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 . شكر وتقدير . 

  ناس قال : ) من اليشكر العن النيب صلى هللا عليه وسلم  -رضي هللا عنه-عن أيب هريرة 
 ( .  اليشكر هللا

 : نوال اجلبيلي. وموجهيت األوىل والديت حبيبيتإىل 

 دويت : أمحد الشدوخي.وق  ووالدي 

إىل كل األصدقاء , ومن كانوا برفقيت ومصاحبيت أثناء دراسيت املعهدية , وإىل كل من مل  
 البليهد , رشا ة ستاذيت الفاضل أإىل  , يدخر جهًدا يف مساعديت

 دوا لنا طريق العلم واملعرفة , ىل الذين مه  إ

 ا خري اجلزاء , وأسعدكم يف الدارين .جزاكم هللا عن  
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 إهداء .. 
أهدي هذا اجلهد إىل كل املختصني واملختصات يف جمال الرتبية اخلاصة وإىل كل اآلابء  

بري أبن يكون هذا  التعلمية , على أمٍل كومعلمات ذوي الصعوابت  واألمهات ومعلمني  
, وأن يسهم هذا اجلهد املتواضع يف تطوير التعامل مع هذه الفئه من   االبحث مرِجًعا متميزً 

تربوية سليمة تفسح هلم اجملال لنمو قدراهتم إىل أقصى حٍد  و األطفال على أسس علمية 
 .ممكن
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 املقدمة

واحلمدهلل يف حزين ويف  , دهلل يف سري ويف علينماحلع الِنقم , سابغ النعِم , احلمدهلل رافِ احلمدهلل 
فضائِل ه   تاحلمدهلل من عم   ِعلمي ,واحلمدهلل عّما غاب عن  ه  احلمدهلل عّما كنت أعلم   , عديس  
 . كري وعن محديواحلمدهلل عن ش ه  فاحلمدهلل مثّ الشكر يتبع   ق العددِ ت منطِ ي  أع   هللاِ  مِ نع  وأ  

, دهلل عن ساق وعن قدم ماحل, احلمدهلل عن عقل وعن جسد  صٍر ,وعن ب مسعٍ احلمدهلل عن  
بدي احلمدهلل ليت وعن ك  هلل عن كِ داحلم, احلمدهلل عن قليب وعن رئيت , ي وعن يدي فِ تِ احلمدهلل عن ك  

.واحلمدهلل عن أخوات ذا العبدِ  عن أمي وعن أبيت  

اخل ل ق واليت ال لمنا وما مل نعلم , وهبنا نِعمة ح سن سبحانه وتعاىل كامل الِنعم , منها ماعوهبنا هللا  
يعيها أكثر البشر , وهبنا حسن العقل واملبدأ , وهبنا صح ة التفكري والذاكرة , قوة اإلرادة والقدرة  

الطة , القدرة على الِعلم على ذلك , قوة اإلدراك وقوة اللسان , القدرة على اإلقناع والقدرة على املخ
نا لبعض من غري رة على التمييز وإختاذ القرارات , وهبنا مامل ي ِهب غريان , سخ ر بعضِ القدم , والتعل  
من ا , أعطاان القدرة على حتم ل حاجي ات بعضنا من غري ب ذل لذلك , فهو سبحانه كما سخ ر   فض لٍ 

ل املؤدية لذلك  س ب  ل الره , سخ ر املعلم لط البه , وسه  الغين للفقري , واألخ ألخته , واجلار جلا
 ويسرها.

اهتم ,  ي  ومما دفعين إلختيار هذا املوضوع هو احلاجة امللح ة لتوعية اجملتمع بذوي صعوابت التعلم وحاجِ 
ته أثناء دراسيت اجلامعية التدريب امليداين يفًفا فقد ِعشت  مواقِ  مايكون  ت دمي القلب , منها  الذي قدم 

لضوء  اس واملسؤولية الية من احلِ معاانة إبنتهم وإعطائهم للمدرسة اخل بسبب أن األهل مل يفهموا ماهي
األخضر بتأديب إبنتهم ابلعنف والشدة املخالفة لديننا , ومنها ماكان سببه أن املعلمة ال تفهم ماهي 

دماج يف الصف كبقية الزميالت , ومنها ما كنت أمسعه  حاجة طالبتها اليت التستطيع املشاركة واإلن
عاقة العقلية أو التوحد أو  صدقاء واألهل عندما يعتقدون أن صعوابت التعلم هي نفسها اإلمن األ

 اإلمهال الدراسي أو اإلخنفاض مبستوى الذكاء وما إىل ذلك .
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 وقد نص ت خطة البحث على :

 شكر .   -

 إهداء .   -

 مقدمة .  -

 متهيد .   -

 املبحث األول : صعوابت التعلم النمائية .   -

 : أسباب صعوابت التعلم النمائية .   ب األولاملطل  -

 املطلب الثاين : خصائص صعوابت التعلم النمائية .   -

 املبحث الثاين : صعوابت التعلم األكادميية .  -

 ة .  املطلب األول : أسباب صعوابت التعلم األكادميي -

 املطلب الثاين : خصائص صعوابت التعلم األكادميية .   -

 صعوابت التعلم .  ذوي ل ليب التدريسية العالجية: الطرق واألسا املبحث الثالث -

 اخلامتة .   -

 .  فهرس املراجع واملصادر -

 .  فهرس املوضوعات  -

الفئة , وأعينِّ فاللهم وفقين إليصال رساليت إىل كل من حول بل اجملمتع أبكمله عما حتتاجه هذي 
 وإجعلين خري م عني هلم , آمني .
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 التمهيد 

 بحث الرئيسية : التعريف مبصطلحات ال

 ( 1): الع ِسر. الصَّْعب لغة

 ( 2).األ م ر  : أت  ق ن ه  كت  ع ل م ه   -ع ر  وكس ِمع  : ش    :  لغة    بهم  ل  ع  

إضطراب يف واحدة أو أكثر من العمليات األساسية يف فهم وإستخدام  :صعوابت التعلم إصطالح ا 
والقراءة والكتابة واإلمالء , مع ضرورة إستبعاد   اللغة املكتوبة أو املنطوقة واإلستماع والتفكري والكالم
احلرمان البيئي والثقايف , وأن يقع مستوى ذكاء , و   اإلعاقات األخرى كالعوق العقلي والسمعي والبصري

 ( 3). لفرد مابني العادي إىل املتفوق ذكاًء على أقرانها

 وتنقسم صعوابت التعلم إىل شقَّني أساسيني مها : 

 النمائية .صعوابت التعلم  -

 صعوابت التعلم األكادميية .  -

يط ابلفرد قبل دخوله إىل املدرسة  صعوابت التعلم النمائية :  -1 ويقصد هبا الصعوابت اليت حت 
 اإلنتباه والذاكرة واإلدراك والتفكري واللغة.كصعوبة 

رسة يف املواد  وهي الصعوابت اليت تواجه الفرد بعد دخوله إىل املدصعوابت التعلم األكادميية :  -2
 ء والتهجئة والرايضيات .األساسية كالقراءة والكتابة واإلمال

