال في بػـع الدزاطـاث ألاوادًمُـت منهـا دزاطـت بؼـحر مػمٍس
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( ، وؾحرها مً الدزاطـاث التـي لـم جظهـس هخابجهـا فـي الىاكـؼ اإلادزسـ ي ، زؾـم 0225بؼلت ) 

ًـىص غلـى  0225مً اللاهىن الخىحُهي للتربُت لظـىت  52أن اللاهىن الجصابسي في مادجه 

فـخذ أكظـام للخػلـُم اإلاىُـف باإلاـدازض الابخدابُــت للخىفـل بالخالمُـر الـرًً ٌػـاهىن جــأخسا 

 مدزطُا أو صػىباث في الخػلم.ومً الدزاطاث التي أهجصث في مجاٌ صػىباث الخػلم :

 ( 2005دساظت بشير معمشيت و روشون )

الــخػلم ألاوادًمُــت لــدي جالمُــر الخػلــُم الابخــداةي مـــً واهــذ خــىٌ " صــػىباث  

صـػىبت حػلـم  36الجيظحن في مدًىت باجىت " ،اطخػمل فيهـا البـاخثىن كابمـت جدخـىي غلـى 

جلمُــرا، و للـد اطـخخدم وــل البـاخثحن ملُــاض  132أوادًمُـت ػبلىهـا غلــى غُىـت كىامهـا 

اءة والىخابـت و الخظـاب صػىباث الخػلم ألاوادًمُت و هى ملُـاض للُـاض صـػىباث  اللـس 

 مً إغداده، و أطفسث هخابج الدزاطت غلى ماًلي:

فـي الؼـىز ألاٌو حـاءث صـػىبت الـخػلم ألاوادًمُـت فـي اللـساءة والىخابـت،في الؼــىز 

الثاهُجــاءث صــػىبت الــخػلم ألاوادًمُــت فــي الخظــاب،وواهذ وظــبت ذوي صــػىباث الــخػلم 

 %.32هار % و ؤلا 32مً أفساد الػُىت هماًلي الروىز بيظبت 

  (2008دساظت ظماع  بشلت )

طـػذ الباخثـت مــً خـالٌ هــره الدزاطـت إلــى جددًـد" اإلاؼــىالث الظـلىهُت لــدي 

ذوي صػىباث الخػلم ألاوادًمُت و خاحاتهم ؤلازػـادًت " خُـث اخخـازث غُىـت مـً جالمُـر 

ػـــا إهازــا( ملظــمت جب 12ذوـــىزا و  62فــسدا )  132الخػلــُم الابخــداةي بىالًــت باجىـــت كىامهــا 

للجــيع و للمظـــخىي الدزاســـ ي،و اطـــخخدمذ فيهــا اطـــخبُان صـــػىباث الـــخػلم ألاوادًمُـــت 

الظابدة لدي جالمُر الخػلُم الابخداةي مً هال الجيظـحن و الؼـىزًٍ جخػلـم ببػـد اللـساءة 

، فأطفسث الدزاطت غً وحىد فسوق دالت بشير معمشيتوالىخابت، و جم اطخػماٌ ملُاض 

ــــال  ـ ــــً هـ ــــحن مـ ـ ــــحن الجيظـ ـــابُا بـ ـ ــــت إخصـ ـ ــــخػلم ألاوادًمُـ ــــػىباث الـ ـ ـــاد صـ ـ ـــي أبػـ ـ ـ ــــىزًٍ فـ  الؼـ

 ) اللساءة،والىخابت،و الخظاب(.

