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َُئت الخدغٍغ :

الخٗغٍف باإلاجلت:
مجلت ٖلمُت صولُت مدىمت جهضع ً
صوعٍا ًٖ مغهؼ
ظُل البدض الٗلمي حٗجى بالضعاؾاث ؤلاوؿاهُت
والاظخماُٖت ،بةقغاف َُئت جدغٍغ مكيلت مً
ؤؾاجظة وباخشحن وَُئت ٖلمُت جخإلف مً هسبت مً
الباخشحن وَُئت جدىُم جدكيل صوعٍا في ول ٖضص.
اَخماماث اإلاجلت و ؤبٗاصَا:
مجلت ظُل الٗلىم ؤلاوؿاهُت والاظخماُٖت ٖباعة ًٖ

ؤ.ص ٖانم شخاصة ٖلي(الجامٗت ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت،مالحزًا).
ص.صبِل فاجذ (ظامٗت  8ماي ،1945كاإلات،الجؼاثغ).
ؤ.م.ص فلُذ مًخي ؤخمض الؿامغاجي (ظامٗت اإلاضًىت الٗاإلاُت،مالحزًا).
ص.ؾامُت ابغَٗم(ظامٗت الٗغبي بً مهُضي،ؤم البىاقي،الجؼاثغ).
ؤ.م.ص الؿُض مدمض ؾالم ؾالم الٗىض ي (ظامٗت اإلاضًىت الٗاإلاُت،مالحزًا).
ص.عيىان قافى(ظامٗت الكهُض ّ
خمه لخًغ،الىاصي،الجؼاثغ).

عثِـ اللجىت الٗلمُت :ؤ.صٖ.لي نبا( ٙظامٗت كؿىُُىت ،2الجؼاثغ).

مجلت مخٗضصة الخسههاث ،حؿتهضف وكغ

اللجىت الٗلمُت:

اإلالاالث طاث اللُمت الٗلمُت الٗالُت في مسخلف

ص.وٗمىوي مغاص (ظامٗت لىهِس ي ٖلي،البلُضة ،2الجؼاثغ).
ص.بغان زًغاء (ظامٗت جبؿت،الجؼاثغ).
ؤ.م.ص صاوص ٖبض اللاصع بًلُٛا(ظامٗت اإلاضًىت الٗاإلاُت،مالحزًا).
ص.بىػٍض مىمجي (ظامٗت مدمض الهضًم بً ًخي ظُجل،الجؼاثغ).
ص .بكغي ؾُٗضي (ظامٗت مىالي اؾماُٖل،اإلاٛغب).
ص.مغاص ٖلت(ظامٗت ػٍان ٖاقىع،الجلفت،الجؼاثغ).
صَُ.ب الُٗاصي(ظامٗت مدمض الخامـ الغباٍ،اإلاٛغب).
ص.ؾاس ي ؾفُان (ظامٗت الُاعف،الجؼاثغ).
ص.جاط الضًً اإلاىاوي(ظامٗت هحرالا،الهىض).

ٖلم الىفـ وٖلىم التربُت وألاعَىفىهُاٖ ،لم

ؤًٖاء لجىت الخدىُم الاؾدكاعٍت لهظا الٗضص :

مجاالث الٗلىم ؤلاوؿاهُت والاظخماُٖت .حٗغى
اإلاجلت ظمُ٘ ملاالتها للٗمىم ٖبر مىكٗها
وهظا مغ٦ؼ ظُل البدض الٗلمي ،م٘ بيافتها
لفهاعؽ ؤٚلب مدغواث البدض الجامُٗت ،بهضف
اإلاؿاَمت في بزغاء مىيىٖاث البدض الٗلمي.
مجاالث اليكغ باإلاجلت:
جيكغ اإلاجلت ألابدار في اإلاجاالث الخالُت:

الاظخمإ ،الفلؿفت

الخاعٍشٖ ،لم اإلاىخباث

والخىزُمٖ ،لىم ؤلاٖالم والاجهاٌٖ ،لم آلازاع.
جيكغ مجلت ظُل الٗلىم ؤلاوؿاهُت والاظخماُٖت
البدىر الٗلمُت ألانُلت للباخشحن في َظٍ
الخسههاث وافت مً صازل الجامٗاث الجؼاثغٍت
ومً زاعط الجؼاثغ مىخىبت باللٛت الٗغبُت ؤو
الفغوؿُت ؤو ؤلاهجلحزًت.

ص .الِؿ٘ خؿً ؤخمض(ظامٗت َغابلـ،لُبُا).
ص .ظمُلت خُضعة (اإلاغهؼ الجامعيٚ،لحزان،الجؼاثغ).
ص .ببغاَُم بؾماُٖل ٖبضٍ مدمض(ظامٗت اإلالً ؾٗىص،اإلاملىت الٗغبُت الؿٗىصًت).
صٚ .اهم ابدؿام (اإلاضعؾت الٗلُا ألؾاجظة الخٗلُم الخىىىلىجي،ؾىُىضة،الجؼاثغ).
ص .نالح الضًً ؤعهُبي(ظامٗت مدمض ألاوٌ،اإلاٛغب).
ص .ؤًمً ٖاًض (ظامٗت اإلاضًىت الٗاإلاُت،مالحزًا).
ص .لُُف هجاح قهُض اللهاب الفخالوي (ظامٗت هغبالء،الٗغاق).
ص .ؾُٗض ٖلي(ظامٗت وٛاوهضًغي،اليامحرون).
ص .ؤؾماء ؾالم ٖلي ٖغٍبي(الجامٗت ألاؾمغٍت،لُبُا).
ؤ .مكاعن ص .ظماٌ الضًً مدمض مؼوى (ظامٗت اإلاضًىت الٗاإلاُت،مالحزًا).

الخضكُم اللٛىي :
ؤ.م.ص.نالح واْم َاصي الٗبُضي (ظامٗت بٛضاص،الٗغاق).
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ج٣بل المظلت ألابدار واإلا٣االث التي جلتزم اإلاىيىُٖت واإلاىهجُت ،وجخىاٞغ ٞيها
ألانالت الٗلمُت والض٢ت والجضًت وجدترم ٢ىاٖض اليكغ الخالُت :

ؤن ًىىن البدض اإلالضم يمً اإلاىيىٖاث التي حٗجى اإلاجلت بيكغَا.
ؤال ًىىن البدض كض وكغ ؤو كضم لليكغ ألي مجلت  ،ؤو ماجمغ في الىكذ هفؿه  ،وٍخدمل الباخض وامل
اإلاؿاولُت في خاٌ اهدكاف بإن مؿاَمخه ميكىعة ؤو مٗغويت لليكغ.
ؤن جدخىي الهفدت ألاولى مً البدض ٖلى:
 ٖىىان البدض.َّ
الٗلمُت ،والجامٗت التي ًيخمي بليها.
 اؾم الباخض وصعظخه البرًض ؤلالىترووي للباخض.َّ
 ملخو للضعاؾت في خضوص  150ولمت وبذجم زِ .12 اليلماث اإلافخاخُت بٗض اإلالخو.ؤن جىىن البدىر اإلالضمت بةخضي اللٛاث الخالُت :الٗغبُت ،الفغوؿُت وؤلاهجلحزًت
ؤن ال َد
ًؼٍض ٖضص نفداث البدض ٖلى ( )20نفدت بما في طلً ألاقياٌ والغؾىماث واإلاغاظ٘ والجضاوٌ
واإلاالخم.
ُث
َد
البدض ً
َّ
ؤن ًىىن
وؤلامالثُت.
ألازُاء اللٛىٍت والىدىٍت
زالُا ِمم َدً
ِم
وؤحجامها ٖلى الىدى آلاحي:
ؤن ًلتزم الباخض بالخُىٍ
ِم
 اللٛت الٗغبُت :هىٕ الخِ ( )Traditional Arabicوحجم الخِ ( )16في اإلاتن  ،وفي الهامل هفـ الخِ م٘حجم (.)12
 اللٛت ألاظىبُت :هىٕ الخِ (  ) Times New Romanوحجم الخِ ( )14في اإلاتن ،وفي الهامل هفـ الخِ م٘حجم (.)10
 جىخب الٗىاوًٍ الغثِؿُت والفغُٖت للفلغاث بذجم  16هلُت مشلها مشل الىو الغثِس ي لىً م٘ جطخُمالخِ.
ؤن جىخب الخىاش ي بكيل هٓامي خؿب قغوٍ بغهامج  Microsoft Wordفي نهاًت ول نفدت.
ؤن ًغفم ناخب البدض حٗغٍفا مسخهغا بىفؿه ووكاَه الٗلمي والشلافي.
ٖىض بعؾاٌ الباخض إلاكاعهخه ٖبر البرًض الالىترووي ،ؾِؿخلبل مباقغة عؾالت بقٗاع بظلً .
جسً٘ ول ألابدار اإلالضمت للمجلت لللغاءة والخدىُم مً كبل لجىت مسخهت وٍللى البدض اللبىٌ النهاجي
بٗض ؤن ًجغي الباخض الخٗضًالث التي ًُلبها اإلادىمىن.
ال جلتزم اإلاجلت بيكغ ول ما ًغؾل بليها .

ً
جغؾل اإلاؿاَماث بهُٛت الىتروهُت خهغا ٖلى ٖىىان اإلاجلت:
social@jilrc-magazines.com
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الفهغؽ
الهفدت
 الافخخاخُت.
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 نٗىباث الخٗلم:بحن اإلافهىم وألاؾباب ص.بدغي نابغ• ؤ.زغمىف مجى /ظامٗت مدمض إلاحن
صباٚحن،ؾُُف،02الجؼاثغ.
 همىطط الاؾخجابت للخضزل لظوي نٗىباث الخٗلم:آلُاث الخدضًض والدصخُو ؤ.ػٍاص عقُض/ظامٗت
الىاصي،الجؼاثغ.
 نٗىباث الخٗلم و اإلاهاعاث الاظخماُٖت ص.بً زلُفت فاَُمت/اإلاغهؼ الجامعي ٚلحزان،الجؼاثغ.
ًّ
صعاؾُا وطوي نٗىباث حٗلم الغٍايُاث مً
 صعاؾت ملاعهت لضافُٗت ؤلاهجاػ بحن الخالمُظ اإلاخفىكحن
جالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت ببٌٗ اإلاضاعؽ الابخضاثُت  -بمضًىت اإلاؿُلت-ؤ.ؾُٗضة لعجاٌ/ظامٗت
اإلاؿُلت،الجؼاثغ.
ّ
 ؤزغ ايُغاباث الىُم ٖلى ٖملُت الخٗلم -الدصخُو و الٗالط -خمىم مغٍمَ،البت صهخىعاٍ ظامٗت
ؤبي بىغ بللاًض،جلمؿان،الجؼاثغ.
 الخمشالث الاظخماُٖت لٗؿغ اللغاءة لضي فئت اإلاٗلمحن ص.عايُت َاقمت/ظامٗت ؤبي بىغ
بللاًض،جلمؿان،الجؼاثغ.
 اإلاكىالث الؿلىهُت لضي طوي نٗىباث الخٗلم ألاواصًمُت وخاظاتهم ؤلاعقاصًت ؤ.ؾماح بكلت/ظامٗت
الخاط لخًغ،باجىت،الجؼاثغ.
 الىفالت الىفؿُت و ألاعَىفىهُت لظوي ٖؿغ الىخابت مً جالمُظ الؿىت الغابٗت ابخضاجي ص.ؾٗاص
خكاوي•ص.قهغػاص هىاع/ظامٗت وعكلت،الجؼاثغ.
 نٗىباث الخٗلم في اإلاغخلت الابخضاثُت صعاؾت مُضاهُت باألٚىاَإ.عماييُت ؤخمض•ؤ.ظلُضٌ
ػولُست/ظامٗت ٖماع زلُجي ألاٚىاٍ،الجؼاثغ.
 يٗف اإلاؿخىي الخدهُلي لضي بٌٗ َالب اإلاغخلت الابخضاثُت ( خفغ الباًَ ) اإلاملىت
الٗغبُت الؿٗىصًت في ماصة الغٍايُاث  ،ؤ .بهاء الضًً مدمض مدمض ببغاَُم/ظامٗت اللاَغة،فغٕ
بجي ؾىٍف،مهغ.
 جضوي مؿخىي اللٛت الٗغبُت لضي الُالب الجامعي:ألاؾباب و الخلىٌ ؤ.هؼيهت وَابي/ظامٗت البلُضة
،2الجؼاثغ.
 البىاء الىفس ي ألَفاٌ الضٌؿلىؿُا  -صعاؾت مُضاهُت ٖلى ُٖىت مً جالمُظ الؿىت الخامؿت ابخضاجي
بىالًت اإلاؿُلت  -ص.ػكٗاع فخخي• ؤ.كاصعي ببغاَُم/ظامٗت الجؼاثغ.2
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ً
صعاؾُا وهُفُت الخٗامل مٗها
 صعاؾت جدلُلُت للٗىامل اإلاضعؾُت التي جاصي بلى جإزغ الخالمُظ
ص.مىهىعي مهُفى/ظامٗت وَغان،2الجؼاثغ.
ً
همىطظا -ؤ.بدغة
ٖ ؿغ اللغاءة وٖالكخه بالخدهُل الضعاس ي ٖىض الخالمُظ  -الؿىت الشاهُت ابخضاجي
هغٍمت /ظامٗت وَغان، 2الجؼاثغ.
 اإلاؿخىي الترهُبي ٖىض طوي ؤلاٖاكت الؿمُٗت  -صعاؾت مُضاهُت -صٖ.ىٍلب فخُدت/ظامٗت
مٗؿىغ،الجؼاثغ.
 الفهم اللغاجي اإلاُخامٗغفي وٖالكخه بالظاهغة الٗاملت لضي جالمُظ الؿىت الخامؿت ابخضاجي اإلاٗؿغًٍ
ً
كغاثُا -صعاؾت مُضاهُت في بٌٗ مضاعؽ بلضًت ألاٚىاٍ  -ص.مدمض بىفاجذ•ؤ.ؤخمض بً ِٖس ى/ظامٗت
ٖماع زلُجي،ألاٚىاٍ،الجؼاثغ.
 ؤلاعقاص ألاؾغي آلباءألاَفاٌ طوي نٗىباث الخٗلم ؤ.بىٚاػي هغٍمت•ؤٖ.غٍبي ؾُٗضة/ظامٗت 8
،1945كاإلات.
ماي
 واك٘ الخىفل باإلاىَىبحن طوي نٗىباث الخٗلم مً وظهت هٓغ مؿدكاعي الخىظُه مضًىت جلمؿان
ً
ؤهمىطظا-
وباجىت –
 ؤ.بً ًخي فغح•ؤ.بً نالر َضاًت/ظامٗت ؤبي بىغ بللاًض،جلمؿان،الجؼاثغ.
 اإلادياث الدصخُهُت اإلاخهلت بهٗىباث الخٗلم لضي ألاَفاٌ اإلاىَىبحن (صعاؾت خالت) ؤٚ.غٍب
مسخاع•ؤٚ.غٍب الىٗاؽ/ظامٗت الجلفت،الجؼاثغ.
 جإزحر الخجل الاظخماعي ٖلى الخدهُل الضعاس ي لؤلَفاٌ مً طوي نٗىباث الخٗلم ألاواصًمُت "صعاؾت
مُضاهُت ٖلى ُٖىت مً الخالمُظ في اإلاغخلت الابخضاثُت" ؤ.خؿِىت بً عكُت،ظامٗت كؿىُُىت،3الجؼاثغ.
ملاالث باللٛاث ألاظىبُت
Enseigner le français en classe Avec des Manuels d’étude ou Sans ? Un outil d’apprentissage ou un
م.ص.بًىاؽ ؾالم ابغاَُم/الجامٗت اإلاؿدىهغٍت،الٗغاق carcan :
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ؤلافخخاخُت
الخمض هلل الظي ؤوٗم ٖلُىا وجىغم وزهىا بإهبر فًل ومٛىم وظٗلىا مً ؤمت
ؾُض اإلاغؾلحن وزاجم الىبُحن ؾُضها ومىالها مدمض نلى هللا ٖلُه وآله وصخبه
وؾلم ،ؤما بٗض:
هً٘ الُىم بحن ؤًضًىم الٗضص "الخام" الؿاب٘ ٖكغ والشامً الٗكغ مً مجلت
ً
ً
"ظُل الٗلىم ؤلاوؿاهُت والاظخماُٖت" ،اللظان ٌٗالجان كًُت ٖهغٍت بالٛت
ألاَمُت ؤال وهي "نٗىباث الخٗلم"،خُض ٌٗخبر مجاٌ نٗىباث الخٗلم بهفت
ٖامت مجاٌ بدض وظضاٌ وصعاؾت إلاا له مً ؤَمية جُبُلُت في مسخلف اإلاجاالث،
ً
ً
ً
ؾىاء واهذ الهٗىباث ؤواصًمُت ؤو هماثُت .
اإلالهض ألاؾاس ي لخىاوٌ َظا اإلاىيىٕ َى فخذ اإلاجاٌ لجمُ٘ الباخشحن إلَالق
ً
ً
ً
ً
الٗىان إلبضاٖاتهم خىٌ َظٍ اللًُت التي جخُلب كضعة جدلُلُت ٖالُت وزلافت
ً
ً
ً
ً
جغبىٍت بًجابُت واعجباَا مخِىا بالىاقٕ اإلاِٗل ،فاالزخالف مً بِئت ألزغي في
مجاٌ الخٗلم -بِئت الضوٌ اإلاخلضمت مسخلفت ٖلى بِئت صوٌ الٗالم الشالضً -فغػ
الٗضًض مً اإلاكاول واإلاٗىكاث الخٗلُمُت التي ًلؼمها بؾتراجُجُت مخياملت كابلت
للخدلُم مالثمت للُم وهابٗت مً مكاول جلً البِئت ،فٗملُت الىمظظت في
ً
ؾىاء مً هاخُت
الخٗلم ؤمغ ال ًفي بالٛغى وطلً عاظ٘ لُبُٗت ول بِئت حٗلُمُت
َبُٗت اإلاٗلم ؤو اإلاخٗلم ؤو اإلاىهج اإلاضعؽ.
ً
ًلضم َظا ؤلانضاع الخام ظملت مً الضعاؾاث خىٌ مىيىٕ نٗىباث الخٗلم،
مفهىمهاٖ ،ىاملها ،حصخُهها وٖالظها.

عثِـ الخدغٍغ  /ؤ .ظماٌ بلبياي
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جسلي ؤؾغة جدغٍغ اإلاجلت مؿاولُتها ًٖ ؤي اهتهان لخلىق اإلالىُت الفىغٍت
ال حٗبر آلاعاء الىاعصة في َظا الٗضص بالًغوعة ًٖ عؤي بصاعة اإلاغهؼ
ظمُ٘ الخلىق مدفىْت لمعهؼ ظُل البدض الٗلمي © 2016
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نٗىباث الخٗلم :بحن اإلافهىم وألاؾباب
ص.بدغي نابغ/ظامٗت مدمض إلاحن صباٚحن،ؾُُف 02ؤ.زغمىف مجى/ظامٗت مدمض إلاحن صباٚحن،ؾُُف02
ملخو:
ًة
حٗض نٗىباث الخٗلم مً بحن اإلاىايُ٘ اإلادكاب٨ت في ٖلم الىٟـ زانت وؤجها جهلذ مً مُاصًً وبزخهاناث ٦شحرة
وَى ما ظٗل جدضًض مٟهىم ص ٤ُ٢وقامل لهٗىباث الخٗلم ً٩ىن مً الهٗىبت التي ًضع٦ها الباخشحن زال ٫بظغاء
صعاؾاتهم اإلاُضاهُت والخُبُُ٣ت في َظا اإلاجا ،٫لظا ٣ٞض ظاء م٣الىا الخالي مً ؤظل مداولت ؤلاقاعة ٦مضزل جمهُضي
لهٗىباث الخٗلم مً هاخُت ؤلاق٩ا ٫في جدضًض اإلاٟهىم و٦ظا الخيىىٍه ببٌٗ اإلاهُلخاث طاث الهلت بهٗىباث
الخٗلم و ٦ظا ؤَم الخىهيُٟاث لهٗىباث الخٗلم وزهاثو طوي نٗىباث الخٗلم بياٞت ألَم ألاؾباب التي ًم ً٨ؤن
جاصي بلى ْهىع نٗىباث الخٗلم.
اليلماث اإلافخاخُت :نٗىباث الخٗلم ،الخيُهٟاث ،السهاثو ،ألاؾباب.
ملضمت:
بالغٚم مً جىاٞغ الترار الىٓغي الظي ٦خب خى ٫نٗىباث الخٗلم بال ؤن َظا اإلاهُلر ولٛاًت الُىم ال ًؼا ٫مدل
لبـ وبق٩ا ٫في ْل حٗضص الضعاؾاث وألابدار التي حٗجى بضعاؾت نٗىباث الخٗلم ،وبن ٧ان ٌٗاب ٖلى بٌٗ
الضعاؾاث ؤجها بَخمذ بضعاؾت ألاَٟا ٫الٗاصًحن ٞةهه وجبٗا للخُىعاث الخانلت بججهذ بٌٗ الضعاؾاث لخ٣صخي
وصعاؾت نٗىباث الخٗلم وطل ٪مً مىُل٣اث مسخلٟت ومً مجاالث ٦شحرة بضاًت بمٗغٞت ألاؾباب اإلااصًت بليها في ْل
ٖضم وظىص ؤي بج٣اٖ ١لى ؤؾباب مٗىُت وص٣ُ٢ت جاصي لهٗىباث الخٗلم مهما ٧ان هىٖها ،لظا ٞةهه مً ألاَمُت
ال٣هىي ؤن هدىاو ٫مىيىٖا عٚم ال٨خاباث ال٨شحرة ٖلُه بال ؤهه ًب٣ى مىيىٖا ٢ابال للخىاو ٫مً ػواًاٍ اإلاسخلٟت.
وحٗض ٞئت طوي نٗىباث الخٗلم مً ؤ٦ثر ٞئاث التربُت السانت بهدكاعا وؤ٦ثرَا بؾخُ٣ابا ألهٓاع الٗضًض مً الٗلماء
والباخشحن في اإلاجاالث اإلاسخلٟت(الُب ،وٖلم والىٟـ والتربُت ،وٖلم ؤلاظخمإ ،)...وَٗض َظا ؤلاَخمام بوٗ٩اؾا لسُىعة
َظٍ الٟئت ،خُض حك٩ل قغٍدت ٦بحرة جٟى٧ ١ل ٞئاث التربُت السانت باإلياٞت بلى ؤلاً٣إ الؿغَ٘ في ٖملُاث ال٨ك٠
والدصسُو والخضزالث الٗالظُت اإلاغجبُت بها ( ).
ولٗل ؤَمُت اإلاىيىٕ ج٨مً في الٗضص الهاثل مً الخالمُظ الظًً ٌٗاهىن مً نٗىباث الخٗلم ٖلى مسخل ٠اإلاؿخىٍاث
في ألاَىاع الخٗلُمت ما ًجٗل جىاوَ ٫ظا اإلاىيىٕ مً الًغوعة ؤن هىلُه الٗىاًت إلاا له مً جإزحراث ٖلى ؾلىُ٦اث
( )

زلمود عوض اهلل سامل " :صعوبات التعلم بين الواقع والمأمول " ،ادلؤدتر العلمي األول ،كلية الرتبية ،جامعة بنها،2007 ،القليوبية،

مصر ،ص.2
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ألاَٟا ٫الظًً ٌٗاهىن مً نٗىباث الخٗلم و٦ظا ٖلى هٟؿُتهم وشسهُتهم ،لظا ؾىدىاو٦ ٫مضزل جمهُضي نٗىباث
الخٗلم وبٌٗ اإلاٟاَُم اإلاخٗل٣ت به بياٞت لخهيُٟاث نٗىباث الخٗلم وزهاثو طوي نٗىباث الخٗلم.
 .1مفهىم نٗىباث الخٗلم:
ؤصي حٗضص الضعاؾاث التي زايذ في مىيىٕ نٗىباث الخٗلم بلى بغوػ الٗضًض مً الخٗاعٍ ٠جبٗا إلا٣اعباث مسخلٟت
جىىٖذ و٣ٞا لؤلَضا ٝالتي خضصث ٦ةَاع لهظٍ الضعاؾت مً ظهت ومً ظهت ؤزغي إلاُضان جسهو ؤصخاب َظٍ
الضعاؾاث ،و٢ض نبذ مسخل ٠الخٗاعٍ ٠في ق ٤جغوبىي ؤو هٟسخي ؤو ِٞؿُىلىجي ؤو َبي.
ٞبالغٚم مً ج٣بل َظا اإلاهُلر  -نٗىباث الخٗلم -بظخماُٖا م٣اعهت بمهُلر الخسل ٠الٗ٣لي بال ؤهه ال ًىظض حٗغٍ٠
ٖملي مدضص لهظا اإلاهُلرٞ ،مىظ مداولت هحرن( )Kirk,1962وي٘ حٗغٍ ٠لهٗىباث الخٗلم وختى الان ،وال جؼاَ ٫ظٍ
بخضي الً٣اًا الهامت في خ٣ل نٗىباث الخٗلم( ).
وحكحر نٗىباث الخٗلم "بلى مجمىٖت مخىىٖت مً ؤلايُغاباث الخِخازغ ٖلى ب٦دؿاب وإلخخٟاّ بٟهم ؤو جىُٓم ؤو
بؾخسضام اإلاٗلىماث اللُٟٓت و /ؤو ٚحر اللُٟٓتَ ،ظٍ ؤلايُغاباث جيخج ًٖ يٗ ٠في واخض ؤو ؤ٦ثر مً الٗملُاث
الىٟؿُت اإلاغجبُت بخٗلم ،وجتراوح نٗىباث الخٗلم وجخضازل صاثما م٘ خُاػة وبؾخٗما ٫واخض ؤو ؤ٦ثر مً اإلاهاعاث
الهامت الخالُت:
 اللٛت الكٟهُت(ٖلى ؾبُل اإلاشا ٫ؤلاؾخمإ والخدضر والٟهم). ال٣غاءة(ٖلى ؾبُل اإلاشا ٫ال ٪ٟوالٟهم). اللٛت اإلا٨خىبت(ٖلى ؾبُل اإلاشا ٫ؤلامالء ،الخٗبحر ال٨خابي). الغٍايُاث(ٖلى ؾبُل اإلاشا ٫الخؿاب وخل اإلاك٨الث( ).٦ما حكحر ؤًًا نٗىباث الخٗلم بلى "ٖضص مً الٓغو ٝالتي ٢ض جازغ في ؤلاؾدُٗاب ؤو الخىُٓم ؤو ؤلاخخٟاّ ؤو ٞهم ؤو
بؾخسضام اإلاٗلىماث اللُٟٓت ؤو ٚحر اللُٟٓتَ ،ظٍ ؤلايُغاباث جازغ في الخٗلم لضي ألاٞغاص الظًً ًٓهغون زال ٝطل٪
مخىؾِ ٖلى ألا٢ل في ال٣ضعاث الالػمت للخ٨ٟحر و/ؤو اإلاىُ ،٤وٖلى َظا الىدى ٞهٗىباث الخٗلُم جسخل ًٖ ٠ؤلاٖا٢ت
ال٨ٟغٍتٞ ،هٗىباث الخٗلم هاججت ًٖ يٗ ٠في ٖملُت واخضة ؤو ؤ٦ثر اإلاغجبُت بالٟهم ؤو الخ٨ٟحر ؤو الخظ٦غ ؤو الخٗلم،
٦ما ؤجها جسخل ٠في قضتها" ( ).
( ) سليمان عبد الواحد يوسف إبراىيم  ":المخ وصعوبات التعلم رؤية في إطار علم النفس العصبي المعرفي " ،مكتبة األصللو مصرية،
القاىرة ،مصر ص.47
)(2

LEARNING DISABILITIES: a new definition, LEARNING DISABILITIES ASSOCIATION
OF ONTARIO , 2 0 0 1, p1.
()2
LEARNING DISABILITIES:Ibid , p6.
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وبالغٚم مً ؤن َىاٖ ٥ضة حٗاعٍ ٠جىاولذ نٗىباث الخٗلم بال ؤجها بج٣ٟذ خى ٫الٗضًض مً الى٣اٍ في حٗغٍ٠
نٗىباث الخٗلُم ؤًً جم ون ٠مسخل ٠اإلآاَغ واإلاد٩اث التي ًم ً٨مً زاللها الخ٨م ٖلى نٗىباث الخٗلم ،ولٗل
الخٗغٍ ٠الظي ٌٗبر ًٖ قمىلُت اإلاٟهىم َى طل ٪الظي ويٗه ؾلُمان ٖبض الىاخض ًىؾ ٠ببغاَُم خى ٫نٗىباث
الخٗلم خحن ؤ٦ض بإجها" مهُلر ٖام ًه ٠مجمىٖت مً ألاٞغاص في ؤي ٖمغ لِؿىا مخجاوؿحن في َبُٗت الهٗىبت ؤو
مٓهغَآً ،هغون جباٖضا واضخا بحن ؤصائهم اإلاخى ٘٢وبحن ؤصائهم الٟٗلي في مجا ٫ؤو ؤ٦ثر مً اإلاجاالث ألا٧اصًمُت ،وعبما
جغظ٘ الهٗىبت لضحهم بلى ؤلايُغاب في وْاث ٠ههٟي اإلاش اإلاٗغُٞت وؤلاهٟٗالُت ،وٍخمخٗىن بمىار ز٣افي بظخماعي
حٗلُمي مٗخض ،٫وال ٌٗاهىن مً ؤي مً ؤلاٖا٢اث اإلاسخلٟت(الٗ٣لُت ،ؤلاهٟٗالُت ،الجؿمُت ،الؿمُٗت ،والبهغٍت)،
وؤًًا ال ٌٗاهىن مً بيُغاباث بهٟٗالُت خاصة ؤو بٖخال ٫نخي ،وؤزحرا هالخٔ ٖليهم بٌٗ السهاثو الؿلىُ٦ت
اإلاكتر٦ت مشل اليكاٍ الخغ٧ي الؼاثض٢ ،هىع ؤلاهدباٍ ،وؤلاخؿاؽ بالضوهُت ،ولظلٞ ٪هم ًدخاظىن بلى َغ ١جضعَـ
مسخلٟت( ).
مً زال ٫ما جم ٖغيه ؾاب٣ا ًدبحن لىا طل ٪ؤلازخال ٝفي جىاو ٫نٗىباث الخٗلم مً ٢بل الباخشحن واإلاهخمحن بهظا
اإلاجا ٫وٍغظ٘ طل ٪لُبُٗت اإلاجا ٫الظي جم ُٞه جىاو ٫نٗىباث الخٗلم وَى ألامغ الظي ب٣ضع ما ؤزغي مجا ٫نٗىباث
الخٗلم بال ؤهه ؤًًا ؾاَم في ٖضم بلىعة مٟهىم مدضص وصً ٤ُ٢م ً٨مً زالله الخ٨م ٖلى الُٟل ؤو الخلمُظ بإهه
ٌٗاوي مً نٗىباث الخٗلم ،لظا ٞةن الدصسُهاث ؤًًا بزخل٦ ٠ما بزخل ٠الٗالط اإلا٣ضم خؿب ٧ل جسهو ولٗل
جٟاٖل ظمُ٘ الخسههاث ومداولت جدضًض مٟهىم ص ٤ُ٢وقامل ؤنبذ ؤ٦ثر مً يغوعة في الى٢ذ الخالي.
 .2نٗىباث الخٗلم وبٌٗ اإلافاَُم ألازغي:
بالىٓغ لٗضم وظىص ؤلاجٟا ١في جدضًض مٟهىم نٗىباث الخٗلم ٣ٞض ظٗله طلً ٪غجبِ بمٟاَُم ؤزغي طاث الهلت مً
ظهت ومً ظهت ؤزغي ٢ض ً ٘٣السلِ بحن نٗىباث الخٗلم وبٌٗ اإلاٟاَُم ال٣غٍبت ؤو اإلاكابهت وؾيكحر ألَم اإلاٟاَُم
مً ٖؿغ ال٣غاءة وزلل الخؿاب وٖؿغ ال٨خابت ومٗالجت الٗؼ الؿمعي والبهغي ُٞما ًإحي( ):
ٖؿغ اللغاءة َ:Dyslexiaى اإلاهُلر الظي ًغجبِ م٘ نٗىباث الخٗلم اإلادضصة في ال٣غاءةٖ ،لى الغٚم مً ؤن مالمذ
نٗىباث الخٗلم في ال٣غاءة جسخل ٠مً شسو آلزغ وحكمل السهاثو اإلاكتر٦ت الخالُت:
 نٗىبت م٘ الىعي ٞىهُمي(ال٣ضعة ٖلى الخ٨ٟحر والٗمل م٘ ألانىاث الٟغصًت في ٧لمت). اإلاٗالجت الهىجُت(ال٨ك ٠والخمُحز بحن ؤلازخالٞاث في الهىجُاث ألنىاث ال٨الم). نٗىباث في ٧ ٪ٞلمت ،الُال٢ت ،ومٗض ٫ال٣غاءة ،الخٟخِذ والهجاء واإلاٟغصاث والٟهم والخٗبحر ال٨خابي. وٖؿغ ال٣غاءة َى ألا٦ثر بهدكاعا ومٗتر ٝبه بك٩ل ظُض مً ألاهىإ الٟغُٖت لهٗىباث الخٗلم اإلادضصة.(

) سليمان عبد الواحد يوسف إبراىيم :ادلرجع السابق ،ص.35

()2

Candace Cortiella;The State of Learning Disabilities,Facts, Trends and Emerging
Issues,Nationak center for learning disabilities, Third Edition, 2014,p3-4.
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زلل الخؿاب َ :Dyscalculiaى اإلاهُلر الظي ًغجبِ م٘ نٗىباث الخٗلم اإلادضصة في الغٍايُاثٖ ،لى الغٚم مً ؤن
مالمذ نٗىباث الخٗلم في الغٍايُاث جسخل ٠مً شسو آلزغ ،وحكمل السهاثو اإلاكتر٦ت الخالُت:
 نٗىبت في الٗض ،وحٗلم خ٣اث ٤ألاٖضاص وبظغاء الخؿاباث الغٍايُت. نٗىبت في الُ٣اؽ ومٗغٞت الى٢ذ ،وٖض الى٣ىص وج٣ضًغ ال٨مُاث. مك٩لت م٘ الغٍايُاث الظَىُت وبؾتراججُاث خل اإلاك٨الث.ٖؿغ الىخابت َ:Dysgraphiaى اإلاهُلر الظي ًغجبِ م٘ نٗىباث الخٗلم اإلادضصة في ال٨خابت ،وٍخم بؾخسضامه
إللخ٣اٍ ٧ل مً الٟٗل اإلااصي لل٨خابت وهىُٖت الخٗبحر ال٨خابي ،وٚالبا ما ًىٓغ إلاالمذ نٗىباث الخٗلم في ال٨خابت مً
ألاٞغاص الظًً ٌٗاهىن ٖؿغ ال٣غاءة وزلل في الخؿاب ،وجسخل ٠مً شسو آلزغ وفي ألاٖماع ومغاخل الىمى اإلاسخلٟت،
وحكمل السهاثو اإلاكتر٦ت الخالُت:
 يُ ،٤خغط ٢ ،بًت ٢لم عنام ،ووي٘ الجؿم. حٗب بؿغٖت ؤزىاء ال٨خابت وججىب ال٨خابت ؤو الغؾم. مك٩لت حكُ٨ل ألاق٩ا ٫و٦ظل ٪الخباٖض ٚحر مخىاؾ٣ت بحن الخغو ٝؤو ال٩لماث. نٗىبت في ٦خابت ؤو عؾم ٖلى زِ ؤو يمً َىامل. مك٩لت جىُٓم ألا٩ٞاع ٖلى الىع.١ مك٩لت مؿاع خ ٟٔألا٩ٞاع اإلا٨خىبت بالٟٗل. نٗىبت م٘ َُ٩ل بىاء الجملت و٢ىاٖض اللٛت. بْهاع ٞجىة ٦بحرة بحن ألا٩ٞاع اإلا٨خىبت والٟهم اإلاشبخت مً زال ٫زُاب.مٗالجت العجؼ الؿمعيَ )or Auditory Processing Disorder( :ى مهُلر ٌؿخسضم لىن ٠يٗ ٠ال٣ضعة ٖلى ٞهم
وبؾخسضام اإلاٗلىماث الؿمُٗت ،وألاٞغاص م٘ َظٍ ألاهىإ مً الهٗىباث في ٦شحر مً ألاخُان ًهاصٞىن مكا٧ل م٘:
 الخمُحز الؿمعي(ال٣ضعة ٖلى اإلاالخٓت وم٣اعهت والخمُحز بحن ألانىاث اإلاخمحزة واإلاىٟهلت في ٧لماث). ال٣ضعة ٖلى بهخ٣اء ألانىاث الهامت مً زلُٟت نازبت. الظا٦غة الؿمُٗت(اإلاُلىباث ٢هحرة آلاظا ،٫وَىٍلت ألاظل إلؾخضٖاء مٗلىمت ٢ضمذ قٟىٍا).الدؿلؿل الؿمعي(ال٣ضعة ٖلى ٞهم وجظ٦غ وجغجِب ألانىاث وال٩لماث).
الهجاء وال٣غاءة والخٗبحر ال٨خابي.
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مٗالجت العجؼ البهغيَ :)or Visual Processing Disorder( :ى مهُلر ٌؿخسضم لىن ٠يٗ ٠في ال٣ضعة ٖلى ٞهم
وبؾخسضام اإلاٗلىماث البهغٍت ،وٍىاظه ألاٞغاص م٘ َظٍ ألاهىإ مً الهٗىباث في ٦شحر مً ألاخُان مكا٧ل م٘:
 الخمُحز البهغي( ال٣ضعة ٖلى مالخٓت وم٣اعهت محزاث مً ٖىانغ مسخلٟت وللخمُحز ٖىهغ واخض مً آزغ). ال٣ضعة ٖلى الخمُحز بحن ق٩ل ؤو خغو ٝاإلاُبىٖت مً زلُٟتها. الدؿلؿل البهغي(ال٣ضعة ٖلى عئٍت وجمُحز وجغجِب الغمىػ ؤو ال٩لماث ؤو الهىع) . الظا٦غة البهغٍت(ال٣ضعة ٖلى ؤلاهسغاٍ في بؾخضٖاء ٢هحرة ألاظل وَىٍلت ألاظل للمٗلىماث البهغٍت). ؤلاٚال ١البهغي(ال٣ضعة ٖلى مٗغٞت ما َى ٧اثً ٖىض اظؼاء مىه  ِ٣ٞمغثُت).مً زالٖ ٫غيىا إلاسخل ٠اإلاٟاَُم طاث الٗال٢ت م٘ نٗىباث الخٗلم هخإ٦ض مً طل ٪ؤلازخال ٝبحن ٧ل مً اإلاٟاَُم
الؿاب٣ت ونٗىباث الخٗلم ،ولٗل مٗغٞت َظٍ اإلاٟاَُم ظض مهم لؤلزهاجي مً ؤظل جدضًض نٗىباث الخٗلم
وحصسُهها بك٩ل واضر وبضون ؤي لبـ ًدخمل ؤن ًُٞ ٘٣ه ألازهاجي ،ؤًً ج٨مً ألاَمُت في الخدضًض الض٤ُ٢
لهٗىباث الخٗلم وؤَم اإلآاَغ التي جبرػ ٖلى طوي نٗىباث الخٗلم واإلاحزاث ألاؾاؾُت التي جمحزَم وججٗل ألازهاجي
ًضع٦ها وَؿخُُ٘ مً زاللها الخٗغٖ ٝليهم.
 .3جهيُفاث نٗىباث الخٗلم:
ألاُ٦ض ؤن َىاٖ ٥ضة جهيُٟاث لهٗىباث الخٗلم و٢ض ؤهخجذ َظٍ الخهيُٟاث الٗضًض مً الضعاؾاث التي ٢ام بها
ٖضة باخشحن في مجاالث مُٗىت ،ومً زال ٫مغاظٗت الترار الىٓغي الظي ٦خب خى ٫نٗىباث الخٗلم هالخٔ ؤن ؤَم
جهيُ ٠لهٗىباث الخٗلم ًهىٟها ٖلى ؤؾاؽ نٗىباث ؤ٧اصًمُت وهماثُت وَى ما ؾىداو ٫ببغاػٍ ُٞما ًلي:
نٗىباث حٗلم هماثُت :وهي جخٗل ٤بىمى ال٣ضعاث الٗ٣لُت والٗملُاث اإلاؿئىلت ًٖ الخىا ٤ٞالضعاسخي للُالب وجىا٣ٞه
الصسصخي وؤلاظخماعي واإلانهي وحكمل نٗىباث(ؤلاهدباٍ ،ؤلاصعا ،٥الخ٨ٟحر ،الخظ٦غ ،خل اإلاك٩لت) ،ومً اإلاالخٔ ؤن
ؤلاهدباٍ َى ؤولى زُىاث الخٗلم وبضوهه ال ًدضر ؤلاصعا ٥وما ًدبٗه مً ٖملُاث ٖ٣لُت ماصاَا في النهاًت الخٗلم وما
ًترجب ٖلى ؤلايُغاب في بخضي جل ٪الٗملُاث مً بهسٟاى مؿخىي الخلمُظ في اإلاىاص الضعاؾُت اإلاغجبُت بال٣غاءة
وال٨خابت وٚحرَا.
نٗىباث حٗلم ؤواصًمُت :وهي حكمل نٗىباث ال٣غاءة وال٨خابت والخؿاب وهي هدُجت ومدهلت لهٗىباث الخٗلم
الىماثُت ؤو ؤن ٖضم ٢ضعة الخلمُظ ٖلى حٗلم جل ٪اإلاىاص ًازغ ٖلى ب٦دؿابه الخٗلم في اإلاغاخل الخٗلُمُت الخالُت"( ).
ومما ًخطر لىا ؤهه جىظض ٖال٢ت بعجباَُت ٢ىٍت بحن نٗىباث الخٗلم الىماثُت ونٗىباث الخٗلم ألا٧اصًمُتٞ ،مشال بطا
عجؼ َٟل ًٖ ال٣غاءة ٦هٗىبت ؤ٧اصًمُت ٢ض ًغظ٘ بلى ٖضم ٢ضعجه ٖلى جغُ٦ب وججمُ٘ ألانىاث في ٧لمت واخضة ؤي
( ) زلمد النويب زلمد علي " :صعوبات التعلم بين المهارات واإلضطرابات" ،ط  ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن،
ص.57
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نٗىباث الخٗلم الىماثُت اإلاخمشلت في يٗ ٠جىلُ ٠ألانىاث هي التي جمى٘ الُٟل مً ال٣غاءة نٗىبت ؤ٧اصًمُت ،وٖلى
طلً ٪م ً٨ال٣ى ٫بإن ؤ٦ثر الخهيُٟاث قُىٖا و٢بىال الُىم بحن اإلاهخمحن واإلاخسههحن في َظا اإلاجاَ ٫ى جهيُ٠
نٗىباث الخٗلم الظي ؤوعصٍ ٦حر ٥و٧الٟاهذ( ).
وبالغٚم مً الخ٣ؿُم الظي ؤقغها بلُه لهٗىباث الخٗلم بال ؤن َىا ٥جهيُٟاث ؤزغي نٗىباث الخٗلم،
وؾيكحربلٌٗ نٗىباث الخٗلم ٦هٗىباث الخٗلم في الغٍايُاث والخؿاب ونٗىباث ال٨خابت وال٣غاءة ،وؾيكحر لهظٍ
الهٗىباث ُٞما ًإحي:
 1994نٗىباث الخٗلم بلى زالر
نٗىباث الخٗلم في الغٍايُاث :خُض جهى ٠ظمُٗت الُب الىٟسخي ؤلامغٍُ٨ت
مجاالث هي :نٗىباث حٗلم الغٍايُاث ،ونٗىباث حٗلم ال٨خابت ،ونٗىباث حٗلم ال٣غاءة ،وَٗاوي ألاَٟا ٫طو
نٗىباث حٗلم الغٍايُاث مً نٗىبت في ؤصاء اإلاهام الغٍايُت ،وبهسٟاى اإلاهاعاث الغٍايُت(ٖلى ؾبل اإلاشا٢ ٫هم
اإلاٟاَُم ،الغمىػ ،اإلاهُلخاث) ،وبهسٟاى في اإلاهاعاث ؤلاصعاُ٦ت(مشل ٢غاءة ؤلاقاعاث الخؿابُت) ؤو ٢هىع في مهاعاث
ؤلاهدباٍ(ٖلى ؾبُل اإلاشا ٫حٗلم ظضو ٫الًغب ،ؤما الغاقضون الظًً ٌٗاهىن نٗىباث في حٗلم الغٍايُاث ٞةجهم ٚحر
٢اصعًٍ ٖلى بظغاءاإلا٣اعهاث الغٍايُت بحن ألاقُاء٦ ،ما ٌٗاهىن نٗىبت في ؤصاء الٗملُاث الغٍايُت البؿُُت ،وؤياٝ
َُمل وَُمـ ؤن ألاَٟا ٫والغاقضًً الظًً ٌٗاهىن مً نٗىباث حٗلم في الغٍايُاث ًٓهغون نٗىبت في ٞهم ألاٖضاص
وٞهم اإلاٟاَُم اإلا٩اهُت ،ونٗىبت بظغاء الٗملُاث الغٍايُت(الجم٘ والُغحٖ ،ضم ال٣ضعة ٖلى جظ٦غ خ٣اث٤
الغٍايُاث) ،ونٗىبت في خل اإلاؿاثل الغٍايُت اإلا٨خىبت في ق٩ل ظمل ٦ىل ٪اإلاىظىصة في مُ٣اؽ و٦ؿلغ لُ٣اؽ
الظ٧اء ومُ٣اؽ و٦ؿلغ  -بلُٟى لُ٣اؽ ط٧اء الغاقضًً( ).
وٍخمحز ٖمىما في نٗىبت حٗلم ؤو ٞهم الغٍايُاث ،وَى ًازغ في ٢ضعة الصسو ٖلى ٞهم والخٗامل م٘ ألاع٢ام ؤو ٞهم
ألاع٢ام في خض طاتها ،والُالب الظًً ٌٗاهىن مً نٗىباث الخٗلم ٢ض ًجضون نٗىبت في ( ):
 جىُٓم اإلاكا٧ل ٖلى نٟدت وبنُٟا ٝألاٖضاص. مخابٗت جىُٟظ الٗملُاث الخؿابُت زُىة مخٗضصة مشل ال٣ؿمت اإلاُىلت. ه٣ل ؤع٢ام بض٢ت ٖلى الىع ١ؤو ٖلى الت خاؾبت مشل جدىٍل ع٢م 56بلى.65 جمُحز السِ مً الِؿاع. بؾخسضام ٖالماث خؿابُت عٍايُت والسلِ بحن الٗملُاث ألاؾاؾُت والخ٣اث.٤( )2سليمان عبد الواحد يوسف إبراىيم :ادلرجع السابق ،ص.56-54

( ) زلمود فتوح زلمد سعدات  ":برنامج صعوبات التعلم في المرحلة اإلبتدائية " ،دار األلوكة للنشر ،الرياض ،ادلملكة العربية السعودية،
 ،20 4ص .
()2
Province of British Columbia Supporting Students with Learning Disabilities:A
Guide for Teachers, the Ministry of Education and the British Columbia School,
September 2011,p14-15.
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 -جُبُ ٤اإلاىُ ٤وٖضم بؾخ٨ماله بض٢ت الخؿاباث.