 ( 4) .نتيجةوالعالقة بني صعوابت التعلم النمائية واألكادميية هي عالقة سبب و 
 

 . 105القاموس احمليط,تأ ليف العالمة اللغوي جمد ادلين محمد يعقوب الفريوزآ ابدي,ص (1)

 1140محمد يعقوب الفريوزآ ابدي,صعالمة اللغوي جمد ادلين القاموس احمليط,تأ ليف ال مرجع سابق, (2)

براهمي سعد آ بو نيان,صآ نظر,صعوابت التعمل طرق التدريس والإسرتاتيجيات  (3)  .21املعرفية,د.اإ

 . 19- 17صصعوابت التعلم النمائية بني النظرية والتطبيق,د.يسري أمحد سيد عيسى,أنظر,   (4)
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  صراًي وعقلًياشاكل التعليمية العائدة للمعاقني مسعًيا وبكانت الرتبية اخلاصة يف وقت قريب هتتم ابمل
اسب مع هذه الفئات كت علُّم لغة اإلشارة وإنشاء كتب  , وط وِرت املناهج مبا يتنوغريها من اإلعاقات 

 بلغة برايل وما إىل ذلك .

مل يتلقوا  ولكن كان دائًما هناك فئة ليسوا مبكفوفني وال معاقني عقلًيا وال أي شيء من ذلك ولكنهم
, ونتيجة لذلك أدرك الرتبويون واألهال أبن عدًدا كبريًا من األطفال اخلدمات الرتبوية املناسبة هلم 

ادميية وغريها , فبعض هؤالء يظهرون أتخرًا يف الكالم واللغة واإلدراك السمعي والبصري واملواد األك
ع اإلدراك البصري ولكنهم ليسوا  األطفال اليفهمون اللغة ولكن ليسوا صًما , وبعضهم اليستطي

ملستخدمة مع األطفال العاديني , فأصبحت  مبكفوفني , وآخرون اليستطيعون التعلم ابلطرق العادية ا
ف عليه وعلى م سببباته خالل حبثنا  هذه اجملموعات ت درج حتت مسمى صعوابت التعلم والذي سنتعر 

 ( 1)إن شاء هللا تعاىل.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .10ية والامنئية,كريك واكلفانت,صلتعمل ال اكدي آ نظر,صعوابت ا (1)
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 املبحث ال ول : صعوابت التعمل الامنئية . 

 املطلب ال ول : آ س باب صعوابت التعمل الامنئية .

 صعوابت التعمل الامنئية . خصائص ذوياملطلب الثاين : 
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الدراسات السابقة أمجعت وتتنوع العوامل املؤدية له إال أن  النمائية تتعدد أسباب صعوابت التعلم
أو اخللل الوظيفي البسيط , وقد تلعب العوامل الوراثية  لبسيط على إرتباطها الوثيق ابلتلف الدماغي ا

 بعض األفراد . والبيئية دورًا كبريًا يف وجود صعوابت واضحة لدى  

 ومن األسباب الشائعة : 

 األسباب العضوية والبيولوجية :   -1

إىل وجود تلف دماغي بسيط أو العجز الوظيفي  رد  عوابت التعلم غالًبا مات  معظم األسباب املؤدية لص
 البسيط والذي ينتج من عدة أسباب تتمثل بعدة مراحل ) قبل وأثناء وبعد الوالدة ( . 

العوامل اجلينية , وكذلك تناول العقاقري , تناول املخدرات والكحول , احلصبة األملانية  قبل الوالدة : 
ا األم احلامل خالل فرتة الثالثة أشهر األوىل من احلمل , وسوء تغذية األم مما يسبب  عندما ت صاب هب
 .ال يؤدي إىل صعوابت تعلميج الدماغي للجنني ومنو غري سوي للنظام العصيب وابلتخلل يف منو النس 

ة أثناء  األكسجني , عسر الوالدة , الوالدة املبكرة , إستخدام األدوات احلاد نقصأثناء الوالدة :  
 .  الوالدة كجهاز الشفط 

اإلصاابت واحلوادث كالسقوط من مكان عال مما قد يؤدي إىل إرجتاع الدماغ ,   بعد الوالدة :
اب الدماغ , التهاب السحااي , احلصبة األملانية , احلمى القرمزية  وكذلك أمراض الطفولة مثل : الته

 (  1). زاء أخرى من اجلهاز العصيباليت ميكن أن تؤثر على منو الدماغ بشكل طبيعي وأج 

 األسباب الوراثية :   -2

نسبة كبرية من األطفال املولودين آلابء يعانون من الضعف العقلي يعانون من  الدراسات أن   تأثبت
من جينات اآلابء جلينات   االضعف العقلي ينتقل وراثي   ن  أم بدرجات خمتلفة، حيث صعوابت التعلُّ 

 ( 2).  األبناء

 

 .115- 114صأمحد سيد عيسى,يسري  ,د.ابق ع سمرجانظر, (1)
   .أسباب_صعوابت_التعلم#_/https://mawdoo3.comموقع موضوع :   (2)

https://mawdoo3.com/أسباب_صعوبات_التعلم#_
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 األسباب البيئية :   -3

اة الطفل مما قد  يعد احلرمان البيئي وسوء التغذية من األسباب الشائعة واليت تلعب دورًا هاًما يف حي
السنة األوىل إىل إعاقة النمو اجلسمي وخاصًة  يؤدي سوء التغذية يف املراحل العمرية املبكرة وخاصة يف 

 ( 1) .منو اجلهاز املركزي العصيب

 صعوابت التعلم النمائية :  ذوي خصائص -

بعضهم البعض , وأن  صعوابت التعلم ميتازون ابإلختالف والتباين بني   ي جيدر به الذكر أن ذو مما 
آلخر فمنهم من يعاين من مشاكل يف الذاكرة وال يعاين من اخلصائص تتعدد وختتلف من شخص 

مشاكل يف اإلنتباه وآخر يعاين من مشاكل يف اللغة الشفهيه ولكن قد اليعاين من مشاكل يف التفكري 
لو إشرتكوا يف طبيعة  ئص لدى فرد وال تظهر نفسها لدى الفرد اآلخر حىت , فقد تظهر بعض اخلصا

 ( 2)املشكلة. 