  (2010ظميت كذي )دساظت 

ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــػىباث الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت " صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــى مػسفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــً خاللهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدفذ مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خػلم ألاوادًمُـ

فــي اإلاسخلـــت الابخدابُــت " و الخػــسف هـــران غلــى الصــػىبت ألاهثـــر  خظــاب() كساءة،هخابت،و 

جلمُـــرا و جلمُرة،ًدزطــــىن فـــي خمــــع مــــدازض  122ىــــت اهدؼـــازا ،و وــــان غـــدد أفــــساد الػُ

ً كبل مػلميهم، واطخخدمذ الباخثت ملُاض صػىباث  بمدًىت مظخؿاهم جم اخخُازهم م
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،وهؼفذ الدزاطت غً وحىد اخخالف في جىشَؼ صػىباث لبشير معمشيتالخػلم ألاوادًمُت 

الدزاطـت،وبىحىد  الخػلم ألاوادًمُت ) صػىباث اللساءة،و الىخابت،و الخظـاب ( بـحن غُىـت

جبــاًً فــي صــػىباث الــخػلم بــحن الخالمُــر بــاخخالف مظــخىٍاتهم الدزاطــُت،و بػــدم وحـــىد 

فسوق بحن الخالمُر في صػىباث الخػلم ألاوادًمُت باخخالف حيظهم،هما هؼفذ الدزاطت 

 غلى أن صػىبت اللساءة هي الصػىبت ألاهثر اهدؼازا لدي جالمُراإلاسخلت الابخدابُت.

 (2018)وىحت أظماءدساظت 

ملازهت بخاٍز  الدزاطاث ألاخسي، وواهذ خىٌ  التي حػخبر دزاطت حدًدة 

اإلاؼىالث الظلىهُت لدي جالمُر ذوي صػىباث الخػلم ألاوادًمُت في اإلاسخلت الابخدابُت،و 

 26واهذ الدزاطت ملازهت بحن ذوي صػىباث حػلم ) اللساءة ،الىخابت ،الخظاب ( بـ 

لت، وهره الدزاطت خدًثت باإلالازهت مؼ الدزاطاث الظابلت خُث إبخدابُاث بمدًىت اإلاظُ

، و جىصلذ الدزاطت إلى هخابج كُمت و التي 0216-0215أحٍسذ في الظىت الدزاطُت 

بئمياجها أن جؼبم في اإلادازض، التي وحدث فيها صػىباث الخػلم، خُث أن الدزاطت جمذ 

 ابخدابُاث . 6في 

ـذ غلــى جالمُــر إن أؾلـب الدزاطــاث الظـابلت هــي دزا طــاث مسـخُت ، وولهــا أحٍس

اإلاسخلت الابخدابُت مما ًخىافم مؼ مفهىم صػىباث الخػلم، وأؾلبها هدفذ إلى البدث  في 

الفـــسوق بـــحن الجيظـــحن و الفـــسوق بــــحن اإلاظـــخىٍاث الدزاطـــُت ، و غـــً اإلالـــاًِع اإلاؼبلــــت 

م ججاوبـا فأؾلـب الدزاطـاث ػبلـذ ملُـاض الـرواء لخددًـد الخالمُـر ذوي صـػىباث الـخػل

مـؼ ػــسوغ الخمُحــأ بُــنهم وبــحن بــاالي فةـاث الخالمُــر ألاخــسي، و هىــان مــً أطــاف ػــبىت 

غؼسة ًىما مخخالُت إلاالخظت طلىواث ألاػفاٌ ، مثل ما  12دكُلت إلادة  02اإلاالخظت إلادة 

هى الخاٌ في دزاطـت أطـماء خىحـت، همـا واهـذ الدزاطـاث مخلازبـت فـي الىخـابج فلـد حـاءث 

مً خُث وظب اهدؼاز صػىباث الخػلم ألاوادًمُـت بـحن أفـساد الػُىـت،  الدزاطاث مخلازبت

إال أجهـا حـاءث مخباًىــت مـً خُــث وظـبت اهدؼـازها بــحن الـروىز و ؤلاهــار ، ومخباًىـت هــرلً 

 ( 58،59ص  2016)مىصىسي مصطفى،مً خُث جسجِب أهىاغها. 