 ؤن ً٩ىن مترصصا وَٗاوي مً ال٣ل ٤خُىما ًُلب مىه الخٗامل م٘ اإلاٟاَُم الغٍايُت. جظ٦غ وجُبُ ٤وْاث ٠عٍايُت بُغ ١مسخلٟت. ؤن ً٩ىن ٢اصعا ٖلى جىُٟظ ٖملُت ًىم واخض ول ً٨لِـ في الُىم اإلاىالي. ٞهم اإلاٟاَُم اإلاجغصة مشل الى٢ذ وؤلاججاٍ. الخد ٤٣مً الخُٛحر٢ ،غاءة الؿاٖاث الخىاْغٍت ،وَسجل الى٣اٍ زال ٫اإلاباعٍاث ووي٘ اإلاحزاهُاث. جهىع وظه الؿاٖت ؤو ألاماٖ ً٦لى السغٍُت. ٌُٗض بلى ألاطَان الخىاعٍش والٗىاوًٍ والجضاو ٫الؼمىُت وحؿلؿل ألاخضار اإلاايُت ؤو اإلاؿخ٣بلُت.نٗىبت حٗلم الىخابت :هي ٖباعة ًٖ بيُغاب في الخمشُل السُي ألق٩ا ٫الخغو ٝوبججاَاتها في خحزَا اإلا٩اوي
والخيؿُ ٤بُنهاٞ ،الُٟل ًغؾم الخغو ٝوال ً٨خبها ٞهى ًغؾمها صون مٗغٞت ؤؾاؽ ومبضؤ ٧ل خغ ٝمً خُض الخىظُه
اإلا٩اوي ،ؤو هي ُٖاعة ًٖ حكىٍ في ق٩ل الخغو ٝؤو جباٖض حجمها وجباٖض اإلاؿاٞاث بحن ال٩لماث م٘ جماًل الؿُىع
وجباٖض صعظاث ي ِٛال٣لم ؤزىاء ال٨خابت( ).
نٗىبت حٗلم اللغاءة :هي ؤن ًؼص ؤو ًى٣و الُٟل خغ ٝفي ال٩لمت ؤو ًخ٣هها بُغٍ٣ت زاَئت و٦ظل ٪ال٣غاءة ببِء
والٟهم الهُٗ ٠ونٗىبت الغبِ بحن الخغ ٝونىجه والهٗىبت في صمج الىخضاث الهىجُت لل٩لمت( ).
 .4زهاثو الُالب طوي نٗىباث الخٗلم:
ًخمحز طوي نٗىباث الخٗلم بٗضة زهاثو ومحزاث ججٗل ألازهاثُحن ًمحزون بُنهم ،ؤًً ًم ً٨مٗغٞت طوي
نٗىباث الخٗلم مً زال ٫السهاثو الخالُت والتي ًم٨ىىا جلسُهها ُٞما ًإحي( ):
الخهىع٢ :ض ً٩ىن لضي الُالب مك٩ل في ؤلاصاع ٥الخسخي ؤو مكا٧ل ؤو نٗىباث في الخمُحز وجٟؿحر ؤلاخؿاؽ.
(

)فوزية زلمدي ،نادية مصطفى الزقاي  ":بعض العوامل المؤثرة على صعوبة الكتابة لدى تالميذ السنة الرابعة إبتدائي بمدارس مدينة

ورقلة" ،رللة دراسات نفسية وتربوية ،ع  ، 5زلرب تطوير ادلمارسات النفسية والرتبوية ،جامعة قادصي مرباح ورقلة ،اجلزائر ،ديسمرب ،20 0
ص. 26- 25

()2علي حسن أسعد جبايب" :صعوبات تعلم القراءة والكتابة من وجهة نظر معلمي الصف األول األساسي" ،رللة جامعة األزىر بغزة،
سلسلة العلوم اإلنسانية ،م ، 3ع  ،جامعة األزىر ،غزة ،فلسطٌن ،20 ،ص.8
()3

Division of Special Education and Student Services:Virginia’s Guidelines for Educating
Students with Specific Learning Disabilities Virginia Department of Education,Richmond,
usa,January 2014,p8-9.
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ؤلاهدباٍ٢ :ض ً٩ىن للُالب نٗىبت في بزخُاع ؤو جغ٦حز ؤلاَخمام ٖلى اإلادٟؼاث ألا٦ثر ؤَمُت و ؤلاهدباٍ َى ٖىهغ
ؤؾاسخي للخٗلم بط ال ًم ً٨للُالب الؿُُغة ٖلى بهدباَه مما ًازغ ؾلبا ٖلى حٗلمه و٣ٞا إلاضزالث ٖبر ؤلاهدباٍ.
الظاهغة٢ :ض ً٩ىن للُالب عجؼ في الظا٦غة زهىنا الظا٦غة الٗاملتٞ ،ؿٗت الظا٦غة هي ماقغ ظُض ل٣ضعة الُالب
ٖلى بؾترظإ اإلاٗلىماث وَى ؤمغ مهم للخٗلم.
ؾغٖت اإلاٗالجت :بٌٗ الُالب ال ً٣ىمىن بمٗالجت اإلاٗلىماث بٟٗالُت وٟ٦اءة ،وَى ما ًمحزَم ًٖ ؤ٢غاجهم وؾغٖت
مٗالجت اإلاٗلىماث جازغ ٖلى حٗلم الُالب.
ماوعاء اإلاٗغفت :هي ال٣ضعة ٖلى يبِ ألاصاء الؿلى٧ي والبُئي في بؾخجابت لخٛحراث مُالب ألا٧اصًمُت ،وَى واخض مً
الٗملُاث اإلاٗغُٞت الظي ٌكمل مٗغٞت الٗال٢ت بحن مهمت وبؾتراججُت متي وؤًً؟ وإلااطا بؾخسضام ؤلاؾتراججُت؟
ٞةؾخسضام ماوعاء اإلاٗغٞت مهم في اإلاىاهج الخٗلُمُت التي حؿهل بؾخسضام الخٗلم ما وعاء اإلاٗغفي.
اللٛت٢ :ض ً٩ىن للُالب مكا٧ل في ٖلم ألانىاث(ؤنىاث)ٖ ،لم الضاللت(اإلاٟغصاث) ،الجملت(ال٣ىاٖض)،
مىعٞىلىظُا(الباصثاث واللىاخ ،)٤والبراٚماجُت(اللٛت ؤلاظخماُٖت) ،و٢ض جازغ َظٍ اإلاكا٧ل اللٛىٍت ؾلبا ٖلى اإلاجاالث
ألا٧اصًمُت.
الىفاءة ؤلاظخماُٖتَ :ىا ٥عجؼ في الٟ٨اءة ؤلاظخماُٖت التي جخًمً مجمىٖت مً اإلاهاعاث ؤلاظخماُٖت٣ٞ ،ض ٌؿحئ
َاالء الُالب ٞهم ؤلاقاعاث ؤلاظخماُٖت ٦ما ًجهلىن ُُٟ٦ت جإزحر جهغٞاتهم ٖلى الازغًٍ بياٞت إلؾاءة جٟؿحر قٗىع
الازغًٍ ،والعجؼ في الٟ٨اءة ؤلاظخماُٖت ٢ض ًازغ ٖلى ٧ل مً بهجاػ الُالب ؤلاظخماعي وألا٧اصًمي و٢ض ًؼٍض مً
الٗىا٢ب ٖلى اإلاضعؾت.
بالغٚم مً ؤن َظٍ هي ؤَم السهاثو التي جمحز طوي نٗىباث الخٗلم بال ؤن بم٩اهُت جىاظض َظٍ السهاثو لضي
طػي نٗىباث الخٗلم جخٗل ٤في وا ٘٢ألامغ بٗضة ٖىامل ُ٦بُٗت وهىٕ نٗىباث الخٗلم و٦ظا صعظت وقضة الهٗىبت
بياٞت لخإزحر الٗىامل الساعظُت زانت البِئت منها وما حٗل ٤باإلادُِ اإلاضعسخي الظي ٌٗض بِئت زهبت لٓهىع نٗىباث
الخٗلم مً مىهج صعاسخي وَغ ١الخضعَـ اإلاٗخمضة.
و بالغٚم مً وظىص جىىٕ ٦بحر بحن ألاٞغاص طوي نٗىباث الخٗلم،بال ؤن الترار الىٓغي ًدضص بٌٗ السهاثو اإلاكتر٦ت
لهٗىباث الخٗلم والتي هبرػَا مً زال ٫الكيل الخالي:
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الطالب ذوي صعوبات التعلم

ٌبرهن على
وجود فرق
كبٌر بٌن
التحصٌل
والقدرة

إظهار
التحصٌل
العادي

ٌكون متوسك او
فوق المتوسط فً
فً القدرة على
التفكٌر والمنطق

بالنسبة ألقرانهم والطالب ذوي صعوبات التعلم في كثير من األحيان يكونون:
 -أقل تشاركا في مهام التعليم.

 -سوء التنظيم في كل من األفكار وعادات العمل

 -أقل ثقة في قدرتهم على التعلم.

 -اإلحباط مع مهام العمل الصعبة.

 -أقل إستعدادا لتحمل المخاطر في حاالت التعلم.

 -يثبط من عدم نجاحو.

تعليمات متعددة .
التعامل
غيرقادر علىزهاثو طوي نٗىباث الخٗلم( ).
مع) ًبحن
عكم(1
قيل
-

 .5ؤؾباب نٗىباث الخٗلم:
َىا ٥الٗضًض مً ألاؾباب التي جاصي بلى نٗىباث الخٗلم ،وهي ٖىامل جخٗل ٤بالًٗىٍت والبُىلىظُت والٗىامل
الجُيُت والىعازُت و٦ظا الٗىامل البُئُت وؾيكحر ألَم الٗىامل التي ًم ً٨ؤن ج٩ىن ٖامال ًاصي بلى نٗىباث الخٗلُم
وهي :
الٗىامل الًٗىٍت والبُىلىظُت :اوضخذ هخاثذ الضعاؾاث ؤن الخ٩ىٍىاث الٗهبُت باإلاش حٗض مً ؤَم الٗىامل
الخا٦مت لٗلمُت الخٗلم وؤن اإلاش ًخ٩ىن مً ٖضة اظؼاء حٗمل مٗا في هٓام مخ٩امل وطلٖ ٪لى الغٚم مً بزخالٝ
الىُْٟت ؤو الىْاث ٠السانت ب٩ل منها ،ومً ؤ٦ثر َظٍ ألاؾباب مٗ٣ىلُت و٢بىال َى ما ًخٗل ٤بةيُغاباث الجهاػ
الٗهبي اإلاغ٦ؼي وزانت ما ٌكاع بلُه بالسلل الىُْٟي ب ٌٛالىٓغ ٖما بطا ناخب طل ٪جلًٖ ٠ىي ؤم ال ،ومً زم
ٞةن خضور ؤي زلل ؤو بيُغاب في وْاث ٠الجهاػ الٗهبي اإلاغ٦ؼي لضي اإلاخٗلم ًاصي بلى الٟكل في مٗالجت
Division of Special Education and Student Services:ibid,p9.
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اإلاٗلىماث وججهحزَا ،ومً زم السل وال٣هىع في الىْاث ٠الىٟؿُت ؤلاصاعُ٦ت واإلاٗغُٞت واللٛىٍت والخغُ٦ت والضعاؾُت
لضي اإلاخٗلم ،مما ًاصي بضوعٍ بلى خضور نٗىباث الخٗلم(م.) ( )56*55
الٗىامل الجُيُت ؤو الىعازُتٌ :كحر ٖاصٖ ٫بض هللا بلى ؤهه ٢ض ًؼصاص مٗض ٫خضور نٗىباث الخٗلم بحن ألاَٟا ٫في
بٌٗ ألاؾغ التي لها جاعٍش مغضخي إلاشل َظٍ الهٗىباث ،وَى ألامغ الظي ًم ً٨ؤن ًضٖم ٨ٞغة وظىص صوع للٗامل
الىعاسي في َظا الهضص ( ).
الٗىامل البُئُت :حٗخبر البِئت ٖامال مهما لظوي نٗىباث الخٗلم بط مً قإجها ؤن جؼٍض في جٟا٢م الخالت ؤو جس ٠ٟمً
خضتها ،وٍضزل في بَاع البِئت ٖضة ٖىامل جخٗل ٤في الىا ٘٢بمسخل ٠ماؾؿاث الخيكئت ؤلاظخماُٖت اإلادُُت بظوي
نٗىباث الخٗلم والتي مً بُنها:
اإلاضعؾت :مً خُض ؤلام٩اهُاث ٚحر اإلاخاخت مً اإلاباوي وبؾدُٗابها اإلا٨ش ٠للُالب وٖضم بجاختها الٟغنت إلاماعؾت
ألاوكُت ،وٖضم جىٞحرَا الىؾاثل الخٗلُمت واإلاىاهج مً خُض مًمىجها ٚحر الٗلمي الظي ال ًغاعي الخُىعاث
الخ٨ىىلىظُت  ،وال ًغجبِ بمخُلباث البِئت وٖضم مغاٖاجه مؿخىٍاث الُالب الٗمغٍت والٟغو ١الٟغصًت بُنهم ( ).
اإلاٗلمٌٗ :ض اإلاٗلم مٗغ٢ال لٗملُت الخٗلم ومً زم ؤخض ألاؾباب التي جاصي ب ٫نٗىباث الخٗلم ٖىضما ال ً٣ىم بمهخه
بك٩ل ظُض مشالٖ ،ضم بجباٖه لُغاث ٤الخضعَـ اإلاىاؾبت وٖضم بإلاامه بُغاث ٤الخ٣ىٍم التربىي وٖضم بٖضاٍ مهىُا
وؤ٧اصًمُا بٖضاص ظُضا ،بججاَاجه الؿلبُتٖ ،ضم مغاٖاجه للٟغو ١الٟغصًت بحن الُالب( ).
الخُإ الخلُُم الظاحي لللضعاثٞ :مضًغٍاث التربُت والخٗلُم لضحها اإلاؿاولُت ألازالُ٢ت لخجىِب الُالب نٗىباث
الخٗلم ،بؿبب الىٓام الظي ٢ض ًٟكل في طل ،٪و٦ظل ٪اإلاىاهج الكاملت التي ًيبػي ؤن حؿخسضم في ال٣غاءة والغٍايُاث
والخٗبحر ال٨خابي ،وها ًيبػي ٖلى مضًغاث اإلاىاَ ٤الجهىٍت ؤن ججم٘ اإلاىْٟحن اإلاىاؾبحن إلظغاء الخُُ٣م الظاحي الضازلي
لخدضًض اإلا٩ىهاث التي هي بالٟٗل في اإلاجاالث ألا٧اصًمُت الغثِؿُت ًٞال ًٖ الؿلى ٥والخٗلم ؤلاظخماعي والٗاَٟي ٖلى
وظه السهىم( ) .
( )

سليمان عبد الواحد يوسف إبراىيم  ":المرجع في صعوبات التعلم النمائية و األكاديمية واإلجتماعية واإلنفعالية " ،مكتبة األصللوا

مصرية ،القاىرة ،مصر  ،20 0 ،ص .56
( )2نفس ادلرجع ،نفس الصفحة.

( )3غسان الصاحل ":األسباب التي تعزي إليها صعوبات التعلم دراسة ميدانية على عينة من طلبة مدارس مدينة دمشق" ،رللة جامعة
دمشق م  ، 9ع  ،جامعة دمشق ،سوريا ،2003 ،ص .2
( )4نفس ادلرجع ،نفس الصفحة.
()1

Mark K. McQuillan,George A. Coleman:Guidelines for Identifying CHILDREN with Learning
Disabilities,Connecticut State Department of Education ,September 2010,p68.
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ألاُ٦ض ؤن َىا ٥الٗضًض مً الٗىامل التي حؿاَم في ْهىع نٗىباث الخٗلم ،وما ًم ً٨مالخٓذ مً زال ٫الٗىامل
اإلا٣ضمت ؤجها لم جسغط ًٖ ؤلاَاع الظي جم مً زالله جدضًض مٟهىم نٗىباث الخٗلم والظي بعجبِ باإلاجاالث التي جم
جىاو ٫نٗىباث الخٗلم ،وَى ما ًجٗل مسخل ٠الٗىامل اإلاكاع بليها ؾاب٣ا وؿبُت مً ظهت وجسخل ٠مً خالت ألزغي،
و٦ظا مً َبُٗت وهىٕ نٗىباث الخٗلم وَى عبما ما ظٗل يغوعة الخض ٤ُ٢في ؤؾباب ٧ل هىٕ مً ؤهىإ نٗىباث الخٗلم
بالًغوعي مً ؤظل مٗغٞت ألاؾباب الخُ٣ُ٣ت ال٩امىت وعاء نٗىباث الخٗلم لخٟاصحها وججىبها و٦ظا مً ؤظل وي٘
ؤلاؾتراججُاث الٟٗالت لٗالط نٗىباث الخٗلم والخس ٠ُٟمً خضتها زانت وؤجها جغجبِ بالخٗلم لضي مسخل ٠الخالمُظ
في ظل ألاَىاع الضعاؾُت ،ولٗل ٖملُت مٗغٞت الٗىامل حؿاَم في الدصسُو اإلاب٨غ لهٗىباث الخٗلم و٦ظا مٗغٞت
صعظتها وَى ما مً قإهه ؤن ٌٗخبر ؤعيُت لل٣اثمحن ٖلى اإلاجا ٫التربىي والخٗلُمي مً ؤظل ب٢تراح وجهمُم البرامج
الٗالظُت و٦ظا البرامج واإلاىاهج الخٗلمُت التي جداو ٫الخس ٠ُٟمً خضة نٗىباث الخٗلم و٦ظا ٖالظها.
زاجمت:
بن مجا ٫نٗىباث الخٗلم وبالغٚم مً ال٨خاباث اإلاخٗضصة التي ؤزغث الجاهب الىٓغي ُٞه ،باإلياٞت لٛؼاعة الضعاؾاث
التي جمذ خى ٫نٗىباث الخٗلم ،بال ؤهه بالغٚم مً طل ٪ال ًؼاَ ٫ظا اإلاجا ٫زهبا للضاعؾحن والباخشحن إلزغاء َظا
اإلاجا ٫بىٓغٍاث خضًشت خى ٫نٗىباث الخٗلم ومداولت الخض ٤ُ٢في اإلاٟهىم واإلاٟاَُم اإلاخٗل٣ت به والسهاثو التي
جمحز طوي نٗىباث الخٗلم و٦ظا ألاؾباب التي ًم٨نها ؤن جاصي بلى نٗىباث الخٗلم.
وبالىٓغ للسهىنُاث التي جمحز طوي نٗىباث الخٗلم ٦مك٩لت حٗلُمُت ٞةهه مً الًغوعي جىٞحر ؤ٢ؿام زانت
ومضاعؽ زانت بمىاهج زانت لظوي نٗىباث الخٗلم جخماشخى والسهاثو التي جمحزَم في ْل ؤلاهدكاع الىاؾ٘ لهظٍ
الٓاَغة مً ظهت وفي ْل ُٚاب ؤلاخهاثُاث الغؾمُت التي حكحر لٗضص طوي نٗىباث الخٗلم٦ ،ما ؤن ؤلاَخمام بهظٍ
الٟئت وبًالئها الٗىاًت الالػمت ال ً٣خهغ بةظغاء الضعاؾاث اإلاُضاهُت ٖليها  ِ٣ٞبل بخىٞحر ظمُ٘ ؤلام٩اهُاث الالػمت
لٗالظها و٦ظا ب٢تراح بغامج حٗلمُت ٗٞالت لخٗلُمها مً ٢بل الباخشحن ،وَى ما ًجٗل ال٣اثمحن ٖلى الخٗلُم في بالصها
مُالبحن بخُُبَُ ٤ظٍ البرامج وجضعٍبها وٖضم ألازظ بالبرامج ألاظىبُت بال بٗض جُُٟ٨ها لخخالءم وَبُٗت مىازىا اإلادلي
اإلاغجبِ بٗاصاجىا وج٣الُضها وعئٍدىا ،وَى ما ًجٗل ؤؾباب نٗىباث الخٗلم وُُٟ٦ت الخٗامل مٗها مسخلٟت خؿب ٧ل
خالت و٦ظا هىٕ وَبُٗت الهٗىبت و٦ظا البِئت ؤلاظخماُٖت واإلاضعؾُت التي ًخىاظض ٞيها في ْل جإُ٦ض الضعاؾاث ؤن البِئت
حٗض ماقغ ظض َام في ْهىع نٗىباث الخٗلم زانت اإلاضعؾُت منها.
كاثمت اإلاغاظ٘:
 .1ؾلُمان ٖبض الىاخض ًىؾ ٠ببغاَُم" :اإلاش ونٗىباث الخٗلم عئٍت في بَاع ٖلم الىفـ الٗهبي اإلاٗغفي"،م٨خبت
ألاهجلى مهغٍت ،ال٣اَغة ،مهغ.
 .2ؾلُمان ٖبض الىاخض ًىؾ ٠ببغاَُم ":اإلاغظ٘ في نٗىباث الخٗلم الىماثُت والاواصًمُت وؤلاظخماُٖت
.2010
وؤلاهفٗالُت"،م٨خبت ألاهجلى مهغٍت ،ال٣اَغة ،مهغ ،
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ٖ .3لي خؿً ؤؾٗض ظباًب ":نٗىباث حٗلم اللغاءة والىخابت مً وظهت هٓغ مٗلمي الهف ألاوٌ ألاؾاس ي"،
.2011
مجلت ظامٗت ألاػَغ بٛؼة ،ؾلؿلت الٗلىم ؤلاوؿاهُت ،م ،1ٕ ،13ظامٗت ألاػَغٚ ،ؼةٞ ،لؿُحن،
ٚ .4ؿان الهالر " :ألاؾباب التي حٗؼي بليها نٗىباث الخٗلم صعاؾت مُضاهُت ٖلى ُٖىت مً َلبت مضاعؽ مضًىت
.2003
صمكم"،مجلت ظامٗت صمك ٤م ،1ٕ ،19ظامٗت صمك ،٤ؾىعٍا،
ٞ .5ىػٍت مدمضي ،هاصًت مهُٟى الؼ٢اي " :بٌٗ الٗىامل اإلاازغة ٖلى نٗىبت الىخابت لضي جالمُظ الؿىت الغابٗت
ببخضاجي بمضاعؽ مضًىت وعكلت" ،مجلت صعاؾاث هٟؿُت وجغبىٍت ،5ٕ ،مسبر جُىٍغ اإلاماعؾاث الىٟؿُت والتربىٍت،
.2010
ظامٗت ٢اصصخي مغباح وع٢لت ،الجؼاثغ ،صٌؿمبر
 .6مدمض الىىبي مدمض ٖلي  " :نٗىباث الخٗلم بحن اإلاهاعاث وؤلايُغاباث" ،1ٍ ،صاع نٟاء لليكغ والخىػَ٘،
.2011
ٖمان ،ألاعصن،
 .7مدمىص ٖىى هللا ؾالم" :نٗىباث الخٗلم بحن الىاك٘ واإلاإمىٌ" ،اإلااجمغ الٗلمي ألاو٧ ،٫لُت التربُت ،ظامٗت بنها،
،2007ال٣لُىبُت ،مهغ.
 .8مدمىص ٞخىح مدمض ؾٗضاث " :بغهامج نٗىباث الخٗلم في اإلاغخلت ؤلابخضاثُت" ،صاع ألالى٦ت لليكغ ،الغٍاى،
.2014
اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت،
9.
Candace Cortiella;The State of Learning Disabilities,Facts, Trends and Emerging Issues,Nationak center
for learning disabilities, Third Edition,2014
.
10.
Division of Special Education and Student Services:Virginia’s Guidelines for Educating Students
with Specific Learning Disabilities Virginia Department of Education,Richmond, usa,January 2014.
11.
LEARNING DISABILITIES: a new definition, LEARNING DISABILITIES ASSOCIATION OF
ONTARIO , 2 0 0 1.
12.
Mark K. McQuillan,George A. Coleman:Guidelines for Identifying CHILDREN with Learning
Disabilities,Connecticut State Department of Education ,September 2010.
13.
Province of British Columbia Supporting Students with Learning Disabilities:A Guide for Teachers,
the Ministry of Education and the British Columbia School, September 2011.
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همىطط الاؾخجابت للخضزل لظوي نٗىباث الخٗلم :آلُاث الخدضًض والدصخُو
ؤ .ػٍاص عقُض/ظامٗت خمه لخًغ الىاصي،الجؼاثغ

ملخو :
جىا٢ل الىع٢ت البدشُت الغاَىت همىطط خضًض في مجا ٫نٗىباث الخٗلم  ،مً زال ٫الخدضًض والدصسُو اإلاب٨غ
للخالمُظ طوي نٗىباث الخٗلم  ،والظي بضؤ الٗمل به في الٗ٣ضًً ألازحرًً في الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت  ،وبضؤث
ألاوؾاٍ البدشُت الىٓغ له بجضًت مً خُض هخاثج الٗمل بهٌٗ .خبر َظا الىمىطط عصة ٗٞل ٖلى ٞلؿٟت مد ٪الخٟاوث
والاؾدبٗاص في ٞلؿٟت الخضزل والخدضًض والدصسُو في مجا ٫نٗىباث الخٗلم .
ؾِخم في َظا البدض الخٗغٍ ٠بىمىطط الاؾخجابت للخضزل ؤو اإلاٗالجت و بُُٟ٨ت اؾخسضامه في الخٗلُم في مجا٫
التربُت السانت ومؿخىٍاث الخضزل السانت به٦ ،ما ؾِخم اؾخٗغاى م٣اعهت بحن همىطط الاؾخجابت للخضزل وهمىطط
الخباٖض ؤو اإلاد ٪إلاداولت ٞهمه وبم٩اهُت جُبُ٣ه في مضاعؾىا.
اليلماث اإلافخاخُت  :همىطط الاؾخجابت للخضزل  ،نٗىباث الخٗلم .
ملضمت:
ل٣ض اػصاص الجض ٫في آلاوهت ألازحرة خى ٫مهضاُ٢ت همىطط مد ٪الخباٖض بحن الظ٧اء والخدهُل الضعاسخي في
ًة ًة
حصسُو وجدضًض الخالمُظ طوي نٗىباث الخٗلمٞ ،ةطا ٧ان َىا ٥جباٖضا صالا بحن الظ٧اء والخدهُل الضعاسخي بىاء ٖلى
 ،)2002ؤن
 .)2006وٍغي ٚغَكام ( Grescham
َظا الىمىطط ٌصسو الخلمُظ ٖلى ؤهه مً طوي نٗىباث الخٗلم (الؼٍاث،
همىطط الخباٖض ًدخىي ٖلى ٖىامل مخىاً٢ت وٖملُاث ٚحر مدؿلؿلت بك٩ل مىُ٣ي في ج٣ضًغ ط٧اء الخالمُظ وفي ج٣ضًغ
جدهُلهم ألا٧اصًمي ،وَظا ما ًاصي بلى الازخال ٝوٖضم الاجٟا ١في حصسُو وجدضًض طوي نٗىباث الخٗلم.
مكيلت الضعاؾت :
 Gresham 2002ال٣ىاهحن الاجداصًت وؤهٓمت الصخت الٗ٣لُت ألامغٍُ٨ت بىنٟها ج٣ضم حٗغٍٟاث
ل٣ض َاظم ٚغَكام
ًة
يبابُت وٚحر مىُُ٣ت وؤخُاها مخىاً٢ت للهٗىباث الخٗلمُت  ،والتي جدغم قغٍدت ٦بحرة مً ألاٞغاص مً الاؾخٟاصة مً
بغامج التربُت السانتُٞ ،ما َىال ٪وؿبت ٚحر ص٣ُ٢ت جخل٣ى َظٍ البرامج صون ؤن ج٩ىن بداظت بليها بيؿبت ٦بحرة .
 .1أيهم  ،علي الفاعوري  " .)20 0(.دراسة أساليب التفكير السائدة لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم في الرياضيات "  ،رسالة
ماجستًن غًن منشورة ،كلية الرتبية  ،قسم الرتبية اخلاصة  ،دمشق.ص. 6
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،)2008ؤن الخالمُظ طوي الخٟغٍِ الخدهُلي ٌصسهىن باٖخباعَم طوي نٗىباث حٗلم مً
وٍغي فخخي الؼٍاث (
ًة
زال ٫الاٖخماص ٖلى مد ٪الخباٖض  ،بِىما ًسغط الٟاث٣ىن ٖ٣لُا مً مًلت طوي نٗىباث الخٗلم  ،والؿبب الغثِسخي في
ًة
ٖضم ٢ضعة مد ٪الخباٖض ٖلى حصسُو اإلاخٟى٢ىن ٖ٣لُا  ،طوي نٗىباث الخٗلم َى ٖملُت الخ٣ىُ٘ ( ، )Maskingالتي
ًة
٢ض ًخه ٠بها اإلاخٟى٢ىن ٖ٣لُا  ،خُض ؤجهم ً٣ىٗىن الهٗىبت التي ٌٗاهىن منها مً زال٢ ٫ضعاتهم الٗالُت  ،وبظل ٪ال
ًة
ٌؿخُُ٘ همىطط مد ٪الخباٖض جدضًض الخالمُظ اإلاخٟى٢ىن ٖ٣لُا طوي نٗىباث الخٗلم  ،باإلياٞت بلى ٖضم ٢ضعة مد٪
الخباٖض في الخمُحز بحن الخالمُظ طوي الخٟغٍِ الخدهُلي وجالمُظ نٗىباث الخٗلم الٖخماصٍ ٖلى هماطط الخدلُل ال٨مي
ًة
بحن الظ٧اء والخدهُل الضعاسخي ،والظي ًغظ٘ بلى السُإ في ازخباعاث الظ٧اء  ،ويٗ ٠الش٣ت ٞيها والتي ٚالبا جِ٣ـ
ًة
ًة
ظاهبا واخضا ؤو بٌٗ ألابٗاص مً ال٣ضعاث الٗ٣لُت .بن َظا الدصسُو الساَئ ًاصي بلى ػٍاصة مُغصة في ؤٖضاص طوي
ًة
ًة
نٗىباث الخٗلم  ،والظي ٌك٩ل ٖبئا ٦بحرا ٖلى مٗلم التربُت السانت  ،مما ًًُغٍ بلى ج٣ضًم آلُاث ٖالظُت ٚحر
ٗٞالت ،مما حهضع ال٨شحر مً الجهض والى٢ذ واإلاا.٫بن مً اإلاهم جدضًض الخلمُظ طي نٗىباث الخٗلم  ،واؾدبٗاص الخالمُظ
ًة
طوي الخدهُل الضعاسخي اإلاىس ٌٟالظًً ًمخل٩ىن ًة
ط٧اء مخىؾُا ؤو ٞى ١اإلاخىؾِ بدُض ال ًغظ٘ اهسٟاى جدهُلهم
بلى نٗىبت صازلُت اإلايكإ ٣ٞض ج٩ىن هاججت ًٖ ْغو ٝبُئُت  ،وٍغظ٘ طل ٪بلى يٗ ٠مهضاُ٢ت مد ٪الخباٖض في
ال٨ك ًٖ ٠طوي نٗىباث الخٗلم الظي ٌصسو الخالمُظ طوي الخٟغٍِ الخدهُلي باٖخباعَم مً طوي نٗىباث
الخٗلم  ،وطل ٪بؿبب اٖخماصٍ ٖلى الخدلُل ال٨مي  ،اإلاٗخمض ٖلى صعظاث الظ٧اء والخدهُل الضعاسخي الظي ًهٗب
الخ٨م ٖلُه مً ازخباع جدهُلي واخض ٞ ،الدصسُو الخالي لظوي نٗىباث الخٗلم ال٣اثم ٖلى همىطط مد ٪الخباٖض ،
ً٨غؽ زانُت اهخٓاع الٟكل.
 ، )2009بلى ؤهه ختى م٘ اٖخماص اإلاٗلم في
 )2008في َظا الهضص ٦ما ؤوعص طلٖ ٪لي مدمض (
وًٍُ ٠فخخي الؼٍاث (
حصسُهه ٖلى اؾخسضام مد ٪الخباٖض ٞ ،ةهه ال ٌؿخُُ٘ بنضاع خ٨م صٖ ٤ُ٢لى الخلمُظ بؿبب الك٩ى٥
ًة
والاهخ٣اصاث اإلاىظهت بلى ٖملُت الدصسُو  ،التي حٗخمض اٖخماصا ٧لُا ٖلى مد ٪الخباٖض الظي ًىاظه الُىم اهخ٣اصاث
٦شحرة ومً بحن ؤَم َظٍ الاهخ٣اصاث :
.1يٗ ٠الُ٣مت الخيباٍت لىماطط الخباٖض بحن الاؾخٗضاص والخدهُل الضعاسخي في حصسُو وجدضًض طوي نٗىباث
الخٗلم ،بدُض باجذ َظٍ الىماطط في الٛالب مدل ق.٪
 .2حٗضص ؤهماٍ هماطط الخباٖض،بدُض ؤن الىالًاث ألامغٍُ٨ت اإلاسخلٟت واإلاضاعؽ اإلاسخلٟت في الىالًت هٟؿها حؿخسضم
ًة
هماطط مسخلٟت  ،منها ؤ٦ثر ؤو ؤ٢ل نغامت ؤو ُ٢ىصا مً مٗضالث الخباٖض.
 .3اٞخ٣اع هماطط الخدلُل ال٨مي بلى زهاثو ؾلىُ٦ت ؤو مالمذ حصسُهُت هىُٖت وٖامت وممحزة.
1

 .علي زلمد  ،علي أمحد األنصاري ".)2009(.مدى فاعلية نموذج االستجابة للتدخل في تنمية مهارة تعرف الكلمة لذوي

صعوبات التعلم من تالميذ المرحلة الثانوية بدولة الكويت"  ،رسالة ماجستًن غًن منشورة  ،كلية الدراسات العليا  ،جامعة اخلليج العريب
بالكويت .ص.4

24

الٗضصًً  : 18 -17ماعؽ – 2016

مغهؼ ظُل البدض الٗلمي

 .4وظىص ق٩ى ٥خى ٫مهضاُ٢ت ألاؾاؽ الىٓغي الظي ًبجى ٖلُه مٟهىم ال٣ضعة الٗ٣لُت الٗامت (الظ٧اء) الظي ٌٗخمض
ٖلُه مد ٪الخباٖض.
ٖ.5ضم عبِ قضة ؤو خضة الخباٖضاث صازل الٟغص بألُاث الاؾخجابت للخضزل.
ًة
ٖ .6ضم جدضًض ؤي ؤهماٍ لل٣ضعاث الٗ٣لُت اإلاٗغُٞت ؤ٦ثر ؤَمُت وجإزحرا في ٟ٦اءة الخدهُل ألا٧اصًمي م٘ حُٛحر همُه
بتزاًض الٗمغ الؼمجي.
 .7ج٨غَـ ْاَغة "اهخٓاع الفكل" التي ج٣ىم ٖلى جإظُل ٖملُاث الدصسُو والخدضًض ختى اله ٠الشالض الابخضاجي
للخهىٖ ٫لى صعظاث للخدهُل الضعاسخي  ،مما ًخٗاعى م٘ ٞلؿٟت ال٨ك ٠اإلاب٨غ.
 .8جضازل الٗضًض مً الٟئاث طاث اإلاك٨الث الؿلىُ٦ت الخٗلُمُت :اإلاضعؾُت ؤو ألاؾغٍت اإلايكإ مشل  :طوي الخٟغٍِ
الخدهُلي الظي ًىُبٖ ٤ليهم مد ٪الخباٖض  ،وال جىُبٖ ٤ليهم السهاثو الؿلىُ٦ت لظوي نٗىباث الخٗلم.
ًة
، )2007بلى ؤهه َىاُٖ ٥ىب في اؾخسضام همىطط مد ٪الخباٖض اإلاؿخسضم خالُا
بياٞت بلى طل ٪حكحر هاصًت َُبت (
في الخٗغٖ ٝلى طوي نٗىباث الخٗلم  ،ومً بحن ؤَم ُٖىبه :
 .1ال جىظض هُ٣ت مدضصة اجٖ ٤ٟليها ظمُ٘ اإلاخسههحن ًخدضص مً زاللها ٞغ ١الخباًً بحن ال٣ضعة والخدهُل
الضعاسخي.
 .2اإلا٣اًِـ اإلاؿخسضمت لخُُ٣م مؿخىي الخباًً بحن الخدهُل ألا٧اصًمي وال٣ضعاث ج٩ىن ٖاصة ٚحر خؿاؾت لالزخالٞاث
البُئُت  ،ؤو ال جغاعي الازخالٞاث اللٛىٍت ،وبالخالي ٢ض حُٗي هخاثج ٚحر ص٣ُ٢ت.
 .3همىطط مد ٪الخباٖض ال ٌؿاٖض ٖلى الخيبا بمؿخىي الخدهُل ألا٧اصًمي للخلمُظ وطل ٪بؿبب اَخمامه بال٨م وٖضم
الالخٟاث بلى ال.٠ُ٨
 .4ال ًخم مغاٖاة ؤؾالُب الخضعَـ واؾتراججُاث الخٗلم اإلا٣ضمت مً زال ٫مد ٪الخباٖض.
ً .5جب ؤن ًهل الخلمُظ للمغاخل الضعاؾُت الٗلُا وٍخٗغى للٟكل ختى ًخم الخٗغٖ ٝلُه بطا ٧ان لضًه نٗىبت ،
وبالخالي ال ًم ً٨جُٟٗل بغامج الخضزل اإلاب٨غ.
ًة
وبىاء ٖلى مؿبْ ، ٤هغ في الؿىىاث ألازحرة همىطط ًضعى بىمىطط الاؾخجابت للخضزل ؤو الاؾخجابت للٗالط  ،خُض
٧ان َىا ٥جىظه ٖام في مجا ٫نٗىباث الخٗلم بةًجاص همىطط للدصسُو ًىضعط جدذ مد٩اث الدصسُو لهٗىباث
 ،)2002بهما ًخمشل في جل ٪الٗملُت الاؾدكاعٍت التي ج٣ىم
الخٗلم.ومً اإلاالخٔ ؤن َظا الاججاٍ ٦ما ٌكحر ( Grescham
ٞغ ١اإلاٗلمحن زاللها بالخإُ٦ض ٖلى جدضًض ؤؾالُب لخل اإلاك٨الث ل٩ل الخالمُظ الظًً ٌٗاهىن مً نٗىباث في الخٗلم ،
 .1نادية ،مجيل طيبة" .)2007(.عمليات الكشف المبكر عن األطفال ذوي صعوبات التعلم -استخدام طريقة االستجابة للتدخل "
 ،ادلؤدتر الرابع إلعاقات النمو،جدة.ص.4
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وَكخمل َظا الىمىطط ٖلى مغاخل جخًمً ؤؾالُب وجضزالث ٖالظُت لخل اإلاك٨الث التي جىاظه الخالمُظ  ،وبطا لم
جشبذ ٗٞالُت جل ٪ألاؾالُب والخضزالث الٗالظُت ًخم جُُ٣م الخالمُظ لخدضًض مضي خاظاتهم لسضماث التربُت السانت.
و٢ض ؤحى َظا الىمىطط بك٩له الجضًض بٗض اوكٛا ٫اإلاغبحن والباخشحن بةًجاص همىطط ًدل مدل همىطط مد٪
الخباٖض الظي ؤزاع ق٩ى ٥مٗٓم اإلاكخٛلحن في َظا اإلاجا ، ٫بط ؤن الاَخمام الخالي بىمىطط الاؾخجابت للخضزل هاب٘ مً
ًة
ال٣هىع الىاضر في مُٗاع مد ٪الخباٖض بحن الظ٧اء والخدهُل الضعاسخي اإلاؿخسضم خالُا في جدضًض طوي نٗىباث
الخٗلم ،والخاظت اإلالخت بلى ٖضم ج٣بل اإلاؼٍض مً خاالث ؤلاخالت بلى نٟى ٝالتربُت السانت  ،وطل ٪بٗض الؼٍاصة اإلاُغصة
في ؤٖضاص الخالمُظ اإلادالحن لسضماث التربُت السانت ،وَى ما ًجٗلىا وك ٪٨في صخت الاٖخماص ٖلى الدصسُو الخالي .
الخىظهاث اإلاٗانغة إلاىٓماث وَُئاث نٗىباث الخٗلم بكإن الخٗغٍف والخدضًض :
مً هخاثج اَغاص َظٍ الخىظهاث ما ٢امذ به اإلاىٓماث والهُئاث الخالُت خى ٫بٖاصة الىٓغ في حٗغٍ ٠وجدضًض نٗىباث
الخٗلم ٖلى الىدى الخالي :
ًة
 2001جم زالله
 .1م٩اجب الىالًاث لبرامج التربُت السانت بالىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت  OSEPالتي ٖ٣ضث ماجمغا في ٖام
ٖغى حؿ٘ وع٢اث بدشُت قملذ ً٢اًا جدىاو ٫بٖاصة الىٓغ في حٗغٍ ٠وجدضًض نٗىباث الخٗلم.
 .2الخ٣غٍغ النهاجي للى٧الت الغثاؾُت للخمحز في التربُت السانت President’s Commission on Excellence in Special
ًة
 Educationخُض جدىاو ٫مد٩اث جدضًض طوي نٗىباث الخٗلم  ،مضٖما الخىظه هدى اٖخماص همىطط الاؾخجابت للخضزل
٦بضًل لىمىطط الخباٖض في جدضًض طوي نٗىباث الخٗلم.
 .3ظهىص اإلاغ٦ؼ الىَجي للبدض في مجا ٫نٗىباث الخٗلم ) ًٖ (NRCLDبضًل لىمىطط الخباٖض في جدضًض طوي نٗىباث
الخٗلم.
و٢ض ع٦ؼث ظهىص َظٍ الهُئاث واإلاىٓماث ٖلى ًُ٢ت بٖاصة الىٓغ في حٗغٍ ٠وجدضًض نٗىباث الخٗلم مً خُض
اإلا٩ىهاث  ،وؤلاظغاءاث  ،واإلاد٩اث التي ًخٗحن اؾخسضامها في الخىظه الجضًض لخٗغٍ ٠وجدضًض طوي نٗىباث الخٗلم.
٦ما بغػ زال ٫ألاوكُت ألا٧اصًمُت والٟٗالُاث التي ٢امذ ٖليها َظٍ الجهىص ،مً بحن الىماطط البضًلت لخٗغٍ٠
وجدضًض نٗىباث الخٗلم  ،همىطط الاؾخجابت للخضزل(٦ )RtIإ٦ثر الىماطط التي اؾخُ٣بذ اهدباٍ واَخمام
اإلاخسههحن في مجا ٫نٗىباث الخٗلم اإلاىخمحن لهظٍ الهُئاث ،واإلاىٓماث ،و٦ظا الٗلماء  ،والباخشحن اإلاهخمحن بهظا
اإلاجا ، ٫وزانت مً وايعي الؿُاؾاث  ،ومخسظي ال٣غاعاث  ،وألازهاثُحن  ،واإلاهىُحن.
. Klingner,j.k and P.A.(2006)."introduction to Response to intervention" .p13-14.

 .2فتحي ،مصطفى الزيات  " .)2006(.القيمة التنبؤية لتحديد وتشخيص صعوبات التعلم بين نماذج التحليل الكمي

التحليل الكيفي"  ،ادلؤدتر الدويل لصعوبات التعلم  ،الرياض ،ادلملكية العربية السعودية  22 - 9 ،نوفمرب 2006ص5
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ًة
 Gresham 2002طوي نٗىباث الخٗلم و٣ٞا لىمىطط الاؾخجابت للخضزل ٖلى الىدى  ،آلاحي َ":م
و٢ض ٖغٚ ٝغَكام
الُالب الظًً ًٟكلىن في الاؾخجابت للخضزل لسُت اإلاٗالجت الضعاؾُت والتي جىُىي ٖلى ٗٞالُت طاجُت ومهضاُ٢ت
ججغٍبُت " .وبالخالي ٞةن همىطط الاؾخجابت للخضزل ً٣ىم ٖلى زُىاث ٖملُت  ،وهي ٧اآلحي:
 .1ج٣ضًم للُالب مضزالث صعاؾُت طاث مهضاُ٢ت ججغٍبُت.
 .2مً زم ًخم عنض ومخابٗت مضي ج٣ضم الُالب في َظٍ اإلاضزالث الضعاؾُت.
 .3الُالب الظًً ال ٌؿخجُبىن للخضزل ًخل٣ىن مضزالث جضعَؿُت بما م٨شٟت ؤو مسخلٟت.
ً .4خم عنض ومخابٗت مضي الخ٣ضم الظي ًدغػوهه بٗض اإلاضزالث اإلاضعؾُت الجضًضة.
ًة
 .5اؾخمغاع الٟكل في الاؾخجابت للخضزل ًم ً٨اٖخباع الُالب مً طوي نٗىباث الخٗلم  ،وٍهبذ ماَال لاللخدا١
بالخٗلُم السام.
الافتراياث التي ًلىم ٖليها همىطط الاؾخجابت للخضزل :
خضص ٧ل مً  ،(2001) Fuchs,Douglas,Lynnاٞتراياث ً٣ىم ٖليها همىطط الاؾخجابت للخضزل وهي ٧ ،الخالي:
 .1بن الىٓام الخٗلُمي ال٣اثم ٖلى الدصسُو الظي ٌٗخمض ٖلى الخدلُل الُٟ٨ي ًم ً٨ؤن ٌٗمل بٟاٖلُت لجمُ٘
الخالمُظ بازخال ٝنٗىباتهم.
 .2بن الخضزل اإلاب٨غ ٌٗخبر مً ألامىع اإلاهمت التي حؿاٖض ٖلى مى٘ ْاَغة اهخٓاع الٟكل.
 .3بن همىطط الاؾخجابت للخضزل ً٣ضم زضماث مخٗضصة الجىاهب مً الىاخُت ألا٧اصًمُت والىاخُت الىٟؿُت ٞ ،هى
ًداو ٫ع ٘ٞمؿخىي اإلاهاعاث اإلادضصة للخلمُظ وػٍاصة صاُٗٞخه هدى الخٗلم.
 .4بن همىطط الاؾخجابت للخضزل ًجب اؾخسضامه مً ؤظل اجساط ٢غاعاث صخُدت قإن زضماث التربُت السانت التي
ج٣ضم للخالمُظ طوي نٗىباث الخٗلم.
 .5بن الخضزالث الٗالظُت ًجب ؤن ج٩ىن مهممت ًٖ َغٍ ٤مىهج ؤ٧اصًمي ٖالي الجىصة.
ً .6جب مغا٢بت ج٣ضم مؿخىي الخلمُظ ٖىض جُبُ ٤همىطط الاؾخجابت للخضزل مً ؤظل مٗغٞت مضي هجاح الخضزالث
ألا٧اصًمُت اإلا٣ضمت له.