 تصنف الصعوابت النمائية إىل : 

 اإلنتباه , الذاكرة , اإلدراك .  الصعوابت األولية :  -1
 ( 3)التفكري , اللغة الشفهية .   الصعوابت الثانوية :  -2

 وفيما يلي توضيح ذلك :  

واليت تعترب أساًسا للتعلم النمائية ترتبط إرتباط رئيسي ابملناطق املخية العصبية إن صعوابت التعلم 
ن املناطق املستهدفه تعترب وظائف عقلية أساسية متداخلة إذا إضطرب واإلخنراط اجملتمعي , حيث أ

سالمة  شيًئا منها مباشرة سيبدي أتثريًا واضًحا يف اجملاالت األكادميية اليت دائًما تكون حباجة إىل 
 .  األعصاب املخية لتتمكن من سرعة اإلستجابة والفهم

 
 .65ص , كيرك وكالفانت مرجع سابق,انظر, (1)
 .25,دإبراهيم سعد ابونيان,ص,مرجع سابق انظر (2)
 . 19كيرك وكالفانت,ص مرجع سابق,  (3)
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 لدى األفراد هي :   النمائية يت تشري إىل وجود إضطراب صعوابت التعلمومن أهم السمات ال

الضرورية لتعلم   اخلارجية يعاين ذوي صعوابت التعلم من اإلنتباه للمثريات اإلنتباه والتمييز :  -
شاهده , كالتمييز  

 
مهارٍة ما , وكذلك صعوبة يف التمييز بني األشياء املسموعه وامللموسة وامل

 ( 1).بني صوت املطر وشكله
من مشاكل الذاكرة بشىت أنواعها , كالذاكرة احلركية  يعاين ذوي صعوابت التعلم الذاكرة :   -

اإلنفعالية ه لفعل شيٍء ما كخلع املالبس , والذاكرة واليت تعتمد على ختزين احلركات املتبع
املصحوبة إبنفعاالت معينة إجيابية أو سلبية , كالشعور ابخلوف بسبب تذكر موقف مؤمل 

 ( 2)عاشه يف السابق .
حيث أن الطفل يعانون من ضعف يف الذاكرة البصرية  صعوبة يف اإلدراك البصري : -

 ( 3)  , وال يستطيع مطابقة األشكال املتشاهبه . اليستطيع حتديد املختلف يف جمموعة ما
ال يستطيعون فهم ما يسمعونه، أو أّّنم يستجيبون بشكل صعوابت يف اإلدراك السمعي :  -

الكلمات اليت هلا الصوت نفسه، كجمل وجبل، ابإلضافة إىل عدم متأخر، وقد جيمعون بني 
أول فة الكلمة يف حال قول ، وعدم القدرة على معر   ... القدرة على معرفة عكس الكلمات 

 .جزء منها، وإجياد صعوبة يف تعلم الفصول، واألشهر، وأرقام اهلواتف
ابلسجاد، ويسكبون احلليب، ويواجهون   يتعثرونصعوابت يف اإلدراك احلركي والتآزر العام:  -

صعوبة يف ركوب الدراجة، أو املشي، أو استخدام املقص، أو أقالم التلوين، غري أّّنم قد 
 ( 4) .نون من تفضيلهم الستخدام اليد اليسرى مع القدم اليمىن أو العكسيعا

الفرد الطبيعي عندما يرتك ماًء يف إانء مث أييت إليه بعد عدة أايم   : وتشكيل املفاهيم التفكري  -
وجيد اإلانء فارًغا يستنتج من خالل تفكريه أن املاء قد تبخر بتأثري احلراره , ولكن ذوي  

 (5)تقد هلذا النوع من الرتتيب والتنظيم الذهين .صعوابت التعلم يف
 .80-79ص, كيرك وكالفانت انظر,مرجع سابق,   (1)
 .  90ر,مرجع سابق,د.يسري أمحد سيد عيسى,صانظ (2)
   تعلمصفات_أطفال_صعوابت_ال/https://mawdoo3.comانظر,مرجع سابق,موقع موضوع :   (3)
   صفات_أطفال_صعوابت_التعلم/ https://mawdoo3.comمرجع سابق,موقع موضوع :  (4)
 .167انظر,مرجع سابق,د.يسري أمحد سيد عيسى,ص (5)

https://mawdoo3.com/صفات_أطفال_صعوبات_التعلم
https://mawdoo3.com/صفات_أطفال_صعوبات_التعلم
https://mawdoo3.com/صفات_أطفال_صعوبات_التعلم
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ع الكالم  قد يتمكن الطفل من مسا  : ) اللغة اإلستقبالية , اللغة التعبريية (  اللغة الشفهية -
جهه إليه , ولكنه يواجه صعوبة يف فهم مايقال , مثال عندما يتم توجيه أمر للطفل واألوامر املو 

, وكذلك األمر املوجه إليه وتنفيذ ابجللوس فإنه يسمع األمر ولكن يواجه صعوبة يف فهم 
 ( 1)ة .  جيدون صعوبة يف التعبريات الوجهية وتقليد الكالم واملصادا

الينبغي أن يتسم به كل مصاب  وخصائص الباب من أسباب  ن ماورد يف هذاوجيدر الذكر أ 
إبضطراب صعوابت التعلم , وإمنا هي أسباب وخصائص عامه قد توجد لدى البعض وال توجد 

ا حيث  بة بدرجة كبرية جدً ومتشعِّ  ة لدى البعض اآلخر , وكما أسلفنا فإن صعوابت التعلم متباين
ولكن خيتلفون من حيث أسباهبا  ة يشرتكون بنفس طبيعة املشكلة أن ذوو الصعوابت التعلمي

وخصائصها وأتثريها عليهم , فقد يشرتك طفالن بوجود إضطراب صعوابت تعلم لديهم ولكن 
 .ئة واإلمالءاألول صعوابت يف اإلنتباه فقط واآلخر صعوابت يف الكالم والقراءة والتهج

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .229-225لفانت,ص كيرك وكا انظر,مرجع سابق, (1)
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 .   اكديية : صعوابت التعمل ال    ثاين املبحث ال 

 .  اكدييةاملطلب ال ول : آ س باب صعوابت التعمل ال  

 .  اكدييةصعوابت التعمل ال   خصائص ذوياملطلب الثاين : 
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يؤثر وبشكل كبري جًدا على صعوابت التعلم األكادميية إرتباطًا وثيًقا ابلصعوابت النمائية مما قد   ترتبط
إلنتقال من مرحلة إىل أخرى , ويتضح ذلك من الفرد ذوي الصعوابت أثناء خوضه يف التعليم وا

 خالل ماسنتطرق إليه يف هذا املبحث إن شاء هللا تعاىل .  

 دميية :  أسباب صعوابت التعلم األكا -
, ضعف الذاكرة اإلنتباه  مثل ) عدم املرتبطة ابلتلف الدماغي م النمائية إن صعوابت التعل 

عجزًا واضًحا يف قدرة الفرد  ل , صعوبة اإلدراك , صعوبة التفكري , صعوابت اللغة ( تشك
على التعلم بيسر وسهولة يف العمليات األساسية كالقراءة والكتابة والتهجة واإلمالء 

 . ساب واحل
 يدراك البصر العجز يف اإل  سبب رئيسي يف وجود صعوابت احلساب كما أن  فتلف الدماغ

 سبًبا لوجود صعوابت القراءة .   الناتج عن التلف الدماغي
وكذلك صعوبة اإلدراك احلركي والتآزر العام , وصعوبة اإلدراك السمعي , نتيجة لوجود  

 (  1)الصعوابت الكتابية . 
إال بعد دخول الطفل إىل املدرسة   تضحالصعوابت بشكل عام غالًبا التوجيدر الذكر أبن 

وإستخدام التآزر احلركي  ,  حل ونتيجة  جة الطفل إىل إستخدام التفكري املوصل إىل  فتبدأ حا
 يظهر فرقا واضًحا بني الطفل وأقرانه.بني العني واليد , واإلنتباه واإلدراك والتمييز الذي 

فبعد مالحظة املعلم لتباين املستوى األكادميي بني تلميذه ذوي الصعوابت التعلمية وابقي  
يل الطفل إىل اإلدارة التعليمية لذوي اإلحتياجات اخلاصة حىت  التالميذ اآل خرين مباشرة  ُي 