إال أن  فسؾم الدزاطاث التي أهجصث في مجاٌ صػىباث الخػلم و التي جىجص خالُا

هىــان هلــص هبحـــر و خاصــت فـــي ػــسح حىاهــب حدًـــدة و مخؼــىزة فُمـــا ًخــص صـــػىباث 

الـخػلم ، خُــث هالخــظ أن هىــان ػــبه  جىــساز مـً خُــث ػــسح اإلاىاطــُؼ و الىطــابل التــي 

حظـخػمل للدزاطــت والدصـخُص ، فــىالخظ ألاؾلبُـت ٌظــخخدمىن ملـاًِع أهخجــذ فـي ؾحــر 
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ت و جىُف و حظخػمل لدزاطت الصػىباث ما ًجػـل دزحـت الخؼـأ هبحـرة فـي  البِةت الجصابٍس

 الىخابج التي ًمىً اغخمادها في غالج ذوي صػىباث الخػلم.

ـت بلُـذ فـي هفــع الؼـسح لصـػىباث الـخػلم فـي خــحن   همـا أن الدزاطـاث الجصابٍس

هجـد غلـى طـبُل اإلاثـاٌ دزاطـاث جلتـرح  بسهـامج فـي غـالج صـػىباث حػلـم اللـساءة والىخابـت 

فاٌ اإلاىفىفحن في مصس، فهىان جؼىز هبحر مً خُث جىاٌو مىاطُؼ لدي ألاػ بشاًلبلؿت 

 ذوي صػىباث الخػلم.   

هما أن اإلاىظىمت التربىٍت في الجصابس ال تهخم هثحرا بروي صػىباث الخػلم، فللد 

ػغـى فـي آلاوهـت ألاخحـرة غلـى اإلاىظىمـت التربىٍـت الاهخمـام بـالبرامج غلـى خظـاب الصــػىباث 

البرامج و اإلاىا ج الجدًدة للخالمُر، فال هجد أطخاذ مخخصص  التي أصبدذ حؼيلها هره

ـت مثــل مـا هــى الخــاٌ فـي الىثحــر مـً الــدٌو التــي  فـي صــػىباث الـخػلم فــي اإلادزطــت الجصابٍس

ً صػىباث الخػلم و أطاجرة مخخصصحن  ً ٌػاهىن م اجخرث أكظام خاصت لألػفاٌ الرً

 في مجاٌ صػىباث الخػلم.

ىد الخــدخل ) إلاظـاغدة ذوي صــػىباث الــخػلم ( خُـث أهــه فـي الىكــذ الخــالي حهـ

جدـدر داخــل اإلاــدازض، همــا أهــه ًــخم إدمـاج اللؼــاع ألاهبــر مــً ألاػفــاٌ ذوي صــػىباث 

م حظهُالث التربُت الخاصـت مثـل  الخػلم في الخػلُم الػام مؼ جلدًم دغم إطافي غً ػٍس

 (84صالع عميرة علي، ،ص ) .غشف اإلاصادس

ؿسبُت و الػسبُت أصبدذ حظخخدم ؾسف اإلاصادز فىجد أن الىثحر مً البلدان ال

إلاظاغدة الخالمُر ذوي صػىباث الخػلم، ألامس الري لم جىجص خىله الدزاطاث في الجصابس 

ً ؤلاهداز  ً أحل الخد م ً حهت لم جفىس اإلاىظىمت التربىٍت في الاطخػاهت به م ً حهت ،وم م

 اإلادزس ي، و الػىف و الدظسب.

ًٍ في دزاطتهم أن أزاء الخالمُر كد جىىغـذ فُمـا و عخس  1665و للد بحن ولُىجس 

ًخـص ؾـسف اإلاصــادز،ولىً بصـىزة غامــت فلـد اغخبــر مػظمهـم خــدماث ؾسفـت اإلاصــادز 

ألاهمـــىذج الـــري وكـــؼ اخخُــــازهم غلُـــه،و هثحـــرا مـــا وــــان الخالمُـــر ذوي صـــػىباث الــــخػلم 

،ص 2005صـالع عميـرة علـي، ) ًصفىن الػمل في الصـفىف الػادًـت بأهـه أهثـر صـػىبت .