 .1أيهم  ،علي الفاعوري.)20 0(.مرجع سابق ذكره ،ص. 7
 .2علي زلمد  ،علي أمحد األنصاري.)2009(.مرجع سابق ذكره  ،ص.39
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ألاؾـ الىٓغٍت التي ًلىم ٖلُه همىطط الاؾخجابت للخضزل :
ًة
ًة
ًمشل همىطط الاؾخجابت للخضزل م٩ىها ؤؾاؾُا مً م٩ىهاث الٗال٢ت بحن ٖملُتي الخٗلُم والخٗلم في التربُت الٗامت ،
وبمٗجى آزغ ً٣ىم َظا الىمىطط – همىطط الاؾخجابت للخضزلٖ -لى مداولت ؤلاظابت ٖلى الؿاا ٫الغثِسخي الخالي َ :ل
الخضزل مما ًىُىي ٖلُه مً اؾتراججُاث  ،وَغ ١وؤؾالُب جضعَـ  ،ومىاهج وم٣غعاث ٣ً ،ىص بلى ػٍاصة ٟ٦اءة الخٗلم
ٖلى هدى مالثم لظوي نٗىباث الخٗلم؟
ًة
و٢ض ٧ان الهض ٝألاؾاسخي لىمىطط الاؾخجابت للخضزل في الؿىىاث ال٣لُلت اإلاايُت ٢اثما ٖلى الخضزل الٗالجي
لخدضًض الظًً ًدخاظىن بلى زضماث التربُت السانت  ،والخضزل الٗالجي اإلاغجبِ بها ،اؾخجابت إلاا ظاء به ٢اهىن
ٖ )5614لى ماًلي :
جدؿحن اإلاضزالث التربىٍت لؤلٞغاص طوي ؤلاٖا٢اث  (IDEA)Act of 2004خُض جىو ال٣ٟغة (
" ٖىض جدضًض ما بطا ٧ان الُٟل لضًه نٗىبت هىُٖت في الخٗلم ً ،خٗحن ٖلى اإلا٨خب اإلادلي للتربُت اؾخسضام ٖملُت
جدضًض ما بطا ٧ان الُٟل ٌؿخجُب للخضزالث ال٣اثمت ٖلى هخاثج البدىر الٗلمُت ٦جؼء مً ؤلاظغاءاث الخ٣ىٍمُت ؤم
ال".
ؤما الُىم ،ا٦دك ٠الٗضًض مً اإلاغبحن والباخشحن واإلاخسههحن ؤَمُت وٞاٖلُت مضزل الاؾخجابت للخضزل ٦بضًل
ًم ً٨بن ًىٞغ اإلادضصًً الخالُحن:
 .1البُاهاث اإلاُلىبت للخضزل والخدضًض اإلاب٨غًٍ  ،لظوي نٗىباث الخٗلم .
ًة
ًة
ًة
ًة
 .2ؤؾلىب مىٓم لخإُ٦ض ؤن الُالب ًىاظهىن نٗىباث حٗلُمُت جخُلب و٢خا وظهضا وجضُٖما ٗٞاال.
ًة
بن همىطط الاؾخجابت للخضزل ًم ً٨ؤن ًخمحز ًٖ ٚحرٍ مً الىماطط مً زال ٫اٖخماصٍ ٧لُا ٖلى ٖالط ال٣هىع ٖىض
الخلمُظ بك٩ل ظماعي ؤو ٞغصي ًٖ َغٍ ٤بغهامج ٖالجي ٢اثم ٖلى الدصسُو الض ٤ُ٢ل٩ل جلمُظ ٖلى خضة  ،مما ًجٗل
الىمىطط ؤ٦ثر ٗٞالُت وص٢ت ٞ .الخالمُظ الظًً ًٓهغون ٖالماث وؤٖغاى جخٗل ٤بهٗىباث في الخٗلم ًخم جؼوٍضَم
بمجمىٖت مً الخضزالث الٟغصًت اإلا٨شٟت بك٩ل مدضص ومتزاًض  ،وَظٍ الخضزالث جهمم وج٣ضم مً ٢بل َُئت الخٗلُم
الٗام وبالخٗاون م٘ ظمُ٘ السبراء مً مٗلمي التربُت السانت و ألازهاثُحن الىٟؿُحن ٦ ،ما ؤن ٖملُت الخضزل جخًمً
ًة
ًة
ًة
عنضا مىٓما لىمى ؤو ج٣ضم الخلمُظٞ ،الخالمُظ الظًً ال ًٓهغون جدؿىا ؤو اؾخجابت لهظٍ الخضزالث ًخم اٖخباعَم
ًة
طوي نٗىباث حٗلم وفي خاظت بلى زضماث التربُت السانت٦ ،ما ؤن الخالمُظ اإلاؿخجُبحن ًجب ؤن ًسًٗىا ؤًًا
لخُُ٣ماث ٞغصًت قاملت ٢بل جهيُٟهم وجدضًض مىاؾبتهم لسضماث التربُت السانت  ،ومشل َظٍ الخُُ٣ماث ًخم
اؾخسضامها لخدضًض ه٣اٍ ال٣ىة والًٗ ٠لضي الخالمُظ والؾدبٗاص ألاؾباب ألازغي لهٗىباث الخٗلم .
1

 .فتحي  ،مصطفى الزيات  .)2006(.مرجع سابق ذكره  ،ص.17
. Rachel, chidsey, steege (2010)."Respons to intervention Principles and Strategies for Effective
Pract ice" .Second edition . New york. p79
2
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و٢ض ا٢ترح ٧ل مً ) Rachel, chidsey, steege (2010مجمىٖت مً ألا٩ٞاع ألاؾاؾُت التي جىُىي ٖلى جُبُ ٤همىطط
الاؾخجابت للخضزل جم جلسُهها ٦،أالحي :
حٗلُم ؤو جضعَـ ٖالي الجىصة.

ول ألاَفاٌ ٌؿخدلىن حٗلُم فٗاٌ ًاصي بهم بلى جىمُت
وجُىٍغ مهاعاتهم الىُْفُت.

الخلُُم اإلاخىغع.
ً
اجساط اللغاعاث بىاءا ٖلى البُاهاث.

الخُُ٣م اإلاؿخمغ ًاصي بلى جدؿحن اإلاهاعاث.
ًجب ؤن حؿدىض الخٗضًالث ٖلى اإلاٗلىماث اإلاجمٗت مً زال٫
البُاهاث اإلاغنىصة.

وبالخالي ٞةن همىطط الاؾخجابت للخضزل (َ )RtIى م٣اعبت ججم٘ بحن الُ٣اؽ ؤو الخُُ٣م والخضزل في بَاع هٓام و٢اجي
مخٗضص اإلاؿخىٍاث لؼٍاصة الخدهُل الضعاسخي للخالمُظ والخض مً اإلاك٨الث الؿلىُ٦ت (اإلاغ٦ؼ الىَجي لالؾخجابت
 .)2014وٖاصة ما ًىُىي همىطط الاؾخجابت للخضزل ٖلى زالزت مؿخىٍاث ؤو مغاخل لًمان ؤن ًخل٣ى ٧ل جلمُظ
للخضزل،
الخٗلم اإلاىاؾب .
الفغق بحن الخضعَـ و الخضزل :
مٗٓم هماطط الاؾخجابت للخضزل حؿخسضم ٧لمت الخضزل لخٗ٨ـ ألاوكُت اإلاؿخسضمت إلاؿاٖضة الخالمُظ ٖلى
ججاوػ الهٗىباث الخٗلُمُت ٦،ما ؤن هماطط ؤزغي حؿخسضم ٧لمت جضعَـ  ،باٖخباعَا اؾخجابت لٗملُت الخضعَـ  .بال
ًة
ؤهه في بٌٗ ألاخُان هجض اؾخسضام اإلاهُلخحن مٗا خُض حؿمى الاؾخجابت للخضزل واخض) (RtI1والاؾخجابت للخضزل
ؤزىحن )ٖ (RtI2لى ٚغاع بصاعة الخٗلُم في والًت الالؿ٩ا و٧الُٟىعهُا بالىالًاث اإلاخدضةٞ .الخضزل ٞالخ٣ُ٣ت َى مجغص
ًة
مهُلر مغاص ٝإلاهُلر الخضعَـ .وؾاب٣ا ٧ ،لمت الخضزل حكحر بلى الخضعَـ ألا٦ثر جدضًضا و٦شاٞت  ،زهىنا في
ًة
اإلاجا ٫الُبي ٞ .الخضزالث اإلاكاع بليها ؾاب٣ا هي في الىا ٘٢ؤهىإ  ِ٣ٞمً َغ ١الخضعَـ التي جدىاؾب م٘ الاخخُاظاث
الخٗلُمُت للخالمُظ  ،مً الىاخُت الخ٣ىُت ،ال حهم بطا ما ؾمُىاٍ بالخضزل ؤو الخضعَـ  ،ؤو ؤي شخيء ؤزغ .وما حهمىا َى
ؤن حؿخسضم مماعؾاث حٗلُمُت ٢اثمت ٖلى ؤؾـ ٖلمُت حؿخجُب الخخُاظاث الخالمُظ .وبهظٍ الُغٍ٣ت ٞةن اإلاٗلمىن
َم اإلاٗىُىن باالؾخجابت ولِـ الخالمُظ وما ٖليهم بال ج٣ضًم اإلاؿاهضة ؤزىاء ٖملُت جضعَـ الخالمُظ ؤو الخضزل ؤو
اليكاَاث ألازغي  ،ولظلٞ ٪ىدً بداظت بلى ظٗل الخضعَـ ًخماشخى م٘ خاظاتهم الخٗلُمُت والخد ٤٣باهخٓام مً
الخ٣ضم الخانل و مٗغٞت مضي اؾخجابتهم لظل.٪
وفي َظا ؤلاَاع ًغي ( )Fuchs et al,2003ؤن همىطط الاؾخجابت للخضزل ًىُىي ٖلى جُبُ٣حن عثِؿُحن  ،وَما :
1

. Rachel, chidsey, steege (2010). Ibid.p14.
2
why is Response To intervention (RTI)So inportant That We " . Nai,cheng Kwo.(2014).
orate it into Teacher Education Programs and Haw Can online learning Should incorp
? Georgia Regents University 2500 Walton Way Augusta,Geargia30904.p611. "Help
3
. Rachel, chidsey, steege (2010).Ibid 84-113

 .4فتحي  ،مصطفى الزيات  .)2006(.مرجع سابق ذكره  ،ص. 8
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 .1زانُت الى٢اًت مً نٗىباث الخٗلم .
 .2زانُت جدضًض نٗىباث الخٗلم .

ًة
ً
ؤوال ً :م ً٨ون ٠مضزل الاؾخجابت للخضزل باٖخباعٍ بَاعا جىُٓمُا لخإُ٦ض ؤهه ًم ً٨بمىظبه الى٢اًت مً نٗىباث
الخٗلم ؤو مىٗها ؤو ججىبها  ،ولظا ًمٖ ً٨ىىهت َظا البٗض باٖخباعٍ البٗض الى٢اجي.
ً
زاهُا ٦ :م٩ىن ؤو همىطط مً هماطط جدضًض نٗىباث الخٗلم ٞ ،االؾخجابت للخضزل ًمشل بَاعا لخ٣ىٍم نٗىباث الخٗلم
ؤو الاهسٟاى الخدهُلي ؤو الخٟغٍِ الخدهُلي للخالمُظ ومٗضالث حٗلمهم واهدغاٞهم ؤو جباٖضَم الخدهُلي ًٖ
ًة
ؤ٢غاجهم  ،ومً زم ٖالظهم مً زال ٫الخضزل اٖخماصا ٖلى البٗض الٗالجي.
وٍبضو طل ٪مً زال ٫الخضزالث الى٢اثُت والخ٣ىٍمُت مخٗضصة الُب٣اث ؤو اإلاؿخىٍاث و هي زالزت َب٣اث ؤو
ًة
مؿخىٍاث جمشل جضزالث اإلاؿخىي ألاو ٫والشاوي والشالض  ،جخماًؼ اٖخماصا ٖلى َض ٝالخضزل وآلُاجه  ،وٍم ً٨ؤن همحزَا
بحن الخضزل الٗالجي  ،والخضعَـ الٗالجي.
الخضزل الٗالجي ٌٗ :غ ٝالخضزل الٗالجي بإهه اؾخسضام ٧اٞت آلالُاث الُبُت ؤو التربىٍت  ،الؿلىُ٦ت واإلاٗغُٞت ،
والىٟـ ٖهبُت وؤلاوؿاهُت  ،اإلاباقغة وٚحر اإلاباقغة لخدؿحن اإلاهاعاث الىماثُت وألا٧اصًمُت  ،باؾخسضام آلُاث مُٗىت،
لٟئت مُٗىت  ،بالخُبُٖ ٤لى مدخىي مٗحن  ،لٟترة مُٗىت  ،لخد ٤ُ٣ألاَضا ٝاإلاغٚىبت.
الخضعَـ الٗالجي ٣ً :هض بالخضعَـ الٗالجي اؾخسضام ٧اٞت آلالُاث الخضعَؿُت التربىٍت  ،ووؾاثِ الخٗلم  ،وؤؾالُبه
،التي حؿتهضٖ ٝالط ؤو جدؿحن وجىمُت اإلاؿخىٍاث اإلاٗغُٞت وألا٧اصًمُت في اإلاجاالث التي جسً٘ للٗالط لضي طوي
نٗىباث الخٗلم.
مىىهاث وبيُت همىطط الاؾخجابت للخضزل :
ً٣ىم همىطط الاؾخجابت للخضزل ٖلى بٗضًً  :ألاو ٫وٍدىاو ٫ألاؾـ الىٓغٍت اإلاضٖمت للىمىطط التي جم الخُغ ١بليها
ًة
ؾاب٣ا  ،والبٗض الشاوي ًدىاو ٫آلالُاث ؤلاظغاثُت والخُبُُ٣ت للىمىطط في الىا ٘٢اإلاُضاوي.
ًة
ؤوال :م٘ ؤهه ال ًىظض هىٕ مً الاجٟا ١الٗام والكامل ٖلى الىمىطط الخالي لالؾخجابت للخضزل مً ٧اٞت ٞئاث اإلاهخمحن
ًة
بًُ٣ت بٖاصة الىٓغ في حٗغٍ ٠وجدضًض طوي نٗىباث الخٗلم ال٣اثم خالُا ٖلى مد ٪الخباٖض والخباًً بحن الظ٧اء
والخدهُل الضعاسخي ٞ ،ةن همىطط الاؾخجابت للخضزل ًمشل ؤ٦ثر البضاثل الٗملُت الىاٖضة في َظا اإلاجا.٫
ًة
زاهُاٌٗ :خمض همىطط الاؾخجابت للخضزل في بٗضٍ الخُبُ٣ي ٖلى حٗضص الُب٣اث ؤو اإلاؿخىٍاث ؤو اإلاغاخل التي ج٨غؽ
اؾخمغاع البرامج والسضماث التي ج٣ضم للخالمُظ طوي نٗىباث الخٗلم ألا٧اصًمُت  ،وبطا ٧ان َىا ٥هىٕ مً ٖضم الاجٟا١
الٗام ٖلى ٟ٦اءة وٞاٖلُت همىطط الاؾخجابت للخضزل ٞ ،ةن َىا ٥هىٕ مً الاجٟا ١الٗام الكامل ٖلى زالزُت الُب٣اث
ؤو اإلاؿخىٍاث ؤو اإلاغاخل التي ج٣ىم ٖليها آلُاث الخضزل في ْل َظا الىمىطط.وَى ما ؤقاع بلُه ٧ل مً ( Sue , and
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 ، ) jenniferمً زال ٫مغاخل الدصسُو والخدضًض باٖخماص همىطط الاؾخجابت للخضزل ال٣اثم ٖلى الخدلُل الُٟ٨ي.
وَظٍ الُب٣اث ؤو اإلاؿخىٍاث ؤو اإلاغاخل هي ٖلى الىدى آلاحي :
اإلاغخلت ألاولى  :ج٣ضم َغ ١وؤوكُت حٗلُمُت زانت ،التي ٢ض ؤزبدذ ٗٞالُتها في الخٗلُم الٗام  ،وٍ٣ىم مٗلم الخٗلُم
الٗام بخ٣ضًم جل ٪الُغ ١وألاوكُت بهض . ١وٍخم مخابٗت وجُُ٣م جُىع الٗملُت الخٗلُمُت بك٩ل مؿخمغ  ،وج٩ىن َظٍ
اإلاخابٗت مً زال ٫وي٘ ؤَضاٖ ٝامت لجمُ٘ الخالمُظ في ال٣ؿم  ،وٍخم مالخٓت ج٣ضم ٧ل جلمُظ ٖلى ؤؾاؽ مضي
جد ٤ُ٣جل ٪ألاَضاَ ًٖ ٝغٍٖ ٤مل مل ٠ل٩ل جلمُظ ومخابٗخه.
ًة
ًة
بىاء ٖلى ماؾبً ، ٤خم حُٛحر ؤؾلىب الخٗلم والُغ ١وألاوكُت الخٗلُمُت  ،وطل ٪للخالمُظ الظًً ؤْهغوا ٢هىعا ًٖ
ؤ٢غاجهم في ال٣ؿم الضعاسخي.
اإلاغخلت الشاهُت:الخضزل اإلاىظه،خُض ًهمم الخضزل اإلاىظه ٖلى ؤؾاؽ الاخخُاظاث السانت ل٩ل جلمُظ بٗض اإلاغخلت
ألاولى مً زال ٫الخُُ٣م اإلاؿخمغ،وٍخم ٞيها جُُ٣م الخضزالث التربىٍت الخٗلُمُت ومٗغٞت مضي ٞاٖلُتها مً زال ٫اإلاخابٗت
اإلاؿخمغة جدذ بقغاٞ ٝغٍ ٤مخٗضص الخسههاث.
ًة
ًة
بن الخضزل اإلاىظه ًهمم ٖلى ؤهه مؿاٖض للخٗلُم الٗام ولِـ حٗىًٍا ؤو بخالال له ،بمٗجى ؤن الخلمُظ ٌؿخمغ في
ال٣ؿم الٗاصي م٘ ج٣ضًم الخضزالث اإلا٨شٟت اإلاىظه له مً زالٚ ٫غٞت اإلاهاصع  ،وًٍٟل ج٣ضًم الخضزالث في
مجمىٖاث نٛحرة ؤو بك٩ل ٞغصي  ،ومً زم ًخم مخابٗت جُىع ؤصاء الخلمُظ للخإ٦ض مً مضي جد٣ُ٣ه لؤلَضا ٝالتربىٍت.
اإلاغخلت الشالشت  :مٗالجت جغبىٍت مخسههت للخالمُظ الظًً لم ٌؿخجُبىا للخضزالث التربىٍت في اإلاغاخل الؿاب٣ت
وماػالىا ٌٗاهىن مً مك٨الث في الخٗلم ٣ً ،ضم لهم مؼٍض مً الخضزالث اإلا٨شٟت ومداولت جدؿحن ؤصائهم ألا٧اصًمي ،
ومً لم ٌؿخجُبىا ًُلٖ ٤ليهم مؿمى نٗىباث الخٗلم  ،بمٗجى ؤهه في َظٍ اإلاغخلت ً٩ىن الخلمُظ ٢ض شسو ٖلى ؤن
الخإزغ الظي لضًه هاجج ًٖ نٗىبت زانت في الخٗلم .
وٍا٦ض ٧ل مً لحن وصوٚالؽ ) Lynn S,Douglas.(2007ؤن مؿخىٍاث الخضزل زالر  ،خُض ًىظه ُٞه الخضزل ألاو٫
للخالمُظ الظًً ًٟكلىن في الاؾخجابت للبرهامج ؤو اإلانهاط ألاؾاسخي الٗام ً ،لخد٣ىن بٗملُت جهيُ ٠نٗىبت الخٗلم
باؾخسضام همىطط الاؾخجابت للخضزل م٘ الخضزل الشاوي  ،والخٗامل م٘ مجمىٖاث نٛحرة وبُغٖ ١لمُت في ٖملُت
الخٗلم ٞ .الخالمُظ الظًً ٌؿخجُبىن بك٩ل يُٗ ٠لهظا الخضزل اإلا٨شًٓ ٠هغون " ٞكل ٚحر مخى "٘٢وٍهبدىن
مغشخحن للخضزل في اإلاغخلت الشالشت ٦ ،ما ًسًٗىن بلى جُُ٣م جغبىي في مسخل ٠اإلاىاص الضعاؾُت اإلاهممت لئلظابت ٖلى
ألاؾئلت اإلاُغوخت ؤزىاء الخضزل ألاو ٫والشاوي ولٗؼ ٫ؤق٩ا ٫ؤلاٖا٢اث ألازغي التي ًم ً٨ؤن ج٩ىن ؾبب في الٟكل .ؤما
باليؿبت للخضزل في اإلاغخلت الشالشت ًخم زالَ ٫ظٍ اإلاغخلت ؤو اإلاؿخىي ج٨شُٖ ٠ملُت الخٗلم الخٟغٍضي  ،م٘ اإلاخابٗت
1

. . Sue ,Bazyk et al .(2012). "AOTA Practice Advisory on Occupational Therapy in Response to
intervention". The American Occupational Therapy Assocition ,Inc .p1-8
2
. Jennifer and Patricia .(2012)."School librarians and Response to intervention" .Research journal
of American School librarians,Volume 15.p1-16.

 .3فتحي  ،مصطفى الزيات  .)2006(.مرجع سابق ذكره  ،ص .45-
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اإلاؿخمغة للخ٣ضم الخانل ٞ ،ةطا جم جد ٤ُ٣ؤصاء ٧افي ومىاؾب ٞةن الخلمُظ ًضزل في بغامج اإلاؿخىي الشاوي ؤو ألاو٫
وبهظٍ الُغٍ٣ت ٞةن همىطط الاؾخجابت للخضزل له َضٞانَ ،ما :
 .1جهيُ ٠السُىعة بك٩ل مب٨غ وبالخالي ًهبذ الخالمُظ قغ٧اء في بغهامج الى٢اًت ٢بل بضاًت ْهىع السلل والعجؼ
والتي ًهٗب ٖالظه في ما بٗض.
 .2جهيُ ٠الخالمُظ الظًً ٌٗاهىن مً نٗىبت في الخٗلم و الظًً ًشبخىن ٖضم الاؾخجابت بلى ؤق٩ا ٫الخٗلم اإلاُٗاعي
والٟٗا ٫وبالخالي ً٣ضم لهم بغهامج في الخٗلم الخٟغٍضي ًلبي اخخُاظاتهم .
آليات سلوكية

آليات أكاديمية
المرحلة 3 :
 -تدخالت فردية  ،كثيفة.

المرحلة 3 :

%5 %5

 تدخالت فردية  ،كثيفة. -إإ التالميي فردياً.

 إإ التالميي فردياً. -اعتماد القياس أو التقييم.

 -اعتماد القياس أو التقييم.

 إجراءات أكثر كثافة.%15 %15

 -إجراءات أكثر كثافة.

 -طويلة ادلدة.

 -إجراءات دائمة  ،شديدة.

المرحلة 2 :

المرحلة 2 :

 -تدخالت موجهة جملموعة .

 -تدخالت موجهة جملموعة .

 -إإ بعض التالميي (يف وضعية

 -إإ بعض التالميي (يف وضعية

%80

خطر).

%80

خطر).

 -كفاءة عالية.

 -كفاءة عالية.

 -استجابة سريعة.

 -استجابة سريعة.

المرحلة 1:

المرحلة 1:

 -تدخالت تعليمية أساسية وقائية.

 -تدخالت تعليمية أساسية وقائي.

 -كل التالميي  .كل الوسائل .

 -كل التالميي  .كل الوسائل.

للخضزل.
قيل عكم (ً )01ىضر  :الىمىطط الهغمي الشالسي اإلاؿخىٍاث لىمىطط
استباقي
الاؾخجابت وقائي ،
 وقائي  ،استباقياؾخسضام خل اإلاكيلت في همىطط الاؾخجابت للخضزل:

ًة
ًغي ٦شحر مً ألازهاثُحن الىٟؿُحن في اإلاضاعؽ ؤن همىطط الاؾخجابت للخضزل مغاصٞا " لىمىطط خل اإلاكيلت "
زانت في ٖملُت جدضًض وحصسُو نٗىباث ال٣غاءة اإلاب٨غة  ،خُض ٌؿخسضم همىطط الاؾخجابت للخضزل بغوجى٧ى٫
1

Lynn S,Douglas.(2007). "A Model for implementing Responsiveness to intervention".
Teaching Exceptional Children,Vol 39 , No 5, p14-20 . Council for Exceptional Children
.copyright2007 CEC.
2
. Sheri and William et al.(2009)."Implementation of Response to intervention" .journal of
learning Disabilities,Volume42 Number1.p85-95 .
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ٖالجي ومُٗاعيٞ .دل اإلاك٩لت ًخم مً زال ٫الاؾدشاعة الؿلىُ٦ت وٍ٩ىن اؾخ٣غاجي وججغٍبي وبالُب٘ ؾلى٧ي ،ول ً٨جب٣ى
السانُت ألاؾاؾُت له في ؤهه اؾخ٣غاجي  ،وجخم اؾدشاعة الؿلى ٥اإلاك٩ل زالٖ ٫ملُت جُُ٣م اؾخجابت الخالمُظ اإلا٩ىهت
مً ؤعب٘ مغاخل ؤو زُىاث  ،وهي ٧اآلحي :
ً
ؤوال .جدضًض اإلاكيلت  :في َظٍ اإلاغخلت ًخم جدضًض مٟهىم الؿلى ٥اإلاك٩ل مً زالٖ ٫ملُت اإلاالخٓت والخهىٖ ٫لى
ج٣ضًغاث مىزى٢ت لخ٨غاع وص٢ت ومضة الؿلى ٥اإلاك٩ل.
ً
زاهُا .جدلُل ؾبب اإلاكيلت  :الهض ٝفي َظٍ اإلاغخلت َى ُُٟ٦ت بزباث وظىص اإلاك٩لت مً زال ٫اإلاخٛحراث التربىٍت
والصسهُت للُالب  ،والتي ًم ً٨ؤن حؿاَم في بًجاص الخلى ٫وجُىٍغ زُت ٖالظُت مىاؾبت.
ً
زالشا .وي٘ وجىفُظ زُت للخضزل :مً زالٖ ٫ملُت اؾدكاعٍت بحن ٞغ ١اإلاٗلمحن ٖلى جُبُ ٤السُت اإلاغؾىمت والٗمل
ٖلى ُُٟ٦ت الخد٨م واإلاغا٢بت  ،وج٣ضًم الخٛظًت الغاظٗت الخصخُدُت  ،والخإ٦ض ٖلى ؤن ٖملُت الخضزل ًخم ج٣ضًمها
و ٤ٞالسُت اإلاغؾىمت لها.
ً
عابٗا .جلُُم اإلاكيلت و فاٖلُت الخضزل :وهي ٖملُت اؾدكاعٍت بحن ٞغ ١اإلاٗلمحن حٗمل ٖلى جُُ٣م ٟ٦اءة الخضزل ،
ٞةطا زبذ ؤن ٖملُت الخضزل لم ج ً٨لها ٗٞالُت ً ،خم جدضًض آلُاث ؤزغي إلم٩اهُت الخٗضًل  .وبازخهاع ٞةن همىطط خل
اإلاك٩لت الؿلىُ٦ت ً٣ترح ٖضة خلى ٫مم٨ىت إلاٗالجت مك٩لت ما ٞ .الخلى ٫الىاجخت ًخم جد٣ُ٣ها مً زال ٫اإلاداولت
والسُإ ولِؿذ ؤؾالُب ٖكىاثُت حٟٛل ؤَمُت ٖملُت الخٗلُم ٦،ما ال ًجب ٖلُىا السلِ بحن َظا ألاؾلىب و ؤؾلىب
 )2006ؤهه ًجب ٖلُىا جدضًض
خل اإلاك٨الث اإلاؿخسضم ٖىض جهمُم الخضعَـ ؤو الخضزل  ،خُض ًغي ( Batsche et al
ٞاٖلُت الخٗلُم في ٧ل اإلاؿخىٍاث مً زال ٫جىُٟظٍ ٖلى هدى مىاؾب ٦ ،ما ًجب وي٘ هٓام الجساط ال٣غاعاث اإلاىاؾبت
و التي مً قإجها ؤن حؿاٖض في وي٘ جهمُم اؾتراججُاث حٗلُمُت م٘ الاٖخ٣اص باخخمالُت هجاخها  ،بياٞت بلى اإلاغا٢بت
اإلاؿخمغة للٟٗالُت الخٗلُمُت .

1

. Douglas,F,et al.(2003)."Responsiveness-to-intervention: Definitions , Evide nce,and
Implications for the learning Disabilies Construct".learning Disabilitie s Research and
Practice, Virginia .p159
2
. Batsche, G., Elliott,et al. (2006)." Response to intervention: Policy considera tions and
implementatio n". Alexandria, VA: National Association of State Directors of Special
Education, Inc. p25-26.
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جدضًض اإلاكيلت َ :ل َىان مكيلت ؟ و ماهي؟

تقييم المشكلة

تحليل المشكلة

ىل الخطة تعمل بشكل

كيف حدث ذلك؟

صحيح ؟

قيل عكم (ً )02ىضر  :همىطط زالسي للضٖم اإلاضعس ي بإؾلىب خل اإلاكيلت في همىطط الاؾخجابت للخضزل.
ؤلاظغاءاث اإلاؿخسضمت في همىطط الاؾخجابت للخضزل إلاٗالجت الهٗىباث الخٗلمُت و الؿلىهُت:
ا٢ترح ٧ل مً عاقاٌ وقُضس ي وؾدُج )ٖ Rachel, chidsey, steege (2010كغة زُىاث ًجب بجباٖها ٖىض
اؾخسضام همىطط الاؾخجابت للخضزل في مٗالجت الهٗىباث الخٗلمُت والؿلىُ٦ت ،وهي :
 .1الاؾخسضام الٗلمي لُغ ١الخضعَـ ألاؾاؾُت ال٣اثمت ٖلى بغهامج الخٗلم الٗام.
 .2بظغاء ٞدو زالسي ؾىىي قامل ألصاء ظمُ٘ الخالمُظ.
 .3جدضًض الخالمُظ الظًً َم في ويُٗت السُغ.
 .4اؾخسضام الُغ ١الٗلمُت في الخضعَـ اإلاؿدىض بلى مجمىٖاث نٛحرة.
 .5مغا٢بت ج٣ضم الخالمُظ هدى ؤَضا ٝالخٗلم.
 .6اجساط ال٣غاع الخضعَسخي اؾدىاصا ٖلى البُاهاث اإلاخىٞغة.
 .7ػٍاصة وج٨شُ ٠و ج٨غاع الخٗلُم.
 .8جُُ٣م ومغاظٗت ؤو الخى ًٖ ٠٢الخضعَـ باإلاجمىٖاث الهٛحرة.
 .9ج٣ىٍم قامل.
1

. Rachel, chidsey, steege (2010)."Respons to intervention Principles and Strategies for
Effective Pract ice ".Second edition . New york .p-15-16.
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ًة
 .10وؤزحرا ألاَلُت للتربُت السانت.
الُٗىب والاهخلاصاث اإلاىظهت لىمىطط الاؾخجابت للخضزل :

 ، )2008بإن بٌٗ الى٣اص ًؼٖم ؤن ٖضم اؾخجابت الخلمُظ لىمىطط الاؾخجابت للخضزل ال ًالثم
ٌكحر ( Pamela
الخٗغٖ ٝلى وظىص نٗىباث الخٗلم  ،ومشل َظٍ الٗملُت ؾى ٝجدضص الخالمُظ طوي الخدهُل اإلاىس ٌٟالظي ًيخج
ًٖ ٖضص مً الٗىامل اإلاخىىٖت مشل الخسل ٠البؿُِ ؤو الٟ٨اءة اإلادضوصة ؤو الهٗىباث اللٛىٍت ؤو الُٗىب اإلاخهلت
بالىي٘ الاظخماعي والا٢خهاصي .بن َظا اٖخ٣اص زاَئ  ،خُض ؤزبدذ الضعاؾاث بإن مً زال ٫اؾخسضاماث جُُ٣ماث
ٞغصًت قاملت ًم ً٨ؤن ًخم جمُحز الخالمُظ الظًً ٌٗاهىن مً نٗىباث حٗلم خُ٣ُ٣ت والخالمُظ الظًً لضحهم مك٨الث
حٗلم وكإث مً ؤؾباب ؤزغي.جخًمً اإلاك٨الث ألازغي نٗىبت الخإ٦ض مً ؤن همىطط الاؾخجابت للخضزل ًخم جُبُ٣ه
بُغٍ٣ت صخُدت وص٣ُ٢ت مً ٢بل ؤًٖاء َُئت جضعَؿُت مضعبحن بك٩ل ظُض والظًً لضحهم صعاًت وٖلم بالخضزالث
ال٣اثمت ٖلى البدض  ،بياٞت بلى ؤلاظغاءاث اإلاؿخسضمت في عنض ج٣ضم ؤصاء الخلمُظ بك٩ل مالثم  ،وْغو ٝالخضعَـ
الخالُت بما في طل ٪ج٨ضؽ الخالمُظ في ألا٢ؿام الضعاؾُت و٢لت الخضعٍب اإلاالثم واإلاحزاهُت اإلاضعؾُت اإلادضوصة  ،ظمُٗها
ًم ً٨ؤن ججٗل مً همىطط الاؾخجابت للخضزل نٗب الخُبُ ٤وٚحر وا٢عي باليؿبت ل٨شحر مً اإلاضاعؽ.
زاجمت :
بن مً ؤَم الاوكٛاالث اإلاُغوخت في مجا ٫التربُت السانت زال ٫الٗ٣ضًً اإلاايُحن َى التزاًض اإلاًُغص في ٖضص
ًة
الُالب طوي نٗىباث الخٗلم  ،وإلاٗالجت َظٍ اإلاك٩لت ْهغ همىطط ٌٗخمض ٖلى الخدلُل الُٟ٨ي بضال مً الخدلُل ال٨مي
واإلاؿمى بىمىطط الاؾخجابت للخضزل ٞهى همىطط واٖض وله ٞىاثض ٖلى الُالب الظًً ًىاظهىن وَٗاهىن مً نٗىباث
ًة
حٗلُمُت في ال٨ك ٠والخدضًض اإلاب٨غ بضال مً اهخٓاع و٢ىٕ الٟكل ختى الؿىت الشالشت ابخضاجي ؤو بٗض طل ٪لُ٩ىن لضًىا
ؤق٩ا ٫مُٗاعٍت لخدضًض مً ٌٗاهىن نٗىباث الخٗلم  ،وبالخالي ٞةن همىطط الاؾخجابت للخضزل ًا٦ض ٖلى الخضزل ٢بل
ؤلاخالت وَُٗي الٟغنت لضعاؾت اإلاٗلىماث مً مهاصعَا اإلاخٗضصة الجساط ٢غاع مً َغ ٝالٟغٍ ٤اإلاضعسخي لدصسُو
الخالمُظ الظًً ٌٗاهىن مً نٗىباث في الخٗلم  .وٖلى ؤي خاٞ ٫ةن همىطط الاؾخجابت للخضزل ٌٗخبر مىهجُت خضًشت
ًة
وؿبُا  ،ولهظا ًجب جُٟٗل َظا الىمىطط وجُبُ٣ه ٖلى هُا ١واؾ٘ في مضاعؾىا.
وٖلى الغٚم مً الاهدكاع اإلاتزاًض لخُبُ ٤همىطط الاؾخجابت للخضزل في الٗضًض مً اإلاضاعؽ ألامغٍُ٨ت وال٨ىضًت وصو٫
ؤزغي ٖلى مضي الؿىىاث الٗكغون ألازحرة  ،بال ؤهه الجؼاَ ٫ىاً٢ ٥اًا جخُلب اإلاؼٍض مً الاَخمام والٟهم ٦إق٩ا٫
الخضزل التي ًجب اؾخسضامها  ،واإلاضة ؤو الٟترة الالػمت للخضزل  ،واإلاٗاًحر اإلادضصة لىجاح الخضزل.
كاثمت اإلاغاظ٘ :
 ".)2010صعاؾت ؤؾالُب الخفىحر الؿاثضة لضي الُلبت طوي نٗىباث الخٗلم في الغٍايُاث
 .1ؤحهم ٖ ،لي الٟاٖىعي(.
" ،عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة٧ ،لُت التربُت ٢ ،ؿم التربُت السانت  ،ظامٗت صمك.٤م.16
 .1علي زلمد  ،علي أمحد األنصاري.)2009(.مرجع سابق ذكره  ،ص.46
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 " مضي فاٖلُت همىطط الاؾخجابت للخضزل في جىمُت مهاعة حٗغف اليلمت.)2009
(. ٖلي ؤخمض ألاههاعي،  ٖلي مدمض.2
لُت الضعاؾاث٧ ، حر ميكىعةٚ  عؾالت ماظؿخحر،" لظوي نٗىباث الخٗلم مً جالمُظ اإلاغخلت الشاهىٍت بضولت الىىٍذ
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نٗىباث الخٗلم و اإلاهاعاث الاظخماُٖت
ص.بً زلُفت فاَُمت/اإلاغهؼ الجامعي ٚلحزان،الجؼاثغ
ملخو:
ؤزظث نٗىباث الخٗلم بىىٖيها الىماثُت و ألا٧اصًمُت خحزا واؾٗا مً البدض و الخ٣صخي و ال ػالذ َظٍ ألابدار
مخىانلت بهض ٝالخىنل بلى اإلاخٛحراث طاث الٗال٢ت و التي حؿهم في خضوثها و في الخإزحر ٞيها و الخإزغ بها،و الهضٝ
ألاؾاسخي لظلَ ٪ى بًجاص الاظغاءاث و الاؾتراجُجُاث اإلاالثمت الؾدبٗاص اإلاخٛحراث اإلاازغة ؾلبا و حٗؼٍؼ اإلاخٛحراث
اإلاؿاَمت في ج٣لُو َىة الهٗىباث الخٗلمُت و جدؿحن ألاصاء الا٧اصًمي و الخىا ٤ٞالىٟسخي و الاظخماعي لظوي
نٗىباث الخٗلم و جدؿحن همِ الخُاة لضحهم،و حٗخبر اإلاهاعاث الاظخماُٖت ؤخض ؤَم اإلاخٛحراث الهامت طاث الخإزحر
اإلاباقغ في ؤصاء َظٍ الٟئت مً اإلاخٗلمحن بدُض ًم ً٨مً زال ٫جىمُتها الىنى ٫باإلاخٗلم بلى مؿخىٍاث ؤًٞل مً
الخ٣بل الاظخماعي و ألاصاء ألا٧اصًمي و الخىا ٤ٞالظاحي و الاظخماعي.
اليلماث اإلافخاخُت :نٗىباث الخٗلم ،الهٗىباث الىماثُت  ،الهٗىباث ألا٧اصًمُت ،اإلاهاعاث الاظخماُٖت.
ملضمت:
حٗخبر نٗىباث الخٗلم الىماثُت و ألا٧اصًمُت مً ؤَم اإلاك٨الث اإلاضعؾُت التي جىاولها الباخشىن بٗضًض الضعاؾاث و
البدىر هٓغا لدجم قُىٖها و هٓغا إلاا حك٩له مً ٖاث٦ ٤بحر ًدى ٫صون الخدهُل و الىجاح الضعاسخي ،و ٢ض جؼاًضث
البدىر الىٓغٍت و اإلاُضاهُت التي جىاولذ ٞئت طوي نٗىباث الخٗلم بالضعاؾت بهض ٝجُىٍغ ألاؾالُب اإلاىاؾبت و
الُٟ٨لت بمٗالجت َظٍ الهٗىباث و الخس ٠ُٟمً خضة جإزحراتها الؿلبُت ٖلى مؿخىي اإلاخٗلم و ٖلى مؿخىي ؤؾغجه و
مدُُه اإلاىؾ٘.
و حٗخبر اإلاهاعاث الاظخماُٖت بخضي ؤَم اإلاداوع التي الخٟذ بليها الباخشىن إلاا جم مالخٓخه مً زهاثو اظخماُٖت
مُٗىت جخمحز باالوٗؼالُت و الاهُىاثُت و بٌٗ الٗى ٠ؤخُاها لضي َظٍ الٟئت مً اإلاخٗلمحنٞ ،مً زال ٫اإلاهاعاث
الاظخماُٖت ًم ً٨ان ًخٗلم الُٟل مباصت الخٗاون و اإلاكاع٦ت ٞ ،اإلاهاعاث الاظخماُٖت و ال٣ضعاث الٗ٣لُت جمشل الٟ٨اءة
و الٟاٖلُت في مىا ٠٢الخُاة٦ ،ما ؤن للمهاعاث الاظخماُٖت صوع مهم في الخٟاٖل الُالبي و ػٍاصة الخدهُل الضعاسخي،
،)1995
 ،)1993و صعاؾت (الؼبُضي ،
 ،)1991و صعاؾت (ؾالم،
خُض جٓهغ ٖضة صعاؾاث مشل صعاؾت (ٖباصة و ٖبض اإلاامً،
 )1998و َظٍ الضعاؾاث ٧لها ٢امذ بمداولت بدض الؿلى ٥الاظخماعي و
،)1997و صعاؾت (الكُش،
و صعاؾت (ظبرًل،
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الٟ٨اءة الاظخماُٖت و جىنلذ الى يٗ ٠في َظٍ اإلاهاعاث الاظخماُٖت و في الخىا ٤ٞالاظخماعي لضي اإلاخٗلمحن طوي
نٗىباث الخٗلم.
مً زال ٫ما ؾب ٤هالخٔ ؤن يٗ ٠اإلاهاعاث الاظخماُٖت ًازغ ؾلبا في الخدهُل ألا٧اصًمي هٓغا إلاا ٌؿببه َظا
الًٗ ٠مً ُٚاب في الخٟاٖل بحن اإلاخٗلمحن و ه٣و الخٗاون و اإلاىاٞؿت الاًجابُت بُنهم مً ظهت و مً ظهت ؤزغي
يٗ ٠ألاصاء ألا٧اصًمي ًازغ ؾلبا ٖلى اإلاهاعاث الاظخماُٖت مما ٌؿببه مً قٗىع بالى٣و و الضوهُت و الغ ٌٞمً
َغ ٝألا٢غان و اإلادُُحن.
ؤوال :نٗىباث الخٗلم :
ٖغ ٝمٟهىم نٗىباث الخٗلم جُىعا ملخىْا في الؿىىاث ألازحرةٟٞ ،ي البضاًت ٧ان اَخمام التربُت السانت مخىظها
ا٦ثر هدى الاٖا٢اث اإلاسخلٟت مشل الاٖا٢ت الٗ٣لُت ،البهغٍت،الؿمُٗت،و الخغُ٦ت ،و هٓغا لىظىص وؿبت ٦بحرة مً
ألاَٟا ٫الظًً ال ٌٗاهىن مً بٖا٢اث خؿُت و ًمخل٩ىن ٢ضعاث ٖ٣لُت ٖاصًت و عٚم طل ٪لضحهم نٗىباث في الخٗلم ،
اججهذ ظهىص الباخشحن للسىى في الضعاؾاث اإلاٗم٣ت لهظٍ الٟئت باٖخباع ؤجها حك٩ل وؿبت واؾٗت زانت بحن الظ٧ىع،
و ؤًًا حٗخبر َظٍ الهٗىباث ٖاث٣ا ٗٞلُا في الىمى الاهٟٗالي و الىٟسخي و الاظخماعي و الىجاح الا٧اصًمي لضي طوي
نٗىباث الخٗلم.
-1مفهىم نٗىباث الخٗلم:
مً ؤبغػ اإلافاَُم التي ْهغث في مجا ٫نٗىباث الخٗلم ما ًلي:
 ًغ٦ؼ اإلاٟهىم الُبي ٖلى ألاؾباب الًٗىٍت لهٗىباث الخٗلم خُض ًغي َظا الخىظه ؤجها جخمشل في السلل الٗهبي ؤوجل ٠الضما.ٙ
 )1992نٗىباث الخٗلم بإجها ازخال ٫في وْاث ٠الجهاػ الٗهبي اإلاغ٦ؼي..و جبضي َظٍ الٟئت مجمىٖت
و ٌٗغ ٝابغاَام (
مخٗضصة ؤو مسخلٟت مً الهٟاث،و ًٓهغون جٟاوجا بحن ال٣ضعة الٗ٣لُت و مؿخىي الخدهُل و الٟكل في بٌٗ اإلاهام و
لِـ ٧ل ال٣ضعاث الخدهُلُت ؤو الخٗلُمُت و َغ ١ججهحزَم للمٗلىماث ٚحر ٧اُٞت.
و حكحر باجمان( )Batman,1965بلى ؤن ألاَٟا ٫طوي نٗىباث الخٗلم َم ؤولئ ٪الظًً ًٓهغون جىاً٢ا (جباٖضا) حٗلُمُا
بحن ما ًمخل٩ىهه ٗٞال مً ٢ضعاث ٖ٣لُت و بحن مؿخىي بهجاػَم الٟٗلي،و ؤن َظٍ الايُغاباث مً اإلادخمل ؤن ج٩ىن
 ناجي منور السعايدة ( " :)2009تنمية المهارات االجتماعية للطلبة ذوي صعوبات التعلم" (،ط ) ،عمان ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،ص 07- 02
 -زلمد النويب زلمد علي (

" :)20صعوبات التعلم بين المهارات و االضطرابات " ( ،ط ) ،عمان ،دار صفاء للنشر و التوزيع،

ص.24
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مصخىبت ؤو ٚحر مصخىبت بسلل ْاَغ في الجهاػ الٗهبي اإلاغ٦ؼي ،بِىما ال جغظ٘ ايُغاباث الخٗلم لضحهم بلى الخسل٠
الٗ٣لي،ؤو الخغمان الخٗلُمي ؤو الش٣افي ،ؤو الخغمان الخسخي.
و ٖلُه ًم ً٨ال٣ى ٫ؤن ألاَٟا ٫طوي نٗىباث الخٗلم َم ألاَٟا ٫الظًً ًٓهغون جباٖضا واضخا بحن بم٩اهُاتهم
اإلاخىٗ٢ت ٦ما ج٣اؽ بازخباعاث الظ٧اء،و ؤصائهم الٟٗلي ٦ما ً٣اؽ باالزخباعاث الخدهُلُت ،في مجا ٫ؤو ؤ٦ثر مً
اإلاجاالث ألا٧اصًمُت ،خُض ًالخٔ ٖلى الُٟل ٢هىع في ؤصاء اإلاهام م٣اعهت بإ٢غاهه في هٟـ اإلاؿخىي الٗ٣لي و الؼمجي و
اإلاؿخىي الضعاسخي،و ٌؿدشجى مً ٞئت طوي نٗىباث الخٗلم ألاَٟا ٫طوي الاٖا٢اث الخؿُت و ٦ظل ٪اإلاخإزغًٍ ٖ٣لُا و
اإلاًُغبحن اهٟٗالُا و اإلادغومحن ز٣اُٞا و ا٢خهاصًا.
 -2جهيُف نٗىباث ّ
الخٗلم:
ًخ ٤ٟالباخشىن ٖلى جهيُف نٗىباث الخٗلم بلى ٞئخحن ازيخحن َما:
 -1/2نٗىباث الخٗلم الىماثُت:
و هي الهٗىباث التي جٓهغ في الٗملُاث الىٟؿُت ألاؾاؾُت التي ًدخاظها ؤلاوؿان في جٟاٖله م٘ مدُُه،و جٓهغ
مٗٓمها ٢بل صزى ٫اإلاضعؾت ،و حكمل َظٍ الهٗىباث ما ًلي:
 نٗىبت الاهدباٍ و التر٦حز و الاؾخمإ. نٗىباث ؤلاصعا ،٥و حكمل نٗىبت في ؤلاصعا ٥البهغي ؤو الؿمعي ؤو اللمسخي لؤلقُاء و اإلاىيىٖاث. نٗىباث الخ٨ٟحر و جٓهغ في ٢هىع واضر في ٖملُاث الخ٨ٟحر و خل اإلاك٨الث. نٗىبت الخىانل اللٛىي و الىُ ٤و ال٨الم. نٗىبت الظا٦غة و اؾترظإ اإلاٗلىماث. -2/2نٗىباث الخٗلم الاواصًمُت:
و هي الهٗىباث التي جٓهغ لضي الُٟل في مغخلت الخمضعؽ ٖلى ق٩ل نٗىباث في ألاصاء اإلاٗغفي و ألا٧اصًمي و جخمشل
ُٞما ًلي :