والبدء بربانمج فردي الالزمة وتشخيص حالة الطفل وتصنيف صعوبته  يتم عمل اإلختبارات  
 ب النتائج الصادرة بعد املالحظة والتشخيص .عالجي حس 

 
 
 

____________________________________________    

  .359  –  301  –  434-432نظر,مرجع سابق, كريك وكالفانت,ص ( ا1)
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 :  خصائص صعوابت التعلم األكادميية  -

 :  سلكسيا القراءة ( يعسر القراءة ) د -

أو  يكون املصاب بعسر القراءة غري مصاب أبية إعاقة أخرى كاإلعاقة البصرية أو السمعية 
ة جسدية وعقلية اتمة , وتكون لديه رغبة  اإلعاقة العقلية وغريها , بل يتمتع بصحة وسالم

ويكون  يف التعلم ومجيع الظروف البيئية مهيأة من انحية توافر املدرسة واملعلم واملنهج ,  كبرية  
 ( 1) .معدل ذكاءه يعادل ذكاء أقرانه ويف بعض األحيان يفوقهم ذكاءً 

تاج والتهجئة ومعرفة ولكن مع ذلك يواجه صعوبة يف القدرة على القراءة وفهم مايقرأ واإلستن
ى , مثل أن يقرأ  كلمة مجيل حبروف احلروف , فيقلب احلروف وُيذف بعضها ويبدل األخر 

كلمة املثمرة يف    ( أو يبدل بعض احلروف حبروف أخرى مثلمنفصلة عن بعضها ) جم يل  
, وبعضهم يقرأ ) يف اإلجازة زار عمر جده , وأعجبه منظر األشجار الثامرة (    هذا النص :

 . وهذا كله يرجع إىل وجود تلف يف القشرة الدماغية  سطرًا ويبدأ مبا بعده ,سطرًا مث يسقط 

   :(  الكتابةديسجرافيا ) صعوابت الكتابة  -

عبارة عن خلل وظيفي بسيط يف املخ حيث يكون الطفل غري قادر على تذكر  وهي
يف كتابتها ويستطيع التسلسل لكتابة احلروف والكلمات، فالطفل يعرف الكلمة اليت يرغب  

نشطة نتاج األإنطقها وحتديدها عند مشاهدته هلا ولكنه مع ذلك غري قادر على تنظيم و 
 ( 2)لنسخ أو كتابة الكلمة من الذاكرة.الالزمة  بة املرك

فنرى أن التلميذ يقرأ الكلمة املكتوبة على السبورة مثل كلمة )كتاب( ولكن عندما نطلب 
حبروف غري صحيحة أو ُيذف منها بعض احلروف حبيث ا منه كتابتها يف دفرته يكتبه 

 . تكون الكلمة املكتوبة كلمة أخرى أو مشاهبة ملا طلب منه فقط

   الديسلكسيا- القراءة- عسر- هو- ما/educ.com-https://www.newأنظر,موقع تعليم جديد :  (  1)
 .   ndcapsE:   45#-ecrite-expression-http://educapsy.com/blog/difficultesموقع  (  2)
 

https://www.new-educ.com/ما-هو-عسر-القراءة-الديسلكسيا
http://educapsy.com/blog/difficultes-expression-ecrite-45
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ويندرج حتت صعوابت الكتابة ) صعوابت يف اإلمالء , صعوابت يف التعبري الكتايب ( , وتنتج  
ض املناطق يف الدماغ كمنطقة اإلدراك السمعي والبصري والتآزر  من خلل يف بعصعوابت الكتابة 

 احلركي. 

 :  ) النيملكسيا ( صعوابت احلساب -

جيد التالميذ الذين لديهم صعوابت يف احلساب صعوبة يف معرفة األرقام ومدلوالهتا فمثاًل عندما يرى  
 . يدل على قلم واحد , تفاحة واحدة قم واحد  التلميذ رقم واحد قد اليكون قادرًا على ربطه مبفهوم أن ر 

قد الجييب  3+2صعوبة يف اجلمع  والطرح اجملرد , فعندما يكتب املعلم على السبورة  كما أنه جيد
 .التلميذ إجابة صحيحة وإمنا ُيتاج إىل طرق أخرى يف تعليمه مهارة اجلمع والطرح

 . (6,  2ثل )كما أنه جيد صعوبة يف التفريق بني األرقام املتشاهبة م

وقد يعصب عليه إدراك الفروق بني األشكال اهلندسية وخاصًة املتشابه منها , فال يفرق بني املربع  
 .واملستطيل , وخيلط بني الدائرة واملثلث وهكذا

أما فيما يتعلق ابملسائل اللفظية فيظهر أن كثريًا ممن لديهم صعوابت تعلم جيدون صعوبة كبرية يف حل 
ما يعطى التلميذ مسألة مضموّنا )ذهب حممد إىل البقالة وإشرتى مثانية برتقاالت عنداملسائل اللفظية , ف

 مد ؟( مث إلتقى بصديقه سامي فأعطاه مخسة برتقاالت , كم برتقالة بقيت مع حم

هنا جيد التلميذ صعوبة يف حتديد املطلوب منه , وجيد صعوبة يف متابعة أفكار املسألة وربط املعلومات 
 ( 1.)إجراء العمليات احلسابية الالزمة للحل ببعضها البعض و 

 خصائص صعوابت التعلم يف املواد األخرى :   -

ىل كل ماُيتاج إىل تعلم , فاحلقيقة أن قد التقتصر صعوابت التعلم على املواد املذكورة فقط بل متتد إ
والرايضيات , بل إن هذه  صعوابت التعلم هي مشكلة يف التعلم وليست مشكلة يف القراءة والكتابة 

 ( 2.)املواد ماهي إال مظاهر للمشكلة
 . 26-25أبو نيان صانظر.مرجع سابق,دإبراهيم سعد  (1)
 .29ص  أبو نيانانظر.مرجع سابق,دإبراهيم سعد  (2)
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ر أبنه ليس كل من يعاين من صعوبة يف بعض املواد الدراسية يصنف من ذوي وجيدر الذك
من بطء يف إستيعاب املعلومات وهذا راجع إىل طبيعة   صعوابت التعلم , بل إن منهم من يعاين

 ( 1)النمو املختلفة من فرد آلخر والفروق الفردية اليت ميزان هللا سبحانه وتعاىل هبا. 

برفض طلب املعلم عندما يطلب منه القراءة أو الكتابه , وعدم حل    وقد ي ظهر الطالب صعوبته
قد يتسرب من الصف الدراسي نتيجة إنزعاجه من الواجبات وإكمال املهام ابلشكل املطلوب , و 

 املهام املطلوبة . عدم القدرة على اإلندماج مع أقرانه يف الصف ومشاركتهم 

ج الصف مع أقرانه وذلك ألنه جيد صعوبه يف  وقد اليستطيع الطفل تكوين عالقات محيمية خار 
 جماراهتم . 