86.) 

ً بحن أهثر الؼسق فابدة للؼفل ذي الصػىبت في الخػلم فهي  إن ؾسفت اإلاصادز م

خـــىافس فيهـــا الػـــىن  جمثـــل خؼـــىة مخىطـــؼت بـــحن التربُـــت الىظامُـــت و البرهـــامج اإلاىثـــف. ٍو
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ـــا ٌػاهُــــه أكــــساجهم الــــرًً  ـــاهىن مؼــــىالث حػلُمُــــت أهثــــر خؼــــىزة ممـ لألػفــــاٌ الــــرًً ٌػـ

هرا مً حهـت ،  زس ي ػىاٌ الدوام مؼ ألاػفاٌ الػادًحنٌظخؼُػىن البلاء في الفصل اإلاد

اث الػصس  ً حهت أخسي ال ًمىً الاطخػاهت بالخىىىلىحُا الخدًثت التي هي مً طسوٍز و م

 .الخالي 

خُـث أزبدـذ الدزاطـاث الـدوز الــري جلػبـه  فـي مظـاغدة ذوي صـػىباث الــخػلم، 

س ال جصاٌ اهخماماتها بػُدة غً ذوي إال أهىا في الىاكؼ هجد أن اإلاىظىمت التربىٍت في  الجصاب

 صػىباث الخػلم و الىطابل التي ًمىً أن حظاغدها بها طىاء الخللُدًت أو الخدًثت. 

فالخىفل الخلُلي بروي صػىباث الخػلم في الجصابس ًدخاج إلى إغادة الىظس في الظُاطت 

ًمىــً غلــى أطاطــها  التربىٍـت فــي الجصابــس إلاػسفــت اإلاياهــت ألاطاطــُت للتربُـت و الخػلــُم التــي

 اللُام بيل ؤلاصالخاث. 

ت  اإلاالخظ فيو  خـىٌ صـػىباث الـخػلم أجهـا ال جـصاٌ الدزاطاث ألاوادًمُت الجصابٍس

ػُـدة غــً اطـخخدام الخلىُــت و الىطـابل الخىىىلىحُــت الخدًثـت وىجهــا لـم جــدزج إمياهُــت ب

خس الىبحر في دزاطت مؼاول ذوي صػىباث الخػلم بالخىىىلىحُاث الخدًثت وهرا ًبحن الخأ

 الدزاطاث خىٌ صػىباث الخػلم في الجصابس.

 واجمت 

جىصلىا إلى أن مىطىع ذوي صػىباث الخػلم في الجصابس مً اإلاىاطُؼ التي البـد 

مـً الاهخمـام بهــا ، بالؼـساهت مـؼ اإلاىظىمــت التربىٍـت و هـرا للىؼــف اإلابىـس غـً صــػىباث 

و هرا مً خالٌ الىؼف اإلابىـس  لدي اإلاخمدزطحن خاصت في الظىىاث ألاولى مً الخػلُم،

 غً الصػىباث الىمابُت التي جيىن هي مؤػس غلى الصػىباث ألاوادًمُت.

همــا وحــب الترهحــأ غلــى ألاطــسة و اإلادزطــت واإلاػلمــحن مــً أحــل الاهخمــام بــروي صــػىباث 

الخػلم و مظاغدتهم غلـى جخؼـي جلـً اإلاسخلـت التـي ممىـً أن جـؤدي إلـى هخـابج طـلبُت التـي 

 طؼساباث الىفظُت و الخىف،و مً حهت أخسي جؤدي إلى الفؼل اإلادزس ي.مً أهمها الا 

 :الخىصياث

  إزػاد اللابمحن واإلاػلمحن إلى الؼسق الظلُمت والتربىٍت في مػاملت ذوي صػىباث

 الخػلم.