 نٗىبت اللغاءة ( الضٌؿلىؿُا): -2نفس ادلرجع السابق ،ص27
2
 - 2نفس ادلرجع  ،ص 40

 صباح العنيزات ( " :)2009نظرية الذكاءات المتعددة و صعوبات التعلم ،برنامج تعليمي لتعليم مهارات القراءة و الكتابة "،(ط ) ،2009 ،عمان ،دار الفكر ،ص 3
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و هي جمشل ؤ٦بر ؤهماٍ نٗىباث الخٗلم ألا٧اصًمُت قُىٖا ،و ال٣غاءة ٖملُت ٖ٣لُت مٗ٣ضة حٗخمض ٖلى الٗملُاث
الىٟؿُت ألاؾاؾُت مً اهدباٍ و بصعا ٥و جظ٦غ و اؾخيخاط و عبِ ،و حٗخبر نٗىبت ال٣غاءة مً اإلاك٨الث الباعػة و اإلامحزة
إلآاَغ الايُغاباث اللٛىٍت لؤلَٟا ٫طوي نٗىباث الخٗلم و التي حٗىص -خؿب البدض الٗلمي -بلى قظوط بيُت الضماٙ
و ازخال ٫وْاثٟه و ٌٗىص طل ٪لٗىامل ٢ض ج٩ىن وعازت ؤو م٨دؿبت.
و جهى ٠نٗىباث ال٣غاءة بلى نٗىباث ٢غاءة ؾمُٗت  ،و نٗىباث ٢غاءة بهغٍت:
ؤ -نٗىباث اللغاءة الؿمُٗت :جخمحز ب٣هىع في اصعا ٥و ٞهم الانىاث اإلاخٗل٣ت بال٩لماث اإلاىُى٢ت بك٩ل صخُذ ،و
ٖضم ال٣ضعة ٖلى الخمُحز بحن انىاث الخغو ٝالؿا٦ىت و اإلاخدغ٦ت و خغو ٝالٗلت٦ ،ظلٖ ٪ضم ال٣ضعة ٖلى عبِ
نىث الخغ ٝؤو ال٩لمت م٘ عمؼٍ مما ًيخج ٖىه نٗىبت ٦بحرة في الخهجئت.
ب -نٗىباث اللغاءة البهغٍت :جخمحز بٗضم ال٣ضعة ٖلى جٟؿحر و جغظمت عمىػ اللٛت اإلاُبىٖت بلى ٧لماث طاث مٗجى
بك٩ل مىاؾب و ٖ٨ـ الخغو ٝفي مجا ٫الغئٍت.
 نٗىبت الىخابت ( الضٌسجغافُا):ٌٗخبر حٗلُم ال٨خابت و حٗلمها ٖىهغا ؤؾاؾُا في الٗملُت التربىٍت ٧ىجها مهاعة ًم ً٨ب٦ؿابها للخالمُظ ٦يكاٍ طَجي ٢اثم
ٖلى الخ٨ٟحر ،و جٓهغ الهٗىباث في ٖملُت ال٨خابت ٖلى ٖضة ؤق٩ا ٫ؤَمها :
 ٖ٨ـ ٦خابت الخغو ٝو ألاٖضاص ،و ؤخُاها ٢ض ً٨خب م٣اَ٘ ؤو ظمال ٧املت مً الِؿاع بلى الُمحن. ٖ٨ـ جغجِب الخغو ٝفي ال٩لمت الىاخضة. السلِ بحن الاخغ ٝاإلادكابهت ،و اًًا ج٨بحرَا ؤو جهٛحرَا ؤ٦ثر مً الالػم. ٖضم الالتزام بالؿُغ و عصاءة السِ. الهٗىباث اإلاخٗللت بالخؿاب(الضٌؿيالىُىال):جخمشل َظٍ الهٗىبت في ٢هىع خاص في حٗلم و اؾخسضام و جىُْ ٠الغٍايُاث و مً ؤَم مٓاَغٍ:
 نٗىبت ٞهم الٗملُاث الخؿابُت (الجم٘ ،الُغح ،الًغب ،ال٣ؿمت...الض). نٗىبت بصعا ٥الٗال٢اث الغٍايُت و ٦ظا نٗىبت ٦خابت ألاع٢ام الخؿابُت بك٩ل ؾلُم. نٗىباث في ؤلاصعا ٥الؿمعي و البهغي لؤلع٢ام. الهٗىبت في حٗلم اإلاٟاَُم الخؿابُت ( الٗض ،اإلاؿاٞت... ،الض) و الهٗىبت في بهخاط ألاق٩ا ٫الهىضؾُت. -1صباح العنيزات ،نفس ادلرجع السابق ،ص7- 3
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 -3ؤؾباب نٗىباث الخٗلم:
جغظ٘ ؤصبُاث التربُت السانت ؤؾباب نٗىباث الخٗلم بلى الٗىامل الخالُت:

 ألاؾباب الجؿمُت :و جخًمً ؤلاناباث الضماُٚت ،و ايُغاباث الىا٢الث الٗهبُت ،و جإزغ هطج الجهاػ الٗهبي،و اإلااقغاث الٗهبُت البؿُُت،و الٗىامل الجُيُت  ،و مًاٖٟاث الخمل ػو الىالصة  ،و الدكىَاث الىالصًت  ،و
اهسٟاى مؿخىي الؿ٨غ في الضم ،و السلل في ٖملُاث الخمشُل الٛظاجي...الض.
 ألاؾباب الىفؿُتًٓ :هغ طوي نٗىباث الخٗلم ايُغابا في الىْاث ٠الىٟؿُت ألاؾاؾُت ٧اإلصعا ٥الخسخي و الاهدباٍو الخظ٦غ،و التي جازغ بضوعَا ٖلى ٢ضعة الُٟل ٖلى الخٗلم و ال٨خابت و ال٣غاءة بؿبب ؤن اإلاٗلىماث الخؿُت و
الؿمُٗت و البهغٍت ال ًخم مٗالجتها بك٩ل صخُذ ؤو مخ٩امل.
 ألاؾباب التربىٍت و اإلاضعؾُت:خُض ؤن ؤلازٟا ١الظي ًخٗغى له طوي نٗىباث الخٗلم هاجج ًٖ اإلاازغاث صازلاله ٠و ً ٠ُ٦خم الخٟاٖل مٗها بما في طل ٪الٟغو ١الٟغصًت بحن اإلاٗلمحن و ازخالَ ٝغ ١الخضعَـ٦،ظل ٪مضي
الخىاؾب بحن ألاؾالُب و الىؾاثل اإلاخاخت و خاظاث الخالمُظ الخٗلُمُت .
ألاؾباب البُئُت :خُض ؤن اإلادُِ الظي ًيكإ ُٞه الُٟل ًم ً٨ؤن ًازغ بُغٍ٣ت ٚحر مباقغة بةصزاله حٛحراث ٖلىهمى الضما ،ٙو ٖلُه ًم ً٨لئلَما ٫و ؾىء اإلاٗاملت و ٢لت اإلاشحراث و ؾىء الخٛظًت و الىؾِ ٚحر الهخي ؤن ًىٗ٨ـ
ٖلى الىمى في الجهاػ الٗهبي اإلاغ٦ؼي مما ًيخج ٖىه ٖضم ٢ضعة الُٟل ٖلى الاؾخٟاصة مً السبراث اإلاٗغُٞت اإلاخىٞغة.
 - 1نفس ادلرجع ،ص 20- 8
 -2نفس ادلرجع السابق ،ص20
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 -4حصخُو نٗىباث الخٗلم:

بؿبب ازخال ٝالخٗاعٍ ٠خى ٫مً َم طوو نٗىباث الخٗلم ٧ان مً الًغوعي اٖخماص ظملت مً اإلاٗاًحر لدصسُو
َظٍ الٟئت بدُض جإزظ في الخؿبان ما ًلي:
 ال٣ضعاث الٗ٣لُت ٦ما ًِ٣ؿها ازخباع الظ٧اء. مؿخىي الخدهُل ألا٧اصًمي و ً٣اؽ بىاؾُت ازخباعاث الخدهُل اإلا٣ىىت.الازخباعاث اإلاضعؾُت. عنض الؿماث الؿلىُ٦ت مً زال٢ ٫ىاثم الغنض و م٣اًِـ الؿماث.و ٌٗخمض الدصسُو ٖمىما ٖلى مجمىٖت مً اإلادياث جخمشل ُٞما ًلي:
ؤ -مدً الخباٖض ؤو الخفاوث :و ًخمشل في الٟغ ١بحن ام٩اهُاث الٟغص و ٢ضعاجه الٗ٣لُت و بحن اهسٟاى مؿخىي ؤصاثه في
الٗمل اإلاضعسخي.
ب -مدً الاؾدبٗاص :و ٌٗخمض َظا اإلادٖ ٪لى اؾدبٗاص الخاالث التي ًغظ٘ الؿبب ٞيها بلى بٖا٢اث ٖ٣لُت ؤو خؿُت ؤو
ايُغاباث اهٟٗالُت قضًضة ؤو خغمان بُئي ؤو ز٣افي ؤو خاالث ه٣و ٞغم الخٗلم.
ط -مدً اإلااقغاث الؿلىهُت اإلامحزة لظوي نٗىباث الخٗلم:و ً٣ىم َظا اإلادٖ ٪لى ؤؾاؽ وظىص زهاثو ؾلىُ٦ت
مكتر٦ت بحن طوي نٗىباث الخٗلم مشل اليكاٍ الؼاثض و الاهضٞاُٖت و ٢هىع الاهدباٍ و ؾلى ٥الٗؼلت و الاهُىاء.
ص -مدً التربُت الخانت :و ً٣ىم ٖلى ؤؾاؽ ؤن ٞئت طوي نٗىباث الخٗلم ًدخاظىن بلى َغ ١زانت في الخٗلم
جدىاؾب م٘ نٗىباتهم و جسخل ًٖ ٠الُغ ١الٗاصًت في الخٗلم اإلا٣ضمت أل٢غاجهم الٗاصًحن.
َـ -مدً الٗالماث الىىعولىظُت:و ً٣ىم ٖلى ؤؾاؽ حصسُو نٗىباث الخٗلم مً زال ٫الخٗغٖ ٝلى الخل٠
الًٗىي ؤو الانابت البؿُُت في اإلاش و جدب٘ خالت الُٟل مً الىاخُت اإلاغيُت.
 -5مباصت ٖامت في ٖالط نٗىباث الخٗلم:
الخٟ٨ل بظوي نٗىباث الخٗلم و ٖالظهم ٌٗخمض ٖلى ٖضة َغ ١و ؤؾالُب لً ً٨م ً٨بظمالها بك٩ل ٖام ٧الخالي:
 مغاٖاة الٟغو ١الٟغصًت و هىاحي ال٣هىع السانت لضي ٧ل خالت . مغاٖاة اإلاؿخىي اللٛىي للُٟل (مً خُض الخٗبحر ،الاؾدُٗاب ،ؤلاٖاصة...الض) اؾخسضام الُغٍ٣ت ال٩لُت و الجؼثُت في الخٗلم. الاٖخماص ٖلى ألاصواث الخؿُت في الخٗلم (ؤلىان  ،مٗ٨باث ،قٟاُٞاث...الض) جىىَ٘ و ج٨شُ ٠الاوكُت اإلاٗخمضة ٖلى ٧ل مً ؤلاصعا ٥البهغي و الؿمعي. -سليمان عبد الواحد يوسف ابراىيم ( " : )20 0المرجع في صعوبات التعلم  ،النمائية و

االنفعالية"(،ط ) ،القاىرة ،مكتبة االصللو ادلصرية ،ص . 39- 30
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 جىُْ ٠ظمُ٘ الخىاؽ في ٖملُت الخٗلم. -اؾخسضام ؤؾلىب الخٗؼٍؼ .

 جىىَ٘ الاؾتراجُجُاث اإلاؿخسضمت في حٗلُم طوي نٗىباث الخٗلم و ٤ٞزهىنُاث ٧ل خالت و ما حؿخضُٖه مًجضزل.
زاهُا:اإلاهاعاث الاظخماُٖت:
حٗخبر اإلاهاعاث الاظخماُٖت ؤخض ؤَم اإلاخٛحراث اإلاهاخبت لخُاة الٟغص،و ٌٗخبر زغاء الخٟاٖل الاظخماعي للُٟل ؤخض
ماقغاث الؿىاء و الاًجابُت،ل ً٨اإلاالخٔ ؤن َظٍ اإلاهاعاث الاظخماُٖت جخجه هدى ال٣هىع لضي ٞئت طوي نٗىباث
الخٗلم خُض ًبضون هٟىعا و ٖضم اَخمام و ٖضم ٢ضعة ٖلى الخىا ٤ٞم٘ الٛحر و ٖضم الاوسجام الاظخماعي م٘ الغٞا١
زانت صازل اإلاضعؾت و ٖؼوٞا ًٖ ج٣ضًم اإلاؿاٖضة ؤو اإلاكاع٦ت الاًجابُت في الخُاة الاظخماُٖت.
 -1مفهوم اإلاهاعاث الاظخماُٖت:
مً ؤَم السهاثو التي جبضو واضخت لضي ٦شحر مً ألاَٟا ٫طوي نٗىباث الخٗلم ٢هىع اإلاهاعاث الاظخماُٖت لضحهم ،
خُض ًس٣ٟىن في ج٩ىًٍ نضا٢اث م٘ الٛحر و في الخٗاون مٗهم و في الخٟاٖل الاًجابي م٘ اإلادُُحن ،خُض ًالخٔ ٖلى
ال٨شحر منهم ؾلى ٥الاوسخاب و ؾىء اللخ ٠ُ٨و الخىا.٤ٞ
 )1992اإلاهاعاث الاظخماُٖت بإجها جل ٪ألاهماٍ الؿلىُ٦ت التي ًجب جىاٞغَا لضي الٟغص
ًه ٠ظماٌ الخُُب و آزغون (
لِؿخُُ٘ الخٟاٖل بالىؾاثِ اللُٟٓت و ٚحر اللُٟٓت م٘ آلازغًٍ و٣ٞا إلاٗاًحر اإلاجخم٘.
 )2000بلى ؤن اإلاهاعاث الاظخماُٖت جخ٩ىن مً ؾلى٧اث لُٟٓت و ٚحر لُٟٓت مدضصة و ٚحر مدضصة جؼٍض
و ٌكحر َاعون(
مً ٖملُت الخٗؼٍؼ الاظخماعي،و جتر ٥جإزحراث و اؾخجاباث مالثمت ٦،ما حٗض طاث َبُٗت جٟاٖلُت مىاؾبت خؿب
اإلاى.٠٢
 )1992ؤن اإلاهاعاث الاظخماُٖت ٖباعة ًٖ ؾلى٧اث لُٟٓت ؤو ٚحر لُٟٓت مخٗلمت جم ً٨الُٟل مً
و ًغي اليافىعي(
جد ٤ُ٣الخٟاٖل الاًجابي ؾىاء ٧ان طل ٪باآلؾغة ؤو اإلاضعؾت ؤو مجمىٖت الغٞا ١ؤو ٚحرَم ،و جاصي مً ظهت بالُٟل
الى جد ٤ُ٣اَضاٞه و مً ظهت ازغي ًغضخى ٖنها اإلاجخم٘.
 زلمد النويب زلمد علي (ص54

" :)20صعوبات التعلم بين المهارات و االضطرابات " ( ،ط ) ،عمان ،دار صفاء للنشر و التوزيع،

 - 2ماىر مفلح الزيادات و هنال

أرلد حداد (" :)20 2أثر برنامج تدريبي في تنمية المو ارات االجتماعية و مفهوم الذات

األكاديمي و الثقة بالنفس لدى عينة من الطالبات ذوات صعوبات التعلم في األردن" ،رللة العلوم الرتبوية و النفسية ،اجمللد : 3
العدد ،4البحرين ، 362-333 ،ص .338
 أمنة سعيد محدان ادلطوع (  " :)200المهارات االجتماعية و الثبات االنفعالي لدى التالميذ أبناء األمهات المكتئبات" ،رسالةماجستًن يف الرتبية ،معهد الدراسات و البحوث الرتبوية ،جامعة القاىرة ،ص . 5
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 )1997بإجها ٖاصاث و ؾلىُ٦اث م٣بىلت اظخماُٖاً ،خضعب ٖليها الُٟل لضعظت ؤلاج٣ان مً زال٫
و حٗغٞها بسل (
مىا ٠٢الخُاة الُىمُت ،و جُٟضٍ في ب٢امت ٖال٢اث م٘ آلازغًٍ في مجاله الىٟسخي.
و ٖلُه ًم ً٨ال٣ى ٫ؤن اإلاهاعاث الاظخماُٖت ٖباعة ًٖ ؤهماٍ مً الؿلى ٥اإلاخٗلم في بَاع الخٟاٖل الاظخماعي مً
زال ٫عصوص ؤٗٞا ٫مىاؾبت خؿب اإلاىا ٠٢الخُاجُت ًد ٤٣الٟغص بمىظبها ؤَضاٞه و ًخ٣بله اإلادُِ.
 -2ؤَمُت اإلاهاعاث الاظخماُٖت :
حٗخبر اإلاهاعاث الاظخماُٖت ٖىهغا َاما ظضا في ظاهب الخٟاٖل و الخىانل الاظخماعي م٘ اإلادُِ ،و ٌٗض ال٣هىع في
اإلاهاعاث الاظخماُٖت ؤخض ماقغاث ؾىء الخ ٠ُ٨و السلل في الصخت الىٟؿُت ألن اإلاهاعاث الاظخماُٖت حؿاٖض الٟغص في
جد ٤ُ٣بقبإ خاظاجه الاظخماُٖت منها الخ٣بل و الاهخماء و جمىده جهىعا بًجابُا ًٖ طاجه و ًٖ اإلادُِ مً زال٫
ٖملُتي الخإزحر و الخإزغ الاًجابي ،لظل ٪جٓهغ ؤَمُت اإلاهاعاث الاظخماُٖت زانت لضي ألاَٟاُٞ ٫ما ًلي:
ؤ -حٗخبر اإلاهاعاث الاظخماُٖت مً ؤَم الٗىامل اإلاؿاَمت في جد ٤ُ٣الخ ٠ُ٨الاظخماعي صازل الجماٖاث التي ًيخمي بليها
الُٟل.
ب -حؿاٖض اإلاهاعاث الاظخماُٖت الُٟل في بًجاص الؿبل اإلاالثمت للخٛلب ٖلى مك٨الجه و خلها.
ط -حٗخبر اإلاهاعاث الاظخماُٖت مً ؤَم ٖىامل بقبإ الخاظاث الىٟؿُت للُٟل بما حؿمذ به مً اإلاكاع٦ت الاًجابُت م٘
آلازغًٍ في جإصًت ؤٖمالهم بما ًخ ٤ٟو ٢ضعاتهم مً ظهت و مما ًخاح لهم مً ٞغنت الابضإ و جإُ٦ض الظاث.
ص -حؿاٖض اإلاهاعاث الاظخماُٖت الُٟل في الخٗامل م٘ اإلاىا ٠٢الخُاجُت اإلاسخلٟت و ا٦دؿاب السبراث الًغوعٍت في
حٗضًل الؿلى ٥بما ًخماشخى و اإلاىا ٠٢اإلاخجضصة.
 -3مىىهاث اإلاهاعاث الاظخماُٖت:
ازخل ٠الباخشىن خى ٫ج٣ضًمهم إلا٩ىهاث اإلاهغاث الاظخماُٖت بازخال ٝالخٗاعٍ ٠التي ويٗىَا لها ل ً٨وكحر َىا بلى
 )2010و جخمشل ُٞما ًلي:
ؤَم اإلا٩ىهاث التي ٢ضمها ( الضًب،
ؤ -اإلاهاعاث الاظخماُٖت-الصخهُت:و جخًمً ٢ضعة الُٟل ٖلى الخٟاٖل بك٩ل بًجابي م٘ اإلاىا ٠٢الظاجُت و
الاظخماُٖت ؾىاء باإلاجز ٫ؤو اإلاضعؾت ؤو مسخل ٠البِئاث الساعظُت الٗامت.
ب -مهاعاث اإلاباصعة الخفاٖلُت :و جخمشل في بم٩اهُت اإلاباصعة بالضزى ٫في خىاع م٘ آلازغ و اإلاؿاَمت في شخيء ما م٘
آلازغًٍ بةعصاة طاجُت.
 - 2ىالة فاروق جالل الديب ( " :)20 0تنمية المهارات االجتماعية باستخدام الوسائط المتعددة لدى
عقليا"(،ط ) االسكندرية ،مؤسسة حورس الدولية،ص .24
 - 2ىالة فاروق جالل الديب ،نفس ادلرجع السابق ،ص 29-28
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ط -مهاعاث الاؾخجابت الخفاٖلُت :و ً٣هض بها ال٣ضعة ٖلى الاؾخجابت اإلاالثمت إلاباصعة الٛحر و الخٟاٖل ؤو اإلاكاع٦ت في ؤي
وكاٍ مُلىب.
ص -اإلاهاعاث الاظخماُٖت طاث الٗالكت بالبِئت الاظخماُٖت:و جخًمً ال٣ضعة ٖلى ببضاء اإلاهاعاث الالػمت في بَاع الخٗامل
م٘ مىا ٠٢و ؤخضار البِئت اإلاضعؾُت.
َـ -اإلاهاعاث الاظخماُٖت طاث الهلت بالبِئت الاظخماُٖت اإلادلُت :و حكحر بلى ال٣ضعة ٖلى الخٗامل بمهاعة م٘ مجغٍاث
البِئت الساعظُت مً ظحران و عٞا ١و زضماث ٖامت في اإلادُِ الساعجي.
 -4زهاثو الؿلىن الاظخماعي لظوي نٗىباث الخٗلم:
ًخمحز طوو نٗىباث الخٗلم بإهماٍ ؾلىُ٦ت جمحزَم ًٖ ؤ٢غاجهم ممً َم في هٟـ ؾنهم بدُض جمُل َظٍ الؿلى٧اث
ألن جىدغ ًٖ ٝاإلاٗاًحر الؿىٍت للؿلى ٥لضي الٗاصًحن ،و جسخل ٠خضة َظٍ الايُغاباث الؿلىُ٦ت مً جلمُظ آلزغ
جبٗا لضعظت و هىٕ الهٗىبت لضًه،و مً اإلااقغاث الؿلىُ٦ت التي اج ٤ٟالباخشىن ٖلى مالخٓتها لضي ٞئت طوي نٗىباث
الخٗلم هجض :
ؾلى ٥اليكاٍ الؼاثض ،ؾلى ٥الاوسخاب الاظخماعي،اهسٟاى الاصاء ألا٧اصًمي ،الؿلى ٥الٗضواوي ،ج٣لب اإلاؼاط،
يٗ ٠الخأػع الخغ٧ي ،ايُغاباث الخىانل اللٟٓي،ه٣و الضاُٗٞت للخٗلم و يٗ ٠في مؿخىٍاث اليكاٍ
الاظخماعي.
 )1998ؤن اإلاخٗلمحن طوي نٗىباث الخٗلم ًٓهغون مؿخىٍاث مىسًٟت في صعظاث ج٣ضًغ الظاث
و ًًُ ٠فخخي الؼٍاث(
م٘ اعجٟإ مؿخىي السى ٝوال٣ل ٤و الايُغاب الىٟسخي ،و ٦ظا نٗىبت في الخٟاٖل الاظخماعي و يٗ ٠الش٣ت بالىٟـ
،بياٞت للهٗىباث في الٗملُاث الىٟؿُت ألاؾاؾُت.
و ٌكحر ٧ل مً َاالَان و هىفمان ( )Hallahen&Kaufman,1987بلى ؤن اإلاخٗلمحن طوي نٗىباث الخٗلم ًمُلىن بلى
ٖضم الاؾخ٣غاع الٗاَٟي و حٛحر اإلاؼاط ٦ؿمت ؾاثضة مما ًاصي بلى ٖضم جُٟ٨هم الاظخماعي٦،ظلً ٪ىس ٌٟلضحهم
مؿخىي مٟهىم الظاث و الش٣ت بالىٟـ و ؤلاخؿاؽ بالؿٗاصة،مً ظهت ؤزغي جا٦ض اإلاالخٓاث الؿلىُ٦ت صازل
حجغاث الضعاؾت ؤن اإلاخٗلمحن طوي نٗىباث الخٗلم مٗؼولىن اظخماُٖا و مغٞىيىن مً َغ ٝؤ٢غاجهم ٦ما ؤجهم
ًبضون حٗلُ٣اث ؾِئت و عصوص ؤٗٞا ٫ؾلبُِت في اإلاىا ٠٢الاظخماُٖت التي جدخاط بلى الخٗاون.

 -1ناجي منور السعايدة ( " :)2009تنمية المهارات االجتماعية للطلبة ذوي صعوبات التعلم " (،ط ) ،عمان ،دار صفاء للنشر و
التوزيع ،ص .75
 -2سليمان عبد الواحد يوسف ابراىيم ( " : )20 0المرجع في صعوبات التعلم  ،النمائية و األكاديمية و االجتماعية و
االنفعالية"(،ط ) ،القاىرة ،مكتبة االصللو ادلصرية ،ص .372
 - 3نفس ادلرجع السابق ،ص373
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 -5ؤؾباب اللهىع في اإلاهاعاث الاظخماُٖت لضي طوي نٗىباث الخٗلم:

ل٣ض جؼاًض الاَخمام بخًمحن اإلاك٨الث الاظخماُٖت يمً حٗغٍ ٠نٗىباث الخٗلم باٖخباع ؤَمُت صعاؾت ايُغاب ؤو
 )1998ؤن ؤؾباب الهٗىباث الاظخماُٖت
نٗىباث اإلاهاعاث الاظخماُٖت ٗ٦اث ٤في خُاة الٟغص،و ًظ٦غ فخخي الؼٍاث (
جغظ٘ بلى ٖضم الاؾخسضام اإلاىاؾب للمٗاًحر و الضالالث الاظخماُٖت،و جى٣ؿم ؤؾباب الهٗىباث الاظخماُٖت بلى
ؤؾباب ؤولُت و ؤزغي زاهىٍت:
 ألاؾباب ألاولُت :و َىا حكحر اللجىت اإلادلُت الاؾدكاعٍت لهٗىباث الخٗلم ( )ICLDؤن ايُغاباث اإلاهاعاثالاظخماُٖت ًدضر هدُجت اليُغاباث وُُْٟت في الجهاػ الٗهبي اإلاغ٦ؼي ،و التي جخضازل م٘ الٗىامل الىعازُت مىخجت
َظٍ الهٗىباث.
 ألاؾباب الشاهىٍت :خُض ج٩ىن الهٗىباث الاظخماُٖت هخاط للهٗىباث ألا٧اصًمُت التي حٗاوي منها َظٍ الٟئت ،خُضجاصي َظٍ الهٗىباث بلى ج٨غاع زبراث الٟكل ألا٧اصًمي و الظي ًجٗلهم مدِ ؤهٓاع اإلادُُحن بىٓغة صوهُت جازغ ٖلى
الىي٘ الاظخماعي لهاالء اإلاخٗلمحن.
 )1997بلى ؤن اإلاخٗلمحن طوي نٗىباث الخٗلم ٌٗاهىن مً نٗىباث اظخماُٖت،و مً مكاٖغ ؤلاخباٍ
و ٌكحر الهماصي(
هدُجت ججاعب الٟكل اإلاخ٨غعة في ألاصاء اإلاضعسخي و اوٗ٩اؾاث طل ٪الٟكل في اإلاجز ٫و اإلادُُحن بهم ،و ٦ىدُجت لظل٪
ًًٟلىن الاوسخاب مً اإلاىا ٠٢الخىاٞؿُت باإلاضعؾت و التي ججٗلهم في وي٘ اظخماعي ٚحر مغٍذ .
و ًظ٦غ ظغَكام و هاظل()Gresham &Nagle,1989ؤن الهٗىباث الاظخماُٖت مهضعَا هضعة حٗلم اإلاهاعة الاظخماُٖت
بدض طاتها ؤو هضعة الٟغم لخٗلم الىماطط اإلا٣بىلت مً الؿلى ٥الاظخماعي.
 )2004ؤن الهٗىباث الاظخماُٖت التي ًٓهغَا اإلاخٗلمىن طوو نٗىباث الخٗلم جغظ٘ بلى ٖضص مً
و ًظ٦غ نالر َاعون(
الٗىامل و هي:العجؼ في ٖملُاث الخىانل اللٟٓي ،جغا٦ماث الٟكل ،العجؼ في ٖملُاث الخىانل ٚحر اللٟٓي ،العجؼ
في الخٗبحر ًٖ اإلاكاٖغ اإلاسخلٟت بإؾالُب ٚحر لُٟٓت ،ايُغاب ٖلى مؿخىي وؿ ٤الٗال٢اث صازل ألاؾغة و الخمُحز في
اإلاٗاملت ما بحن اإلاخٗلم طو نٗىبت الخٗلم و اإلاخٗلم الٗاصي مً ؤ٢غاهه.
مما ؾب ٤جٓهغ ٖال٢ت الخإزغ و الخإزحر بحن الهٗىباث ألا٧اصًمُت و اإلاهاعاث الاظخماُٖت خُض ؤن الٗمل ٖلى جىمُت و
جدؿحن اإلاهاعاث الاظخماُٖت ؾُاصي إلخضار حُٛحر بًجابي ٖلى مؿخىي ٖالط نٗىباث الخٗلم ألا٧اصًمُت.

 -1سليمان عبد الواحد يوسف ابراىيم  ،نفس ادلرجع السابق ،ص385 -383
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 -6الٗالكت بحن اإلاهاعاث الاظخماُٖت و نٗىباث الخٗلم:

وظض هىإلاان و مىِذ ()Colman&Minnet,1992ؤن َىاٖ ٥ضة ماقغاث جضٖ ٫لى اعجباٍ نٗىباث الخٗلم ب٣هىع
اإلاهاعاث الاظخماُٖت،و لخىيُذ الٗال٢ت ال٣اثمت بسهىم العجؼ في اإلاهاعاث الاظخماُٖت و ايُغاباث الخٗلم  ،ط٦غ
ظغَكام ( )Gresham,1992زالزت ا٢تراخاث جىضر الٗال٢ت و هي ٧الخالي:
 ٖالكت ؾببُت :خُض ًٟترى ؤن ٢هىع اإلاهاعاث الاظخماُٖت لضي طوي نٗىباث الخٗلم ؾببه يٗ ٠ألاصاء الىُْٟيللجهاػ الٗهبي اإلاغ٦ؼي.
 ٖالكت جالػمُت :خُض ًٟترى ؤن العجؼ في اإلاهاعاث الاظخماُٖت مالػم لهٗىباث الخٗلم. ٖالكت جغابُُت:خُض ًغي ؤصخاب َظا الاٞتراى ؤن الٗال٢ت بحن نٗىباث الخٗلم و اإلاهاعاث الاظخماُٖت ٖال٢تجغابِ و لِؿذ ٖال٢ت ؤؾباب و مؿبباث.
ؤقاعث ٖضة صعاؾاث بلى وظىص ٖال٢ت بحن اإلاهاعاث الاظخماُٖت و نٗىباث الخٗلم٣ٞ،ض ؤ٦ض بحرؾل و اٌكغ
( )Bursuch& Asher ,1987ؤن الٟغ ١في ؤصاء اإلاهاعاث الاظخماُٖت بحن ألاَٟا ٫الٗاصًحن و طوي نٗىباث الخٗلم ٞغ١
ملخىّ ظضا.
 )1986ؤن ال٣هىع باإلاهاعاث
 )2000ؤن اللجىت الاؾدكاعٍت ألامغٍُ٨ت لهٗىباث الخٗلم ا٢ترخذ ٖام (
و ًظ٦غ الؿُض (
 )2000ؤن َىا ٥الٗضًض مً الباخشحن ًغون
الاظخماُٖت ٌٗخبر ؤخض مٓاَغ الهٗىباث السانت بالخٗلم،و ؤيا ٝخافٔ(
ؤن العجؼ في ا٦دؿاب الؿلى ٥الاظخماعي ٢ض ً٩ىن ؾببا لهٗىباث الخٗلم و ٢ض ً٩ىن هدُجت لها.
و ٌكحر محرؾغ( )Mercer ,1997ؤهه ًىظض اجٟا ١بحن اإلاٗلمحن ؤن طوي نٗىباث الخٗلم ؤ٦ثر اججاَا هدى جُىٍغ مكا٧ل
ؾلىُ٦ت و التي جخضازل و جازغ ٖلى ؤصائهم ألا٧اصًمي و ٖال٢اتهم الاظخماُٖت مىخجت بظل ٪ه٣ها ٞاصخا في الٟ٨اءة
الاظخماُٖت ،و ؤوضر ٧ل مً قغًٍ و عٍدكاعص ( )Shireen&Riichard ,2000ؤن طوي نٗىباث الخٗلم ٌٗاهىن مً جإزغ
في الىمى الاظخماعي ًىاػي جإزغَم في الخدهُل الضعاسخي.
 -7بهؿاب و جىمُت اإلاهاعاث الاظخماُٖت لظوي نٗىباث الخٗلم:
ال حٗخبر نٗىباث الخٗلم مك٩لت جغبىٍت ٞدؿب بل مك٩لت هٟؿُت جُُٟ٨ت جازغ ٖلى الُٟل و الىالضًً و ألاؾغة ٖامت
مما ًخُلب بغامج للخٟ٨ل و الٗالط و ؤلاعقاص خؿب الخالت،و ٌكحر فىفً و ؾِىاظىب ( )Voughn&Sinagub,1998بلى
ؤن ألاَٟا ٫طوي نٗىباث الخٗلم ًخمخٗىن باالؾخٗضاص لخٗضًل ؾلىُ٦اتهم الاظخماُٖت اطا ما زًٗىا لبرامج مىاؾبت.
 ناجي منور السعايدة ( " :)2009تنمية المهارات االجتماعية للطلبة ذوي صعوبات التعلم " (،ط ) ،عمان ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،ص .89
 -2نفس ادلرجع ،ص 90
 -3نفس ادلرجع السابق ،ص 9
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و ٢ض ؤوضر ؾُجل و ظىلض ( )Siegel& Gold,1982ؤن اإلاخٗلمحن طوي نٗىباث الخٗلم في خاظت للخضزل الٗالجي
زانت ٖلى مؿخىي الخىانل الاظخماعي و الخٟاٖل الىظضاوي بحن َاالء اإلاخٗلمحن و ؤؾغَم و مً َظٍ ألاؾالُب:
اؾخسضام الٗغاجـ و الضمى،حسجُل ٢هت مُٗىت و اٖاصة اؾخماٖها في البِذ مشال ،مشل َظٍ ألاؾالُب حؿمذ
للمخٗلمحن بالخىِٟـ الاهٟٗالي و بالخىخض م٘ ؤشسام ال٣هت ُُٗٞض الُٟل الىٓغ في خُاجه م٘ آلازغًٍ.
 )1994باؾخسضام ٞىُاث الىمظظت و لٗب الضوع و الخٗؼٍؼ لخٗضًل الؿلى ٥لضي ٞئت طوي
و ٢ض ٢امذ ؾٗضة ؤبى قلت (
نٗىباث الخٗلم و ؤقاعث الباخشت بلى ؤجها ٧اهذ ٗٞالت في حٗلُمهم الؿلى ٥الاظخماعي الاًجابي و ؾلى ٥الخ٣بل و ػٍاصة
ٟ٦اءة الخٟاٖل و الخإزحر الاظخماُٖحن.
 )2005بلى مجمىٖت مً ألاؾالُب التي ًم ً٨اؾخسضامها م٘ اإلاخٗلمحن مً طوي نٗىباث
و ٌكحر ٖبض الباؾِ زًغ (
الخٗلم جخمشل ُٞما ًلي:
 بٖاصة الضمج في ظماٖت :بمٗجى ؤن ًىًم الُٟل لجماٖت ؤ٢ل عًٞا له و ؤ٦ثر ج٣بال مً ٚحرَا ختى ًدؿجى له ؤن ًخ٣بلو ًخٗلم اإلاهاعاث الخىانلُت.
 ال٨ك ًٖ ٠مهام ظماُٖت لخىمُت عوح الخٗاون لضي ؤٞغاص َظٍ الٟئت. الخض ٖلى الاهضماط الخضعٍجي بدُض ٌٗمل الُٟل في ظماٖت نٛحرة ختى ٌكٗغ جضعٍجُا باالعجُاح. البدض في ال٣ضعاث السانت :خُض ًمخل ٪ؤ٦ثر ألاَٟا٢ ٫ضعاث ًجب ا٦دكاٞها ختى ًىمي الُٟل ز٣خه بىٟؿه و٢ضعاجه و م٩اهخه بحن ػومالثه.
 الخضعٍب ٖلى اإلاهاعاث :مشل الخضعٍب ٖلى اصاء الاصواع مً زال ٫الخمشُل و الاوكُت الجماُٖت و الالٗاب اإلاخىىٖت ؤومً زال ٫الغٍايت...الض.
 اإلاىا٢كت :خُض جم ً٨اإلاىا٢كت الىنى ٫بالُٟل بلى الاؾدبهاع بالهٟاث الخؿىت لضًه و اإلا٣بىلت اظخماُٖا مًزالٖ ٫ملُت حُٛحر الٗاصاث الؿِئت في الؿلى ٥و حٗضًلها بلى ٖاصاث خؿىت.
مً ظاهب آزغ ًلٗب ألاَل صوعا مهما في جىمُت اإلاهاعاث الاظخماُٖت لضي ؤَٟالهم طوي نٗىباث الخٗلم،و في َظا
الكإن ًم ً٨لؤلَل الُ٣ام بما ًلي:
 حصجُ٘ الُٟل ٖلى ب٢امت نضا٢اث م٘ ألاَٟا ٫آلازغًٍ مىظ اإلاغاخل اإلاب٨غة مً ٖمغٍ. حٗؼٍؼ و جضُٖم الخٟاٖالث و الؿلى٧اث الاظخماُٖت الاًجابُت للُٟل. -1نفس ادلرجع السابق ،ص. 05
 -سليمان عبد الواحد يوسف ابراىيم( " : )20 0المرجع في صعوبات التعلم  ،النمائية و األكاديمية و االجتماعية و

االنفعالية"(،ط ) ،القاىرة ،مكتبة األصللو ادلصرية ،ص 388.-386
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 مغا٢بت الُٟل ؤزىاء اللٗب بهض ٝالى٢ىٖ ٝلى الؿلى٧اث اإلاغٚىبت و جل ٪التي ًٟخ٣غ اليها للٗمل ٖلى ب٦ؿابها الخ٣ا. الُ٣ام بالخضعٍب و الىمظظت و لٗب ألاصواع ُٞما ًخٗل ٤بالؿلىُ٦اث الهامت بك٩ل مباقغ.زاجمت:
ًخطر مما ؾب ٤ؤَمُت اإلاهاعاث الاظخماُٖت لضي طوي نٗىباث الخٗلم ؾىاء مً خُض جإزحرَا ال٣ىي في الخىا ٤ٞو
الصخت الىٟؿُت ؤو مً خُض الخدهُل ألا٧اصًمي،لظل ٪مً ألاَمُت جىمُت َظٍ اإلاهاعاث لؼٍاصة الٟ٨اءة الاظخماُٖت
لهظٍ الٟئت و حٗؼٍؼ الىمى الاظخماعي م٘ آلازغًٍ و مً زم ا٦دؿاب الخ٣بل الاظخماعي و بالخالي الىجاح في هىاحي الخُاة
اإلاسخلٟت،و حٗخبر البرامج ؤلاعقاصًت مً ؤَم الىؾاثل اإلام ً٨جىُْٟها بك٩ل مىٓم صازل اإلااؾؿاث التربىٍت ،بياٞت
لئلعقاص ألاؾغي الظي ًيهئ الىالضًً و مدُِ ألاؾغة إلاخابٗت جُىعاث و حصجُ٘ اإلاخٗلمحن طوي نٗىباث الخٗلم في جىمُت
٢ضعاتهم ٖلى الخٗامل و لٗب ألاصواع اإلاسخلٟت في ظى مً اإلاؿاهضة و الخٗاون و حٗؼٍؼ الؿلىُ٦اث الاظخماُٖت بك٩ل
ًد ٤٣ألاَضا ٝاإلايكىصة في صمج الُٟل اظخماُٖا صازل مدُُه ألاؾغي و اإلاضعسخي و اإلادُِ الٗام.
كاثمت اإلاغاظ٘:
 -1ؤمىت ؾُٗض خمضان اإلاُىٕ ( " :)2001اإلاهاعاث الاظخماُٖت و الشباث الاهفٗالي لضي الخالمُظ ؤبىاء ألامهاث
اإلاىخئباث"  ،عؾالت ماظؿخحر في التربُت ،مٗهض الضعاؾاث و البدىر التربىٍت ،ظامٗت ال٣اَغة.
" : )2010اإلاغظ٘ في نٗىباث الخٗلم ،الىماثُت و ألاواصًمُت و الاظخماُٖت و
 -2ؾلُمان ٖبض الىاخض ًىؾ ٠ابغاَُم(
الاهفٗالُت" ،)1ٍ(،ال٣اَغة ،م٨خبت الاهجلى اإلاهغٍت .
" :)2009هٓغٍت الظواءاث اإلاخٗضصة و نٗىباث الخٗلم ،بغهامج حٗلُمي لخٗلُم مهاعاث اللغاءة و
 -3نباح الٗىحزاث(
الىخابت"ٖ ،)1ٍ( ،مان ،صاع ال٨ٟغ .
" :)2012ؤزغ بغهامج جضعٍبي في جىمُت اإلاهاعاث الاظخماُٖت و مفهىم الظاث
 -4ماَغ مٟلر الؼٍاصاث و جهال ؤمجض خضاص(
ألاواصًمي و الشلت بالىفـ لضي ُٖىت مً الُالباث طواث نٗىباث الخٗلم في ألاعصن"  ،مجلت الٗلىم التربىٍت و
. 362
الىٟؿُت ،اإلاجلض :13الٗضص،4البدغًٍ-333،
" :)2011نٗىباث الخٗلم بحن اإلاهاعاث و الايُغاباث" ٖ ،)1ٍ( ،مان ،صاع نٟاء لليكغ
 -5مدمض الىىبي مدمض ٖلي(
و الخىػَ٘.
" :)2009جىمُت اإلاهاعاث الاظخماُٖت للُلبت طوي نٗىباث الخٗلم" ٖ ،)1ٍ(،مان ،صاع
 -6هاجي مىىع الؿٗاًضة (
نٟاء لليكغ و الخىػَ٘.
" :)2010جىمُت اإلاهاعاث الاظخماُٖت باؾخسضام الىؾاثِ اإلاخٗضصة لضي الاَفاٌ
َ -7الت ٞاعو ١ظال ٫الضًب (
اإلاٗاكحن ٖللُا" )1ٍ(،الاؾ٨ىضعٍت ،ماؾؿت خىعؽ الضولُت.

 -2ناجي منور السعايدة ،مرجع سابق ،ص .77
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صعاؾت ملاعهت لضافُٗت ؤلاهجاػ بحن الخالمُظ اإلاخفىكحن صع ًّ
اؾُا وطوي نٗىباث حٗلم
الغٍايُاث مً جالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت ببٌٗ اإلاضاعؽ الابخضاثُت  -بمضًىت اإلاؿُلت-
ؤ.ؾُٗضة لعجاٌ/ظامٗت اإلاؿُلت،الجؼاثغ
ملخو:
َضفذ َظٍ الضعاؾت بلى ّ
الخٗغٖ ٝلى الٟغو ١طاث الضاللت الاخهاثُت في مؿخىي صاُٗٞت الاهجاػ بحن
ًة
الخالمُظ اإلاخٟى٢حن صع ًّ
اؾُا وطوي نٗىباث حٗلم الغٍايُاث .و٢ض بلٛذ ُٖىت الضعاؾت ( )80جلمُظا  40،جلمُظ وجلمُظة
ًة
جلمُظا مً اإلاخٟى٢حن صع ًّ
اؾُا في الغٍايُاث) مً جالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت بالؿىت
ٌٗاهىن مً نٗىباث الخٗلم ،و40
السامؿت ابخضاجي مً زمـ مضاعؽ ابخضاثُت بمضًىت اإلاؿبلت.ولخد ٤ُ٣ؤَضا ٝالضعاؾت ّ
جم اؾخسضام ؤصواث
جم جُبُ ٤ازخباع صاُٗٞت الاهجاػ الظي ّ
الدصسُو السانت بهٗىباث الخٗلم٦ ،ما ّ
َىعٍ " ؤخمض ٖبض الخالم
وماٌؿت الىُاٌ" بٗض جُبُ٣ه ٖلى ُٖىت اؾخُالُٖت في البِئت اإلادلُت وخهىله ٖلى صالالث نض ١وزباث ٖالُت ،ومً
زال ٫جُبُ ٤اإلاىهج الىنفي الخدلُلي اإلالاعن.
و٢ض ؤْهغث الىخاثج ؤن َىاٞ ٥غو٢ا طاث صاللت اخهاثُت بحن مخىؾُاث ؤصاء ؤٞغاص ُٖىت طوي نٗىباث الخٗلم
والخالمُظ اإلاخٟى٢حن صع ًّ
اؾُا في الغٍايُاث لهالر َظٍ ألازحرة.
ّ ًة
اؾُا في الغٍايُاث – جلمُظ اإلاغخلت
اليلماث اإلافخاخُت :صاُٗٞت ؤلاهجاػ -نٗىباث حٗلم الغٍايُاث -اإلاخٟى٢حن صع
الابخضاثُت.
ملضمت:
ًخىٖ ٠٢ليها ّ
ٌٗخبر الضا ٘ٞلئلهجاػ مً ؤَم الٗىامل التي ّ
الىجاح والٟكل في ؤصاء ما ًى٧ل للخلمُظ مً مهام حٗلُمُت،
ؤن ظىَغ ؤي نٗىبت ؤ٧اصًمُت عبما ً٨مً في صاُٗٞت ألاَٟاّ ٫
خُض ًجم٘ ٖلماء التربُت ٖلى ّ
للخٗلم وبهجاػ اإلاهام اإلاى٧لت
بليهمَ .ظا و ٌٗغٞه "ماهُالهض وآزغون" ( )Mccheland&alبإهه ٌكحر بلى اؾخٗضاص زابذ وؿبُا في الصسهُت ًدضص مضي
ؾعي الٟغص ومشابغجه في ؾبُل جد ٤ُ٣وبلى ٙهجاح ًترجب ٖلُه هىٕ مً ؤلاعياء وطل ٪في اإلاىا ٠٢التي جخًمً ّ
جُُ٣م
ألاصاء في يىء مؿخىي مدضص مً الامخُاػ.
وا٢خهاع الخضًض ٖلى الضا ٘ٞلالهجاػ في ٖال٢خه بهٗىباث الخٗلم صون ؾىاٍ مً الضوا ٘ٞبهما ًغظ٘ بلى ؤَمُت
َظا الضا ٘ٞوالظي ًّخًمً ٖلى الٗضًض مً الضوا ٘ٞالىٟؿُت مجخمٗتٞ ،هى صا ٘ٞمخٗضص ألابٗاص واإلا٩ىهاث وَى ما

ًة
ًجٗل ٞهم نٗىباث الخٗلم في يىءٍ ؤمغا ٚاًت في ألاَمُت.