وال نستطيع احلكم على طفل أبنه من ذوي صعوابت التعلم إال بعد إجراء اإلختبارات النمائية  
والتشخيصية له وحتديد طبيعة املشكلة من ِقبل فريق التشخيص , فعندما يالحظ املعلم تبايًنا  

من تالميذه وبقية التالميذ اآلخرين فال بد من إحالة  واضًحا يف مستوى التحصيل بني تلميذ 
لتلميذ إىل اإلدارة التعليمية لذوي اإلحتياجات اخلاصة إلقامة اإلختبارات املقننة واملالحظة  ا

والتشخيص , وجيب التشديد بتوعية املعلمني واملعلمات بضرورة مراعاة التالميذ يف الصف وعدم 
أو الفشل أو الدالل , وعدم معاقبة الطالب على ضعفه  نعت الطالب أمام زمالئه ابلغباء 

قصريه , واإلنتباه إىل مؤشرات القصور يف إستقبال املعلومات بشكٍل دائم على أّنا مشكلة وت
 مؤقت .وليست عارض 

 

 

 

 
   /https://shosh94.blogspot.comدونة شروق مهدي السلمي :  م (1)
 

https://shosh94.blogspot.com/
https://shosh94.blogspot.com/
https://shosh94.blogspot.com/
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الطرق وال ساليب التدريس ية العالجية    :   لث ثا املبحث ال 

 صعوابت التعمل . وي  ل 
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إن أمهية الربامج العالجية املوجهة لعالج صعوابت التعلم ) أو مايسمى ابإلعاقة اخلفية ( ت ربز أمهية  
 .التشخيص الدقيق حلاالت صعوابت التعلم

التعلم من األساسيات الضرورية اليت ت رشدان إىل الطرق واألساليب  ويعترب تشخيص حاالت صعوابت 
اليت من خالهلا نكون قادرين على وضع اخلطط الفردية السليمة واملناسبة حسب الصحيحة العالجية 

وانب  إحتياجات الفرد الرئيسية والرتكيز على جوانب القوة واإلستمداد الصحيح منها لتقوية ج
   (1) .الضعف

ح أمهية وعي الوالدين واجملتمع ابملشكالت اليت قد يواجهها األطفال , وضرورة الكشف  وهنا تتض
والتدخل املبكر من خالل إحلاق الطفل مبراكز القياس والتشخيص لعمل اإلختبارات اليت تقيس 

 اه احلال.القدرة الكامنه واملتوقعه من الطفل ومستو 

 سن ماقبل املدرسة وتتشكل لنا صورهتا يف سن  وكما أسلفنا فإن مؤشرات صعوابت التعلم تبدأ يف
 مابعد املدرسة واضحة جلية.  

ومن أهم اخلطوات املتخذة لتشخيص وقياس صعوابت التعلم هو عمل اإلختبارات املسحية والنمائية  
 وات املتبعة لتلبية تلك اإلحتياجات .  والتشخيصية اليت تبني لنا مامدى إحتياج الفرد , وماهي اخلط

حلة تقع على عاتق معلم صعوابت التعلم هو عمل إختبارات مسحية على مجيع طالب  أول مر 
 املدرسة للقدرة على حتديد الفئة اليت سيكمل معها مشوار التشخيص واملتابعة.  

 ( 2)ئه احلال .حتديد مستوى أدا مجع بياانت أولية عن الفرد هبدف  واإلختبار املسحي هو :

مجع بياانت تتعلق مبهارات الفرد األكادميية والسلوكية  ايل :ونعين بتحديد مستوى األداء احل
 ( 3)والقدرات التواصلية وذلك من خالل اإلختبارات املقننة .

 
 .95أنظر,دراسة احلالة يف جمال صعوابت التعلم,دحممد أمحد خصاونة وآخرون,ص(1)
 . 54.د,صاحل عبدهللا هارون,صلمني,أأنظر,الربانمج الرتبوي الفردي يف جمال الرتبية اخلاصة دليل املع(2)
 .35أنظر,مرجع سابق,أ.د,صاحل عبدهللا هارون,ص(3)
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واإلختبار املسحي الذي يقام لتحديد مستوى األداء احلال هو عبارة عن إختبار خيتلف من مرحلة 
إىل مرحلة , يكون على ماديت لغيت والرايضيات ُيوي على أسئلة تؤخذ من ك تب املرحلة اليت سيتم  

ا , فمثاًل إذا كان املعلم سيقيس طالب املرحلة اإلبتدائية يف الصف الثاين اإلبتدائي فإن  تشخيصه
إختبار مادة لغيت يكون عبارة عن إمالء عدة كلمات بسيطة , وقراءة بعض احلروف املتشاهبة كالقاف  

 والكاف واأللف والالم.  

ع للطالب مسائل مجع وطرح , وقراءة أرقام أما يف مادة إختبار الرايضيات للصف الثاين إبتدائي فيض
 سهلة ويسرية.  

ك اًل حسب   مث من خالل هذا اإلختبار يبدأ بفرز الطالب الذين مل يستطيعوا إجتياز احملك املطلوب 
املادتني , بل غالًبا يتعثر إبحدامها   املادة اليت مل جيتازها , فليس من الضروري أن يتعثر الطالب بكال

أن طالًبا يف الصف الثاين اإلبتدائي مل جيتاز اإلختبار املسحي املخصص ملادة لغيت  فلو نفرتض, فقط 
, ولكن إجتاز اإلختبار املخصص ملادة الرايضيات بكل ي سر , هنا يبدأ مشوار آخر وهو حتديد املادة  

حنتاج  , هل هي القراءة أم الكتابة أم اإلمالء وهكذا , وكذلك  اليت ُيتاج الطالب تلقي الدعم فيها
إىل فهم الصعوبة النمائية املوجودة لدى الطالب , هنا يطبق معلم صعوابت التعلم إختبارين أساسيني  

 ومها : اإلختبار التشخيصي واإلختبار النمائي .  

زها الطالب , فنحن الزلنا على  إختبار مكثف للمادة اليت مل جيتا : عبارة عن التشخيصيواإلختبار 
يف الصف الثاين إبتدائي مل جيتاز اإلختبار املسحي ملادة لغيت , فيكون   إفرتاض أن الطالب الذي

اإلختبار التشخيصي املقدم له عبارة عن قراءة نص مكون من أربعني كلمة وتوصيل كلمات مبا  
علم , وكذلك نسخ وإمالء , وترتيب  , وقراءة نصوص مث اإلجابة على أسئلة امل يناسبها من معانِ 

لة   ( 1) مفيدة وهكذا .كلمات لبناء مج 

 ________________________________________________ 
 :نظام نور اإلختبار التشخيصي,نظر,أ (1)

https://departments.moe.gov.sa/EducationAgency/RelatedDepartments/boysSpecialEdu
cumentscation/Products/Do/للمعلمني20%التشخيصية20%االختبارات.pdf   . 