 .إزػاد أولُاء ألامىز إلى هُفُت الخػامل الظلُم مؼ أبىائهم 
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  ـــا جىـــىع اإلاػىكـــاث وجـــداخلها ًجػــــل مـــً الصـــػب  الظــــُؼس ة غليهـــا مجخمػـــت ممـ

ًخىحب جيىًٍ فسق بدث لدزاطت الصػىباث اإلاخخلفت للخىصل إلىيخـابج ًمىـً 

 جؼبُلها مُداهُا.

   جددًــد حىاهــب اللـــىة و اللصــىز لـــدي الفــسد و أطــلىب الـــخػلم اإلافظــل لدًـــه

 وخاصت غىد اطخخدام الخىىىلىحُا.

  ص مـا ممىـً خظـً اخخُـاز ألادواث الخلىُـت ان ألاداة التـي جيـىن مفُـدة لصـخ

 أن ال جيىن هرلً باليظبت  خس.

   الخأهد مً وطـىح الؿـسض مـً ألاداة الخىىىلىحُـت ، و الصـػىباث التـي جدـاٌو

 جرلُلها ،و اإلاهام التي جؤدحها ،و جيىًٍ جصىز واك ي خىٌ ما ًمىنها غمله. 

 كائمت اإلاشاحع : 

الىخــاب علم، : كــشاءاث فـي علــم الــىفغ التربـىي و صــعىباث الــخ(1664أخمـد غــىاد) -1

 الػلمي للىمبُىجس و اليؼس و الخىشَؼ، مصس.  

اإلاشـــىالث العـــلىهيت لـــذي جالميـــز روي صــــعىباث (، 0216-0215أطـــماء خىحـــت ) -0

الـــخعلم ألاوادًميــــت فــــي اإلاشحلــــت الابخذائيــــت دساظــــت ملاسهــــت بــــين روي صــــعىباث حعلــــم 

ــــت بــــبػع ابخــــدابُاث مدً) اللــــشاءة ،الىخابــــت ،الحعــــاب ــــُلت، (، دزاطــــت مُداهُـ ىــــت اإلاظـ

 أػسوخت الدهخىزاه ،غلم الىفع اإلادزس ي، حامػت مدمد خُظس، بظىسة ، الجصابس .

ــــب خظــــحن-3 ـــاء زحـ ـ ــــاض إًمــــان، هىـ (، صـــــعىباث الــــخعلم بـــــين الىظشيـــــت 2008(غلــــي غبـ

 داز اإلاىا ج لليؼس و الخىشَؼ، ألازدن.  والخطبيم، بشهامج مخيامل ،

ـــت  )-4 . 1، الجـــصء الـــىفغ علـــم فـــي تمخخصصــ ودساظـــاث بحـــىر ( : 0224بؼــحر مػمٍس

 .الجصابس –حػاوهُت غِظاث إًدًس، بيي مظىض    الخبر،  ميؼىزاث

 1، الداز الػسبُت للػلىم، غصعىباث الخعلم الخاصت(: (2007خظحن هىزي الُاطسي  -5

 ، لبىان.

ـــالم ) -6 ـ ـ ـ ـ ــــاٌ طِظـ ـ ـ ـ ــــسػاوي ، همـ ـ ـ ـ ــــدان الظـ ـ ـ ـ ـ ـــــــلىهيا 1654ٍش ـ ــــــا و ظـ ـ ـــــــاكىن أوادًميـ ( : اإلاعـ

اض.تهم، وصائصهم وأظاليب جشبي  داز غالم الىخب لليؼس و الخىشَؼ،الٍس

يب ما  ي مدمىد الظُد) -7 ت الوخباس اللذساث الىفغ (،  0214ٍش الىفاءة العيىىمتًر

مجلـت ظىىاث ،  10-6لغىيت لألطفاٌ العادًين و روي ؤلاعاكت العلليت البعيطت مً 
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ـ ـ ـ ـ ــــدد الخـ ــــمع، الػـ ــــحن الؼـ ــــت غـ ــــ ي ،حامػـ ـــاد الىفسـ ـ ــــص ؤلازػـ ــــ ي، مسهـ ـــاد الىفسـ ـ ادي و ؤلازػـ

 الخمظىن.