 - 1خليفة ،عبد اللطيف زلمد ":الدافعية لإلنجاز" ،القاىرة ،دار غريب ،مصر ،2000 ،ص.94-89
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وٖلى ط٦غ طل٪كًغي"هحرن وظلجاع"(ّ )Kirk & Gallagher,1989
ؤن الٗىامل الىظضاهُت والضاُٗٞت حؿهم ٖلى هدى
صا ٫في بخضار نٗىباث الخٗلم بىظه ٖام ونٗىباث حٗلم الغٍايُاث بىظه زامٞ.الُٟل الظي ًٟكل في الخٗلم
لؿبب ؤو لؤلزغ ًّخجه بلى ج٩ىًٍ جىٗ٢اث مىسًٟت للىجاح الضعاسخي وجىمُت ج٣ضًغاث طاث مىسًٟت .وج٣لل َظٍ
الاججاَاث مً الضاُٗٞت وجدضر مكاٖغ ؾلبُت ًٖ الٗمل اإلاضعسخي وبالخالي جاصي َظٍ ألاهماٍ مً ؤلازٟا ١بلى
نٗىباث حٗلم .
في خحن ّ
ؤن الُلبت اإلاخٟى٢ىن ًسخلٟىن ًٖ ٚحرَم مً الُلبت في ال٣ضعة الغٍايُت اإلابيُت ٖلى اإلاضي الىاؾ٘ وٖم٤
والخٗامل مٗها ،والٟهم الظاحي لهظا الخٟى٦.١ما ّ
الٟهم ،والبضاًت اإلاب٨غة في حٗلم الغٍايُاث وخب ألاع٢ام ّ
ؤن َىا٥
الٗضًض مً السهاثو التي ّ
جمحز الُلبت اإلاخٟى٢حن مً ٚحرَم ًٖ الُلبت الٗاصًحن ٖىض م٣اعهتهم ؤزىاء حٗلم الغٍايُاث
ّ
اإلاجا،٫ؤن الُلبت اإلاخٟى٢حن ًخمحزون ًٖ ٚحرَم مً الُلبت مً
خُض جىنل "ظغٍجز" مً زال ٫هخاثج صعاؾخه في َظا
خُض ٢ضعتهم ٖلى "حكُ٨ل اإلاؿاثل ،واإلاغوهت في ّ
الخٗامل م٘ البُاهاث ،والُال٢ت في ألا٩ٞاع الغٍايُت ،وال٣ضعة ٖلى

جىُٓم البُاهاث وجدلُلها وجٟؿحرَا ،وال٣ضعة ٖلى ه٣ل ألا٩ٞاع بلى مىا ٠٢ظضًضة وال٣ضعة ٖلى الخٗمُم".
- 1ؤلاقيالُت:
القّ ٪
ؤن مجا ٫نٗىباث الخٗلم قإهه قإن ؤي مجا٢ ،٫ض واظه اإلاك٩لت السانت بالخٗغٍ ٠والىن ٠الض ٤ُ٢لؤلهماٍ
ّ
الؿلىُ٦ت اإلاسخلٟت لضي ألاَٟا ٫طوي نٗىباث الخٗلمك ٚحر ؤن الٗضًض مً حٗغٍٟاث نٗىباث الخٗلم جخ ٤ٟم٘
 Hammmil,1990وظىوؿىن)Johnson,1985
 1998وَامُل
جهيُ" ٠هحرن ووالفىذ" منها حٗغٍ٧ ٠ل مً (هبُل خافٔ
ّ
ظىَغٍت في
بإجها ايُغاباث في واخضة ؤو ؤ٦ثر مً الٗملُاث اإلاٗغُٞت مشل الاهدباٍ وؤلاصعا ٥والظا٦غة والتي حٗض ٖملُاث
ٖملُت الخٗلم .والتي نىٟها بلى هىٖحن عثِؿحن َما :الىماثُت وألا٧اصًمُت َظٍ ألازحرة التي جداو ٫الباخشت بهضص
ّ
الخٗغٖ ٝليها .خُض حكحر بلى الايُغاب الىاضر في حٗلم :ال٣غاءة ؤو ال٨خابت ؤو ّ
التهجي ؤو الخؿاب ؤو زباث الٗمغ
الخدهُلي لهظٍ اإلاهاعاث ،وٍم ً٨مالخٓت َظٍ الهٗىباث بىيىح في ٖمغ اإلاضعؾتٞ .دحن ًٓهغ الُٟل ٢ضعة ٧امىت
ٖلى الخٗلم ،وٍٟكل في طل ٪بٗض ج٣ضًم الخٗلُم اإلاضعسخي اإلاالثم له ٖىضثظ ًازظ في الاٖخباع ّ
ؤن لضي الُٟل نٗىبت
زانت في حٗلم :ال٣غاءة ،ؤو ال٨خابت ،ؤو الهجاء ؤو الخٗبحر ال٨خابي.
 - 1زيادة ،خالد":صعوبات تعلم الرياضيات (الديسكلكوليا)" ،ط ،1إيرتاك للنشر والتوزيع ،القاىرة ،2006 ،ص . 23

 - 2أبو رياش ،حسٌن وآخرون :المنهاج الشامل للطلبة الموىوبين ،ط ،1دار الفكر ناشرون وموزعون ،عمان ،األردن ،2007،ص . 63

3

 -جابر ،جابر عبد احلميد وعبد الفتاح ،فوقية  :علم النفس المعرفي بين النظرية و التطبيق  ،ط  ،دار الفكر العريب ،القاىرة ،

،2005ص . 96

 -4أبو الديار ،مسعد صلاح :الذاكرة العاملة وصعوبات التعلم ،ط ،1الكويت :مركز تقومي وتعليم الطفل ،2012 ،ص.67-65
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ومً مىُلّ ٤
ؤن ٖضص ٦بحر مً الٗلماء ؾعى بلى ج٣ضًم حٗغٍ ٠واضر للغٍايُاث ٞحري "باصًً"( )Badian,1999ؤن
حٗغٍ ٠الغٍايُاث ًسخل ٠بازخال ٝاإلاغاخل الخٗلُمُتٟٞ ،ي اإلاغخلت الابخضاثُت ًتراص ٝمهُلر الغٍايُاث م٘
مهُلر الخؿاب .في خحن حكخمل الغٍايُاث في مغخلت ما بٗض الابخضاثُت ٖلى الجبر والهىضؾت وخؿاب اإلاشلشاث.
خُض ّ
ؤن مٟهىم الغٍايُاث َى مٟهىم ؤقمل وؤٖم مً مٟهىم الخؿاب ٞالغٍايُاث هي صعاؾت البيُت ال٩لُت لؤلٖضاص
وٖال٢اتها .ؤما الخؿاب ِٞكحر بلى بظغاء الٗملُاث الخؿابُت.
٦ما ٌٗخبر الخٟى ١الضعاسخي اؾخٗضاص في مجا ٫ؤو ؤ٦ثر مً اإلاجاالث الضع ّ
اؾُت ،و٢ض بضؤ الاَخمام به في الىه ٠الشاوي
ّ
مً ال٣غن الٗكغًٍ ،خُض ؤظغٍذ الضعاؾاث لل٨ك ًٖ ٠الخالمُظ اإلاخٟى٢حن في الغٍايُاث واللٛاث و الٗلىم،
وويٗذ البرامج لغٖاًتهم وؤلاؾغإ بخٗلُمهم في مجاالث جٟى٢هم .و٢ض ؤصث َظٍ الجهىص بلى ا٦دكاٖ ٝضص ٦بحر مً
ألاَٟا ٫اإلاخٟى٢حن ألا٧اصًمُحن في اإلاضاعؽ الابخضاثُت وؤلاٖضاصًت والشاهىٍت بالىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت وٚحرَا مً
الضو.٫
ومً الضعاؾاث الغاثضة في ال٨ك ًٖ ٠الخٟى ١ألا٧اصًمي صعاؾت اإلاخٟى٢حن في الغٍايُاث التي جبىتها ظامٗت
َىب٨جز) )Johns Hopkins University ,1969بخمىٍل مً ماؾؿت "ؾبيؿغ"  Spencer Foundationوتهض ٝبلى ال٨ك٠
ًٖ ألاَٟا ٫اإلاخٟى٢حن في الغٍايُاث .وؤلاؾغإ في حٗلُمهم ًٖ َغٍ ٤بلخا٢هم بٟهى ٫الغٍايُاث بالجامٗت ؤزىاء
الهُ ،٠والُٗالث ؤو في ٞهى ٫مؿاثُت .
اإلادضصة واإلاىاؾبت إلاسخل ٠مغاخل الخٗلُم للىنىّ ٫
واهُال٢ا مً ؤَمُت َظا الجاهب ويٗذ اإلاىاهج ّ
بالخلمُظ بلى ألاصاء
ّ
ؤلاًجابي لٗمل مٗحن وجىمُت ال٣ضعة لضًه ٖلى جىُْ ٠مٗاعٞه بُغ ١مىخٓمت .وَظا لً ًخإحى بال في وظىص صوا٘ٞ
حؿدشحرٍ.
ّ
ُ
اإلاخٗلم وجىظهه ؤمغ بال ٜألاَمُت باليؿبت لٗملُت ّ
ٞالبدض ًٖ ال٣ىي ّ
الخٗلم والخٗلُم ألجها
الضاٗٞت التي جٓهغ ؾلى٥
مً بحن ؤَم الكغوٍ ألاؾاؾُت لخضور ٖملُت ّ
الخٗلم .و ّ
لٗل الضاف٘ لئلهجاػ مً ؤ٢ىي الضوا ٘ٞفي َظٍ الٗملُت ٧ىهه
ّ
ّ
ٌكحر بلى اؾخٗضاص زابذ وؿبُا في الصسهُت ًدضص مضي ؾعي الٟغص ومشابغجه في ؾبُل جد ٤ُ٣وبلى ٙهجاح ًترجب ٖلُه
هىٕ مً ؤلاعياء.
ّ
٦ما طَب "قابمان" ) (Chapman,1998بلى اؾخيخاط ماصاٍ ؤن ألاَٟا ٫طوي نٗىباث الخٗلم ًدؿمىن باهسٟاى
صاُٗٞتهم لالهجاػك ٞهى ًغي ؤن عؾىب ألاَٟا ٫طوي نٗىباث الخٗلم ًاصي بلى بخؿاؽ َاالء ألاَٟا ٫باهسٟاى ُ٢مت
الظاث (،)Self-Worthوالظي ًاصي بضوعٍ بلى اهسٟاى مٟهىم الظاث لضحهم وبخؿاؾهم بٗضم الش٣ت بالىٟـ،
واهسٟاى جى ٘٢الىجاح .وطَبذ "لُىذ وعفاكها" ) (Licket et al,1985بلى هٟـ ما طَب بلُه "قابمان"وبن ؤياٞذ
آزا ًةا ؤزغي للغؾىب مً قإجها ؤن جازغ بالخبُٗت ٖلى صاُٗٞت ألاَٟا ٫طوي نٗىباث الخٗلم ٖلى الاهجاػ ٞهي ؤث ّ
ؤن
ع
ع
الٟكل اإلاخ٨غع لضي طوي الهٗىباث جمُل بلى حك٨٨هم في ٢ضعاتهم و مجهىصاتهم وما بطا ٧ان ما ًمخل٩ىهه مً ٢ضعاث
 - 1زيادة ،المرجع السابق ،ص.23

 - 2الزيات ،فتحي مصطفى:صعوبات التعلم -األسس النظرية والتشخيصية والعالجية ،ط ,1مكتبة النهضة ادلصرية ،القاىرة,1999 ،ص 545
3

http://bu.edu.eg/belc/downloadcenter/coursescontent/sico/step1/4.html -

 -4خليفة ،مرجع سبق ذكره ،ص.90
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وما ًبظلىهه مً ظهض ؾىً ٝاصي بلى جد ٤ُ٣ؤًت هجاخاث .وعٚم ما جىنال بلُه الباخشان الؿالٟا الظ٦غك مً وظىص
ّ
بال ّ
ؤن َظا ال ًغجطخي الخٟؿحر ال٣اثل بإن زبراث الٟكل اإلاخ٨غع ؤو
اعجباٍ بحن صاُٗٞت الاهجاػ الؿالبت ونٗىبت الخٗلم
صاُٗٞت الاهجاػ اإلاىسًٟت هي ألاؾباب اإلايكئت للهٗىبت مً وظهت هٓغ اإلاال ،٠ألهه ال ًم ً٨الٟهل بحن ما ج٣ضم
ًة
ويىخا ًُغح اإلاال ٠ؾاالهَ :ل ّ
ؤن زبراث الٟكل اإلاخ٨غع هي الؿبب في نٗىبت الخٗلم
ونٗىبت الخٗلم .وبمٗجى ؤ٦ثر
ؤم الٗ٨ـ.
ّ
 )1998ؤن الضا ٘ٞلالهجاػ مً الضوا ٘ٞالغثِؿُت التي جغجبِ بإَضا ٝالٗمل
وفي َظا الكإن ًغي (ؤهىع الكغكاوي،
اإلاضعسخي ،ومؿاٖضة ألاَٟاٖ ٫لى جدَ ٤ُ٣ظا الضاٌٗ ٘ٞمل ٖلى جيكُِ مؿخىي ؤصائهم وجد ٤ُ٣ؤَم ظىاهب صاُٗٞت
الٗمل اإلاضعسخي .وًٍُ )Wong,1996 ( ٠ؤن ؾلؿلت الٟكل الضعاسخي اإلامخض جًٗ ٠الخاٞؼ ؤو الضا ٘ٞللخٗلم لضي
الخالمُظ الظًً ًٓهغون نٗىباث حٗلم بك٩ل ٦بحر وَاالء ألاَٟاٚ ٫البا ما ٌٗؼون ٞكلهم بلى ؤؾباب زاعظُت مشل
نٗىبت اإلاهمت ؤو الازخباع ،وَٗاعيىن في اؾدشماع ظهضَم في ٖملُت الخٗلم ،ومً زم ًىس ٌٟجدهُلهم الضعاسخي
وٍخىلض لضحهم اٖخ٣اصا بإجهم ٚحر ٢اصعًٍ ٖلى الخٛلب نٗىباث الخٗلم التي جىاظههم.
وٍظ٦غ ؤن يٗ ٠الضاُٗٞت ًخىلض خؿب )ٖ (Mercer,2001ىضما ٌكٗغ الُلبت طوو نٗىباث الخٗلم ؤن الىجاح بُٗض
ٖنهم وٖىضما ًىاظهىن بالٟكل اإلاترا٦م ج٣ل صاُٗٞتهم وٍ٣ل قٗىعَم بالؿٗاصة ،وطل ٪بؿبب اٖخ٣اصَم ؤن الىجاح
مغجبِ بٗىامل زاعظُت هي ؤ٦بر مً ٢ضعاتهم وَا٢تهم.
و ٖلى اٖخباع ّ
ؤن الخدهُل الضعاسخي ًم ً٨اٖخباعٍ ٦مد ٪للخٟى ١الٗ٣لي ٞةن الضعاؾاث خاولذ البدض في َظا
ألازحر وٖال٢خه بالضاُٗٞت لالهجاػ بلى ظاهب الخٟى ١الضعاسخي بالخدضًض.
ًة
ٞالضعاؾت التي ؤظغاَا "جحرمان"( )Terman,1921اَخمذ ببدض الٗال٢ت بحن الخٟى ١الٗ٣لي مدضصا في يىء مٗامالث
ًة
ًة
صاٗٞا ًّ
الظ٧اء وبٌٗ ظىاهب الضاُٗٞت ،ومً بحن الىخاثج اإلاخىنل بليها بإن ألاٞغاص ألا٦ثر هجاخا َم الظًً ًمخل٩ىن
٢ىٍا
لالهجاػ ولضحهم ؤلام٩اهُت في الىنى ٫بلى مؿخىٍاث مغجٟٗت مً ألاصاءَ .ظا بلى ظاهب الضعاؾت التي ؤظغاَا"ظدؿلغ
وظاهؿىن"(ٖ )Getzels&Jacksson,1962ىضما جىاولذ الٗال٢ت بحن الخٟى ١الٗ٣لي مدضصا في يىء مد٩ي الظ٧اء وال٣ضعة
ٖلى الخ٨ٟحر الابخ٩اعي مً هاخُت وبٌٗ الجىاهب الضاُٗٞت ٧الضا ٘ٞلالهجاػ مً هاخُت زاهُت ،بلى هخاثج جُٟض بٗضم
وظىص ٞغو ١صالت بحن ألاطُ٦اء واإلابخ٨غًٍ مً خُض قضة الضا ٘ٞلالهجاػ.
 -1السيد ،السيد عبد احلميد سليمان ":صعوبات التعلم تاريخها ،مفهومو ا ،تشخيصو ا عالجها" ،ط  ،دار الفكر العريب  ،القاىرة2003 ،
ص.256 ،255

 -2عبد اجلواد ،وفاء رشاد راوي " أثر برنامج تدريبي مقترح في األنشطة المتكاملة على تنمية الذاكرة العاملة والدافعية لالنجاز لدى أطفال ما
قبل المدرسة ذوي صعوبات التعلم" ،رسالة دكتوراه مودعة بكلية الرتبية ،جامعة ادلنيا ،القاىرة ،2011 ،ص .98

 -3خطاب ،ناصر مجال ":تعليم التفكير للطلبة ذوي صعوبات التعلم" ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن، 2008 ،
ص. 5

 -4اخلالدي ،أديب زلمد ":سيكولوجية الفروق الفردية والتفوق العقلي" ،ط ،1دار وائل للنشر ،عمان ،األردن ،2003 ،ص.236
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 )1981بضعاؾت للخيبا بالخٟى ١الٗ٣لي في بٌٗ اإلاخٛحراث اإلاغجبُت به بحن جالمُظ
و٢ام (ؤصًب مدمض ٖلي الخالضي،
اإلاغخلت ؤلاٖضاصًت وخاو ٫مً زاللها الىنى ٫بلى مٗاصلت جيباٍت للخٟى ١الٗ٣لي في يىء اإلاخٛحراث اإلاغجبُت به ٖلى ٚغاع
الاججاٍ هدى الٗمل اإلاضعسخي والخىا ٤ٞالصسصخي والاظخماعي والضا ٘ٞلالهجاػ .و٢ض ؤْهغث الىخاثج وظىص ٖال٢ت مىظبت
بحن َظٍ اإلاخٛحراث والخٟى ١الٗ٣لي.
٦ما ًغي (ه٣ال ًٖ  (Nunn& at al,1986 , Chapman,1988, Rea,1991ؤن الخٟى ١الضعاسخي ال ًخىٖ ِ٣ٞ ٠٢لى بم٩اهاث
الٟغص الٗ٣لُت ،بل َى هدُجت الٗضًض مً الٗىامل الضاُٗٞت والاهٟٗالُت والاظخماُٖت .وًٍُ ٠ؤن"ظابغ ٖبض الخمُض"
ًة
٢اعن بحن الخالمُظ اإلاخٟى٢حن واإلاخىؾُحن واإلاخإزغًٍ صعاؾُا باإلاغخلخحن ؤلاٖضاصًت والشاهىٍت بضولت ُ٢غ في الضاُٗٞت
جبحن ّ
والاججاَاث اإلاضعؾُت وبٌٗ ؾماث الصسهُت ّ
ؤن الُالب اإلاخٟى٢حن ٢ض خهلىا ٖلى صعظاث ؤٖلى مً ؤ٢غاجهم.
وطل ٪ألجهم ًدبىن الٗمل بضعظت ؤ٦بر ولضحهم ٢ضعة ٖلى الاهجاػ وٍدبىن خل اإلاك٨الث الهٗبت ولضحهم خب اؾخُالٕ
ٖ٣لي.
 )2012التي بدشذ في ٞاٖلُت بغهامج بزغاجي ٢اثم ٖلى ألالٗاب الظُ٦ت في
و مً بحن ما جىنلذ بلُه صعاؾت (اللبالي،
جُىٍغ مهاعاث خل اإلاك٨الث والضاُٗٞت لالهجاػ لضي الُلبت اإلاخٟى٢حن في الؿٗىصًت .وظىص ٞغو ١بحن اإلاجمىٖخحن ٖلى
مُ٣اؽ الضاُٗٞت لئلهجاػ بإبٗاصٍ الشالر ،اإلاشابغة .
الخٗلُمُت في جد ٤ُ٣ؤَضاٞها ً٨مً في ٢ضعتها ٖلى الاؾدشماع ألامشل للمضزالث ّ
َظا وَٗخبر هجاح اإلااؾؿت ّ
الخٗلُمُت
والتي بن لم ً ً٨لضحها َالب حؿدشحرَم صوا ٘ٞطاجُت ّ
للخدهُل والىجاح لً حؿخُُ٘ ج٣ضًم مسغظاث جد ٤٣آلاما،٫

الخٗلُمُت في مجاالث ّ
ٞضاُٗٞت ؤلاهجاػ قغٍ ؤؾاسخي ًخىٖ ٠٢لُه جد ٤ُ٣ألاَضاّ ٝ
الخٗلم اإلاخٗضصة زانت في ماصة
الغٍايُاث والتي ؤؾلٟذ الباخشت الخضًض ٖنها.
ومً ما جلضم اهبشلذ َظٍ الضعاؾت لئلظابت ًٖ الؿااٌ الخالي:
َ ل جىظض ٞغو ١بحن اإلاخٟى٢حن صع ًّ
اؾُا وطوي نٗىباث الخٗلم في الغٍايُاث ٖلى مُ٣اؽ صاُٗٞت الاهجاػ؟
- 2فغيُاث الضعاؾت:

جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت بحن اإلاخٟى٢حن صع ًّاؾُا وطوي نٗىباث حٗلم الغٍايُاث في صاُٗٞت الاهجاػ.

- 3ؤَضاف الضعاؾت:
 ّالخٗغٖ ٝلى ُٖىت طوي نٗىباث حٗلم الغٍايُاث واإلاخٟى٢حن صع ًّ
اؾُا في َظٍ اإلااصة.
 ٞدو صاللت الٟغو ١بحن اإلاخٟى٢حن صع ًّاؾُا وطوي نٗىباث الخٗلم في الغٍايُاث في صاُٗٞت الاهجاػ.
 -1عامر ،طارق عبد الرؤوف زلمد  ":دراسات في التفوق والموىبة و اإلبداع واالبتكار " ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع  ،عمان ،األردن

 ،2007ص. 5، 4

 - 2خليفة ،مرجع سبق ذكره ،ص.54 ،53،

 -3القبايل ،حيي أمحد  ":فاعلية برنامج إثرائي قائم على األلعاب الذكية في تطوير مهارات حل المشكالت والدافعية لالنجاز لدى

المتفوقين في السعودية" ،اجمللة العربية لتطوير التفوق ،مركز لتطوير التفوق ،العدد ( ،)4ص ( ،20 2 ،) 25-1ص.22
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- 4الخدضًض الاظغاجي إلافاَُم الضعاؾت:

 -1-4صافُٗت ؤلاهجاػ:جخدضص بمجمىٕ الضعظاث التي ًدهل ٖليها الُالب ٖلى اإلاُ٣اؽ اإلاٗض مً َغ٧ ٝل مً"ؤخمض
)C.A.M.S,1991
ٖبض الخالم و ماٌؿت الىُاٌ لؤلَٟا( ٫
 -2-4الخفىق الضعاس ي في الغٍايُاثً :دضص بالضعظت التي ًدهل ٖليها ؤٞغاص الُٗىت ٖلى الازخباع الخدهُلي في
الغٍايُاث وج٣ضع بٗالمت ؤ٦بر مً 10/8
ًة
 -3-4نٗىباث حٗلم الغٍايُاث :الخالمُظ الظًً ًٓهغون جباٖضا بحن ؤصائهم اإلاخى٦ ٘٢ما ً٣اؽ بازخباعاث الظ٧اء
وؤصائهم الٟٗلي ٦ما ً٣اؽ باالزخباع الخدهُلي في الغٍايُاث  ،وٍ٩ىن طل ٪في نىعة ٢هىع في ؤصائهم باإلا٣اعهت بإ٢غاجهم
في هٟـ الٗمغ الؼمجي واإلاؿخىي الٗ٣لي واله ٠الضعاسخي ،وجىُبٖ ٤ليهم زهاثو طوي نٗىباث الخٗلم وَؿدشجى
ًة
ًة
ًة
ًة
منهم طوو ؤلاٖا٢اث ّ
الخؿُت ،واإلاخإزغون ٖ٣لُا ،واإلاًُغبىن اهٟٗالُا ،واإلادغومىن ز٣اُٞا وا٢خهاصًا.
وٍ٣اؽ بالضعظت التي ًدهل ٖليها ؤٞغاص الُٗىت ٖلى الازخباع الخدهُلي في الغٍايُاث وج٣ضع بٗالمت ؤ٢ل مً.10/5
 -4-4جلمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت :خضص في َظٍ الضعاؾت بإهه ٧ل جلمُظ(ط٦غ -ؤهثى) ًضعؽ بالؿىت السامؿت ابخضاجي
ببٌٗ اإلاضاعؽ الابخضاثُت-مضًىت اإلاؿُلت -مً طوي نٗىباث حٗلم الغٍايُاث ومً اإلاخٟى٢حن صع ًّ
اؾُا في الغٍايُاث.
- 5الضعاؾاث الؿابلت:
مً الضعاؾاث ّ
الؿاب٣ت اإلاغجبُت بمك٩لت البدض والتي ؤم ً٨للباخشت الاَالٕ ٖلُه هظ٦غَا ُٞما ًلي:
:2013
-1-5صعاؾت مىاٌ بيذ زالض مدمض الجغَس ي،
َضٞذ َظٍ الضعاؾت بلى الخٗغٖ ٝلى الٟغو ١في ج٣ضًغ الظاث والضاُٗٞت لالهجاػ الضعاسخي لضي الخلمُظاث طواث
ّ
والؿىٍاث ،باإلياٞت بلى الخٗغٖ ٝلى بطا ما ٧ان مخٛحرا الضعاؾت ج٣ضًغ الظاث والضاُٗٞت لالهجاػ
نٗىباث الخٗلم
الضعاسخي ًسخلٟان بازخال ٝهمِ الهٗىبت الا٧اصًمُت لضي الخلمُظاث طواث نٗىباث الخٗلم٦ ،ما تهض ٝبلى جدضًض
ّ
والؿىٍاث.
الٗال٢ت بحن ج٣ضًغ الظاث والضاُٗٞت لالهجاػ الضعاسخي لضي الخلمُظاث طواث نٗىباث الخٗلم
ّ
الؿىٍاث) مً جلمُظاث
 )300جلمُظة ( 68جلمُظة مً طواث نٗىباث الخٗلم 232،جلمُظة مً
و ج٩ىهذ ُٖىت الضعاؾت مً(
اإلاغخلت الابخضاثُت في اله ( ٠الغاب٘ -السامـ-الؿاصؽ) .ولخد ٤ُ٣ؤَضا ٝالضعاؾت ّ
جم جُبُ٧ ٤ل مً مُ٣اؽ ج٣ضًغ
 ،)1992ومُ٣اؽ الضاُٗٞت لالهجاػ الضعاسخي لؤلَٟا( ٫بٖضاص الباخشت) ،ومُ٣اؽ نٗىباث
الظاث لؤلَٟا( ٫ؾلُمان،
 .)1995ومً زال ٫جُبُ ٤اإلاىهج الىنٟي بكُ٣ه :الاعجباَي
الخٗلم لُالب اإلاغخلت الابخضاثُت(الؿغَاوي،
واإلا٣اعن.وبخدلُل البُاهاث اهتهذ الضعاؾت بلى الىخاثج الخالُتٖ :ضم وظىص ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت بحن ُٖىتي
الضعاؾت في ٧ل مً ج٣ضًغ الظاث والضاُٗٞت لالهجاػ الضعاسخي ،وٖضم وظىص ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت حٗؼي بلى
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ازخال ٝهمِ نٗىباث الخٗلم ألا٧اصًمُت وٖضم وظىص ٖال٢ت اعجباَُت مىظبت طاث صاللت بخهاثُت بحن ج٣ضًغ الظاث
والضاُٗٞت لالهجاػ الضعاسخي لضي ُٖىتي الضعاؾت .
 - 2- 5صعاؾت عوبيؿىن (:)Robinson,2001
َضٞذ الضعاؾت بلى الخٗغٖ ٝلى صاُٗٞت الاهجاػ لضي جالمُظ اإلاضاعؽ الابخضاثُت ألامغٍُ٨حن ألاٞاع٢ت (الؿىص) ومٗغٞت
الٟغو ١بحن الُالب مغجٟعي ومىسٟطخي صاُٗٞت الاهجاػ في الخدهُل ألا٧اصًمي وَبُٗت الٗال٢ت بحن صاُٗٞت الاهجاػ
)277
واإلاؿخىي الا٢خهاصي-الاظخماعي للخالمُظ ،وازخال ٝصاُٗٞت الاهجاػ بازخال ٝالىىٕ.ج٩ىهذ ُٖىت الضعاؾت مً (
 139مغجٟعي الاهجاػ  138مىسٟطخي الضوا ٘ٞلالهجاػ)،
جلمُظ وجلمُظة بالضعاؾت الابخضاثُت ،وم٣ؿمحن بلى ٢ؿمحن (
واؾخسضم ٢اثمت صاُٗٞت الاهجاػ لـ"قىلتز" (  (Schultzوصعظاث الُالب في جهاًت الٗام ٦ماقغ للخدهُل ألا٧اصًمي.
جىنلذ الضعاؾت بلى مجمىٖت مً الىخاثج منها  :وظىص ٖال٢ت اعجباَُت طاث صاللت بخهاثُت بحن صاُٗٞت الاهجاػ
والخدهُل ألا٧اصًمي ،باإلياٞت بلى وظىص ٞغو ١صالت بخهاثُا بحن الُلبت والُالباث في صاُٗٞت الاهجاػ لهالر
الُالباث ،ووظىص ٖال٢ت اعجباَُت صالت بخهاثُا بحن اإلاؿخىي الاظخماعي – الا٢خهاصي وصاُٗٞت الاهجاػ لضي َالب
اإلاضاعؽ الابخضاثُت .
:2000
 - 3- 5صعاؾت الهافيٖ ،بض هللا بً َه،
اإلاىهج اإلاخب٘ في َظٍ الضعاؾت َى اإلاىهج الىنٟي و٧اهذ ؤصواتها مُ٣اؽ الٗؼو بهىعجُه (الىجاح والٟكل الضعاسخي)،
ازخباع الضا ٘ٞلالهجاػ مً بٖضاص َحرماهؼ واؾخماعة الؾخُالٕ ؤي الُالب ًٖ ٖؼو اإلاخٟى٢حن في خحن ّ
ؤن ُٖىت الضعاؾت
ع
ج٩ىهذ مً َالب ٧لُت التربُت و٧لُت اللٛت الٗغبُت بجامٗت اإلال ٪زالض و٧لُت اإلاٗلمحن بإبها ُٖ:ىت اإلاخٟى٢حن صعاؾُا
ًة
)5.3
َ )100البا منهم (َ )50الب باأل٢ؿام الٗلمُت و (َ )50البا باأل٢ؿام ألاصبُت اإلاخٟى٢حن الخانلحن ٖلى مٗض( ٫
(
َ )100الب منهم (َ )50الب باأل٢ؿام الٗلمُت و(َ )50البا باأل٢ؿام ألاصبُت و جم
ٞإ٦ثرُٖ ،ىت اإلاخإزغًٍ صعاؾُا (
ازخُاع الُٗىت مً زال ٫مً زالّ ٫
السجالث ألا٧اصًمُت لهاالء الُالب الخانلحن ٖلى مٗض ٫جغا٦مي ؤ٢ل مً ()2
الخانلحن ٖلى بهظاع ّ
وبُيذ هخاثج َظٍ الضعاؾت ؤن الُالب اإلاخٟى٢حن طوي صاُٗٞت الاهجاػ اإلاغج٢ ٟ٘ض ٖؼو هجاخهم بلى
 -منال بنت خالد زلمد اجلريسي  ":عالقة تقدير الذات بالدافعية لالنجاز الدراسي لدى التلميذات ذوات صعوبات التعلم

والسويات بالمدارس االبتدائية بمدينة الرياض" ،رسالة ماجستًن مودعة بكلية العلوم االجتماعية ،قسم علم النفس ،جامعة االمام زلمد
بن سعود االسالمية. 20 3،
2

 -علي ،الطيب عصام و رشوان ،ربيع عبده  ":علم النفس المعرفي  :الذاكرة وتشفير المعلومات " ،ط ,1عامل الكتب  ،القاىرة ،مصر2006 ،

ص .22 ، 220
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ال٣ضعة والجهض و اإلاىاص الضعاؾُت والازخباع،بِىما الُالب اإلاخإزغًٍ صعاؾُا طوي صاُٗٞت الاهجاػ اإلاىس٢ ٌٟض ٖؼو
ٞكلهم بلى اإلاؼاط .والخٔ و اإلاٗلم.
:1999
 - 4- 5صعاؾت هبُل مدمض الفدل،
َضٞذ الضعاؾت بلى ال٨ك ًٖ ٠الٟغو ١بحن اإلاخٟى٢حن والٗاصًحن في صاُٗٞت الاهجاػ والخدهُل الضعاسخي وج٩ىهذ
َ )120الب وَالبت باإلاغخلت الشاهىٍت بمدآٞت ال٣اَغة ،م٣ؿمحن ٧الخالي (َ30الب مخٟى30،١
ُٖىت الضعاؾت مً (
َالبت مخٟى٢تَ 30،الب ٖاصيَ 30،البت ٖاصًت) ،واؾخسضم في َظٍ الضعاؾت ازخباع الضا ٘ٞلالهجاػ لؤلَٟا٫
والغاقضًً لٟاعوٖ ١بض الٟخاح مىسخى ،اؾخماعة لجم٘ البُاهاث .وجىنلذ الضعاؾت بلى مجمىٖت مً الىخاثج منها :وظىص
ًة
ٞغو ١صالت بخهاثُا بحن الُلبت اإلاخٟى٢حن والُالباث اإلاخٟى٢اث في صاُٗٞت الاهجاػ لهالر الُالباث اإلاخٟى٢اث ،بِىما
ال جىظض ٞغو ١بحن الُالب الٗاصًحن والُالباث الٗاصًاث مً صاُٗٞت الاهجاػ ،وجىنلذ ٦ظل ٪هخاثج الضعاؾت بلى وظىص
ٞغو ١بحن الُالباث الٗاصًاث والُالباث اإلاخٟى٢اث في صاُٗٞت الاهجاػ.
:1992
 - 5- 5صعاؾت الؿُض ٖبض الخمُض ؾلُمان الؿُض،
جىاولذ َظٍ الضعاؾت بٌٗ مخٛحراث الصسهُت اإلاغجبُت بهٗىباث الخٗلم ٖلى ُٖىت ٢ىامها ( )53مً جالمُظ
نٗىباث الخٗلم في ماصة ٖلىم اله ٠الشاوي بٖضاصي ،و( )60مً ُٖىت الخالمُظ الٗاصًحن ،وبخُبُ ٤ؤصواث الضعاؾت
لدصسُو الهٗىباث وُ٢اؽ مخٛحراث الضعاؾت اإلاخمشلت في ازخباع ؾٗت جظ٦غ الهىع ،ازخباع الضا ٘ٞلالهجاػ ،وازخباع
جؼاوط ألاق٩ا ٫اإلاإلىٞت لُ٣اؽ ألاؾلىب اإلاٗغفي ( التروي /الاهضٞإ) ؤهه جىظض ٞغو ١بحن جالمُظ ُٖىت الضعاؾت في ؾٗت
الظا٦غة ،الضا ٘ٞلئلهجاػ ألاؾلىب اإلاٗغفي ( التروي /الاهضٞإ) لهالر الخالمُظ الٗاصًحن.
:1991
 - 6- 5صعاؾت البُلي وآزغون،
َضٞذ بلى الخٗغٖ ٝلى بٌٗ السهاثو الىٟؿُت ( الضا ٘ٞلالهجاػ -الاٖخماص ٖلى الىٟـ -ؤلاخؿاؽ بالُ٣مت
الظاجُت – الٗال٢اث ألاؾغٍت -الٗال٢اث في اإلاضعؾت) وؤظغٍذ ٖلى ؤَٟاٖ ٫اصًحن وؤَٟا ٫مً طوي نٗىباث الخٗلم في
اللٛت الٗغبُت والغٍايُاث مً الهٟى ٝالٗلُا باإلاغخلت الابخضاثُت بضولت ؤلاما اث الٗغبُت .واهتهذ الض اؾت بلى ّ
ؤن
ع
ع
ألاَٟا ٫الظًً ٌٗاهىن مً نٗىباث الخٗلم ًىاظهىن نٗىباث ّ
جُُٟ٨ت في ٖال٢اتهم ألاؾغٍت واإلاضعؾُت .

 - 1الصايف ،عبد اهلل بن طو ":عزو النجاح والفشل الدراسي وعالقتو بدافعية االنجاز دراسة على عينة من طالب الجامعة المتفوقين
والمتأخرين دراسيا بمدينة أبها " ،رللة جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية واالجتماعية و واإلنسانية مكة وادلكرمة ادلملكة العربية السعودية ،
مطبعة جامعة أم القرى العدد ( ،)2اجمللد ( ،2000 ،)12ص. 06-80

- 2علي و رشوان ،مرجع سبق ذكره ،ص .2 7

 -3الشرقاوي ،أنور زلمد" :األساليب المعرفية في علم النفس و التربية" ،مكتبة األصللو ادلصرية ،2006 ،القاىرة ،ص.65 ،64

 -4الغامدي ،ناجي بن عبد اهلل بن سعيد  ":مدى فعالية برنامج إرشادي في تنمية دافعية االنجاز لذوي صعوبات التعلم األكاديمي بالمرحلة
االبتدائية بمحافظة جدة" ،رسالة ماجستًن مودعة بكلية الرتبية مكة ادلكرمة ،جامعة أم القرى ،2000 ،ص .85
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:1990
 - 7- 5صعاؾت مغػوق ٖبض اإلاجُض،

ًة
َضٞذ صعاؾخه بلى ال٨ك ًٖ ٠الٟغو ١بحن الُالب اإلاخٟى٢حن واإلاخإزغًٍ صعاؾُا في ٧ل مً الضاُٗٞت لالهجاػ
وؤؾالُب الخٗلم .و ؤوضخذ هخاثجها وظىص ٞغو ١ظىَغٍت بحن الُالب ُٖىت الضعاؾت في الضاُٗٞت لالهجاػ لهالر
اإلاخٟى٢حن .وؤقاع الباخض بلى ّ
ؤن الضاُٗٞت لالهجاػ مً قإجها جد٢ ٤ُ٣ضع ؤ٦بر مً الىجاح في اإلاىا ٠٢اإلاسخلٟت .
 - 8- 5صعاؾت ؾُاهىف )) Synnove,1986
٧ان َضٞها بدض الٟغو ١بحن الُالب طوي نٗىباث الخٗلم والُالب الٗاصًحن في الضا ٘ٞلالهجاػ ،و٢ض ج٩ىهذ ُٖىت
الضعاؾت مً (َ )06الب طوي نٗىباث حٗلم مً َالب الجامٗت وُٖىت ممازلت مً ؤ٢غاجهم الٗاصًحن و٢ض ّ
جم ج٣ضًغ
الضا ٘ٞلالهجاػ في يىء صاُٗٞت الُالب للب٣اء في ال٩لُت ؤزىاء الضعاؾت والغٚبت في طل٣ٞ ،٪ض ّ
جم طل ٪مً زال٫
م٣ابالث ٞغصًت حٗ٣ض م٘ الُالب ،و٢ض ؤوضخذ هخاثج الض اؾت ٖلى ّ
ؤن الُالب الٗاصًحن طوي مؿخىي مغج ٟ٘في الضا٘ٞ
ع
لالهجاػ م٣اعهت بإ٢غاجهم طوي نٗىباث الخٗلم.
 - 9- 5صعاؾت آصمؼ))Adams,1976
ًة
٧ان مً يمً ؤَضاٞها بدض الٟغو ١في مؿخىي صاُٗٞت الاهجاػ لضي ُٖىت ٢ىامها ()47جلمُظا مً الخالمُظ طوي
ًة
ًة
نٗىباث حٗلم مً الظًً ًخل٣ىن حٗلُما بياُٞا ،وُٖىت ٢ىامها ()25جلمُظا ٖاصًا مً جالمُظ اله ٠الخاؾ٘ ختى
اله ٠الشاوي ٖكغ .ولُ٣اؽ صاُٗٞت الاهجاػ ٣ٞض ّ
جم اؾخسضام مُ٣اؽ "مدصجان" وباؾخسضام ؤؾلىب جدلُل الخباًً
ؤوضخذ هخاثج الضعاؾت ًٖ ؤهه ال جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت بحن الخالمُظ طوي نٗىباث حٗلم والخالمُظ
الٗاصًحن في الضا ٘ٞلالهجاػ.
الخلفُت الىٓغٍت للضعاؾت:
 - 1صافُٗت الاهجاػ:
ًغظ٘ اؾخسضام مهُلر الضا ٘ٞلالهجاػ في ٖلم الىٟـ مً  -الىاخُت الخاعٍسُت -بلى "ؤلفغص ؤصلغ" ) (Adlerالظي
ؤقاع بلى ؤن "الخاظت لالهجاػ" هي صا ٘ٞحٗىٍطخي مؿخمض مً زبراث الُٟىلت و"هىعث لُفً" (  )Livenالظي ٖغى
َظا اإلاهُلر في يىء جىاوله إلاٟهىم الُمىح وطل٢ ٪بل اؾخسضام "مىعاي" ( )Murrayإلاهُلر الخاظت لالهجاػ.
وٖلى الغٚم مً َظٍ البضاًاث اإلاب٨غة ٞةن الًٟل ًغظ٘ بلى ٖالم الىٟـ ألامغٍ٩ي َجري "مىعاي" ( )H.Murrayفي ؤهه
ؤو ٫مً ٢ضم مٟهىم الخاظت لالهجاػ بك٩ل ص ٤ُ٢بىنٟه م٩ىها مً م٩ىهاث الصسهُت وطل ٪في صعاؾخه بٗىىان "
اؾخىكافاث في الصخهُت " والتي ٖغى ٞيها " مىاعي " لٗضة خاظاث هٟؿُت ٧ان مً بُنها الخاظت لالهجاػك خُض
 -خليفة ،مرجع سبق ذكره ،ص .54، 53

 - 2السيد ،مرجع سبق ذكره ،ص .258 ،257
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ٌٗغٞها " بإجها حكحر بلى عٚبت ؤو مُل الٟغص ّ
للخٛلب ٖلى الٗ٣باث ومماعؾت ال٣ىي والٟ٨اح ؤو الجاَضة ألصاء اإلاهام
الهٗبت بك٩ل ظُض وبؿغٖت ٧لما ؤم ً٨طل. "٪
 )1991الضا ٘ٞلالهجاػ ٖلى ؤهه صاً ٘ٞخىلض لضي الٟغص ًدشه ٖلى
و ٌٗغ٧ ٝل مً "ؤخمض ٖبض الخالم وماٌؿت الىُاٌ( ،
الخىاٞـ في مىا ٠٢جخًمً مؿخىٍاث مً الامخُاػ والخٟى ،١بهه ّ
الىًا ٫مً ؤظل الؿُُغة ٖلى الخدضًاث الهٗبت .ؤو
َى ألاصاء الظي جدشه الغٚبت في الىجاح وخل اإلاك٨الث الهٗبت التي جخدضي الٟغص وحٗترى َغٍ٣ه.
و٢ض ههب الباخشىن في ٦كٟهم ًٖ م٩ىهاث الضاُٗٞت لئلهجاػ خُض جىنل الٗالم "ؤوػبل" ( ) Ousubelبلى زالر
م٩ىهاث هي :
ّ
الصسهُت وخاظاتها بلى اإلاٗغٞت ،خُض ً٩ىن ؾببا في ّ
الىجاح ّ
وججىب الٟكل
الضاف٘ اإلاٗغفي :وٍىبش ٤مً َبُٗتّ
ٞال جىس ٌٟخالت ّ
الخىجغ ٖىض الٟغص بال بٗض جد ٤ُ٣الهض ٝاإلاؿُغ ،ومىه ٞةن ٧ل مٗغٞت ظضًضة حٗخبر ا٦دكاٞا حٗحن
الٟغص ٖلى الُ٣ام ببٌٗ اإلاهام ؤو ألاٖما ٫بضعظت ٖالُت مً الٟ٨اءة.
جدلُم الظاث ً :خمشل َظا الخىظُه في عٚبت الٟغص في ػٍاصة م٩اهخه و َُبخه وؾمٗخه والتي ًدغػَا ًٖ َغٍ ٤ألاصاءاإلاخمحز الظي ًدىاؾب م٘ الخ٣الُض والُ٣م اإلاٗتر ٝبها اظخماُٖا و َظا ًاصي بلى الكٗىع بٟ٨اءجه واخترام و ج٣ضًغ
مٟهىمه لظاجه.
الاهخماء ؤي في ج٣بل آلازغًٍ و ٢ض ًخم ؤلاقبإ مً زال ٫نغ ٝالىٓغ ًٖ الؿبب وعاء طل ٪وٍٓهغ الىجاح مًزال ٫الخ٣ضًغ و الاٖترا ٝمً آلازغًٍ الظًً ٌٗخبرون مهضعا في جإُ٦ض ز٣خه بىٟؿه و مشل طل ( ٪الىالضان )خُض
ًلٗبان صوعا في جد ٤ُ٣بقبإ الخاظاث.
 -2نٗىباث حٗلم الغٍايُاث( الخؿاب):
ً٣هض بهٗىبت الخؿاب ٖلى ؤجها ايُغاب ال٣ضعة ٖلى حٗلم اإلاٟاَُم الغٍايُت وبظغاء الٗملُاث اإلاغجبُت بها ،وبٗباعة
ؤزغي َى نٗىبت ؤو العجؼ ًٖ بظغاء الٗملُاث الخؿابُت ألاؾاؾُت وهي  :الجم٘ والُغح والًغب وال٣ؿمت وما
ًترجب ٖليها مً مك٨الث في صعاؾت ال٨ؿىع والجبر والهىضؾت ُٞما بٗض ،وٍُلٖ ٤ليها هىؾً ) (Kosc,1974مهُلر
الخبؿت الغٍايُت.
وٖلُه ٞهٗىبت حٗلم الغٍايُاث حٗجي ٖضم ال٣ضعة ٖلى اؾدُٗاب اإلاٟاَُم الغٍايُت وبظغاء الٗملُاث الخؿابُت .والتي
٢ض جغظ٘ بلى ايُغاب ؤو زلل في الىُْٟت الىماثُت ( )Dévelopmentalوالظي ًدضر ٢بل الىالصة هدُجت لسلل ظُجي ؤو
وعاسي و٢ض ًدضر بٗض الىالصة هدُجت ل٨ضماث ؤو بناباث في اإلاش ).)Traumatic brain injury
 - 1خليفة ،مرجع سبق ذكره ،ص.94-89
 - 2الغامدي ،مرجع سبق ذكره ،ص.65

 - 3راتب ،أسامة كامل ":دوافع التفوق في النشاط الرياضي" ،دار الفكر العريب ،القاىرة ،مصر ,1990 ،ص .26 ،25
 - 4حافظ ،نبيل عبد الفتاح ":صعوبات التعلم والتعليم العالجي" ،ط ،1مكتبة زىراء الشرق ،القاىرة ،مصر ،2000 ،ص . 2