https://departments.moe.gov.sa/EducationAgency/RelatedDepartments/boysSpecialEducation/Products/Documents/الاختبارات%20التشخيصية%20للمعلمين.pdf
https://departments.moe.gov.sa/EducationAgency/RelatedDepartments/boysSpecialEducation/Products/Documents/الاختبارات%20التشخيصية%20للمعلمين.pdf
https://departments.moe.gov.sa/EducationAgency/RelatedDepartments/boysSpecialEducation/Products/Documents/الاختبارات%20التشخيصية%20للمعلمين.pdf
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والتمييز   بصريةإختبار يقيس الذاكرة السمعية والذاكرة ال : فهو عبارة عن أما اإلختبار النمائيو 
السمعي والتمييز البصري واإلنتباه واإلدراك السمعي واإلدراك البصري واإلغالق السمعي واإلغالق 

   إلجتاهات والتعرف ابللمس والشكل واألرضية .البصري وا

فمثاًل يتم قياس التمييز من خالل إعطاء الطفل جدول ُيتوي على كلمات وحروف خمتلفة مث يقرأ  
والطفل يضع حتتها خط , والتعرف ابللمس يكون مثاًل من خالل إعطائه  كلمات الطفل إحدى ال

مث يسأل املعلم   ,  كوب لقهوة يتصاعد منها الدخان , وإعطائه بنفس الوقت كوب قهوة ساخنةصورة  
 ( 1)الطالب ماهو ملمس الكوب ؟ فيجيب ساخن , وهكذا . 

الضعف لدى الطالب ليضع عليها قوة و هذه اإلختبارات يستخرج املعلم ماهي نقاط الومن خالل 
 من مستوى حتصيله .  خطة تربوية فردية تليب إحتياجات الطالب وترفع 

 مثال على نقاط الضعف : 

 .   كلمة من الذاكرة بعيدة املدى   15وص قصرية يف حدود نص كتابة -
 ( 2)ترتيب الكلمات لبناء مجلة مفيدة .  -
 ( 3) اإلدراك البصري . -

 
 
 
 
 

______________________________________________    
 لينه عطاهللا اجلهين. أ.دعوجي,اإلختبار النمائي,أ.رحاب عادل  ظر,نأ (1)
 :,نظام نور59,صاإلختبار التشخيصي سابق,   جعمر  (2)

https://departments.moe.gov.sa/EducationAgency/RelatedDepartments/boysSpecialEducation/P
roducts/Documents /%للمعلمني.20التشخيصية%20االختباراتpdf   . 

 . 8,صلينه عطاهللا اجلهينأ.دعوجي,اإلختبار النمائي,أ.رحاب عادل  مرجع سابق,  (3)

https://departments.moe.gov.sa/EducationAgency/RelatedDepartments/boysSpecialEducation/Products/Documents/الاختبارات%20التشخيصية%20للمعلمين.pdf
https://departments.moe.gov.sa/EducationAgency/RelatedDepartments/boysSpecialEducation/Products/Documents/الاختبارات%20التشخيصية%20للمعلمين.pdf
https://departments.moe.gov.sa/EducationAgency/RelatedDepartments/boysSpecialEducation/Products/Documents/الاختبارات%20التشخيصية%20للمعلمين.pdf
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 :  مثال على نقاط القوة 

 ( 1)  .كلمة    (40عدد كلماته ) لمشكو قراءة نص  -

 ميسك القلم مسكة صحيحة .   -
 ( 2)  الذاكرة السمعية . -

فيضع ضعف , طة فردية للطالب ويستمد من نقاط القوة ليقوي هبا نقاط ال يبدأ املعلم بوضع خمث
يقاس بسنة دراسية كاملة أو فصل دراسي كامل , ونسبة إتقان التقل عن ى  هدف بعيد املد

80%. (3 ) 

 %80ل : أن يتقن الطالب مهارات لغيت لذوي صعوابت التعلم حىت صفه احلال بنسبة التقل عن امث
 خالل فصل دراسي كامل .  

 أو أكثر  عنيأو أسبو ت طبق خالل أسبوع وبعدها يبدأ بتجزيء اهلدف الطويل إىل أهداف قصرية 
كلمة من الكتاب املقرر    (15مثل : أن يكتب الطالب نًصا قصريًا يف حدود )حسب قدرة الطالب , 

 . %80من الذاكرة بعيدة املدى على ورقة بنسبة التقل عن 

زأ هذا اهلدف إىل عدة أهداف تدريسية ت طبق خالل أايم األسبوع  , كل أسبوع  ملدة ثالثة أسابيع وجي 
ف التدريسي وهو عبارة عن  ي قيم الطالب على اهلدعند ّناية كل أسبوع  مث , ط مخسة كلمات فق

كلمات , وتستمر العملية ثالثة أسابيع , مث إذا إنتهى املعلم من تقييم الطالب على مخسة   مخسة
 قصري أم ال ؟.كلمة ليتأكد هل إجتاز الطالب اهلدف ال  15يقيمه على ملدة ثالثة أسابيع كلمات 

 

 __________________________________________________ 
 :,نظام نور54صاإلختبار التشخيصي,مرجع سابق,  (1)

https://departments.moe.gov.sa/EducationAgency/RelatedDepartments/boysSpecialEducation/P
roducts/Documents /%للمعلمني.20التشخيصية%20االختباراتpdf   . 

 . 2,صلينه عطاهللا اجلهينأ.دعوجي,اإلختبار النمائي,أ.رحاب عادل  مرجع سابق,  (2)
 :  ,نظام نوراخلطة الرتبوية الفردية, مرجع سابق (3)

https://drive.google.com/file/d/0B4zSJy8R5MRQbHRic0M5QUZrXzg/view   . 

https://departments.moe.gov.sa/EducationAgency/RelatedDepartments/boysSpecialEducation/Products/Documents/الاختبارات%20التشخيصية%20للمعلمين.pdf
https://departments.moe.gov.sa/EducationAgency/RelatedDepartments/boysSpecialEducation/Products/Documents/الاختبارات%20التشخيصية%20للمعلمين.pdf
https://departments.moe.gov.sa/EducationAgency/RelatedDepartments/boysSpecialEducation/Products/Documents/الاختبارات%20التشخيصية%20للمعلمين.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B4zSJy8R5MRQbHRic0M5QUZrXzg/view
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 التلميذ بعدة خطوات منها :  لمويدرس املع

 التلميذ بتمثيل دور املعلم والعكس كذلك .ن يتفق املعلم مع التلميذ أبن يقوم أ -
 يعرض املعلم أمام التلميذ ) املدينة املنورة هي طيبة الطيبة (.  -
 يقوم املعلم بكتابة اجلملة على السبورة مع شرح طريقة كتابة كل حرف .  -
 إليه , مث خيفيه املعلم ليكتبه التلميذ من ذاكرته . ر كتب التلميذ النص وهو ينظي -
 التلميذ إذا كان هناك شيء غري واضح حىت يعيد شرحه .  يسأل املعلم  -
 .يتوىل التلميذ دور املعلم ويعيد نفس اخلطوات السابقة  -
 . قوم املعلم بتصحيح األخطاء اليت قد يقع فيها التلميذ أثناء الشرح ي -
نصوص التدريبية للتلميذ ليتدرب عليها يف املنزل , مث ميليها عليه يف  اليعطي املعلم عدًدا من  -

 ( 1)  اليوم التال .