اإلاشحع في صعىباث الخعلم الىمائيت (: 0212طلُمان غبد الىاخد ، ًىطف ابساهُم ) -8

ت، مصس.  1، غ و ألاوادًميت و الاحخماعيت والاهفعاليت  ، مىخبت الاهجلى مصٍس

، صعىباث حعلم اللشاءة و الىخابت الدشخيص و العـالج ، (0222) صالح غمحرة غلي -9

 . 1ؼس و الخىشَؼ ، اليىٍذ، غمىخبت الفالح، للي

، داز الصــعىباث الخاصــت فــي الـــخعلم( : 0223غبــد الىاصــس، أهــِع غبــد الىهــاب ) -10

 الىفاء، مصس.

ــــسخُم )  - 11 ـ ـ ــــد الـ ـ ـ ــــُد غبـ ـ ـ ــــي الظـ ـ ــــادًحن و 1650فخخـ ـ ـ ــــر الػـ ـ ـ ــــاٌ ؾحـ ـ ـ ــــُيىلىحُت ألاػفـ ـ ـ (: طـ

 اطتراجُجُاث التربُت الخاصت، داز الللم ،اليىٍذ.  

اث)  -12  والدشخيصـيت الىظشيـت ألاظـغ الـخعلم صـعىباث(، 6516فخخي مصؼف  الٍص

 .ألازدن –، غمان ألاوادًميت واللذساث اإلاعشفيت العملياث اضطشاب ، والعالحيت

ــــذ ) -13 ـ ــــرن، والفىـ ـ ــــص،  1655هحـ ـ ـ ــــد الػٍص ـ ــــسػاوي غبـ ـ ــــد، الظـ ـ ــــدان أخمـ ـ ـ ــــسػاوي ٍش ـ ( :الظـ

 .، مىخبت الصفداث الرهبُت، الٍساضصعىباث الخعلم ألاوادًميت و الىمائيت

: ؤلاسشـاد الىف ــ ي  (0212مدمـد غبـد الخمُــد الؼـُ  خمىد،خالـد ًىطــف الػمـاز) -14

 داز ؤلاغصاز الػلمي لليؼس و الخىشَؼ، ألازدن. ،أظاليب معاعذة الخالميز وألاظاجزة، 

ؤلاسشــاد الىف ـــ ي (:0212مدمــد غبــد الخمُـــد الؼــُ  خمىد،خالــد ًىطـــف الػمــاز) -15

 داز ؤلاغصاز الػلمي،ألازدن. ين، اإلاذسس ي أظاليب معاعذة الخالميز و اإلاعلم

، صعىباث الخعلم ألاوادًميت لذي ( 0213مىصىزي مصؼف  ، هدلىٌ بللاطم )  -16

ــــُت الخالميـــــز الـــــزًً الخحلـــــىا باإلاذسظـــــت كبـــــل ظـــــً الخمـــــذسط ــــىم الىفظـ ــــت الػلـ ، مجلـ

 ،  حامػت خمت لخظس، الىادي، الجصابس.21، اإلاجلد الثالث الػدد24/0213والتربىٍت،

( : جصـمُم و إهخـاج الىطـابل الخػلُمُت،الخػلمُـت، داز 0222مدمىد الخُلـت ) مدمد  -17

 .اإلاظحرة لليؼسو الخىشَؼ و الؼباغت، ألازدن

الخلىيــــاث اإلاعـــاعذة للطــــالب مـــً روي صــــعىباث (، 0225لىلـــىه زػــــُد الهصاوـــي )-18

، مسهــص خــدماث الاخخُاحــاث الخاصــت، طلظــلت الخىغُــت باالخخُاحــاث الخاصــت ، الـخعلم

 ػت اإلالً طػىد.حام

 