 -5البطاينة ،أسامة زلمد وآخرون  ":صعوبات التعلم  -النظرية والممارسة " -ط ،1دار ادلسًنة للنشر والتوزيع  ،عمان ،األردن ،
 ،2005ص. 72
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ًة
ّ
و جباٖا إلاا ؾب ٤ط٦غٍك َىا ٥هىٖان مً الدصسُو لهٗىبت الخٗلم في الخؿاب ،ألاو ٫عؾمي ً٣ىم به السبراء و
ألازهاثُىن والشاوي ٚحر عؾمي ً٣ىم به اإلاٗلم ؤزىاء قغح الضعوؽ.
الخفىق الضعاس ي في الغٍايُاث:ًخٟى ١الخلمُظ في الغٍايُاث بال٣ضع الظي ًخىاٞغ لضًه مً زهاثو الخلمُظ اإلاىَىب ُٞه ولَ ً٨ىا ٥جالمُظ
مخٟى٢حن في الغٍايُاث وٚحر مىَىبحن ٞيها .وَىاٞ ٥ئت مخىؾُت الخدهُل في الغٍايُاث ول ً٨ل٣ىة الضا ٘ٞهدى
صعاؾت الغٍايُاث جبضو مخٟى٢ت في صعاؾتها.
ّ
ًة
مشال -ول ً٨مً اإلاخى ٘٢ؤن ال ً٩ىن
و ال ٌٗجي بالًغوعة ؤن الخلمُظ اإلاخٟى ١في الغٍايُاث ؤهه مخٟى ١في اللٛت الٗغبُت -
اإلاخٟى ١في بخضي اإلاىاص مخسلٟا في ؤي ماصة مً اإلاىاص الضعاؾُتٞ .اإلاخٟىً ١جض هٟؿه في خاظت بلى بظ ٫ظهض ٦بحر في
ؾبُل الاخخٟاّ بمغ٦ؼٍ بحن ٞئت اإلاخٟى٢حن.
لظل ٪حٗخبر ازخباعاث الخدهُل في الغٍايُاث مً ألاصواث اإلاهمت ،إلاا ًخمحز به اإلاىَىب واإلاخٟى ًٖ ١ؤ٢غاهه في هٟـ
الؿغٖت ّ
الٗمغ في ّ
والض٢ت في بظغاءاث الٗملُاث الخؿابُت ،م٘ جمخٗه بدهُلت لٛىٍت ٦بحرة بجاهب ٢ضعجه ٖلى خل
ًة
اإلاك٨الث ،وؤًًا امخال٦ه مهاعة ٖالُت في ال٣غاءة والٟهم.
الاظغاءاث اإلاىهجُت للضعاؾت:
ؤوال :الضعاؾت الاؾخُالُٖت :جخمشل ؤَضاٞها في الى٣اٍ الخالُت:
ّ 
الخٗغٖ ٝلى مُضان الضعاؾت ونٗىباجه.
 حصسُو ُٖىت الض اؾت (طوي نٗىباث ّ
الخٗلم واإلاخٟى٢حن في ماصة الغٍايُاث).
ع
ٞ دو السهاثو الؿُ٩ىمترًت ألصاة الضعاؾت ومضي نالخُتها.
- 1زُىاث حصخُو الُٗىت:
ًخ٩ىن مجخم٘ الضعاؾت مً الخالمُظ ّ
اإلاسجلحن بالؿىت السامؿت ابخضاجي ببٌٗ اإلاضاعؽ الابخضاثُت بمضًىت
 . 2014وَٗىص الؿبب في الا٢خهاع ٖلى جالمُظ َظٍ الؿىت ل٩ىجهم ًمشلىن جهاًت اإلاغخلت
/2013
اإلاؿُلت للٗام الضعاسخي
الابخضاثُت ّ
وؤن الهٗىباث التي ًىاظهىجها في َظٍ الؿىت جمشل زبراث جغا٦مُت لؿىىاث ٞاعَت.
ًة
ّ
ّ
وجمُحزَم ًٖ
و هٓغا لهٗىبت الدصسُو الض ٤ُ٢للخالمُظ الظًً ٌٗاهىن مً نٗىباث في حٗلم ماصة الغٍايُاث
ًة
ًة
ًة
ٚحرَم مً الخالمُظ اإلاخإزغًٍ ؤو بُُئي الخٗلم وؤًًا خهغ الخالمُظ اإلاخٟى٢حن صعاؾُا في َظٍ اإلااصة٧ ،ان لؼاما ٖلى
الباخشت بجبإ السُىاث الخالُت:
 - 1حافظ ،المرجع السابق ص . 26 ، 25

 - 2شوق ،زلمود أمحد ":االتجاىات الحديثة في تدريس الرياضيات" ،ط ،3دار ادلريخ للنشر ،الرياض ، 997 ،ص .94

 - 3المرجع السابق ،ص.99

 - 4إبراىيم ،رلدي عزيز وغراب ،رفعت السيد :تدريس الرياضيات للتالميذ الموىوبين ،ط ، 1عامل الكتب ،القاىرة ،2006 ،ص .28 ،27
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 بظغاء ؾلؿلت مً اإلا٣ابالث م٘ اإلاٗلمحن واإلاٗلماث اإلاؿىضة بليهم ألاٞىاط مجخم٘ الضعاؾت. الاَالٕ ٖلى الضٞاجغ اإلاضعؾُت للخإ٦ض مً هخاثجهم و اإلاٗضالث الترا٦مُت للؿىىاث الٟاعَت في َظٍ اإلااصة.الصخُت للخالمُظ طوي الهٗىبت  -الُٗىت مدل الضعاؾت -وطل ٪للخإ٦ض مً ّ
 ؤلاَالٕ ٖلى الضٞاجغ ّزلىَم مً ؤمغاى
مؼمىت ؤو بٖا٢اث خغُ٦ت ؤو ّ
خؿُت (بهغٍت ،ؾمُٗت .)...و٢ض ّ
جم ؤزظَا بٗحن الاٖخباع مً ٢بل الباخشت بهض ٝالاؾخٗاهت
بها في جُبُ ٤مد ٪الاؾدبٗاص.
- 2ؤصواث الضعاؾت الاؾخُالُٖت:

 - 1الازخباع الخدهُلي في ماصة الغٍايُاث٢ :امذ – الباخشت -بخهمُم ازخباع جدهُلي في ماصة الغٍايُاث
- 2
ّ
 .)2014و٢ض ّ
جم جُبُ ٤الازخباع الخدهُلي ٖلى ُٖىت
/2013
ًِ٣ـ حٗلماث الٟهل الضعاسخي ألاو ٫للؿىت الضعاؾُت(
الض اؾت ألاولُت ّ
 )217جلمُظ وجلمُظة ّ
واإلاىػٖحن ٖلى زمـ مضاعؽ ابخضاثُت والاٖخماص ٖلى هخاثجه في
اإلا٣ضع ٖضصَا (
ع
ٞغػ ٞئت اإلاخٟى٢حن الخانلحن ٖلى ؤ٥بغ مً ( )10/ 08وطوي نٗىباث الخٗلم في الغٍايُاث الخانلحن ٖلى ؤ٢ل مً(
.)10/05
 - 2ازخباع الظواء :جم اٖخماص الباخشت ٖلى ازخباع اإلاهفىفاث اإلاخخابٗت اإلالىن (CPM) Coloured Progressive
- 2
Matricesالظي ؤٖضٍ "ظىن عافً" (.)John Raven
- 3مدً الخباٖض بحن الظواء والخدهُل لُٗىت طوي نٗىباث الخٗلم:بٗض جُبُ ٤ازخباع الظ٧اء ٖلى ُٖىت
- 2
طوي نٗىباث الخٗلم في الغٍايُاث والتي ّ
جم خهغَا و٣ٞا لىخاثج الازخباع الخدهُلي و اإلا٩ىهت مً ( )70جلمُظ وجلمُظة.
ًة
ّ
جم جدضًض الُٗىت النهاثُت التي ًىُبٖ ٤ليها مد ٪الخباٖض اٖخماصا ٖلى جدىٍل صعظاث ٧ل مً الظ٧اء والازخباع
الخدهُلي في الغٍايُاث بلى صعظاث مُٗاعٍت لهاّ ،
زم جدضًض مضي اهُبا ١مد ٪الخباٖض ًٖ َغٍَ ٤غح الضعظت
ًة
ًة
صخُدا ٞإ٦ثرّ .
جم اؾدبٗاص ()04
اإلاُٗاعٍت للخدهُل مً الضعظت اإلاُٗاعٍت للظ٧اء ،وٍ٩ىن الٟغ ١ال٨مي بُنهما واخضا
ّ
خاالث مً الُٗىت ،وَظا ًىضعط ؤًًا ًةًيمً اإلاُٗاع اإلاٗخمض لٟغػ َظٍ الٟئت في ٧ىجها ؤال ً٣ل مؿخىي ط٧ائها ًٖ
اإلاخىؾِ في يىء ازخباع الظ٧اء اإلاؿخسضم في َظٍ الضعاؾت (ؤال ج٣ل وؿبت ط٧ائهم مً اإلائُجي.)25
- 4اؾخماعة جلضًغ اإلاؿخىي الاكخهاصي والاظخماعي :و٢ض ّ
جم  -للباخشت -بٖضاص وجهمُم َظٍ الاؾخماعة بٗض
- 2
الاَالٕ ٖلى ال٨شحر مً الاؾخما اث والاؾخٗاهت ببًٗها في جدضًض َظٍ ألابٗاص ّبض٢ت ،وجضُٖمها باإلاٗلىماث ّ
اإلا٣ضمت مً
ع
َغ ٝاإلاٗلمحن.
- 5مدً الاؾدبٗاص :بٗض ؤلاَالٕ ٖلى هخاثج اؾخماعة ج٣ضًغ اإلاؿخىي الا٢خهاصي والاظخماعي وظض ؤن ًّمٗٓم
- 2
الاؾخجاباث حكحر بلى اإلاؿخىي اإلاخىؾِ ٞما ٞى ١و٦ظل ٪مً بحن البُاهاث الاظخماُٖت ٩ٞاهذ حكحر بلى وظىص ألابىًٍ
ٖلى ُ٢ض الخُاة ومؿخىي حٗلُمي م٣بى.٫
 - 6ملُاؽ الخلضًغ الدصخُص ي لهٗىباث ّ
الخٗلم في الغٍايُاث :ؤٖض مً ٢بل(الؼٍاث (2008 ،لل٨كًٖ ٠
- 2
الُالب طوي نٗىباث ّ
الخٗلم في الغٍايُاث للُالب( ًة
بضء مً اله ٠الشالض ختى اله ٠الخاؾ٘) والظًً ًخىاجغ لضحهم
ّ
جم الاؾخجابت ٖلى مُ٣اؽ ّ
الخٗلم في الغٍايُاثّ .
الخ٣ضًغ
بٌٗ ؤو ٧ل السهاثو الؿلىُ٦ت اإلاخٗل٣ت بهٗىباث
ّ
الدصسُصخي لهٗىباث ّ
الخٗلم في الغٍايُاث مً ٢بل مٗلمي ومٗلماث الخالمُظ طوي الهٗىباث (ن= )66بخدضًض صعظت
اهُبا ١السهاثو ٖليهم ،وبٗض جُبَُ ٤ظا اإلاُٗاع ّ
جم اؾدبٗاص ( )04جالمُظ الظًً خهلىا ٖلى ؤ٢ل مً( )40صعظت ٖلى
ًة
اإلاُ٣اؽ ،وبظل ٪ؤنبذ ٖضص الخالمُظ ( 62جلمُظا وجلمُظة).
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- 3الخهاثو الؿُىىمترًت لؤلصواث:

٢ضعث الُٗىت الاؾخُالُٖت بـ) )40جلمُظ وجلمُظة جمازل في ج٩ىٍنها ُٖىت البدض ألاؾاؾُت حكمل ٞئتي طوي نٗىباث
الخٗلم واإلاخٟى٢حن في الغٍايُاث ّ
مىػٖت ٖلى اإلاضاعؽ الابخضاثُت والتي اؾخىٞذ قغوٍ اهخ٣ائها جبٗا إلاٗاًحر حصسُهها
مً الُٗىت ألاولُت .خُض ّ
جم الخإ٦ض مً زاللها مً:
 -1-3الازخباع الخدهُلي :خُض ّ
جم خؿاب:
 )0.77وهي ُ٢مت م٣بىلت.
 الشباث :بُغٍ٣ت ؤلفا هغوهبار :خُض بلٛذ ُ٢مت مٗامل الشباث ( الهضق اإلاخٗلم بمدً زاعجي( الهضق الخالػمي ؤو الخُابلي):ظضوٌ عكم (ّ :)01
ًىضر هخاثج خؿاب مٗامل نضق الازخباع الخدهُلي
ٖضص
ؤفغاص
الُٗىت

صعظت
الخغٍت

الازخباع الخدهُلي
40

اإلاخىؾِ
الخؿابي

الاهدغاف
اإلاُٗاعي

6.46

3.08

38

الفدو الخجغٍبي ألاوٌ

6.10

2.70

الفدو الخجغٍبي
الشاوي

5.65

2.50

مٗامل
الاعجباٍ
بحن الازخباع والٟدو
ألاو٫
**0.590
بحن الازخباع والٟدو
الشاوي
**0.592

مؿخىي
الضاللت
0.01
صاٌ ٖىض

ًالخٔ مً الجضوّ ٫
الؿاب ٤صاللت مٗامالث الاعجباٍ ،مما ٌٗجي ؤن ٖال٢اث الاعجباٍ بحن َظٍ اإلاخٛحراث صالت ٖىض
 ،)0.01وَظا ٌٗجي ؤن الازخباع ناص.١
مؿخىي (
 -2-3ملُاؽ الخلضًغ الدصخُص ي لهٗىباث ّ
الخٗلم في الغٍايُاث:
ّ
جم الاٖخماص في ٖملُت ج٣ىحن َظا اإلاُ٣اؽ ٖلى ُٖىت طوي نٗىباث حٗلم الغٍايُاث اإلاإزىطة مً الُٗىت الاؾخُالُٖت
اإلا٣ضع ٖضصَا(ن= 16جلمُظ وجلمُظة).
 الهضقّ :جم الاٖخماص ٖلى الهضق اإلاغجبِ باإلادً في خؿاب الهضَ ًٖ ١غٍ ٤بًجاص مٗامل الاعجباٍ بحن صعظاث
 )0.653وَظا ًضٖ ٫لى ّ
ؤن الازخباع
ُٖىت الهٗىباث ٖلى اإلاُ٣اؽ وصعظاتهم في الازخباع الخدهُلي .و ٢ض بلٛذ ُ٢مخه (-
ناص.١
 الشباثّ :جم خؿابه ًٖ َغٍ" ٤الخجؼثت الىهفُت" بدؿاب مٗامل الاعجباٍ لـ"بحرؾىن"بحن الىهٟحن.خُض بلٛذ
 )0.69و مىه ّ
ٞةن اإلاُ٣اؽ ٖلى صعظت م٣بىلت مً الشباث.
ُ٢مخه بٗض الخصخُذ بمٗاصلت "ؾبحرمان بغاون"(
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 -3- 3ملُاؽ صافُٗت الاهجاػ في الضعاؾت الخالُت:
 -نضق اإلالاعهت الُغفُت( الهضق الخمُحزي):

جم الاؾخٗاهت بالهض ١الخمُحزيّ ،
لخؿاب نض ١ؤصاة الضعاؾت ّ
للخىنل ُٞما بطا ٧ان مُ٣اؽ الضاُٗٞت لئلهجاػ ٌؿخُُ٘
ؤن ّ
ًمحز بحن مً ًمل٩ىن مؿخىي مغج ٟ٘مً الضاُٗٞت لالهجاػ والظًً ًمل٩ىن مؿخىي مىس ٌٟمنها ٞةطا ٧ان ألامغ

ًة
٦ظلّ ،٪
ٞةن اإلاُ٣اؽ ٌٗض ناص٢ا ُٞما ًِ٣ـ .خُض ًّبحن الجضو ٫ؤصهاٍ الضعظاث التي خهلذ ٖليها ٧ل ُٖىت ٖلى
مُ٣اؽ صاُٗٞت الاهجاػك ؤخضاَما ًُلٖ ٤ليها اإلاجمىٖت الٗلُا مً خُض اعجٟإ صعظاتها في الضاُٗٞت ،والشاهُت ًُل٤
ٖليها مجمىٖت صهُا مً خُض اهسٟاى صعظاتها في الضاُٗٞت.
ظضوٌ عكم(ً :)02مشل كُم ( ) t-testلضاللت الفغوق بحن مخىؾُاث الُٗىت الٗلُا والضهُا في ملُاؽ صافُٗت الاهجاػ
الُٗىاث

الُٗىت الٗلُا ن=11

الُٗىت الضهُا ن=11

اإلاخٛحر
صافُٗت
الاهجاػ

Std

X
54.00

1.41

X
43.00

كُمت
t- test
اإلادؿىبت

كُمت  t-testاإلاجضولت

  0.01   0.05

صعظت
الخغٍت

Std
17.80
**

1.72

2.52

20

مؿخىي
الضاللت

الفغق صاٌ
0.01
ٖىض

1.48

ؤن ُ٢مت ( )t -testصالت بخهاثُا ٖىض مؿخىي 0.01مما ٌٗجي ّ
ًخبين مً الجضو ٫ؤٖالٍ ّ
ّ
ؤن اإلاُ٣اؽ ًخىٞغ ٖلى ال٣ضعة
الخمُحزًت بحن الُٗيخحن اإلاخُغٞخحن في صاُٗٞت الاهجاػٞ ،اإلاُ٣اؽ بطن ناص.١
الشباثّ : )0.557وَى مٗامل زباث
جم خؿاب مٗامله ًٖ َغٍ :٤مٗاصلت " ؤلفا هغوهبار "خُض بل ٜمٗامل الشباث(
م٣بى.٫
زاهُا:الضعاؾت ألاؾاؾُت:
 -1اإلاىهج اإلاخب٘ :خُض اجبٗذ الضعاؾت الخالُت "اإلاىهج الىنفي الخدلُلي اإلالاعن" لخد ٤ُ٣ؤَضاٞها وطل ٪بإؾلىب
اإلالاعهت بحن الُٗىاث في مخٛحر الضعاؾت.
-2خضوص الضعاؾت ألاؾاؾُت:
الخضوص اإلاياهُتٌ :كمل اإلاجا ٫الجٛغافي للضعاؾت زمـ ( )05مضاعؽ ابخضاثُت مخىاظضة بمضًىت اإلاؿُلت.الخضوص الؼماهُتّ :.)2014
/2013
جم جُبُ٣ها زال ٫اإلاىؾم الضعاسخي (
ّ
جخدضص َظٍ الضعاؾت بالُٗىت اإلاىخ٣اة واإلاخمشلت في جالمُظ الؿىت السامؿت ابخضاجي مً اإلاخٟى٢حن
الخضوص البكغٍت:صع ًّ
اؾُا ( )40جلمُظ وجلمُظة وطوي نٗىباث الخٗلم في الغٍايُاث( )40جلمُظ وجلمُظة اإلاخمضعؾىن ٖلى مؿخىي زمـ
مضاعؽ ابخضاثُت مً مضًىت اإلاؿُلت مً اإلاجخم٘ ألانلي ّ
)217جلمُظ وجلمُظة.
اإلا٣ضع بـ(
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ُٖ-3ىت الضعاؾت ألاؾاؾُت :بما ّ
ؤن الُٗىت ًّجمشل ًة
ظؼء مً مٟغصاث اإلاجخم٘ ازخحرث في َظا البدض بُغٍ٣ت "كهضًت"
خُض ّ
٢ؿمذ بلى ُٖيخحن َماُٖ :ىت طوي نٗىباث الخٗلم وُٖىت اإلاخٟى٢حن صع ًّ
اؾُا في الغٍايُاث مىبش٣ت مً ؤصواث
الضعاؾت الاؾخُالُٖت السانت بدصسُو الُٗىت.
ّ
-1-3زهاثو الُٗىت :مً ؤظل ؤن ج٩ىن الُٗىت مخجاوؿت صازلُا وزاعظُاّ ،
ومىػٖت بالدؿاوي لخهحر ٢ابلت
للم٣اعهت بُنها في اإلاخٛحراث ،عاٖذ الباخشت ٖىض ازخُاع ُٖىت اإلاجمىٖخحن قغوٍ ازخُاعَا ويبِ زهاثهها ُٞما ًلي:
-1-1-3زهاثو الُٗىت خؿب الجيـ :و٢ض ّ
جم جىيُذ َظٍ السهاثو في الجضو ٫ؤؾٟله:
ظضوٌ عكم (ً )03مشل جىػَ٘ ُٖىتي الضعاؾت ألاؾاؾُت خؿب الجيـ .
ُٖىت طوي نٗىباث حٗلم
الغٍايُاث

اإلاضاعؽ الابخضاثُت

ُٖىت اإلاخفىكحن في الغٍايُاث

الظهىع

ؤلاهار

اإلاجمىٕ

اليؿبت
اليلُت

الظهىع

03

03

06

% 75

03

03

02

02

04

% 73.33

02

02

04

اإلاضعؾت الابخضاثُت -2-

03
02

04
01

07
03

% 40

03
02

04
01

07
03

اإلاضعؾت الابخضاثُت -3-

02

01

03

02

01

03

اإلاضعؾت الابخضاثُت -4-

03

04

07

03

04

07

02

03

05

02

03

05

اإلاضعؾت الابخضاثُت-1-

% 87.5

ٖضص
ألافىاط

ؤلاهار

اإلاجمىٕ

اليؿبت
اليلُت

06

% 60

1/1

% 61.11

2/2

% 30

% 100

2/2

1/1

اإلاضعؾت الابخضاثُت–-5

03

02

05

%100

03

02

05

%100

2/2

اإلاجمىٕ

20

20

40

%71.42

20

20

40

%62.50

8/8

ًة
الؿً)ّ :
 -2-1-3زهاثو الُٗىت خؿب الٗمغ الؼمجي( ّ
اُٖا ّ
للؿً
ختى ً٩ىن الخ٩اٞا بحن اإلاجمىٖخحن في ألاػواط مغ
جبحن ّ
11.6ؾىت) ،والجضو ٫ؤصهاٍ ّ
ّ
ًىضر صاللت الٟغو ١بحن اإلاخىؾُاث:
ؤن ؤٖماع الخالمُظ جغاوخذ مابحن ( 9ؾىىاث بلى
ظضوٌ عكم(ّ :) 04
ًبحن صاللت الفغوق بحن مخىؾُي ؤٖماع جالمُظ الُٗيخحن
البُاهاث
اإلاخفىكىن في الغٍايُاث
طوو نٗىباث الخٗلم

اإلاخىؾِ
ٖضص
الخالمُظ الخؿابي
10.81
40
10.84
40

الاهدغاف
اإلاُٗاعي
0.62
0.56

صعظت
الخغٍت

كُمت ()t

الضاللت
ٚحر صالت

38

0.26

مً الجضوّ ٫
الؿابًّ ٤خطر ؤهه ال جىظض ٞغو ١ظىَغٍت في الٗمغ الؼمجي بحن اإلاجمىٖخحن ،خُض لم جهل ُ٢مت ( )tبلى
 ) 0.05و َظا ٌٗجي ؤن اإلاجمىٖخحن مخجاوؿخحن ج٣غٍبا مً خُض َظا
-0.01
مؿخىي الضاللت ٖىض ؤي مً اإلاؿخىٍحن (
اإلاخٛحر ،مما ٌكحر بلى ّ
ؤن الٗمغ الؼمجي لً ًازغ في هخاثج الضعاؾت.
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ًّخطر ؤنك مجمىٖتي البدض في الضعاؾت الخالُت مخجاوؿت ج٣غٍبا ،وبظل ٪ه٩ىن ٢ض ٖؼلىا ؤزغ جل ٪اإلاخٛحراث .و مً ّ
زم
ّ
ٞةن الىخاثج التي ؾدخىنل بليها  -الضعاؾت الخالُتً -م ً٨ؤن وٗؼوَا بلى اإلاخٛحر اإلاضعوؽ في َظٍ الضعاؾت.
- 4ؤصواث الضعاؾت ألاؾاؾُت:

ّ
بٗض ؤن خ٣٣ذ الضعاؾت الاؾخُالُٖت ألاَضا ٝاإلاغظىة منها في نىعة ؤصواث ؤم ً٨جُبُ٣ها ب٣ضع ٦بحر مً الش٣ت٦ ،ما
ؾب ٤ط٦غَا في الضعاؾت الاؾخُالُٖت منها ألاصواث السانت بدصسُو الُٗىت ألاولُت  .ؤما ألاصاة اإلاخب٣اة و اإلاؿخسضمت
ٞهى ازخباع واخض والتي جم الخإ٦ض مً ٖملُت ج٣ىِىه وَى :
 -1-4ملُاؽ الضافُٗت لالهجاػ لؤلَفاٌ:
 )1980بىي٘ مُ٣اؽ الضاُٗٞت لالهجاػ لؤلَٟا ٫وطل٪
 ونف اإلالُاؽ٢ :ام "ؤخمض ٖبض الخالم ،ماٌؿت الىُاٌ" (ًة
بٛغى جىٞحر ؤصاة ؾُ٩ىمترًت مؿخمضة مً البِئت الٗغبُت لخىاؾب الاؾخسضام م٘ ألاَٟا ٫م٩ىن مً )(20بىضاً ،جاب
ًة
جبٗا للبضاثل الشالزت آلاجُت ( :هاصعا ،ؤخُاها٦ ،شحرا) ّ
وجصدر البضاثل الشالزت بىي٘ ؤوػان
ًٖ ٧ل بىض مً بىىص اإلاُ٣اؽ
مخضعظت لها ٦ما ًليٖ )3،2،1(:لى الخىالي ،والجضًغ بالظ٦غ ّ
ؤن ٧ل ٖباعاث اإلاُ٣اؽ مىظبت في بقاعتها بلى وظىص الضا٘ٞ

لالهجاػُٞ ،ما ٖضا البىضًً ( .)16،7و٢ض وي٘ للمُ٣اؽ حٗلُماث مىظؼة وبؿُُت .و٢ض ٧اهذ الخهاثو الؿُىىمترًت
للملُاؽ ٦ما ًلي:
 الشباث :جمذ البرَىت ٖلُه بضعظت ٦بحرة بُغٍ٣ت الخجؼثت الىهُٟت خُض بلٛذ ُ٢مت مٗامل الاعجباٍ بٗض الخصخُذ
 )0.83للُٗىت ال٩لُت.
 )0.80جلمُظة( ،
 )0.82جلمُظ( ،
بمٗاصلت "ؾبحرمان بغاون" (
 الهضق :بغًَ ٖلى نض ١مُ٣اؽ الضاُٗٞت لالهجاػ لؤلَٟا٦ ٫ماًلي:
-الخدلُل الٗاملي :والتي ٌكحر مًمىجها بلى الضاُٗٞت لالهجاػ و٦ظا بلى الهض ١الٗاملي للمُ٣اؽ.

٦ "0.562ما َبٖ ٤لى ُٖىت مً الخالمُظ والخلمُظاث في اله٠
 الاحؿاق الضازلي :و٢ض بل ٜمٗامل الاعجباٍ بُنهما "ًة
" 0.01وَٗض ماقغا لهض ١اإلاُ٣اؽ
الؿاصؽ الابخضاجي بضولت ُ٢غ (ن= )75وَى اعجباٍ صا ٫بخهاثُا ٖىض مؿخىي "
اإلاهمم.
- 5اإلاٗالجت ؤلاخهاثُت اإلاؿخسضمت:
جم الاؾخٗاهت بٗضص مً ألاؾالُب ؤلاخهاثُت إلاٗالجت وجدلُل البُاهاث التي ًخم ظمٗها ّ
للخد ٤٣مً:
 اإلا٣اعهت بحن ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت في اإلاخٛحر التي ًِ٣ؿه الازخباع وطل ٪باؾخسضام ازخباع ( )Tلضاللت الٟغو ١بحناإلاخىؾُاث في الضعاؾت الاؾاؾُت .و ٦ظل ٪بدؿاب اليؿب اإلائىٍت ،مٗامل اعجباٍ بحرؾىن ،مٗاصلت ؾبحرمان بغاون،
ؤلٟا ٦غوهبارٖ ،لى مؿخىي الضعاؾت الاؾخُالُٖت باؾخسضام بغهامج الخؼمت الاخهاثُت للٗلىم الاظخماُٖت ()Spss18
1

 -عبد اخلالق ،أمحد زلمد و النيال ،مايسة أمحد ":الدافعية لالنجاز وعالقتها ببعض متغيرات الشخصية لدى عينة من تالميذ المدارس

االبتدائية وتلميذاتها بدولة قطر (دراسة عاملية مقارنة )" ،رللة مركز البحوث الرتبوية،جويلية  :جامعة قطر ،العدد ( ،)01السنة ( )1ص(-167

.)203
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ٖ- 6غى وجدلُل الىخاثج ومىاككتها :ههذ الٟغيُت ٖلى ؤهه:

ًّ
صعاؾُا وطوي نٗىباث حٗلم الغٍايُاث في صافُٗت الاهجاػ.
جىظض فغوق طاث صاللت بخهاثُت بحن اإلاخفىكحن
ّ
جم الاؾخٗاهت بالجضو ٫ؤصهاٍ في جدلُل الىخاثج اإلاضوهت:
ظضوٌ عكم (ّ :)05
ًىضر صاللت الفغوق بحن مخىؾُاث صعظاث ؤفغاص الُٗىت اليلُت ٖلى ملُاؽ صافُٗت الاهجاػ.
اإلاٗالجت
ؤلاخهاثُت
مخٛحري
الضعاؾت

ٖضص
ؤفغاص
الٗحن
ة

اإلاخىؾِ
الخؿابي

X

الاهدغاف
اإلاُٗاعي
Std

الخُإ
اإلاُٗاعي

كُمت
t- test
اإلادؿىبت

Error

N

كُمت  t-testاإلاجضولت

  0.01   0.05

صعظت
الخغٍت

مؿخىي
الضاللت

df

Std

صافُٗت الاهجاػ

نٗىباث
الخٗلم

40

46.27

4.00

0.63

4.78

1.64

2.32

78

الفغق صاٌ ٖىض 0.01

اإلاخفىكحن

40

50.75

4.35

0.68

مً زال ٫جغ٦حز اإلاالخٓت ٖلى بُاهاث الجضو ٫ؤٖالٍ هجض ّ
 .)4.78وهي ُ٢مت صالت
ؤنك ُ٢مت ( )-t testاإلادؿىبت بلٛذ (
 .)2.32مما ٌٗجي وظىص ٞغو ١طاث صاللت
 )0.01باإلا٣اعهت م٘ الُ٣مت اإلاجضولت التي بلٛذ (
بخهاثُا ٖىض مؿخىي الضاللت (
بخهاثُت بحن مخىؾُاث صعظاث الُٗيخحن ،وبالغظىٕ بلى ُ٢مت اإلاخىؾِ الخؿابي ل٨ال الُٗيخحن ؤمّ ً٨
الخىنل بلى ؤن
 )50.75وهي ؤ٦بر مً هٓحرتها ٖىض طوي الهٗىباث .وٖلُه ّ
جم الخد ٤٣مً
الٟغو ١لهالر اإلاخٟى٢حن ألجها بلٛذ (
الٟغيُت.
وٖلُه ٞةهه جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت بحن اإلاخٟى٢حن صعاؾُا وطوي نٗىباث حٗلم الغٍايُاث في صاُٗٞت الاهجاػ
اؾُا٢ .ض حكحر َظٍ الىدُجت بلى ّ
لهالر اإلاخٟى٢حن صع ًّ
ؤن السبراث الخٗلُمُت جخًمً حٗلُماث جيسجم م٘ ٢ضعاث
ّ
ّ
والدصجُ٘ التي ً٣ىم بها اإلاٗلمىن
اإلاخٟى٢حن وحٗمل ٖلى جُىٍغ صاُٗٞتهم .وبلى ؤؾالُب الخٗؼٍؼ اإلاسخلٟت مً زال ٫الشىاء
ًة
مما ٌٗؼػ ز٣تهم بإهٟؿهم .و٢ض ٌٗؼي الؿبب ؤًًا بلى ؤؾالُب الخيكئت الاظخماُٖت وما جخًمىه مً ج٣ضًغاث الىالضًً
وألا٢غان اإلاغجٟٗت اججاٍ الخلمُظ اإلاخٟى ١مما ًاصي به بلى ج٣ضًغٍ لىٟؿه.
ومً ؤَم ما ًا٦ض هخاثج َظا الٟغيُت ،ما ؾب ٤ط٦غٍ في ؤلاَاع الىٓغي مً الضعاؾاث والترار الٗلمي.وَىا ًخم ؤلاقاعة
 )2000بلى ؤن الُالب طوي صاُٗٞت
بلى ؤن بٌٗ الضعاؾاث جىاولذ طل٪ك خُض جىنلذ صعاؾت"ٖبض هللا الهافي"(
مؼٍضا مً الجهض لخدّ ٤ُ٣
الاهجاػ اإلاغجًّ ٟ٘خمخٗىن ب٣ضعة ٖالُت و ًبظلىن ًة
الىجاح والخٟى ١الضعاسخي و٢ضعتهم ٖلى
ّ
الخٗامل م٘ اإلاىاص الضعاؾُت والغبِ بُنها ،وَٗخ٣ضون ؤن ٢ضعاتهم ٖالُت وٍ٩ىن لضحهم الضا ٘ٞبلى بْهاع وجدؿحن ال٣ضعة.
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ًة
ه٣ال ًٖ  (Nunn& at al,1986 , Chapman,1988, Rea,1991ؤن ّ
و٢ض ّ
الخٟى ١الضعاسخي ال ًخىٖ ِ٣ٞ ٠٢لى
ٖبر ًٖ طل٪
بم٩اهاث الٟغص الٗ٣لُت ،بل َى هدُجت الٗضًض مً الٗىامل الضاُٗٞت والاهٟٗالُت والاظخماُٖت .وًٍُ ٠ؤن"ظابغ ٖبض
جبحن مً زال ٫الض اؾت التي ؤظغاَا ّ
الخمُض" ّ
ؤن الُالب اإلاخٟى٢حن ّ
ًدبىن الٗمل بضعظت ؤ٦بر ولضحهم ٢ضعة ٖلى الاهجاػ
ع

ًة
وٍدبىن خل اإلاك٨الث ّ
ّ
الهٗبت ولضحهم خب اؾخُالٕ ٖ٣لي .و٢ض اج٣ٟذ ؤًًا م٘ صعاؾت "جحرمان"(،)Terman,1921
.)1990
صعاؾت (مغػوق ٖبض اإلاجُض،
ظلُ ًةا ّ
و٢ض ًبضو ّ
ؤن مٗٓم الضعاؾاث اإلاؿدكهض بها ٢ض اهتهذ بلى اهسٟاى صاُٗٞت الاهجاػ لضي ُٖىت طوي نٗىباث
الخٗلم .و٢ض ٧اهذ صعاؾت"ؾُاهىف") )Synnove,1986واخضة مً َاالء اإلاهخمحن التي بدشذ ًٖ الٟغو ١بحن الُالب طوي
نٗىباث الخٗلم والُالب الٗاصًحن في الضا ٘ٞلالهجاػ خُض جىنلذ بلى ّ
ؤن الُالب الٗاصًحن طوي مؿخىي مغج ٟ٘في
َا
الضا ٘ٞلالهجاػ م٣اعهت بإ٢غاجهم طوي نٗىباث الخٗلم ،وؤ٦ضجه ؤًًا صعاؾت (الؿُض .)1992و صعاؾت "هحرن و
ظلجاع"( )Kirk & Gallagher,1989التي ؤقاع بليها.
الخىّ ٘٢
وؤمام ب٢غاع جل ٪الض اؾاث ًمّ ً٨
ؤن مداوالث جٟؿحر ما آلذ بلُه مشل ما طَب بلُه
ع
"قابمان") .(Chapman,1998و )(Mercer,2001
الخىنُاث:
بقاٖت مىار هٟسخي اظخماعي ًّضٖم الخٟاٖل الاظخماعي والاخخ٩ا ٥بحن الُالب اإلاخٟى٢حن لؤلزظ بُض طوي الهٗىباثلؼٍاصة صاُٗٞتهم.
جدؿحن ؤؾلىب اإلاضعؾحن في جبجي و مماعؾت اؾتراجُجُاث بزاعة صاُٗٞت الاهجاػ لضي الُالب في ظمُ٘ اإلاغاخلالخٗلُمُت وؤزغ الخٗلم الهٟي في طل.٪

جىظُه ألاولُاء بًغوعة مؿاهضة ؤبىائهم بةقاٖت وتهُئت مىار ؤؾغي إلزغاء اإلاجا ٫الىٟسخي والاهٟٗالي وبُٖائهم الٟغمال٩اُٞت لخد ٤ُ٣مُىلهم واَخماماتهم ًٖ َغٍ ٤ؤؾالُب جيكئت اظخماُٖت مالثمت وعبُها بضاُٗٞت اهجاػاتهم.
اؾخٗما ٫اؾتراجُجُاث جضعَؿُت و اؾتراجُجُاث حٗلم ّٗٞالت بخًمحن البرامج طاث نلت باَخماماث الُلبت وحٗؼٍؼَا.
بٖاصة بظغاء َظٍ الضعاؾت م٘ ٞئاث ٖمغٍت ؤزغي في مغاخل صعاؾُت ؤزغي ٖلى مؿاخت ظٛغاُٞت واؾٗت ّلخٗمُمهخاثجها.

- 1خليفة ،مرجع سبق ذكره ،ص.53،54،
 - 2زيادة ،مرجع سبق ذكره ،ص .123

- 3السيد ،مرجع سبق ذكره ،ص.256 ،255

 - 4خطاب ،مرجع سبق ذكره ،ص. 5
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كاثمت اإلاغاظ٘ :

 .1ببغاَُم ،مجضي ٖؼٍؼ وٚغاب ،عٗٞذ الؿُض ":جضعَـ الغٍايُاث للخالمُظ اإلاىَىبحن"ٖ ،1ٍ،الم ال٨خب
ال٣اَغة.2006،
.2012
 .2ؤبى الضًاع ،مؿٗض هجاح" :الظاهغة الٗاملت ونٗىباث الخٗلم" ،1ٍ ،ال٩ىٍذ :مغ٦ؼ ج٣ىٍم وحٗلُم الُٟل
 .3ؤبى عٍاف ،خؿحن وآزغون ":اإلانهاط الكامل للُلبت اإلاىَىبحن" ،1ٍ ،صاع ال٨ٟغ هاقغون ومىػٖىنٖ ،مان
.2007
ألاعصن،
 .4البُاًىت ،ؤؾامت مدمض وآزغون  " :نٗىباث الخٗلم-الىٓغٍت واإلاماعؾت ،1ٍ،" -صاع اإلاؿحرة لليكغ والخىػَ٘
.2005
ٖمان ،ألاعصن،
 .5ظابغ ،ظابغ ٖبض الخمُض وٖبض الٟخاحٞ ،ىُ٢تٖ " :لم الىفـ اإلاٗغفي بحن الىٓغٍت و الخُبُم" ،1ٍ ،صاع ال٨ٟغ
.2005
الٗغبي ،ال٣اَغة،
 .6خا ،ٔٞهبُل ٖبض الٟخاح" :نٗىباث الخٗلم والخٗلُم الٗالجي" ،1ٍ ،م٨خبت ػَغاء الكغ،١ال٣اَغة.2000،
 .7السالضي ،ؤصًب مدمض ":ؾُىىلىظُت الفغوق الفغصًت والخفىق الٗللي" ،1ٍ ،صاع واثل لليكغٖ ،مان ،ألاعصن
.2003
 .8زُاب ،هانغ ظما " :٫حٗلُم الخفىحر للُلبت طوي نٗىباث الخٗلم" ،صاع الُاػوعي الٗلمُت لليكغ والخىػَ٘
.2008
ٖمان ،ألاعصن،
.2000
 .9زلُٟتٖ ،بض اللُُ ٠مدمض ":الضافُٗت لالهجاػ "،ال٣اَغة ،صاع ٚغٍب ،مهغ،
1990
 .10عاجب ،ؤؾامت ٧امل":صواف٘ الخفىق في اليكاٍ الغٍاض ي" ،صاع ال٨ٟغ الٗغبي ،ال٣اَغة ،مهغ،
 .11الؼٍاثٞ ،خخي مهُٟى":نٗىباث الخٗلم -ألاؾـ الىٓغٍت والدصخُهُت والٗالظُت" ،1ٍ ،م٨خبت النهًت
.1999
اإلاهغٍت ،ال٣اَغة،
2006
 .12ػٍاصة ،زالض ":نٗىباث حٗلم الغٍايُاث (الضٌؿيلىىلُا)" ،1ٍ ،بًترا ٥لليكغ والخىػَ٘ ،ال٣اَغة،
 .13الؿُض ،الؿُض ٖبض الخمُض ؾلُمان":نٗىباث الخٗلم جاعٍسها ،مفهىمها ،حصخُهها ٖالظها" ،1ٍ ،صاع ال٨ٟغ
الٗغبي ،ال٣اَغة.2003،
.1997
 .14قى ،١مدمىص ؤخمض" :الاججاَاث الخضًشت في جضعَـ الغٍايُاث" ،3ٍ ،صاع اإلاغٍش لليكغ ،الغٍاى،
 .15الهافيٖ ،بض هللا بً َهٖ":ؼو الىجاح والفكل الضعاس ي وٖالكخه بضافُٗت الاهجاػ صعاؾت ٖلى ُٖىت مً َالب
الجامٗت اإلاخفىكحن واإلاخإزغًٍ صعاؾُا بمضًىت ؤبها" ،مجلت ظامٗت ؤم ال٣غي للٗلىم التربىٍت والاظخماُٖت وؤلاوؿاهُت
.2000
م٨ت واإلا٨غمت اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ،مُبٗت ظامٗت ؤم ال٣غي ،الٗضص ( ،)2اإلاجلض(،)12
ٖ .16امغَ ،اعٖ ١بض الغئو ٝمدمض ":صعاؾاث في الخفىق واإلاىَبت و ؤلابضإ والابخياع" ،صاع الُاػوعي الٗلمُت
.2007
لليكغ والخىػَٖ٘ ،مان ،ألاعصن،
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ٖ .17بض الجىاص ،وٞاء عقاص عاوي " :ؤزغ بغهامج جضعٍبي ملترح في ألاوكُت اإلاخياملت ٖلى جىمُت الظاهغة الٗاملت
والضافُٗت لالهجاػ لضي ؤَفاٌ ما كبل اإلاضعؾت طوي نٗىباث الخٗلم" ،عؾالت ص٦خىعاٍ مىصٖت ب٩لُت التربُت،
.2011
ظامٗت اإلاىُا ،ال٣اَغة،
ٖ .18لي ،الُُب ٖهام و عقىان ،عبُ٘ ٖبضٍٖ ":لم الىفـ اإلاٗغفي :الظاهغة وحكفحر اإلاٗلىماث"ٖ ،1ٍ ،الم
.2006
ال٨خب ،ال٣اَغة ،مهغ،
 .19ال٣باليً ،خي ؤخمض ":فاٖلُت بغهامج بزغاجي كاثم ٖلى ألالٗاب الظهُت في جُىٍغ مهاعاث خل اإلاكىالث
والضافُٗت لالهجاػ لضي اإلاخفىكحن في الؿٗىصًت" ،اإلاجلت الٗغبُت لخُىٍغ الخٟى ،١مغ٦ؼ لخُىٍغ الخٟى ،١الٗضص (،)4
.2012
م (،) 25-1
 .20مىا ٫بيذ زالض مدمض الجغَسخيٖ ":الكت جلضًغ الظاث بالضافُٗت لالهجاػ الضعاس ي لضي الخلمُظاث طواث
نٗىباث الخٗلم والؿىٍاث باإلاضاعؽ الابخضاثُت بمضًىت الغٍاى" ،عؾالت ماظؿخحر مىصٖت ب٩لُت الٗلىم الاظخماُٖت،
. 2013
٢ؿم ٖلم الىٟـ ،ظامٗت الامام مدمض بً ؾٗىص الاؾالمُت،
-

21. http://bu.edu.eg/belc/downloadcenter/coursescontent/sico/step1/4.html
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ّ
ؤزغ ايُغاباث الىُم ٖلى ٖملُت الخٗلم  -الدصخُو و الٗالط-
خمىم مغٍمَ،البت باخشت بؿلً الضهخىعاٍ ظامٗت ؤبي بىغ بللاًض،جلمؿان،الجؼاثغ

ملخو :
ٌٗض مجا ٫ايُغاباث الىُ ٤وال٨الم مً اإلاجاالث التي خُٓذ باَخمام ٦بحر في آلاوهت ألازحرة زانت في الىًَ
الٗغبي ،وٍغظ٘ َظا الاَخمام بلى الخض مً آلازاع الؿلبُت التي جسلٟها ايُغاباث الىُٖ ٤لى ألاَٟا ،٫والتي جدض مً
اهضماظهم في اإلاجخم٘ اإلادُِ بهم  -ؾىاء في ٞترة الهٛغ ؤو ال٨برٞ ، -الُٟل ًبضؤ في ا٦دؿاب ٦المه مً اإلادُِ الظي
بِٗل ُٞه و جإحي في َلُٗخه " ألاؾغة" ،و ًبضؤ في بىاء عنُضٍ اللٛىي ،ل ً٨حٗترى مغخلت بىاء اللٛت مخٛحراث و ٖىامل
جازغ ٖلى الا٦دؿاب الصخُذ بؿبب وظىص زلل ٖلى مؿخىي ظهاػٍ الىُ٣ي ؤو بخإزحر مً بُئخه ُٞمُل لؿاهه بلى
الخظ ٝؤو ؤلاياٞت ؤو الخإجاة ...الض.
َظٍ الٗىامل بن لم حٗالج في و٢تها و ّ
جهىب ناعث م٘ مغوع الى٢ذ ٖاث٣ا في حٗلم اللٛت و زانت ؤزىاء ولىط الُٟل
بلى اإلاضعؾت ،بط ًجض هٟؿه ًخمحز ًٖ ؤنض٢اءٍ في اله ٠نىجُا ٩ُٞىن بظلٖ ٪غيت للسسغٍت و الاهُىاء ،لظا وظب
ٖلُىا جىٞحر ظمُ٘ الٓغو ٝإلاٗالجت ايُغاباجه ّ
الىُُ٣ت.
ّ
اليلماث اإلافخاخُت :ايُغاباث ّ
الىُ ، ٤الخٗلمَ ،غ ١الٗالط .