, فإذا كان  الطالب على هذا اهلدف من خالل وسائل تعليمية متعددة , تكون طريقة تدريس و 
وكذلك بلون معني , حرف  الطالب الجييد التفريق بني بعض احلروف فإن املعلم يقوم بكتابة كل

خدام الربوجكرت , ووضع الكلمة املشروحة خالل الدرس يف أوراق خارجية مع ترك بعض  ستإ
, وال ي غِفل املعلم جانب اإلستمداد من نقاط القوة وتقوية نقاط الضعف هبا عند   الكلمات انقصة

ه  قرأ اجلملة مث إمساعوهو ياإلستطاعة , فبهذا املثال قد يستخدم املعلم وسيلة تسجيل صوت الطالب 
فإن إحدى نقاط القوة اليت آ ستخدمت خالل األمثلة  ا سبقوكمصوته وإستخراج اخلطأ إن و جد , 

 هي قوة الذاكرة السمعية لديه . 

أن حتتوي القطعة الورقية األوىل على كلمة املدينة , والقطعة الورقية الثانية فارغة , والقطعة الورقية  ثل م
وي على كلمة طيبة , والقطعة الورقية  تقطعة الورقية الرابعة حتالوي على حرف اجلر هي , و تالثالثة حت

 . وترتب ترتيًبا عشوائًيا اخلامسة فارغة ,

_________________________________________________  
 .    https://noor.moe.gov.sa/Noor/login.aspx:,نظام نورخطوات اإلسرتاتيجية مرجع سابق,(  1)

https://noor.moe.gov.sa/Noor/login.aspx
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الطالب برتتيب اجلملة على لوح من الفلني من خالل تثبيت الكلمة األوىل   عند ّناية الشرح يبدأمث
وعند  ,  اليت تليها وهكذالمة لكامث تثبيت وتثبيتها , صة مث كتابة الكلمة الناق,  من اجلملة بدبوس

 إنتهاء الطالب من اهلدف وإمتام مجيع املهام ي عزز إما لفظًيا أو معنواًي حسب احلاجة . 

 صفييم هدف تدريسي أسبوعي م طبق من ِقبل الباحثة على طالبة صعوابت تعلم يف الوهذا مثال لتق
 : الثاين اإلبتدائي

(1) . 

فإن  فرط احلركة ديل السلوك , فمثاًل إذا كان التلميذ يعاين تعى املعلم عدم إغفال جانب وجيب عل  
لتعديل سلوك التلميذ من خالل :  البد أن يتخذ اإلجراءات الالزمة خالل إعطائه للدروس من املعلم 

الكتابة  تفعيل احلركة اجلسدية إلستغالهلا يف الدرس كأن يطلب منه الكتابة على السبورة بداًل من 
كرسي , وإستغالل حركته برتتيب الصف بعد اإلنتهاء من الدرس بداًل من العلى ابب الصف أو 

زيزه كأن يعلمه األسبوع األول اجللوس اثبًتا ملدة  بعثرته , وتعليمه طريقة اجللوس الصحيحة وي تِبع ها بتع
ة دقائق  مس ي واملعنوي عند إمتام اخلمخسة دقائق مع إعطائه التعزيز اإلجيايب وابلتنويع بني التعزيز اللفظ

     ك لها , مث األسبوع الثاين يزيد املدة إىل سبعة دقايق وهكذا .

 

 ________________________________________________ 
 .   https://noor.moe.gov.sa/Noor/login.aspx ,نظام نور:قييم اهلدف التدريسي ,تق مرجع ساب(1)

https://noor.moe.gov.sa/Noor/login.aspx
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ينتهي خالل يوم وليلة , وإمنا يستغرق وقًتا طوياًل   وجيدر الذكر أبن تشخيص ذوي صعوابت التعلم ال
إستبعاد اإلعاقات األخرى مابني املالحظة ودراسة احلالة واإلختبارات واملقاييس والتأكد من صحتها و 

ن والدالل وضعف الطالب الذي ي عزى إىل قلة إهتمام األهل  ديرجية أيًضا كإنفصال الوالواملعيقات اخلا
 .ومعلم الصف العادي وما إىل ذلك 

أن الرتبية والتعليم ي كسبان    هضع نصب عينييلتحلي ابلصرب وإخالص العمل هلل وحده , وأن  ااملعلم    علىف
ل  مهمن تعلي جيعلا أن  إلنسان عقاًل وخ ل قا , فإم  ا فيكونوا ص ن اًعا للتاريخ    هلعقل تالميذ  عةقوة مبد  هوبذ 

ع النفس البشرية زاًدا ي ساند العقل مبا عل من د ف  جيا أن ي , وإم  لة فيكون الرتدِّ عله قوًة معطِّ جيا أن وإم  
 ( 1)من هذا الزاد قلًقا وخوفًا ومهّا.   علجيينطوي عليه من قوة وسعادة وإما أن 

هم يف تركيب القشرة وى إختالفء سِ بشيبقية التالميذ  ي صعوابت التعلم الخيتلفون عن  ال ننسى أن ذو ف
,   وغريهات احل ِسن , واإلبداع يف الرسم ّنم قد ميتلكون مواهب الميتلكها الكثري كالصو , وأالدماغية 

من  ل  م  ع   ند هللا سبحانه اليضيع  نهم قبل مساِوئ هم , فعتشف حماسِ ة األمل هلم , وإككن أنت ش عل ف  
 . وأتقنه  هفأحسن عماًل  ِمل  ع  

 

 

 

 

 

 

 
 . 5ي,صأنظر,أخالقيات مهنة التعلم العام يف نظام التعليم السعودي,أ.د.محدان بن أمحد الغامد(1)  
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 اخلامتة :

العلم  مةسّخران خلدسّخر لنا سبل العلم و ي وهبنا عقاًل وفكرًا وكماال , احلمدهلل الذي لذاحلمدهلل ا
احلمدهلل الذي وهبنا خ ل ًقا نتحلى هبا يف تعليمنا ,  والتعليم , احلمدهلل محًدا كثريًا طيًبا مبارًكا فيه , 

 . يفه ثقتاج إىل حبنا لتعليمه وتوصربًا على من ُيتاج إىل صربان , وحًبا ملن ُي

كم رِفًقا , فاهلل سبحانه وتعاىل وهبكم من زينة احلياة الدنيا وِخلفًة لكم يف وصيكم أببنائِ أ -
على اآلخرة مايتمناه الكثري من البشر , فال هتدروا ثقتهم أبنفسهم ومجال روحهم بتذمركم 

كل ِطفل لنا بشر سواًء إتصفنا بكمال اخل ل ق أم مل نتصف بذلك , ف  فكماخلقهم هللا عليه , 
فيه عند والدته وعند جناحه وعند إجنازه , فال تكون اإلعاقة املولود هبا هي  يستحق الفرحة 

 سبب للتفريق بينه وبني إخوته , كونوا هلم نورًا يكونوا لكم ب صرية.  
خصائِيات , أنتم القدوة , وأنتم حبل  وأعلمني ومعلمات وأخصائيني من م أوصي زمالئي -

بيه بعد هللا   , أخلصوا أعمالكم ونواايكم , فعند هللا  األمل الذي يتمسك به الطفل وحم 
 اليضيع عمل عامٍل منكم إن كان خريًا فخري , وإن كان شرًا فشر . 