ملضمت :
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
مخٗلّ ٤
ب٩ل مً ٌؿخم٘ ،ؾىاء ٧ان اإلاخ٩لم
بن َغٍ٣ت هُ ٤ؤلاوؿان لم حٗض ؤمغا زانا باإلاخ٩لم ،و بهما َى ؤمغ
ؾُاؾُا ،ؤو ٖاإلاا ،ؤو ّ
ٞىاها ،ؤو ممشال.
ٞاألصاء )َ (dictionىّ ًٞ:
الىُّ ،٤
اخخل م٩اهت َامت في الخٗلُم الخضًض ،و ؾىً ٝإزظ وال ق ٪اَخماما ؤ٦ثر ٞإ٦ثر،
ألي حٗلُم مً َظا الىىٕ ،و ٖلم جصخُذ ّ
و ٖلم ألانىاث َى ال٣اٖضة ألاؾاؾُت ّ
الىٌُُٗ (phoniatrics) ٤ي اَخماما
ل٩ل ُٖىب ّ
ّ
الىُ ،٤ؾىاء ٧اهذ زهاثو هُُ٣ت ،ؤو ؤمغايا في الىٓام الٗهبي ؤو اإلاغ٦ؼي ،ؤو ه٣ها في الؿم٘ ؤو
ّ
الخمغن.
إبراىيم أنيس "،في اللهجات العربية ،مكتبة األصللو ادلصرية ،القاىرة ،مصر ،ط. 952 ،2ص. 2 :
 2ادلرجع نفسو .ص .2 :
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ّ
و اإلاك٩لت هٟؿها جىظض باليؿبت للصسو طي السهاثو اللٛىٍت ؤو َغٍ٣ت ّ
الىُ ٤اإلابخظلتٞ ،الظي ًغٍض ؤن ًخٗلم
الىُ ٤الٟهُذ ّ٧لما اص الٟغ ١في هُ٣ه اإلادلي و ّ
ّ
الىُ ٤اإلاُٗاعي مً هاخُت السهاثو الهىجُت و الىٓام الىُْٟي
ػ
ّ
ػاصث الخاظت بلى حٗلُم ألانىاث.
ّ
حٗلمه لؤلنىاث بؿبب وظىص زلل في ظهاػٍ اللٟٓي ،و الظي ّ
ًخُىع بلى ؤن ًهبذ
ٞاإلوؿان ًُىاظه نٗىباث في
ّ
ٌؿمى بالُٗىب ّ
الخسلو منها ،و َظا ما ّ
الىُُ٣ت.
ٖاصة ٦المُت مغيُت ًُهٗب
ٗغ ٝايُغاباث ّ
الىُّ ٤
و ُح ّ
بإجها مك٩لت في بنضاع ألانىاث الالػمت لل٨الم بالُغٍ٣ت الصخُدتك بط ًم ً٨ؤن
ًدضر َظا الايُغاب الهىحي في الخغو ٝاإلاخدغ٦ت ؤو في الخغو ٝالؿا٦ىت ،و ًم ً٨ؤن ٌكمل بٌٗ ألانىاث ؤو
ظمُٗها في ّ
ؤي مىي٘ مً ال٩لمت.
ّ
ٌٗغٞها ٖبض اإلاُلب اللغٍُي ّ
٦ما ّ
بإجها " :ايُغاباث جخمشل في جإزغ ا٦دؿاب الُٟل ألنىاث ال٨الم باإلاٗض ٫الظي
مما ًاصي بلى ؾىء هُ٣ه ،ؤو بلى ُٖىب و حكىَاث في ؤنىاث ال٨الم ،ومً ّ
ًدىاؾب م٘ ٖمغٍ الؼمجي و الٗ٣ليّ ،
جم
نٗىبت ٞهم آلازغًٍ ل٨المه".
حٗغ ٝؤًًا الايُغاباث الىُُ٣ت -ؤو ما ٌٗغ ٝباألمغاى ال٨المُت ّ -speech pathology -
و ّ
بإجها بزٟا ١في ٖملُت
ّ
ال٨الم لعجؼ اإلاخ٩لم ًٖ بًها ٫ال٨ٟغة للمؿخم٘.
و جٓهغ َظٍ ألامغاى ال٨المُت في الؿً ٢بل اإلاضعؾت،و جخٟاوث نىعَا مً ج ُُ٘٣ال٨الم ،و الترصص في بٌٗ
دىّ ٫
ّ
ألانىاث و ّ٢لت الغنُض اللٛىي ،و ٢ض ًُ ّ
آزغُٞ،بض ٫نىث الؿحن مشال
الىاَ ٤ؤلاًجابي اللؿان بلى مسغط نىث
"جاء" ،ؤو الخاء "صالا" ،ؤو ال٩ا" ٝؾِىا" ،ؤو الغاء "ُٚىا".
و ًبضو ّ
ؤن لٛىٍِىا ال٣ضماء ّ
جىبهىا بلى َظٍ الٓاَغةٚ ،حر ّؤجهم ٦شحرا ما ًسلُىن بُنها و بحن ازخال ٝاللٛاثك
ٞالسلُلٖ-لى ؾٗت ؤ٣ٞه و ٚؼاعة ٖلمه-ال ًضعي ّ
ؤن الظٖا ١بمجزلت الؼٖا ١لٛت مؿخ٣لت ،ؤم لشٛت .و ناخب اللؿان

ًى٣ل ًٖ ؤبي الىلُض ّ
ؤن الضقِكت لٛت في الجكِكت ،بِىما ألاػَغي ًى٨غ طل ٪بكضة و ًغي ّؤجها ل٨ىت.

ختى ٖلى ألاٞظاطك طلّ ٪
ٞااليُغاباث ال٨المُت ؤو ألامغاى ال٨المُت َاٌٗظع الخٟغٍ ٤بُنها ّ
ؤن ّ٦ال منها ٌٗجي ّ
جدى٫
اللؿان مً م٩اهه و اهدغا ٝألانىاث ًٖ نىعتها ألاولىّ ،
مما ًترجب ٖلُه وظىص ٧لماث صخُدت مخدضة اإلاٗجى ،عوٍذ
الى َدَ ُثض و َد
مغة بهىث و ؤزغي بهىث آزغ ،ومً طل٢ ٪ىَ :٫ظا الٟالن مً خ ْنىخ َدً وظ ْنيؿ َدً ،و َد
الى َدَ ُث
ـ.
ِم ِم
ِم ِم
أمحد سلتار عمر "،دراسة الصوت اللغوي"،عامل الكتب ،القاىرة ،مصر ،ط.3، 985ص.35:

ىـ

م

2عبد اللّو عبد الرمحن الكندري" ،علم النفس اللغوي"  ،دار السالسل للطباعة و النشر ،الكويت ،ط  . 2006- 426 ،ص.276:

 3صاحل سليم عبد القادر الفاخري  "،الداللة الصوتية في اللغة العربية " ،ادلكتب العريب احلديث ،اإلسكندرية ،مصر ،دط،
دت.ص. 09:
 4اخلليل بن أمحد الفراىيدي "،معجم العين"  ،ج  ،تح:عبد اللّو درويش ،مطبعة بغداد ،العراق ،دط. 967 ،ص.7 :
5ابن منظور "،لسان العرب"  ،ج ،8تح :اخلياط و ادلرعشلي ،دار لسان العرب ،بًنوت ،لبنان ،دط ،دت .ص. 90:
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ّ
ٞخدى ٫مً نىث بلى آزغٞ ،دا٧اَا
وال ٌؿدبٗض ؤن ج٩ىن َىا ٥شسهُت مغمى٢ت في اإلاجخم٘ بها ُٖب هُ٣ي،
مً ًخسظوجها مشلهم ألاٖلى ،زم ؾاع ٖلُه بٌٗ مً لهم نلت بهمّ ،
ٞالىاؽ في ّ
٧ل ٖهغ مجبىلىن ٖلى ج٣لُض ٖٓمائهم،
٣ُٞلضوجهم في اإلالبـ و ختى في الٗاصة اللُٟٓت.
ؤما في الٗهغ الخضًضّ ،
ٞةن اإلاُضان لم ًب ٤للٛىٍحن وخضَم ٣ٞض ولجه بلى ظاهبهم ٖلماء الىٟـ و ها٢كه الُغٞان ٧ل
خؿب جسههه و عئٍخهٗٞ ،لماء الىٟـ حٗاملىا م٘ َظٍ الٓاَغة ٖلى ّؤجها ٞؿُىلىظُت ًجب البدض ًٖ ؤؾبابها
٢هض بًجاص الٗالط الكافي ،و بٗض بدض و اؾخ٣هاء جم٨ىىا مً مٗغٞت ألاؾباب التي ًم ً٨ؤن جىجم ٖنها.
 ؤؾباب ايُغاباث الىالم:
ّ
ٞةهه ًجب ج ٠ُُ٨الخىٟـ بٟٗل ؤٖهاب ّ
الىُ ،٤و ًصخب طل ٪خغ٧اث ال ٪ٟو
ل٩ي ًم ً٨بزغاط ال٨الم
الكٟخحن و اللؿان ،و لئلزغاط الؿلُم لل٨الم ًجب ؤن ج٩ىن ؤًٖاء ّ
الىُ ٤و ٦ظل ٪مجمىٖت ألاٖهاب التي ّ
جدغ٦ها

الىُٖ ٤ىض الخٗبحر و ج ٠ُُ٨الخىٟـ ؾُٗترحها ُٖب في ّ
ؤي زلل ؤو بزٟا ١في ؤًٖاء ّ
ؾلُمتك ّ
ألن ّ
الىُ.٤
ّؤما ؤؾباب َظا ؤلازٟاٞ ١هي:
-1ؤًٖاء ّ
الىُ ٤بها زلل في ج٩ىٍنها ،ؤو في ٖال٢اتها الٟغصًت بًٗها م٘ بٌٗ.
الىُ ٤ختى ولى لم ً ً٨بجهاػ ّ
-2وظىص ٖاصاث ٚحر صخُدت في ّ
الىُّ ٤
ؤي ُٖب.
ؤ-ألاؾباب الًٗىٍت:

بن ايُغاباث ّ
 اهدغافاث الكفاٍّ :
الىُ ٤الىاججت ًٖ الكٟت الكغماء ؤو الخى ٪اإلاك٣ى ١هي ؤ٦ثر الدكىَاث
الًٗىٍت قُىٖا ،و مً الُبُعي ؤن جخىٖ ٠٢لى مضي زُىعة ؤلانابت الجؿماهُتٞ .ةنابت ٢إ الخىً ٪ازغ ٖلى هُ٤
بٌٗ الخغو ،ٝمشل:الجُم) (gو ال٩ا ،ٝو بطا ٧اهذ ؤلانابت في ؾ ٠٣الخىّ ٪
ٞةن طلً ٪ازغ ٖلى هُ ٤بٌٗ الخغوٝ
ألازغي التي جيخج مً اجها ٫اللؿان بؿ ٠٣الخى ،٪مشل:الخاء و الُاء و الضا.٫
ٞةطا ونلذ ؤلانابت بلى الكٟت الٗلُا ٞظل ٪ؾُازغ ٖلى هُ ٤خغو ،ٝمشل:الباء و الٟاء...الض .وبطا ٧ان الك٤
ّ
زُحرا ٞةهه ًازغ ٖلى ٢ضعة الصسو ٖلى الىُ ٤بضعظت زُحرة ،ختى ً٩ىن مً الهٗب ّجٟهم ٦المه.
 جىاؾم الفىحن و اهُباكهما :بطا لم ًَ ً٨ىا ٥جىاؾ ٤و اهُبا ١بحن ال٨ٟحن ٦إن ً٩ىن ؤخضَما بُٗضا ًٖ آلازغ ؤو
ؤ٢هغ مىه ّ
مما ًيخج وظىص ٞجىة بُنهما ،و بطا لم ً ً٨وي٘ اللؿان مخىاؾ٣ا ًخإزغ ًٖ َظا الىُ ٤ببٌٗ الخغو،ٝ
ادلرجع نفسو،ص.552:

2صاحل سليم عبد القادر الفاخري "،اللداللة الصوتية في اللغة العربية"،ص. 0:

 3سلتار محزة "،سيكولوجية المرضى و ذوي العاىات"  ،دار ادلعارف ،القاىرة ،مصر ،ط، 964 ،2ص.230:
 4ادلرجع نفسو ،ص.23 :
 5ادلرجع نفسو،ص.23 :
 6ادلرجع نفسو.
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مشل :الؼاي و الؿحن و الُاءّ .ؤما بطا ٧اهذ الٟخدت اإلاىظىصة بحن ال٨ٟحن ٦بحرة ّ
ٞةن الخغو ٝالتي جدخاط بلى اؾخٗما٫
الكٟخحن و ألاؾىان جخإزغ بظل ،٪مشل:خغ ٝالٟاء و الظا ٫و الؼاي.
بن اللؿان ّ
ٖ لضة اللؿانّ :
مخهل بمازغة ٢إ الٟم بمجمىٖت مً الخباٞ ،٫ةطا ٧اهذ َظٍ الخبا٢ ٫هحرة ؤو
مما ًيبػي ّ
َىٍلت ؤ٦ثر ّ
ٞةن طلٌٗ ٪ى ١الخغ٦ت الؿهلت للؿان ،و ًخإزغ جبٗا لظل ٪هُ ٤بٌٗ الخغوٝ
 التي جدخاط الؾخٗماَ ٫غ ٝاللؿان و م٣ضمخه ،مشل:الخاء و الُاء و الضا.٫
 ألاوعام في اللؿانّ :
بن َّي
ؤي جطسم ٚحر ٖاصي للؿان ٌٗى ١ؾهىلت خغ٦خه و ص٢تها ،و ج٩ىن الىدُجت ٖمىما هي
ضسامت الهىث و زكىهخه و ٖضم ويىخه ،وجخإزغ جبٗا لظل ٪الخغو ٝالتي جدخاط لُغ ٝاللؿان في هُ٣ها ،خُض
ً٩ىن مً الهٗب ٖلى الصسو هُ٣ها.
و ًىضعط يمً الُٗىب الًٗىٍت ؤؾباب ؤزغي منها:
*الًٗ ٠الٗ٣لي و الخإزغ في ّ
الىمى.
*ؾىء الخٛظًت و ٖضم الاَخمام بالصخت الٗامت للُٟل.
*زلل في الجهاػ الؿمعي ّ
مما ًجٗل الُٟل ٖاظؼا ًٖ الخ٣اٍ ألانىاث الصخُدت لؤللٟاّ.
*لخمُت ألاه ٠و جطسم اللىػجحن.
ب-ألاؾباب الٗهبُت:
بن بزغاط ألانىاث الالػمت ّ
ٖ ؿغ الىالمّ :
للىٌُ ٤ؿخلؼم مجمىٖت مً ألاٖهاب طاث ٟ٦اءة،حؿخُُ٘ ؤن جخجاوب
بك٩ل صخُذ م٘ اإلاىظاث و الخىظيهاث التي جهلها.
و ؤًٖاء الىُ ٤ج ٘٣مباقغة جدذ بصاعة ؤٖهاب ؤزغي ناصعة مً ألاٖهاب اإلاغ٦ؼٍت و مً اإلاُسُش ،و ًيخج ًٖ ّ
ؤي
ّ
ايُغاب في َظٍ اإلاغا٦ؼ ايُغاب في الىٌُُٗ ٤غ ٝبٗؿغ ال٨الم  dysarthriasوَى لِـ مغياك بل بهه ٖباعة ًٖ
ؤٖغاى إلاًاٖٟاث ٢ض هخجذ مً ايُغاب ؤظهؼة ألاٖهاب ،وٍدؿبب في مشل َظٍ الايُغاباث:ألاوعام و التهاباث
الضما ٙوؤمغاى مجاعي الضم و ألامغاى التي جهِب مغا٦ؼ اإلاش اإلاهُمىت ٖلى ؤظهؼة ّ
الىُ ٤و خغ٦خه.
ادلرجع نفسو ،ص.232:
 2ادلرجع السابق.

3زلمد كشاش "،علل اللسان و أمراض اللغة -رؤية إكلينيكية " ،ادلكتبة العصرية للطباعة و النشر ،القاىرة ،مصر،ط
، 998ص86:
4ادلرجع نفسو،ص.88:

 4 9 ،ىـ-

5
عمان ،األردن ،ط ،2009،
نادر أمحد جرادات "،األصوات اللغوية عند ابن سينا -عيوب النطق " ،األكادميون للنشر و التوزيعّ ،
ص. 63:
 6نفسو.
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 بناباث اإلاشً :يخج ٖنها ايُغاب ال٨الم ،بدُض ًىض٧ ٘ٞالٟخُلت ؤو ً٩ىن ال٨الم طا ل٨ىت ،و ٌكبه ٦الم الؿ٨حر ؤو
ّ
صإ ،و ٖاصة ًدضر ٦ظل ٪جضازل ٦بحر بحن الخغوٝ
٢ض ًًُغب الخضًض  ًُِٛٞالصسو ٖلى اإلا٣اَ٘ بضون ؤي ٍ
الؿا٦ىت و اإلاخدغ٦ت.
ّ
وفي الٛالبٌ ،ؿخُُ٘ مً لضحهم َظا الىىٕ مً ؤلاناباث ؤن ًىُ٣ىا ال٩لماث الٟغصًت ،بال ؤجهم ًجضون نٗىبت ٦بحرة
في بزغاط و هُ ٤ال٨الم الُىٍل.
 ؤلاناباث في الىسإ اإلاؿخُُلّ :
بن ألاٖهاب اإلاخهلت بالىسإ جخد٨م في جىظُه ألاٖهاب اإلاؿخٗملت في ال٨الم،
مشل :ألاٖهاب السانت بدغ٦ت اللؿان و الكٟخحن.
ط-ألاؾباب الىفؿُتً :م ً٨بظمالها ُٞما ًلي:
-1الكٗىع بالى٣و ،و ٣ٞضان الخىان مً ؤخض الىالضًً.
-2اإلاساو ٝمً ألاب ؤو ّ
اإلاضعؽُٞ ،يخج ًٖ زىٞه مً السُإ الخلٗشم.
ّ
ًخ٩لم ٟ٨ُٞي ؤن ٌكحر ؤو ؤن ّ
ٌٗبر بىه ٠خغ٦ت ؤو هه٠
 -3الخضلُل الؼاثض ،و الاؾخجابت لغٚباث الُٟل صون ؤن
٧لمت ،ؤو ب٩لمت مبخىعة.
َا
ألاقىٖ ٫لى ال٨خابت بالُض الُمجى بٗض ؤن ّ
حٗىص ٖلى طلُٞ ٪هاخب طل ٪لجلجت في ال٨الم و ايُغاب
-4بظباع الُٟل
هٟسخي.
 - 5الخإزغ الض اسخي و ؤلازٟا ١في ّ
الخدهُل.
ع
 و َىا ٥ؤؾباب هٟؿُت ؤزغي ؤَمها: الخدضر م٘ الُٟل في مىيىٕ ال ًٟهم ٞ ,ال ًجض ما ٌٗبر به ٞ ،خ٩ىن اللجلجت وؾُلت ٧لما يإ مىه الل.ٟٔ
ٖ ضم جهىٍب ألازُاء ال٨المُت للُٟل ،بل حصجُٗه ٖليها ؤخُاها مً باب ؤهه َٟل ال حهم ؤن ًسُئ ؤو ًهِب،
َد
َد
٣ُٞىَ :٫دم َدغيان بضال مً َدع َدمًان ٞال ًجض مً ًصدر له.
 ج٣لُض مً ٌٗاهىن مً ُٖىب في الىُ ٤و مٗاٌكتهم.
 حٗلُمه لٛت ؤزغي ٚحر الٗغبُت ٢بل ؾً الؿاصؾت ُٞيكإ ًٖ جضازل اللٛاث ٨ُٟٞغ بلٛت وٍخدضر بإزغي وال
ٌؿخُ٣م لؿاهه ٖىضما ًىُ ٤بلٛخه وال ٌكٗغ بالخجاوب م٘ آلازغًٍ ٖىضما ًخدضر باللٛت ألاظىبُت ٩ُٞىن بظل٪
ٖغيت للجلجت.
مصطفى فهمي "،سيكولوجية األطفال غير العاديين "  ،مكتبة مصر ،القاىرة ،مصر ،دط. 965 ،ص.85:
 2ادلرجع نفسو .ص.87:
 3ادلرجع نفسو.
4زلي الدين أمحد حسٌن

دط، 987،ص. 8 :
 5ادلرجع نفسو ،ص. 82:

"،التنشئة األسرية و األبناء الصغار

" ،اذليئة ادلصرية العامة للكتاب ،مصر،سلسلة ألف كتاب،
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َظٍ ؤَم ألاؾباب التي حٗغى لها ٖلماء الىٟـ ّ
،ؤما اللٛىٍىن ٣ٞض حٗاملىا م٘ ْاَغة الايُغاباث ال٨المُت ٖلى ؤجها
ٖملُت نىجُت جسخٟي ٞيها بٌٗ ألانىاث و ً٩ىن َضا الازخٟاء ٖلى مؿخىٍحن:مؿخىي ٞىهُماث و مؿخىي مىعُٞماث.
ًدضر اإلاؿخىي ألاوٖ ٫ىض ٣ٞضان بٌٗ الؿماث اإلاُٗىت للٟىهُماثٞ ،خدهل ايُغاباث في ال٣ضعة ؤلاصعاُ٦ت،
ٞاإلاغٌٍ الظي ال ٌؿخُُ٘ الخمُحز بحن الٟىهُم "الغاء" و الٟىهُم "الالم" مشال٩ُٞ ،ىن جىُٓمه الٟىهىلىجي ها٢ها مً
مما ًاصي بلى اػصًاص ال٩لماث اإلاخجاوؿت مً الىاخُت اللُٟٓت ّ
ٖضص ٖىانغٍ ّ
مما ًازغ في م٣ضعجه ؤلاصعاُ٦ت.
ّ
ّؤما اإلاؿخىي الشاوي ٞةهه ًخٗل ٤ب٣ٟضان ال٣ضعة ٖلى بصعا ٥مٗاوي ال٩لماث ِٞؿخٗمل اإلاغٌٍ ٧لمت بض ٫ؤزغي،
ُٞسخلِ ٖلُه ٞهم ال٨الم ،و ٧ان اللٛىٍىن و َم ًخٗاملىن م٘ َظٍ الٓاَغة ال٨المُت ًًٗىن اإلاهُلخاث ّ
اإلاٗبرة ًٖ
ّ
٧ل مٓهغ مً مٓاَغَا،ؤو الضاللت ٖلى ٣ٞضان نىث مً ألانىاث.
ّ
 ؤهىإ ايُغاباث الىُم:
-1الخظف (:)OMISSION
في َظا الىىٕ مً ُٖىب ّ
الىًُ ٤دظ ٝالُٟل نىجا مً ألانىاث التي ًخًمنها ال٨الم ،و مً ّ
جم ًىُ ٤ظؼءا مً
ال٩لمت  ،ِ٣ٞو ٢ض ٌكمل الخظ ٝؤنىاجا مخٗضصة و بك٩ل زابذ ًهبذ ٦الم الُٟل في َظٍ الخالت ٚحر مٟهىم ٖلى
ؤلاَالّ ١
ختى باليؿبت لؤلشسام الظًً ًإلٟىن الاؾخمإ بلُه ٧الىالضًً و ٚحرَم.
مما َى مالخٔ بحن ألاَٟا ٫ألا٦بر ّ
و جٓهغ ٖاصاث الخظٖ ٝىض ألاَٟا ٫الهٛاع بك٩ل ؤ٦ثر قُىٖا ّ
ؾىا ،و جبرػ
َظٍ الايُغاباث ال٨المُت في ّهُ ٤الخغو ٝالؿا٦ىت التي ج ٘٣في جهاًت ال٩لمت ؤ٦ثر ّ
مما جٓهغ في الخغو ٝالؿا٦ىت
َا
ّ
الىاٗ٢ت في بضاًت ال٩لمت .وَظا ما ًترجب ٖىه نٗىبت في جدضًض الٟىهُم اإلا٣هىصٞ ،ةطا ٢ا ٫الُٟل "٦ـ" زم ؾ٨ذ ٞمً
ؽك ّ
ألن الهىث في آزغ ال٩لمت َى الظي ّ
الهٗب مٗغٞت َل ً٣هض َاْ ٧لل ٌبب ؤو َاْ ٦لإ ٌب
ًدضص ال٩لمت اإلا٣هىصة.

أمحد جرادات"،األصوات اللغوية عند ابن سينا"،ص. 64:
 2ادلرجع نفسو،ص. 65:

 3صاحل عبد القادر الفاخري "،الداللة الصوتية في اللغة العربية "،ص. 2:
 4ادلرجع نفسو.
 5ادلرجع نفسو،ص. 3:

الفكر،عمان،األردن ،ط  426 ،ىـ-
6إبراىيم عبد اللّو فرج الزريقات  "،اضطرابات الكالم و اللغة -التشخيص و العالج ،" -دار
ّ
،2005ص. 57:
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ّ
-2الخدغٍف /الدكىٍه (:)disortation

ّ
ًخًمً الخدغٍ ٠هُ ٤الهىث بُغٍ٣ت ّ
ج٣غبه مً الهىث الٗاصي بُض ؤهه ال ًمازله جماما،ؤيً :خًمً بٌٗ
ألازُاء ،و ٚالبا ما ًٓهغ في ؤنىاث مُٗىت مشل :الؿحن و الكحن خُض ًىُ ٤نىث الؿحن مصخىبا ًهٟحر َىٍل ،ؤو
ًىُ ٤نىث الكحن مً ظاهب الٟم و اللؿان.
ألن الهىاء ًإحي مً اإلا٩ان ٚحر الصخُذ ،ؤو ّ
٦ما ًمً ً٨هضع الهىث بك٩ل َاٞذ هٓغا ّ
ألن اللؿان ال ً٩ىن في
الىي٘ اإلاىاؾب ؤزىاء ّ
الىُ ،٤مشال:بطا اؾخٗمل الصسو َىاء الؼٞحر في بهخاط الهىث ""iؤو "ب" ٖىضما ال ًجب بهخاط
َىاء الؼٞحر لظل ٪ج٩ىن ال٩لمت مٟهىمت و ل ً٨الهىث ّ
مكىٍ.
ؤن ايُغاباث الخدغٍ ٠جىدكغ بحن ألاَٟا ٫ألا٦بر ّ
و ًبضو ّ
ؾىا وبحن الغاقضًً ؤ٦ثر ّ
مما جىدكغ ٖىض ألاَٟا.٫
-3اإلبضاٌ (:)substitution
جىظض الايُغاباث ال٨المُت ؤلابضالُت في ّ
الىُٖ ٤ىضما ًخم بنضاع نىث ٚحر مىاؾب بضال مً الهىث اإلاغٚىب ُٞه،
ـ بضال مً َدق ْنم ٌس
مشال٢ :ض ٌؿدبض ٫الُٟل خغ"ٝالؿحن" بدغ"ٝالكحن" ٣ُٞىَ :٫دؾ ْنم ٌس
ـ ،ؤو ٌؿدبض ٫خغ" ٝالغاء"بدغٝ
ُث ٌس
ُث ٌس
"الىاو" ٣ُٞى":٫ه َدىة" بضال مً "ه َدغة".

و جٓهغ الايُغاباث ؤلابضالُت ٖىض ألاَٟا ٫نٛاع ّ
الؿً ؤ٦ثر مً جىاظضَا ٖىض ألاَٟا ٫ال٨باع ،و َظا الىىٕ مً
ايُغاب ّ
الىًُ ٤اصي بلى ز٢ ٌٟضعة آلازغًٍ ٖلى ٞهم ٦الم الُٟل ٖىضما ًدضر بك٩ل مخ٨غع.
-4ؤلايافت (:)addition
ّ
٦إهه ّ
ًخ٨غع،مشاً :٫خلٟٔ
ًخًمً َظا الايُغاب بياٞت نىجا ػاثضابلى ال٩لمت،و ٢ض ٌؿم٘ الهىث الىاخض و
الُٟل ظملتٖ:ىضي خهان ؤبٌُُٞ،ىُ٣هاٖ :ىضي خهان ؤبُاى ،ؤو ًىُ ٤ال٩لماث ٖلى الىدى آلاحي:ؾهباح
السحر ،ؾؿالم ٖلُ٨م.
ّ
جخٗل ٤بالجاهب ّ
الىُ٣ي و ّ
 و َىاٖ ٥اصاث ٦المُت ؤزغيلٗل ؤَمها:
 الخإجاة٣ً :هض بها ببضا ٫خغ ٝبدغ ٝآزغٟٞ ،ي الخاالث البؿُُت ًىُ ٤الُٟل الظا ٫بضال مً الؿحن ،و "الىاو"
ؤو"الالم" ؤو "الُاء" بضال مً "الغاء" ،و٢ض ً٩ىن طل ٪هدُجت ّ
جُب٘ الُٟل بالىؾِ الظي ٌِٗل ُٞه ،و٢ض جيكإ هدُجت
حكىَاث في الٟم ؤو ال ٪ٟؤو ألاؾىان التي جدى ٫صون هُ ٤الخغوٖ ٝلى وظهها الصخُذ.
فيصل العفيف "،اضطرابات النطق و اللغة" ،مكتبة الكتاب العريب ،بًنوت  ،لبنان ،دط ،دت .ص .4
 2ادلرجع السابق ،ص. 60:
 3فيصل العفيف "،اضطرابات النطق و اللغة"،ص .6

 4إيهاب البيالوي "،أسباب اضطرابات النّطق"،صwww .Albbalawi . Come.02:

 5ادلرجع نفسو.
 6ادلرجع نفسو ،ص.03:
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و ًىُ ٤الُٟل في الخاالث الكضًضة بإلٟاّ ٦شحرة ٚحر مٟهىمت ،و َظا ًيخج ًٖ زلل في ؾم٘ الُٟل ًمىٗه مً
َد
جمُحز الخغو ٝالتي ٌؿمٗها ممً خىله ،و هُ" ٤الؿحن جاء مً ؤ٦ثر ُٖىب ال٨الم اهدكاع  ،مشا :٫هُ٧ ٤لمت ز َدم ٌساء بضال
مً َدؾ َدم ٌساء.
 و ًىدهغ ٖالط الخإجإة في السُىاث الخالُت:ؤٖ-الط ظؿمي:الخإ٦ض مً ؤن اإلاغٌٍ ال ٌٗاوي مً ؤؾباب ًٖىٍت زهىنا الىىاحي الخ٩ىٍيُت و الجؿمُت في الجهاػ
الٗهبي ،و في ؤظهؼة الؿم٘ و ال٨الم.
بٖ-الط هفس ي :و طل ٪لخىمُت شسهُت اإلاغٌٍ و الخ٣لُل مً الخىجغ الىٟسخي للُٟل ،و وي٘ ّ
خض لشجله و قٗىعٍ
ّ
بالى٣و .و الىاٌٗ ٘٢خمض هجاح الٗالط الىٟسخي ٖلى مضي حٗاون الىالضًً ،مً زالّ ٫
ظى مً الهضوء و الخٟاَم٦ ،ما
ًجب ٖلى اإلاٗلمحن ؤًًا ّ
جٟهم الهٗىباث التي ٌٗاوي منها الُٟل هٟؿُا في اإلاضعؾت ؤو في ألاؾغة ٧الٛحرة مً ؤر له
ًهٛغٍ ،ؤو اٖخضاء ؤ٢غان اإلاضعؾت ٖلُه.
طٖ-الط هالمي :و ً٩ىن باالؾترزاء ال٨المي و الخمغٍىاث ؤلاً٣اُٖت و جمغٍىاث الىُ ،٤و ً٩ىن ؤًًا بخضعٍب ظهاػ
الىُ ٤و الؿم٘ ًٖ َغٍ ٤اؾخسضام اإلاسجالث الهىجُتّ ،
زم جضعٍب اإلاغٌٍ لخ٣ىٍت ًٖالث الىُ ٤و ظهاػ ال٨الم
بك٩ل ٖام.
 اللجلجت:
ّ
هي ايُغاب في بً٣إ ال٨الم و َال٢خهّ ،
ًخًمً الخ٨غاعاث الالبعاصًت لؤلنىاث ؤو
مما ًازغ ٖلى اوؿُاب ال٨الم ،و
الخغو ٝؤو بَالتها ؤو الخى ٠٢ؤلاعاصي ؤزىاء ال٨الم وٍهاخب صال ٪خغ٧اث ال قٗىعٍت للغؤؽ ؤو ألاَغا.ٝ
ٌُكبه ٦الم الخلجلج ؤلاوؿان الظي ًىا ٫البرص مىه ٞ ,إزظث ؤؾىاهه جهُ ،٪وقٟخاٍ جغججٟانٞ ،ال ًدؿً الخٗبحر
الؿىي ،خُض ُ٢ل ألٖغابي :ما ّ
ؤقض البرص؟ ٢ا" :٫بطا صمٗذ الُٗىان و ُ٢غ اإلاىسغان و لجلج اللؿان".
َد َد
ومً ؤمشلت اللجلجت :الىُ ٤ب٩لمت "هخ َدب" ٖلى ؤخض ألاق٩ا: ٫
َد َد َد َد َد
* ّ
ألاوٌ:ج٨غاع ال٩ا ٝمغاث ٢بل الىُ ٤بال٩لمت ٧املت:هـ...هـ...هـ-هخ َدب.
َد َد
*الشاوي :جى٢ ٠٢بل الىُ ،٤زم ص ٘ٞال٩لمت مغة واخضة :جىكف-هخ َدب.
نادر أمحد اجلرادات "،األصوات اللغوية عند ابن سينا -عيوب النطق و عالجو "،ص. 66:
 2ادلرجع نفسه،ص. 67:
 3زلمد كشاش "،علل اللسان و أمراض اللغة-رؤية إكلينيكية،"-ص.33:
 4ادلرجع نفسو.

 5ابن منظور "،لسان العرب" ،ج ،2مادة(جلج) .ص.355:
 6ادلرجع السابق،ص.34:
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و َىا هىٖان مً اللجلجت:

*الىىٕ ألاوٌ٩ً :ىن ما٢خا و جٓهغ ؤزىاء ّ
همى الُٟل زانت في مغخلت ج٩ىًٍ الجمل بحن الؿىت الشاهُت و الشالشت.
*الىىٕ الشاوي :لجلجت مؿخمغة ،جبضؤ في بضاًت مداولت ألاَٟا ٫لل٨الم.
ؤؾباب اللجلجت :*الىعازت* .ال٣ل ٤الىٟسخي* .جل ٠في مغا٦ؼ ال٨الم باإلاش.
 ًىدهغ ٖالط اللجلجت في السُىاث آلاجُت:ٖ غى الُٟل ٖلى َبِب مخسهو للخإ٦ض مً ألاؾباب اإلاغيُت ؾىاء ؤ٧اهذ َبُت ؤو هٟؿُت.
 جد ُٟٔالُٟل ؾىع مً ال٣غآن ال٨غٍم و الخضًض الىبىي الكغٍ.٠
ٖ ضم حٗلُم الُٟل لٛت ؤظىبُت ٚحر لٛخه ٢بل الؿً الؿاصؾت.
ٖ ضم السسغٍت مً الُٟل ختى ال ًهاب باإلخباٍ ،و ببٗاصٍ ّ
ٖمً ٌٗاهىن مً ُٖىب هُُ٣ت.
ّ
الخدضر ببُئ و الخٗاون م٘ اإلاضعؾت في ٞهم ويٗه صازل ّ
اله.٠
 جضعٍب الُٟل ٖلى الاؾترزاء و
ّ
الخعجل في ؾالمت مساعط الخغو ٝو اإلا٣اَ٘ في هُ ٤الُٟل و الٗمل ٖلى جهىٍب ؤزُاءٍ.
ٖ ضم
ّ
ّ
و إلاا ٧اهذ اللجلجت اعججاط في الهىث ًدضزه اإلاخ٩لم هدُجت ما ًلخ٣ه مً جغصص و ج٨غاع٣ٞ ،ض قاع٦ها في الدؿمُت
مهُلر آزغ َى :الخإجإة و اٖخبر آزغون التهتهت مً َظا ال٣بُل.
 الؿغٖت اإلافغَت في الىالم:
ًىن ٠ألاٞغاص الظًً ًمخاػون بالؿغٖت اإلاٟغَت في ال٨الم بإن لضحهم جغصصاث ٖالُت ٚحر الُبُُٗت في ج٨غاع ال٩لماث،
ؤو ؤقباٍ الجمل٦،ما جٓهغ الؿغٖت اإلاٟغَت في ال٨الم بضون ٖالماث ؤو بقاعاث اإلا٣اومت و الخىجغ.
ّ
بال ّ
ؤن الخ٣اعٍغ ؤلا٧لُيُُ٨ت ألزهاجي ألامغاى
وال حٗغ ٝختى آلان وؿبت مدضصة الهدكاع الؿغٖت اإلاٟغَت في ال٨الم،
ال٨المُت اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت جٓهغ ّ
ؤن َظٍ الٓاَغة ال٨المُت جىدكغ لضي ألاَٟا ٫ؤ٦ثر مً ال٨باع،و بالخدضًض في
الهٟى ٝألاولى بلى ٚاًت اله ٠الشاوي ٖكغ.
و الؿغٖت اإلاٟغَت في ال٨الم هي مك٩لت في الُال٢ت جمخاػ بالؿغٖت و ال٨الم اإلاخ ،ُ٘٣و َظا ما ًجٗل ال٨الم ٚحر
واضر  ،و ّ
حٗغ ٝؤًًا الؿغٖت اإلاٟغَت في ال٨الم ٖلى الىدى آلاحي:
ؤ-ايُغاب في الىالمً :مخاػ بٟترة ٢هحرة و ايُغاباث في الخ٨غاعاث و الىُ ٤و ج٩ىًٍ ال٨الم.
ادلرجع نفسو.

 2صاحل ،اللغة عند الطفل" ،دار ادلعارف ،القاىرة ،مصر ،دط، 955،ص. 54:
 3ادلرجع نفسو،ص. 55:

4

ally and baacon COMMUNICATION AND COMMUNICATION DISORDERS-CLINICAL
INTRODUCTION-Mplante and beeson ,bostan ; /p :204
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ّ
ب-هُم مدؿاعٕ ً :مخاػ بخٛحراث ويُٗت و خظ ٝألنىاث ٦المُت ؤو لٛىٍت عثِؿُت٦ ،ما ًمخاػ ال٨الم بإهه مدكىج،
مكضوص و َظا ما ًجٗل ال٨الم نٗب الٟهم.
 )1960الؿغٖت اإلاٟغَت في ال٨الم ّ
و ّ
بإجها":ايُغاب في ال٨الم ٌكخمل ٖلى ؤٖغاى مٗض ٫ؾغٖت ػاثض في
ٖغ ٝؤعهىلض (
ال٨الم و ؤزُاء في الىُ ٤و مك٨الث مهاخبت في ال٣غاءة و ال٨خابت".
ٞالصسو الظي ٌٗاوي مً الؿغٖت اإلاٟغَت في ال٨الم ًخهّ ٠
بإن ٦المه ؤؾغٕ٦،ما ّؤهه ً٣ىم بدظٞ ٝىهُماث و ً٩ىن
ٚحر مضع ٥لسهاثو ٦المه ،و ال ٌكٗغ باالهؼٖاط و ال ًخجىب ال٨الم٦،ما ً٩ىن لضًه ؤزُاء في الٗملُاث الخ٨ٟحرًت
جهاخبها مك٨الث في ال٣غاءة و ال٨خابت.
ّ
بن ٢ل ٤الصسو خى٦ ٫المه الؿغَ٘ ًاصي بلى ؾلى٧اث و جىجغ و البدض ًٖ الٗالط ،و باإلياٞت بلى ما ّ
جم ؤلاقاعة بلُه
ّ
ؾاب٣ا ّ
ٞةن اإلاهاب بؿغٖت في ال٨الم ًدظ ٝبٌٗ ال٩لماث و َظا ما ًىلض لضًه نٗىباث لٛىٍت جخمشل في ٖضم ب٦ما٫
الجمل٦ ،ما ّ
ؤن لضًه صعظت صهُا في الخُٗ٣ض ال٨المي.
 ًىدهغ ٖالط الؿغٖت اإلاٟغَت في ال٨الم في ما ًلي:*حسجُل ؾغٖت ال٨الم للصسو ،و بٖاصة الدسجُل ٖلى مؿامٗه ًؼٍض مً وُٖه إلاٗض ٫ؾغٖت ال٨الم.
*جؼوٍض الصسو بخٛظًت بهغٍت ،مشل:اؾخسضام بقاعاث حكحر بلى ؾغٖت ال٨الم،ؤو ّ
جبحن بطا ٧ان ال٨الم ظُضا ؤو
مىسًٟا.
*اؾخسضام اإلاىهج الخأػعي (ٞ ،)syneeeergistic approachهى ّ
ًدؿً الخىانل ،و ٌكمل َظا اإلاىهج ٖلى ز ٌٟالؿغٖت
ّ
اإلاٟغَت في ال٨الم التي ًلجإ بليها اإلاهاب بُٛت حُُٛت ٖاصاجه اللُٟٓت،و ٌٗمل ٖلى بُٖاء اإلاخ٩لم الى ٠٢في الخٗبحر ،و
جىُٓم ؤ٩ٞاعٍ و بُٖائها بيُت لٛىٍت.
ّ
وؿخيخج ّ
مما ؾب ٤ؤن اليُغاباث الىُ ٤آزاع زُحرة حٗىٖ ١ملُت الخٗلم و ججٗل الخلمُظ ًضزل في مغخلت الشجل و
الاهُىاء و الٗؼلت هدُجت بخؿاؾه بخمحزٍ الهىحي ًٖ ؤ٢غاهه ٩ُٞىن بظلٖ ٪غيت للته٨م و السسغٍت.
و ٖلى الغٚم مً طلً،٪م ً٨لىا جهىٍب ايُغاباث الخلمُظ ال٨المُت و صمجه في الخُاة الخٗلمُت و حؿهُل ٖملُت
ّ
ّ ّ
الخٗلم له ،و ال ًخإحى طل ٪بال باجبإ الاؾتراجُجُاث آلاجُت:

ادلرجع نقسو،ص.206:
 2ادلرجع السابق.

3إبراىيم عبد اللّو فرج الزريقات "،اضطرابات الكالم و اللغة -التشخيص و العالج،"-ص.225:
 4زلمد كشاش"،علل اللسان و أمراض اللغة-رؤية إكلينيكية،"-ص.47:
 5ادلرجع السابق،ص.227:
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-الٗالط الجؿمي:

بطا ٧ان يٗ ٠الؿم٘ َى الؿبب في ايُغاباث الىُُٞ ،٤م ً٨الخٛلب ٖلُه بىؾاَت ؾماٖاث ألاطن ؤو ػعاٖت
ال٣ىٗ٢ت لبٌٗ الخاالث التي حٗاوي مً يٗ ٠قضًض.
الٗالط الىفس ي:ً٩ىن بخ٣لُل الخىجغ الىٟسخي للُٟل ،وجىمُت شسهُت ووي٘ خض لشجله ومٗغٞت الهٗىباث التي ٌٗاوي منها والٗمل
ٖلى مٗالجتها.
الٗالط الىالمي:َى ٖالط م٨مل للٗالط الىٟسخي ،وٍجب ؤن ًالػمه ،وَى ؤؾلىب للخضعٍب ٖلى الىُ ٤الصخُذٖ ،بر ظلؿاث مخٗضصة
ًٖ َغٍ ٤ؤزهاجي ٖالط الىُ ،٤وٍخم جضعٍب اإلاخٗلم ًٖ َغٍ:٤
 الاؾترزاء الىالمي :خُض ًجٗل اإلاخٗلم في خالت اؾترزاء بضوي ،وٖ٣لي زم ًبضؤ في ٢غاءة الُٗ٣ت ببُئ قضًض م٘
ٌب
بَالت ٧ل م٣ً ُ٘٣غؤٍ ،مشا :٫ؾبىعة َ --ا
ؽُ ...بىَ ....اعة.
جمغٍىاث الىالم ؤلاًلاعي :ؤي عبِ ٧ل م ُ٘٣مً ال٩لمت بىاخض مً ؤلاً٣اٖاث آلاجُت :جه ٤ُٟباألًضي ؤو يغب
بإخض ال٣ضمحن ٖلى ألاعى.
جضعٍب ظهاػ الىُم والؿم٘.
جًلُل اليلماث٣ً :ىم الُٟل ؤو اإلاخٗلم بترصًض ما ً٣ىله ؤزهاجي الىُ ٤مً ٧لماث وظها لىظه في هٟـ الى٢ذ،
وبٟاع ١ظؼء مً الشاهُت.
ّ
ّ
ّ
َظٍ ؤَم الُغ ١التي حؿاَم في جهىٍب ايُغاباث اإلاخٗلم ال٨المُت و التي ًلٗب ٞيها ؤزهاجي الىُ ٤و اإلاٗلم صوعا
ّ
ّ
بال ّ
ؤن
٦بحرا بُٛت صمج الخلمُظ في الجى الخٗلُمي و الخسٟب ٠مً ايُغاباجه الهىجُت ،و إلاا الخسلو منها بهٟت جهاثُت،
طلً ٪خُلب ظهضا ٦بحرا و نبرا.
ّ
و لٖ ً٨ملُت حصسُو ايُغاباث الىُ ٤و ٖالظها ال ًىٗ٨ـ صوعَا ٖلى اإلاضعؾت و الُٗاصة و بهما ًخٗضاَا بلى ؤبٗض
مً طل،٪و ه٣هض َىا صوع ألاؾغة في جُٟٗل ٖملُت الٗالط بهض ٝالخسلو مً نٗىباث ؤبىاءَا ال٨المُت ،و ًم ً٨لىا
ؤن هدهغ َا في الى٣اٍ آلاجُت:
 ؤلاههاث بهبر بلى خضًض الُٟل ،وٖضم الالخٟاث للُغٍ٣ت التي ًخدضر بها.نادر أمحد جردات "،األصوات اللغوية عند ابن سينا  -عيوب النطق وعالجو  ،" -ص. 89:

 2ادلرجع نفسو،ص. 90:
 3ادلرجع نفسو.
 4ادلرجع نفسو،ص. 9 :
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 ج٨غاع ال٩لماث التي بىُ٣ها الُٟل بك٩ل ؾلُم.ّ
 -الىٓغ بلُه بهىعة َبُُٗت وَى ًخ٩لم وجىٞحر ظى ٖاثلي َاصت.

 ٖضم اهخ٣اص الُٟل وبظباعٍ ٖلى حُٛحر َغٍ٣ت ٦المه ،وجصخُذ ؤزُاءٍ باؾخمغاع. مضح الُٟل ٖىضما ٌّٗبر ًٖ قٗىعٍ وؤ٩ٞاعٍ.
 ٢غاءة الُٟل ل٨خاب بىاؾب مؿخىاٍ الخٗلُمي،وحصجُٗه ٖلى ٢غاءة ال٣غآن.كاثمت اإلاهاصع و اإلاغاظ٘ :
ؤوال :اإلاهاصع:
 -1ابً مىٓىع "،لؿان الٗغب" ،ط ،8جذ :السُاٍ و اإلاغٖكلي ،صاع لؿان الٗغب ،بحروث ،لبىان ،صٍ ،صث.
ّ
.1967
 -2السلُل بً ؤخمض الٟغاَُضي "،معجم الٗحن"  ،ط ،1جذٖ:بض الله صعوَل ،مُبٗت بٛضاص ،الٗغا ،١صٍ،
زاهُا :اإلاغاظ٘:
 _1هاصع ؤخمض ظغاصاث "،ألانىاث اللٛىٍت ٖىض ابً ؾِىاُٖ -ىب الىُم –"ّ ،
.2009
ٌ1430
ٖمان ،ألاعصن،1ٍ ،
ّ
ّ
ال٨ٟغٖ،مان،ألاعصن،
 -2ببغاَُم ٖبض الله ٞغط الؼعٍ٣اث "،ايُغاباث الىالم و اللٛت-الدصخُو و الٗالط ، "-صاع
.2005
َ1426ـ-
ٍ،1
ُٞ -3هل الٗ"، ٠ُٟايُغاباث الىُم و اللٛت" ،م٨خبت ال٨خاب الٗغبي ،بحروث  ،لبىان ،صٍ ،صث.
 -4مخي الضًً ؤخمض خؿحن "،الخيكئت ألاؾغٍت و ألابىاء الهٛاع" ،الهُئت اإلاهغٍت الٗامت لل٨خاب ،مهغ،ؾلؿلت ؤل٠
.1987
٦خاب ،صٍ،
.3ٍ ،1985
 -5ؤخمض مسخاع ٖمغ "،صعاؾت الهىث اللٛىي" ٖ،الم ال٨خب ،ال٣اَغة ،مهغ،
 -6نالر ؾلُم ٖبض ال٣اصع الٟازغي"،الضاللت الهىجُت في اللٛت الٗغبُت" ،اإلا٨خب الٗغبي الخضًض ،ؤلاؾ٨ىضعٍت،
مهغ ،صٍ ،صث.
.1965
 -7مهُٟى ٞهمي"،ؾُىىلىظُت ألاَفاٌ ٚحر الٗاصًحن" ،م٨خبت مهغ ،ال٣اَغة ،مهغ ،صٍ،
.1964
 -8مسخاع خمؼة "،ؾُىىلىظُت اإلاغض ى و طوي الٗاَاث" ،صاع اإلاٗاع ،ٝال٣اَغة ،مهغ،2ٍ ،
 -9مدمض ٦كاف ٖ"،لل اللؿان و ؤمغاى اللٛت-عئٍت بولُيُىُت ،" -اإلا٨خبت الٗهغٍت للُباٖت و اليكغ ،ال٣اَغة،
1998م.
َ1419ـ-
مهغ،1ٍ،
ادلرجع السابق ،ص. 92:
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ّ
1426
ٖ -10بض الله ٖبض الغخمً ال٨ىضعيٖ"،لم الىفـ اللٛىي" ،صاع الؿالؾل للُباٖت و اليكغ ،ال٩ىٍذ،1ٍ ،
2006م.