 ن من حنمل الرسالة , وحننقادر على تثقيف اجملتمع من حوله بفعل ذلك , فنحكل   أوصي -
 ن جيب علينا إيصاهلا على أكمل صورة .  م

سبحانه وتعاىل يف خلقه شؤون , فاألمور ليست دائًما  أوصيكم مبن حولكم خريًا ورِفقا , فلل ه  -
كما تبدو عليه , فمن أ صيب ابإلعاقة اخلفية ليس كمن خ ِلق  سليما , وإن كانوا يتفقون 

فاهلل سبحانه وتعاىل جعل بيننا فروقًا , ي إىل سالمتهم من كل آفة مجيعهم ابملظهر الذي يوح 
ماغ , ومنها مايكون جمرد إختالف يف لون البشرة  عديدة منها مايكون إختالفًا يف ِخلقة الد

 اليؤثر على أي كائٍن كان . 

ن  بفضٍل منه سبحانه وتعاىل مت البحث , فما كان من صواب فمن هللا وحده سبحانه وما كان مو 
واحلمدهلل رب العاملني وصلِّ اللهم وسلم وابرك على نبينا حممد  , طان شيخطٍأ وزلل فمن نفسي وال
 صحبه أمجعني , ومن تبعهم إبحساٍن إىل يوم الدين , آمني . وعلى آله و 
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 فهرس املراجع واملصادر  

 الكتب احلديثة :   ❖
د  السعودي,أ.د.محدان بن أمحأخالقيات مهنة التعليم العام يف نظام التعليم  -1

 ه .1435,,)ط:الثانية(الغامدي,مكتبة الرشد,الرايض
جمال الرتبية اخلاصة:دليل املعلمني,أ.د.صاحل عبدهللا  الربانمج الرتبوي الفردي يف   -2

 ه .1430,,)ط:اخلامسة(هارون,دار الزهراء,الرايض
ل صعوابت ه (,دراسة حالة يف جما1437ط:األوىل,)وآخرون؛خصاونة,د.حممد أمحد -3

 عّمان. -,اململكة األردنية اهلامشيةكرالتعّلم,دار الف
.زيدان أمحد  دصعوابت التعلم األكادميية والنمائية,كريك وكالفانت,ترمجة  -4

 .ه 1405.عبدالعزيز السرطاوي,مكتبة الصفحات الذهبية,الرايض,دالسرطاوي,
عد أبو نيان,دار  صعوابت التعلم طرق التدريس واإلسرتاتيجيات املعرفية,د.إبراهيم س -5

 ه .1436,لثة(,)ط :الثاول للنشر والتوزيع,الرايضلدالناشر ا
صعوابت التعلم النمائية بني النظرية والتطبيق,د.يسري أمحد سيد عيسى,دار   -6

 ه .1432, ,)ط:الثالثة(الزهراء,الرايض
 املوسوعات واملعاجم :   ❖

سة الرسالة للطباعة  القاموس احمليط,جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آابدّي,مؤس -7
 ه .1426لبنان,)ط:الثامنة(,-بريوت ر,والنش 

 ملواقع اإللكرتونية :  ا  ❖
 موقع موضوع,أسباب صعوابت التعلم,إسالم الزبون, -8

https://mawdoo3.com/_#أسباب_صعوابت_التعلم.   . 
 ,علم,عال عبيات,موقع موضوعصفات أطفال صعوابت الت  -9

https://mawdoo3.com/صفات_أطفال_صعوابت_التعلم   . 
 https://www.new-,سلكسيا,احلسني أوابري,موقع تعليم جديديالد-ماهو عسر القراءة -10

.comuced/الديسلكسيا- القراءة- عسر- هو- ما     . 

https://mawdoo3.com/أسباب_صعوبات_التعلم#_
https://mawdoo3.com/صفات_أطفال_صعوبات_التعلم
https://www.new-educ.com/ما-هو-عسر-القراءة-الديسلكسيا
https://www.new-educ.com/ما-هو-عسر-القراءة-الديسلكسيا
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 ,educapsyصعوابت التعبري الكتايب,أ.د.علي تعوينات,موقع  -11
45#-ecrite-expression-http://educapsy.com/blog/difficultes    . 

 نة شروق مهدي السلمي,دو شخيص ذوي صعوابت التعلم,مت -12

https://shosh94.blogspot.com/   . 

 .    https://noor.moe.gov.sa/Noor/login.aspxنظام نور, ,خطوات اإلسرتاتيجية -13

 .    https://noor.moe.gov.sa/Noor/login.aspxر,تقييم اهلدف التدريسي,نظام نو  -14

 اخلطة الرتبوية الفردية,نظام نور -15

https://drive.google.com/file/d/0B4zSJy8R5MRQbHRic0M5QUZrXzg/view   . 

16-  

 اإلختبارات :  ❖
 اإلختبار النمائي,دعوجي,رحاب عادل؛اجلهين,لينه عطاهللا.  -17
 املعتمد من وزارة التعليم,نظام نور, اإلختبار التشخيصي -18

https://departments.moe.gov.sa/EducationAgency/RelatedDepartments/boysSpecialEducati
cumentson/Products/Do/للمعلمني 20%التشخيصية20%االختبارات.pdf  . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://educapsy.com/blog/difficultes-expression-ecrite-45
https://shosh94.blogspot.com/
https://shosh94.blogspot.com/
https://shosh94.blogspot.com/
https://noor.moe.gov.sa/Noor/login.aspx
https://noor.moe.gov.sa/Noor/login.aspx
https://drive.google.com/file/d/0B4zSJy8R5MRQbHRic0M5QUZrXzg/view
https://departments.moe.gov.sa/EducationAgency/RelatedDepartments/boysSpecialEducation/Products/Documents/الاختبارات%20التشخيصية%20للمعلمين.pdf
https://departments.moe.gov.sa/EducationAgency/RelatedDepartments/boysSpecialEducation/Products/Documents/الاختبارات%20التشخيصية%20للمعلمين.pdf
https://departments.moe.gov.sa/EducationAgency/RelatedDepartments/boysSpecialEducation/Products/Documents/الاختبارات%20التشخيصية%20للمعلمين.pdf
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 رس املوضوعات فه
 ( 1.....)...........................................................وتقدير شكر

 ( 2.................).......... ..إهداء.......................................... 
 ( 3..............)........ ................................................ مةاملقد

 ( 5...........).......... .التمهيد...............................................
 ( 7.)........ ........................ .......ية: صعوابت التعلم النمائ األولاملبحث 

 ( 8.......)...سباب صعوابت التعلم النمائية ......................املطلب األول : أ
 ( 9....). . .خصائص صعوابت التعلم النمائية ....................... املطلب الثاين :

 (12....).م األكادميية .............................. املبحث الثاين : صعوابت التعل 
 ( 13..). . لتعلم األكادميية ........................املطلب األول : أسباب صعوابت ا

 ( 14.).. األكادميية .......................  صعوابت التعلم  خصائصاملطلب الثاين : 
 ( 17).....ذوي صعوابت التعلماملبحث الثالث : الطرق واألساليب التدريسية العالجية ل

 ( 25................................................).اخلامتة ...................
 (26فهرس املراجع واملصادر.....................................................)

 

 