َـ

-

.1952
 -11ببغاَُم ؤهِـ "،في اللهجاث الٗغبُت" ،م٨خبت ألاهجلى اإلاهغٍت ،ال٣اَغة ،مهغ،2ٍ ،
.1955
 -12نالر الكمإ"،اللٛت ٖىض الُفل"،صاع اإلاٗاع ،ٝال٣اَغة ،مهغ ،صٍ،
زالشا :الىخب ألاظىبُت:
1- bostan ;ally and baacon COMMUNICATION AND COMMUNICATION DISORDERS-CLINICAL
INTRODUCTION-Mplante and beeson .
عابٗا :مىاك٘ ألاهترهِذ:
www .Albbalawi . Come.بحهاب البُالوي"،ؤؾاب ايُغاباث الىُم
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الخمشالث الاظخماُٖت لٗؿغ اللغاءة لضي فئت اإلاٗلمحن
ص.عايُت َاقمت/ظامٗت ؤبي بىغ بللاًض،جلمؿان،الجؼاثغ
ملخو:
تهضف الضعاؾت الخالُت بلى مداولت مٗغٞت مدخىي ومًمىن الخمشالث الاظخماُٖت لٗؿغ ال٣غاءة لضي ٞئت
اإلاٗلمحن ،ؤي ما ًدملىهه مً ؤ٩ٞاع ومٗغٞت خىَ ٫ظا الايُغاب ،وألظل طل ٪اهخهجىا اإلاىهج الاؾخ٨كافي في البدض
مٗخمضًً ٖلى ج٣ىُت مخٗضصة اإلاىهجُت جمشلذ في الخد ٤ُ٣اإلاؿب ٤والاؾخماعة الخمُحزًت .ؤظغٍذ الضعاؾت م٘ مٗلمي
اإلاغخلت الابخضاثُت واإلاخىؾُت خُض جمشلذ الُٗىت في 35مٗلم ومٗلمت .ؤًٞذ هخاثج َظٍ الضعاؾت بلى ؤن للمٗلمحن
مٗغٞت ٖامت وؾُدُت خىٖ ٫ؿغ ال٣غاءة ٦ما جىضر طلٖ ٪ىانغ الىىاة اإلاغ٦ؼٍتَ ،ظٍ اإلاٗغٞت هخجذ ًٖ زبرتهم
اإلاهىُت وَم ٌكتر٧ىن ٞيها٦ ،ما ؤْهغث ٖىانغ الىٓام اإلادُُي ؤجهم ًجهلىن ؤؾبابها جماماَ ،ظٍ ألازحرة حٗ٨ـ
مماعؾاتهم اإلاهىُت اججاٍ الخاالث التي حٗاوي مً ٖؿغ ال٣غاءة ،ألظل طل ٪هدً هىصخي بًغوعة ج٣ضًم ج٩ىًٍ مخسهو
لٟاثضة ٧ل اإلاٗلمحن خى ٫ايُغاباث الخٗلم.
اليلماث اإلافخاخُت:الخمشالث الاظخماُٖت ٖ ،ؿغ ال٣غاءة  ،اإلاٗلمحن  ،الىىاة اإلاغ٦ؼٍت ،الىٓام اإلادُُي.
ملضمت:
ال ق ٪في ؤن ال٣غاءة ؤَم مهاعة ًم ً٨للُٟل ؤن ًخٗلمها إلاا لها مً نلت بباقي اإلاىاص وظمُ٘ ألاوكُت الضعاؾُت،
وبالخالي حُٗل َظٍ اإلاهاعة ًىٗ٨ـ ٖلى ٧ل مجاالث خُاجه ،وَظا ما ظٗل الٗضًض مً الضعاؾاث تهخم بٗؿغ ال٣غاءة
ؾىاء مً الىاخُت الٗهبُت ؤو اإلاٗغُٞت ؤو التربىٍت والخٗلُمُتَ .ظا الايُغاب الظي ًخمحز ناخبه بظ٧اء مخىؾِ ؤو
ٞى ١اإلاخىؾِ وال ٌٗاوي مً ؤي بٖا٢ت خؿُت وٍؼاو ٫صعاؾخه ٦باقي ػمالثه ،وعٚم ٧ل َظا ال ٌٗغ ٝال٣غاءة لِـ ألهه ال
ًغٍض ؤن ًخٗلم ول ً٨ألهه ال ٌؿخُُ٘ بؿبب وظىص زلل في الىْاث ٠اإلاٗغُٞت اإلاؿئىلت ٖلى بصعا٦ه للخغو ٝؤو الخمُحز
بُنها ؾمُٗا و/ؤو بهغٍا ؤو جمشلها والاخخٟاّ بهىعة ال٩لمت ٖىض بٌٗ اإلاٗؿغًٍ ٢غاثُا .وبطا ٖلمىا ؤن اهدكاع َظٍ
الخاالث في ألاوؾاٍ اإلاضعؾُت ًمشل8بلى %10مً اإلاخمضعؾحن ً ،هبذ ألامغ يغوعٍا مً ألاظل البدض ُٞه زهىنا بطا
ٖلمىا ؤهىا ال همل ٪وَىُا ؤي بخهاثُاث في مجا ٫ايُغاباث الخٗلم َظا مً ظهت.
مً ظهت ؤزغي هدً وٗلم ؤن اإلاٗلمحن في اإلاضعؾت الجؼاثغٍت ًىدضعون مً جسههاث ٖضًضة ٦ما ؤقاع بلى طل٧ ٪ل مً
 A. Mecherbetو )2007( L. Azzouzفي الضعاؾت التي ؤظغٍاَا ؤن اإلاٗلمحن ًخىػٕ ج٩ىٍنهم ألا٧اصًمي ٖلى ؤ٦ثر مً حؿ٘
1

Marie Coulon(2013) : j’aide mon enfant dyslexique ; Edition Eyrolles ; Paris. P9.
2
Azzouz(2007) : La professionnalisation de l'école en Algérie ; Entre le Lakhdar Mecherbet Ali,
renouveau et la dissonance des professeurs. Congrès International d'Actualité de la Recherche
en Education et en Formation AREF. Août 2007 à Strasbourg ; 10P
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قهاصاث (جاعٍشٞ ،لؿٟت ،عٍايُاثٞ ،حزًاءٞ ،ىىن وز٣اٞتٖ ،لم ألاخُاء وٖلم البِئت ،الا٢خهاص والٗلىم الخجاعٍتٖ ،لم
الاظخمإ وٖلم الىٟـ ،الٗغبُت ،الٟغوؿُت والاهجلحزًت) َظا الخٟاوث ًُغح الؿاا ٫خى ٫هجاح اإلاهمت الخٗلُمُت و٠ُ٦
هي اإلاماعؾت في الخٗلم؟ ل ً٨هدً ال هُمذ في َظا اإلا٣ام لئلظابت ٖلى َظا الؿاا ٫بالظاث ،بل هدؿاء ًٖ ٫مضي
مٗغٞت َظٍ الٟئت بايُغاباث الخٗلم ومك٨الجه ٖلما ؤجها ج ٘٣جدذ مؿمى ؤلاٖا٢ت السُٟت .وٖلى َظا ألاؾاؽ هدً
هٟترى ؤن اإلاٗلمحن في ٖال٢تهم م٘ الخالمُظ ال ًمل٩ىن اإلاٗلىماث ال٩اُٞت ُٞما ًخٗل ٤بٗؿغ ال٣غاءة ،م٘ ٖلمىا بإجهم ال
ًخل٣ىن ؤي ج٩ىًٍ بهظا السهىم ٖضا الخ٩ىًٍ الظي ً٣ضم لهم مً الىاخُت البُضاٚىظُت والضًضا٦خُُ٨ت .بالخالي ال
ًم ً٨للمٗلم مٗغٞت زُىعة ٖؿغ ال٣غاءة ٧ايُغاب له ؤؾبابه وَغ ١الخضزل السانت به ،وَظا ؾىً ٝازغ ٖلى
مٗاًحر الخ٨م ٖلى م٣ضعة الخلمُظ في الخٗلم و٦ظا الخضزل وج٣ضًم الضٖم ؤو الخٗلُم الٗالجي في الى٢ذ اإلاىاؾب .بهظا
ً ٘٣الخلمُظ ضخُت ظهل مدُُه ( ألاؾغة ،اإلاضعؾت وختى اإلاجخم٘) ُ
ُٞىٗذ بالٛباء واوٗضام الغٚبت في الخٗلم وَى ال
ًمل ٪مً ؤمغٍ قِئا ،لهظا هدً جهخم بما ًدمله اإلاٗلم مً ؤ٩ٞاع واٖخ٣اصاث واججاَاث هدى ٖؿغ ال٣غاءة جدضًضا ،ألهه
الصسو ألاو ٫اإلاسى ٫بتهُئت اإلاىار اإلاىاؾب للخلمُظ ال٦دؿاب مهاعة ال٣غاءة وجىمُت مُىله هدىَا عٚم ايُغابه ،ؤو
ٖلى ألا٢ل بقٗاع الهُئاث اإلاسخهت بىظىص َظا الىىٕ مً الخاالث في نٟه.
مً َظا اإلاىُل ٤هدً هُغح ؤلاق٩ا ٫الخالي :ما هي جمشالث اإلاٗلمحن لٗؿغ اللغاءة؟
 - 1ؤَضاف الضعاؾت:
تهضف الضعاؾت الخالُت بلى مٗغٞت مدخىي جمشالث اإلاٗلمحن خى ٫مىيىٕ ايُغاب ٖؿغ ال٣غاءة٦ .ما تهض ٝبلى
جدضًض ٖىانغ الىىاة اإلاغ٦ؼٍت للخمشالث الاظخماُٖت لهظٍ الٟئت مً ؤظل جدضًض مٗجى وصاللت الخمشل لهظا اإلاىيىٕ،
ؤًًا ال٨ك ًٖ ٠الٗىانغ اإلاك٩لت للىٓام اإلادُُي والتي هٟهم مً زاللها وا ٘٢ومماعؾاث اإلاٗلمحن اججاٍ َظا
الايُغاب ،وَل ٗٞال َىا ٥وعي بإهه ايُغاب ٗٞلي ؤم ٌٗخبر نٗىبت مضعؾُت ُج َا
غظ٘ ٞيها الاؾباب بلى اإلادُِ
والٓغو ٝالاظخماُٖت .والهض ٝألابٗض مً وعاء َظٍ الضعاؾت َى جىظُه ألاهٓاع بلى ايُغاباث الخٗلم مً ؤظل ج٣ضًم
ج٩ىًٍ مخسهو للمٗلمحن ختى ًخم٨ىىا مً ٞهم الخالمُظ اإلاٗؿغًٍ وبالخالي جُُ٣مهم وجىظيههم بك٩ل مىاؾب وفي
الى٢ذ اإلاىاؾب.
- 2الضعاؾاث الؿابلت:
ال جىظض ال٨شحر مً الضعاؾاث التي اَخمذ جدضًضا بالخمشالث الاظخماُٖت لٗؿغ ال٣غاءة ؾىاء باليؿبت للمٗلمحن ؤو
لٟئت ؤزغي ول ً٨خؿب ما ايُلٗىا ٖلُه ًمٖ ً٨غى بًٗها مما وظضها ُٞه ٞاثضة لبدشىا َظا .وفي ما ًلي ٖغى
ألَم الضعاؾاث التي جهب في هٟـ مىخى صعاؾدىا:
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َ : )2005ضٞذ بلى مٗغٞت مضي بإلاام مٗلمحن ومٗلماث وؤزهاثُحن
 صعاؾت َالٌ ببغاَُم مدمض مؿٗض(وؤزهاثُاث مغخلتي الغٍاى والابخضاجي بٗؿغ ال٣غاءة وايُغاباث الخٗلم ،وَل َىا ٥ازخال ٝفي اإلاٗلىماث بازخالٝ
ماَلهم الخٗلُمي وهىٕ اإلاهىت واإلاىُ٣ت الخٗلُمُت ،جمشلذ ُٖىت الضعاؾت في اإلاٗلمحن وألازهاثُحن الىٟؿُحن
والاظخماُٖحن في اإلاغخلت الابخضاثُت بمدآٞاث ال٩ىٍذ ّ
الؿ ّخت و٢ض ّ
جم الازخُاع ًٖ َغٍُٖ ٤ىت ٖكىاثُت .ولئلظابت ًٖ
ؤؾئلت ّ
الضعاؾت ٢ام الباخض بةوكاء اؾخبُان ًدخىي ٖلى 12ؾاالا ل٩ل ؾاا ٫ؤعبٗت ازخُاعاث .جىنلذ الضعاؾت بلى ؤن
َىا ٥جباًً في اإلاٗلىماث ٌٗؼي لىىٕ اإلاهىت واإلاىُ٣ت الخٗلُمُت ؤي ؤن ألازهاثُحن ّ
الىٟؿُحن مٗلىماتهم ؤ٦ثر مً
اإلاٗلمحن ٦ما ؤن ّ
الضؾل٨ؿُا والايُغاباث الخٗلُمُت مخٟكُت بك٩ل ؤ٦بر في اإلاضن ال٨بحرة ،وَظٍ هدُجت مخىٗ٢ت.
َ : )2005ضٞذ إلاداولت مٗغٞت الخمشالث الاظخماُٖت للمٗلمحن خى ٫الخلمُظ الظي ٌٗاوي
 صعاؾت ( Valerie Depauwمً ٖؿغ ال٣غاءة ،وَظا بؿبب الاعجبا ٥الظي إلاؿه الباخض لضي اإلاٗلمحن خىٖ ٫ؿغ ال٣غاءة وجإزحرٍ ٖلى الخالمُظ.
خُض ٢ام الباخض بجىػَ٘ اؾخبُان ٖلى مجمىٖخحن ،ألاولى ٞئت مً اإلاٗلمحن اؾخٟاصث مً ج٩ىًٍ خى ٫مىيىٕ ٖؿغ
ال٣غاءة ،ؤما اإلاجمىٖت الشاهُت لم حؿخٟض مً ؤي ج٩ىًٍ .ؾمدذ هخاثج َظٍ الضعاؾت بدؿلُِ الًىء ٖلى ؤَمُت
الخضعٍب والخ٩ىًٍ وُُٟ٦ت جدؿِىه.
َ : )2006ضٞذ الضعاؾت بلى الخٗغٖ ٝلى مؿخىي مٗغٞت مٗلمي الهٟى ٝالابخضاثُت
 صعاؾت ظماٌ الخُُب (بهٗىباث الخٗلم و٦ظل ٪صعاؾت الٟغو ١في مؿخىي َظٍ اإلاٗغٞت جبٗا إلاخٛحراث الجيـ والٗمغ واإلااَل الٗلمي وٖضص
ؾىىاث السبرة و٦ظل ٪صعاؾت ازغ البرهامج الخضعٍبي في جىمُت اإلاٗغٞت بهٗىباث الخٗلم ٖلى مؿخىي مٗغٞت اإلاٗلمحن
و٢ىاٖاتهم خى ٫نٗىباث الخٗلم.ؤظغٍذ َظٍ الضعاؾت ٖلى ُٖىت مً مٗلمي الهٟى ٝالابخضاثُت الٗاصًت وج٩ىهذ مً
 405مٗلما ومٗلمت ًخىاظضون في 30مضعؾت خ٩ىمُت .و٢ض اؾخٗمل ازخباع جدهُلي ومُ٣اؽ ج٣ضًغ عباعي ًِ٣ـ
ال٣ىاٖاث إلظغاء َظٍ الض اؾت .باالٖخماص ٖلى اإلاىهج الىنٟي اإلاؿخي واإلاىهج الكبه ججغٍبي .جىنلذ ّ
الضعاؾت بلى ؤن
ع
اإلاٗلمحن لضحهم مؿخىي مخىؾِ مً اإلاٗغٞت بهٗىباث الخٗلم ٦ما ًخطر ؤن َىا ٥جباًىا ْاَغٍا في مؿخىي اإلاٗغٞت
بهٗىباث الخٗلم لضي اإلاٗلمحن جبٗا إلاخٛحراث الضعاؾت اإلاسخلٟت.
َ : )2007ضٞذ للبدض ًٖ جمشالث اإلاٗلمحن في
 صعاؾت وػاعة التربُت الىَىُت والخٗلُم الٗالي والبدض الفغوؿُت(اإلاغخلت الابخضاثُت واإلاخىؾُت خى ٫الهٗىباث اإلاضعؾُت ال٨بري ،خُض ؤعؾلذ 600اؾخماعة للمٗلمحن ،جىنلذ بلى
وظىص زالر ؤهىإ مً الٟئاثٞ ،ئت مً اإلاٗلمحن ٌٗخبرون مداعبىن خُض ًغظٗىن الؿبب للبِئت اإلاضعؾُت وبظل٪
ٌٗضلىن َغ٢هم الخٗلُمُت و٦ظا ٖال٢تهم م٘ طوي ٖؿغ ال٣غاءة ،الٟئت الشاهُت حِٗل ٢ل ٤خى ٫الخٗامل م٘ َظٍ
الخاالث والٟغو ١الٟغصًت بُنها ،الٟئت الشالشت حكٗغ باإلخباٍ بؿبب العجؼ ًٖ مىاظهت َظٍ الخاالث والخٗامل مٗها.
وؤٚلبهم ًغظٗىن الؿبب بلى اإلادُِ.
طالل إبراىيم زلمد مسعد( ":)2005مدى إلمام معلمات وأخصائيات الرياض واالبتدائي بصعوبات التعلم (الدسلكسيا ،النشاط
الزائد وقلة التركيز ،الدسكالكليا)" ،الكويت.
2

Valerie Depauw(2005) : Représentation sociale de l’élève dyslexique et dysorthographique chez les
enseignants de collège.
3

مجال اخلطيب ( " :)2006مستوى معرفة الصفوف العادية بالصعوبات التعلمية وأثر برنامج لتطويره في القناعات

التدريسية

لهؤالء المعلمين" ،األردن 20 ،ص.
Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. (2007).
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َ : )2010ضٞذ َظٍ بلى الخٗغٖ ٝلى نٗىباث حٗلم ال٣غاءة وال٨خابت مً وظهت هٓغ
 صعاؾت ٖلي ؤؾٗض خباًب (مٗلمي اله ٠ألاو ٫ألاؾاسخي و٣ٞا إلاخٛحراث الجيـ واإلااَل الٗلمي والسبرة الخسهو .ؤظغٍذ َظٍ الضعاؾت ٖلى ُٖىت
َبُ٣ت ٖكىاثُت مً 123مٗلما ومٗلمت ،و٢ض ّ
جم اؾخسضام اؾدباهه مالٟت مً٣ٞ 33غة وجم جدلُلها بخهاثُا وؤْهغث
الىخاثج ؤن ؤبغػ نٗىباث حٗلم ال٣غاءة وال٨خابت جخمشل في حٗثر الُٟل في ال٣غاءة وال٨خابت و٦ثرة اإلادى والًٖ ِٛلى
ال٣لم ،ؤما ُٞما ًخٗل ٤باإلاخٛحراث ٞإْهغث الضعاؾت وظىص ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت إلاخٛحر الجيـ لهالر ؤلاهار ٦ما
جىظض ٞغو ١في اإلااَل الٗلمي لهالر اللِؿاوـ ،في خحن لم جٓهغ ؤي ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت حٗؼي إلاخٛحر السبرة
والخسهو.
َ : )2010ضٞذ َظٍ الضعاؾت إلاٗغٞت ً ٠ُ٦خمٞ ً٨غٍ ٤جغبىي مً مؿاٖضة طوي
 صعاؾت ( Sandrine Descombesٖؿغ ٢غاءة في ٖملُت الخٗلم و ج٩ىهذ ُٖىت البدض مً مٗلمي ؾخت مضاعؽ و مضًغ ومؿئىلحن ًٖ الضعوؽ الخٗىًٍُت
في مىُ٣ت  Lausanneبٟغوؿا ،ألاصواث اإلاؿخسضمت جمشلذ في اإلا٣ابلت والاؾخبُان .جىنلذ الضعاؾت بلى ؤن اٚلب
اإلاٗلمحن ٌٗغٞىن ما هي الهٗىباث التي ًىاظهها اإلاٗؿغ ٢غاثُا ول٨نهم ال ٌٗغٞىن الؿبب وعاء َظٍ ؤلاٖا٢ت٦ .ما ؤهه ٧ل
ما ٧اهذ مٗغٞت ٞغٍ ٤الٗمل اإلاخ٩ىن مً اإلاٗلم -اإلاٗلم اإلاؿاٖض و اإلاؿاٖض التربىي و ألازهاجي الىٟسخي و اإلاغقض
التربىي بٗؿغ ال٣غاءة ٧ان حٗلُمهم وجٟهمهم لُٟل طو ٖؿغ ال٣غاءة ؤًٞل و ؤخؿً.
َ : )2014ضٞذ بلى عنض جمشالث اإلاٗلمحن لٗؿغ ال٣غاءة ،وهي ٖباعة ًٖ صعاؾت
 صعاؾت ( Glinche Audreyاؾخ٣هاثُت لـ 15مٗلم .وجبحن الىخاثج ؤن اإلاٗلمحن لضحهم مٗغٞت ٚامًت خى ٫ماَُت ٖؿغ ال٣غاءة ،مما ًازغ ٖلى
مماعؾاتهم بمٗجى ؤن لضحهم ؤؾالُب ًىٟظوجها ج٩ىن ؤخُاها ج٣غٍبُت٦ .ما ؤن ججغبت اإلاٗلمحن ًم ً٨ؤن حؿمذ لهم
بالخ ٠ُ٨بؿهىلت م٘ َظٍ الخاالث .وٍيبػي وي٘ مٗاع ٝومماعؾاث اإلاٗلمحن خىٖ ٫ؿغ ال٣غاءة لخم٨حن الُالب
اإلاٗؿغًٍ ٢غاثُا للخهىٖ ٫لى اإلاغا ٤ٞالخٗلُمُت لخمُ٨نهم مً الاػصَاع في الٟهى ٫الضعاؾُت ول ً٨ؤًًا في اإلاجخم٘.
جغمي ظل َظٍ الضاعؾاث بلى هٟـ الهض ،ٝخُض جبحن مضي بإلاام طوي الازخهام  -مٗلمحن ومسخهحن في التربُت
وٖلم الىٟـ  -بايُغاباث الخٗلم ٖامت وٖؿغ ال٣غاءة زانت ،ؤٚلبها اؾخسضمذ بما اإلا٣ابلت ؤو الاؾخماعة ٦إصاة
للبدض ،ؤما مً خُض الىخاثج ٞخجم٘ ٖلى ؤن َىا ٥ه٣و في مٗلىماث اإلاٗلمحن بايُغاباث الخٗلم وزهىنا
ؤؾبابها،و ٖلى الٗ٨ـ اإلاسخهحن ؤو اإلاٗلمحن الظًً اؾخٟاصوا مً ج٩ىًٍ في َظا اإلاجا ،٫وجضٖىا بلى يغوعة وي٘
بغهامج لخُىٍغ السبراث الخضعَؿُت للمٗلمحن ،هدً بضوعها ههبى لىٟـ الهض ٝول ً٨ؾى ٝهُب ٤ؤصاة حؿمذ لىا
بمٗغٞت مدخىي الخمشالث اإلاٗغُٞت للمٗلمحن ؤي ما ًمشل مٗغٞتهم الؿاطظت ًٖ ٖؿغ ال٣غاءة جدضًضا ،و٦ظا مٗغٞت
الاٖخ٣اصاث وألا٩ٞاع التي جىظه ؾلى٦هم في اإلاماعؾت اإلاهىُت الخٗلُمُت هدى َظٍ ؤلاٖا٢ت السُٟت.
 - 3مهُلخاث الضعاؾت:
1علي حسن أسعد حبايب ( ":)20 0صعوبات تعلم القراءة والكتابة من وجهة نظر معلمي الصف األول األساسي " ،رللة جامعة
األزىر بغزة ،سلسلة العلوم اإلنسانية  ،20اجمللد  ، 3العدد ( ،)Aص .34-
2

Sandrine Descombes(2010) : Apprentissage de l’écrit : prise en charge d’enfants dyslexiques
dans un établissement scolaire Représentations et pistes de travail ; HEP, Lausanne, France, 50p.
3
Glinche Audrey )2014(: La dyslexie : connaissances et pratiques des enseignants. Mémoire de
Master : Métiers de l’Enseignement de l’Education et de la Formation Spécialité Enseignement
du Premier Degré. Université Nantes. France. 80p
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ٖ 1-3ؿغ اللغاءة٦ la dyslexie :شحرة هي الخٗاعٍ ٠التي جىاولذ َظا اإلاٟهىم ،وبُٗضا ًٖ اإلاٟهىم اللٛىي ،حٗغٝ
 )2001بإهه ايُغاب في اؾخٗما ٫اللٛت اإلا٨خىبت وَى ايُغاب مؼمً هالخٔ ُٞه الاؾخمغاعٍت
(Isebelle Barry
والىىُٖت  ،وحٗغٞه الجمُٗت الضولُت للضٌؿلُ٨ؿُا بإهه ايُغاب في اللٛت طو مغظُٗت بىاثُت ،جخمحز بهٗىباث هاججت
ًٖ اإلاٗالجت الٟىهىلىظُت ،نٗىبت  ٪ٞالغمىػ مخٟاوجت بك٩ل واضر م٘ ٖمغ الُٟلًٞ ،ال ًٖ ٢ضعاجه ومهاعاجه
اإلاٗغُٞت وألا٧اصًمُت ،وهي ال حٗىص بلى جإزغ ٖام في الىمى ؤو ايُغاب خسخي  .وهي ألا٦ثر قُىٖا خُض جهل بلى- %75
 %80مً مجمىٕ ايُغاباث الخٗلم .ولِـ زمت اجٟاٖ ١لى حٗغٍٖ ٠ؿغ ال٣غاءة ،خُض َغخذ حٗاعٍ ٠مخٗضصة لها
ٚحر ؤن الباخشحن مخ٣ٟىن ٖلى بٌٗ الى٣اٍ وهي:
 ٖؿغ ال٣غاءة طاث ؤؾاؽ ٖهبي. حكحر بلى مك٨الث حؿخمغ مضي الخُاة. لٗؿغ ال٣غاءة ؤٖغاى بصعاُ٦ت ومٗغُٞت ولٛىٍت ٞهي جىاطع ؤ٦ثر منها مك٩لت مدضصة. 2-3الخمشالث الاظخماُٖت:
جباًيذ حٗاعٍ ٠الخمشالر الاظخماُٖت مً خُض الك٩ل بال ؤجها اظخمٗذ ٧لها في هُ٣ت واخضة وهي اإلاٗغٞت وَى ما
ؾىلخٓه مً زال ٫الخٗاعٍ ٠الخالُت :
 )1989الخمشالث الاظخماُٖت ٦ك٩ل مً اإلاٗغٞت الخُبُُ٣ت التي جغبِ بحن الٟغص باإلاىيىٕ.
 حٗغ( Denise JODELET ٝوهي حؿمذ بغئٍت ونُاٚت وا ٘٢مكتر ٥مخ٣اؾم بحن ؤٞغاص الجماٖت الىاخضة مما ًًمً جغابُهم ُٞما بُنهم ،وؾهىلت
جىانلهم في َظا الىا .٘٢وطل ٪ألن َظٍ الخمشالث حٗ٨ـ جاعٍش الجماٖت ؤو ججاعبها وحٗبر ًٖ اإلاكاٖغ الجماُٖت
وألا٩ٞاع اإلاكتر٦ت ،وهي حٗخبر ٖامال َاما ٌؿاَم في جًامً اإلاجخم٘ .هي مٗغٞت جخ٩ىن مً زال ٫ججاعبىا و٦ظل ٪مً
اإلاٗاع ٝوؤهىإ الخ٨ٟحر الظي هخل٣اٍ وهدىا٢له ًٖ َغٍ ٤الخ٣الُض ،التربُت والاجها ٫الاظخماعي ،وهي بظل ٪مٗغٞت
َا
ٌبمك٩لت ومخ٣اؾمت اظخماُٖا .
٢ )1976ضم مٟهىم الىىاة اإلاغ٦ؼٍت في حٗغٍٟه للخمشالث الاظخماُٖت ،خُض ناٚها في الىٓغة الىُُْٟت
 (J.C, ABRICللٗالم التي حؿمذ للٟغص ؤو للجماٖت بةُٖاء مٗجى لخهغٞاجه ٦ ،ما حؿمذ بٟهم الىا ٘٢مً زال ٫هٓامه اإلاغظعي
السام ،وبالخالي الخ ٠ُ٨مٗه٦ ،ما حؿمذ بخىظُه اليكاَاث والاجها ٫الاظخماعي ،وَى هٓام للترمحز ال٣بلي للىا٘٢
ألجها جدضص مجمىٖت مً الخىٗ٢اث والاهخٓاعاث .
1

Isabelle Barry)2001(, Les troubles spécifiques d’acquisition du langage écrit, site de l’association
Coordination des intervenants auprès des personnes souffrant de dysfonctionnement
neuropsychologique (Coridys), France
2
The International Dyslexia Association, 12 novembre 2002. Site Internet : http: //www.interdys.org
3
JODELET, D (1991) : Les représentations sociales; phénomènes, concepts et théorie, Paris : PUF.
, P 360
4
ABRIC, J.C. (1994): Pratiques sociales et représentations, presses universitaire de France. 1re
édition. Paris : PUF. P13
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زانت بش٣اٞت ٞئت اظخماُٖت ؤو َا
َا
ختى مجمىٖت
 وَٗغٞها  Pascal Molinerبإجها ؤوؿا ١لآلعاء واإلاٗاع ٝوالاٖخ٣اصاثَا
نٛحرة مً ألاٞغاص مخٗل٣ت بمىايُ٘ مىظىصة في اإلادُِ الاظخماعي.
بن ما ٌُٗي لضعاؾت جمشالر اإلاٗلمحن لٗؿغ ال٣غاءة َظٍ ألاَمُت َى إلاا لها مً جإزحر ٖلى مٗاف الخلمُظ في اإلاضعؾت
وٖلى الخضزالث التي ًم ً٨ؤن ً٣ضمىَا إلاىاظهت َظٍ الهٗىبت ،وبالخالي ٞةن الخمشالث ًم ً٨ؤن جىضر لىا مماعؾاث
اإلاٗلمحن اججاٍ ٖؿغ ال٣غاءة .هدً هبدض ًٖ مى ٠٢و اججاٍ اإلاٗلمحن هدى ٖؿغ ال٣غاءة ،ولٓهىع الخمشل الاظخماعي
ً )1996ىظض زمؿت قغوٍ يغوعٍت لٓهىع الخمشالث:
ًخُلب طل ٪قغوَا ،و٣ٞا لـ (Moliner
 ْهىع مىيىٕ مٗ٣ض ومغ٦ؼ ؤو مخٗضص ألاق٩ا( ٫اإلاىيىٕ َىا َى ٖؿغ ال٣غاءة). وظىص ظماٖت اظخماُٖت (ٞئت اإلاٗلمحن). وظىص عَاهاث مخٗل٣ت بالهىٍت ؤو بالترابِ الاظخماعي مخإزغة بهظا اإلاىيىٕ (ًخمشل في جُُ٣م الخلمُظ ومؿاٖضجه).خضور صًىامُُ٨ت اظخماُٖت ،ؤي مجمىٖت مً الخباصالث والخٟاٖالث ما بحن الجماٖاث خىَ ٫ظا اإلاىيىٕ.ُٚاب جىُٓم امخشالي ؤو صوٚماحي ) (dogmatiqueمخد٨م في اإلاٗلىمت اإلاخٗل٣ت باإلاىيىٕ (وَظا ًد٣٣ه ازخال ٝج٩ىًٍاإلاٗلمحن).
وبخدَ ٤٣ظٍ الكغوٍ ً٨دسخي َظا البدض قغُٖخه ،بل وٍهبذ البدض في مىيىٕ الخمشالث الاظخماُٖت لٗؿغ ال٣غاءة
لضي ٞئت اإلاٗلمحن ؤمغا يغوعٍا.
 -4مىهجُت الضعاؾت وؤصواث البدض:
 1- 4مىهج الضعاؾت
٧ل بدض ٖلمي ٌؿخضعي اؾخسضام مىهجا ٖلمُا مُٗىا خؿب َبُٗت َضٞه ،ولخدَ ٤ُ٣ض ٝصعاؾدىا الخالُت ؾىٗخمض
ٖلى اإلاىهج الاؾخ٨كافي للىنى ٫بلى مدخىي ومًمىن جمشالث اإلاٗلمحن لٗؿغ ال٣غاءة .خُض ًدُذ لىا مٗغٞت وا٦دكاٝ
ٖىانغ الىىاة اإلاغ٦ؼٍت للخمشل و٦ظا ٖىانغ الىٓام اإلادُُي.
 2- 4ؤصاة الضعاؾت وبظغاءاتها:
اٖخمضها في صعاؾدىا م٣اعبت مخٗضصة اإلاىهجُت خُض ٢مىا ببىاء اؾخماعة اهُال٢ا مً هخاثج الخد ٤ُ٣اإلاؿب ٤مً زال٫
اإلا٣ابالث التي ؤظغٍذ م٘ اإلاٗلمحن في الضعاؾت الاؾخُالُٖت ،خُض ع٦ؼها في اإلا٣ابلت ٖلى مٗغٞت مٟهىم وؤؾباب ومٓاَغ
و٦ظا مأٖ ٫ؿغ ال٣غاءة ،و٢ض مغث الضعاؾت باإلظغاءاث الخالُت:
1

Mariotti, Françoise, (2003) : Tous les objets sociaux sont-ils des objets de représentations
sociales ? JIRSO, vol. 1, no1, September 2003, pp 1-17.
http://geirso.uqam.ca/livre_repres_sociales/index_livre.php
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 اإلاغخلت ألاولى :ؤظغٍىا جد٣ُ٣ا مؿب٣ا م٘ 15مٗلم في ق٩ل م٣ابالث وبٗض جدلُل مدخىاَا ّ٢ؿم َظا اإلادخىي بلى
مجمىٖت مً الٟئاث جمشل اججاَاتهم وؤ٩ٞاعَم اإلاسخلٟت ًٖ ٖؿغ ال٣غاءة.
اإلاغخلت الشاهُت٢ :مىا ببىاء الاؾخماعة الخمُحزًت  Questionnaire de caractérisationلـ ) C. Flament (1987وهي حٗخبروؾُلت م٨ملت بدُض ٌؿخُُ٘ الباخض بىاؾُتها ؤن ًمحز بحن الٗىانغ اإلاغ٦ؼٍت والٗىانغ اإلادُُُت للخمشالث .
الاؾخماعة الخمحزًت جخ٩ىن مً ٖضص مً البىىص ًتراوح اهُال٢ا مً مًاٖٟاث الٗضصً ، 3خم بىائَا مً زال ٫ازخُاع زالزت
بىىص ؤو صالالث مً الٟئاث اإلاهىٟت في الخد ٤ُ٣اإلاؿب ٤خُض هدهل في ألازحر ٖلى اؾخماعة م٩ىهت مً ٖضص بىىص
مًاٖ ٠للٗضص زالزت ( 12بىض في َظٍ الضعاؾت) .
ٖىض جىػَ٘ الاؾخماعة ًُلب مً ٧ل شسو ؤن ًسخاع مً بحن البىىص زالزت ٖىانغ ألا٦ثر جمحزا زم ًُلب مىه ؤنًسخاع مً بحن البىىص اإلاخبُ٣ت زالزت ٖىانغ ؤزغي ألا٢ل جمحزا .وَ٨ظا هإزظ البىىص الشالزت ألاولى ٖلى ؤجها ألا٦ثر ؤَمُت
والبىىص الشالزت ألازحرة ٖلى ؤجها ألا٢ل ؤَمُت.
جإحي مغخلت جصخُذ الاؾخماعة خُض ًم٨ىىا بُٖاء هدُجت ل٩ل بىض خؿب َبُٗت الازخُاع ٦ما ًلي:* ألا٦ثر جمحزا (ً )+إزظ اإلاغجبت ؤو الضعظت3
* ألا٢ل جمحزا (ً )-إزظ اإلاغجبت ؤو الضعظت1
* ٚحر اإلاسخاعة (ً ) - ،+إزظ اإلاغجبت ؤو الضعظت2
بهظا الخُُ٣م ًم٨ىىا عؾم مىدىُاث مسخلٟت زانت ب٩ل بىض ،ول٩ل مىدجى مٗجى زام ًىضر الٗىانغ اإلاغ٦ؼٍت
والٗىانغ اإلادُُُت َظٍ البىىص في مجملها هي مدخىي الخمشالث اإلاضعوؾت خى ٫مىيىٕ ٖؿغ ال٣غاءة.
* اإلاىدجى ٖلى ق٩ل ٌ : Jكحر َظا اإلاىدجى بلى ؤن َظا البىض مً بحن الٗىانغ اإلاغ٦ؼٍت للخمشل .والتي جم ازخُاعَا ٖلى ؤجها
ألا٦ثر جمُحزا إلاىيىٕ الخمشل.
* اإلاىدجى ٖلى ق٩ل ظغؽ  ؤو ه٣ىٖ ٫لى ق٩ل مىدجى ً :Gaussخم جإوٍلها ٖلى ؤجها مخىؾُت ألاَمُت باليؿبت ألٞغاص
الُٗىت وهي جمشل الٗىانغ اإلادُُُت.
* اإلاىدجى ٖلى ق٩ل ً :Uضٖ ٫لى الٗىانغ اإلاخباًىت ؤو اإلاخىاً٢ت ،ؤي ؤن َىا ٥بم٩اهُت وظىص مجمىٖخحن ٞغُٖخحن
جدىا ٌ٢في هٓغتها لهظا الٗىهغ.
 3-4ؤلاَاع اإلاياوي والؼماوي للضعاؾت:
ؤظغٍذ الضعاؾت في مضعؾخحن للمغخلت الابخضاثُت وماؾؿخحن للمغخلت اإلاخىؾُت بمضًىت جلمؿان ،خُض ؤظغٍذ
.2015
-2014
الضعاؾت في قهغ ؤٞغٍل مً الٗام الضعاسخي
1

Flament, C., (1987). Pratiques et représentations sociales. In Philippe Bourgoin représentations
sociales des formateurs et appropriation de la formation ouverte et a distance au sein d’un Greta,
université de Rouen ; université de Lyon2 ; 2011.
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ُٖ 4-4ىت الضعاؾت :

ؤظغٍذ الضعاؾت الخالُت ٖلى ُٖىت مً اإلاٗلمحن للمضاعؽ الابخضاثُت واإلاخىؾُت ازخحروا بُغٍ٣ت ٖكىاثُت بؿُُت،
وجخ٩ىن الُٗىت مً 35مٗلم ومٗلمت م٘ وظىص بٌٗ الازخال ٝفي زهاثو ؤٞغاص الُٗىت مشلما َى مبحن في الجضو٫
(ٖ .)01لما ؤهه جم ج٣ؿُم ؤٞغاص الُٗىت بلى ٞئخحن ،ألاولى جخمشل في 15مٗلم ٢مىا بةظغاء جد ٤ُ٣مؿب ٤مٗها ،والٟئت
الشاهُت جخ٩ىن مً 20مٗلم وػٖىا ٖليهم الاؾخماعاث الخمُحزًت.
ظضو :)1(٫زهاثو ؤٞغاص الُٗىت ممشلت باليؿب اإلائىٍت
اليؿبت اإلائىٍت
مؿخىي الخضعَـ

مضة الخبرة في الخضعَـ

اإلااَل الٗلمي

الجيـ

اإلاغخلت الابخضاثُت

%45

اإلاغخلت اإلاخىؾُت

%55

ؤكل مً 5ؾىىاث

%22.85

مً 5بلى  10ؾىىاث

%45.71

ؤهثر مً  10ؾىىاث

%31.42

اإلاٗهض الخىىىلىجي

%54.29

قهاصة اللِؿاوـ

%45.71

طهىع

%20

بهار

%80

ًىضر الجضو ٫الؿاب ٤الخىىٕ بحن ؤٞغاص الُٗىت ٞمً خُض اإلااَل الٗلمي هالخٔ ؤن هه ٠الُٗىت لضحهم قهاصاث مً
% 45.71مً ؤٞغاص الُٗىت ًخمخٗىن بسبرة ال بإؽ بها ؤي مً5بلى
اإلاٗهض الخ٨ىىلىجي ،ؤما باليؿب باليؿبت للسبرة هالخٔ
 10ؾىىاث ٦ ،%ما هالخٔ ؤن ؤٚلب ؤٞغاص الُٗىت َم مٗلماث بيؿبت .% 80ؤما باليؿبت لٗضص اإلاٗلمحن في ٧ل مغخلت
ٞهي ج٣غٍبا مدؿاوٍت.
ٖ -5غى هخاثج الضعاؾت:
 1-5هخاثج الخدلُم اإلاؿبم:
٢مىا بةجبإ ج٣ىُت جدلُل اإلادخىي ،والتي حٗخمض ٖلى جُٟئت ألاظىبت  catégorisationاإلاخدهل ٖليها مً ؤلاظاباث ال٩لُت
ٖلى ألاؾئلت اإلاٟخىخت التي جمىذ خغٍت ٦بحرة في الخٗبحرَ ،ظٍ الٟئاث حٗخبر ٦ضالثل جدضص لىا اإلاٗلىماث اإلاهمت للضعاؾت،
وهي م٣ؿمت خؿب الٟئاث اإلاىضخت في الجضو ٫الخالي:
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ظضو :)2(٫جهيُ ٠مدخىي الخد ٤ُ٣اإلاؿب ٤بلى ٞئاث
الفئاث

اليلماث /ألاظىبت

مفهىم ٖؿغ اللغاءة

نٗىبت في اللغاءة ،قبه بٖاكت ،جسلف ٖللي ،جإزغ في الىمى ،ؤزُاء هشحرة في اللغاءة ،زإزإة.
مكاول في الىُم.
ؤزُاء في الىُم ،كلب اليلماث ،ؤزُاء هدىٍت ،الخلٗشم ،الخلِ بحن الخغوفٖ ،ضم اخترام
ٖالماث الىكف ،جلُ٘ في اليلماث ،مكاول في ؤلاللاء ،ال ًضعن الخغوف ،ال ًخدىم في
اليلماث ،عف٘ الهىث ،كلب الخغوف ،زلِ في قيل الخغوف ،ؤزُاء هدىٍت نغفُت.
مكاول في الؿم٘ ،الخٗلم باالهترهذ ،اوٗضام الغٚبت في اإلاُالٗت ،اهخٓاّ ألاكؿام ،البرامج
اإلاىشفت ،اإلاؿخىي الاكخهاصي والاظخماعيُٚ ،اب الخدفحز مً آلاباء ،الخىف ،الخجلٖ ،ضم
هفاءة اإلاٗلمحن ،ؤؾباب هفؿُت ،هىعولىظُت ،ظُيُت ،اإلادُِ ال ًخيلم اللٛت ،اللاٖضة
يُٗفت في الابخضاجي ،بُىلىظُت ،يٗف الىٓغ ،ؤلاعَاق ،الاوٗؼاٌ ،لِـ لضيهم بزىة.
اإلاكيل ًصدر مً َغف ألاَلً ،خدؿً م٘ حٛحر ألاؾخاطً ،سخفي م٘ جلضم اإلاغاخل الٗمغٍت،
باإلاىاْبت والٗمل ،باإلاخابٗت الجضًت ًخدؿً ،زلافت الىالضًً لها صوع في الخدؿً ،باالججاٍ
للُبِب في خالت وان مغى ًٖىي.

اإلآاَغ وألاٖغاى

ألاؾباب

الخُىع واإلاأٌ

مً زال٢ ٫غاءجىا للجضو ٫الؿابً ٤م ً٨ؤن وؿخيخج مدخىي الخمشل الظي عنضهاٍ مً اإلا٣ابالث ٦خد ٤ُ٣مؿب٤
للخمهُض لبىاء الاؾخماعة ،خُض هالخٔ ؤن اإلاٗلمحن لضحهم مٗغٞت ظُضة بمٓاَغ ٖؿغ ال٣غاءة مشال٢:لب ال٩لماث،
الخلٗشم ،السلِ بحن الخغو ،ٝج ُ٘٣في ال٩لماث ،ال ًضع ٥الخغو٢ ،ٝلب الخغو ،ٝزلِ في ق٩ل الخغو ،ٝوَظٍ
٧لها ؤٖغاى لهظٍ الايُغاب ولٖ ً٨ىضما هل٣ي هٓغة ٖلى اإلاٟهىم وألاؾباب هٟهم ؤن ؤٞغاص الُٗىت لِـ لهم ٖلم
بد٣ُ٣ت َظا الايُغاب وال بإؾبابه ،وَظا الخ٨م ًىُبٖ ٤لى مأٖ ٫ؿغ ال٣غاءة ؤًًاٞ ،ؤلجهم ًجهلىن ؤؾبابها ٞهم
ًيخٓغون الخدؿً والخ٣ضم بمجغص جضزل الىالضًً ؤو حُٛحر ألاؾخاط وٚحرَا مً الخلى ٫اإلا٣ترخت مً ٢بلهم.
 2- 5هخاثج الاؾخماعة الخمُحزًت:
 باالٖخماص ٖلى الىخاثج الؿاب٣ت اإلاىضخت في الجضو )2(٫جىنلىا بلى بىاء اؾخماعة جمُحزًت جخ٩ىن مً 12بىض ،وبٗض
جىػَٗها ومً جم جصخُدها و ٤ٞالُغٍ٣ت اإلابِىت ؤٖالٍ جدهلىا ٖلى الىخاثج اإلاىضخت في الجضو )3(٫الخالي:
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الجضوٌ( :)3مدخىي جمشالث اإلاٗلمحن لٗؿغ اللغاءة ( الٗىانغ اإلاغهؼٍت ،الىٓام اإلادُُي والٗىانغ اإلاغفىيت)
البىىص
الٗىانغ نٗىبت في ال٣غاءة
اإلاغ٦ؼٍت السلِ بحن الخغو ٝوٖضم ٞهمها
الٗىانغ
اإلادُُُت

الٗىانغ
اإلاغٞىيت

الشجل /السى /ٝاوٗضام الغٚبت /مكا٧ل اظخماُٖت
مكا٧ل في الؿم٘ والىٓغ
بٖا٢ت /واهسٟاى في مؿخىي الظ٧اء
ًخدؿً اإلاك٩ل بخضزل ألاَل
زإزإة  /ايُغاب في الىُ٤
ؤزُاء هدىٍت /نغُٞت  /بمالثُت
ؤؾباب ظُيُتٖ /هبُت /بُىلىظُت
ًخدؿً اإلاك٩ل بخضزالث جغبىٍت
ًخدؿً الخلمُظ بخ٣ضم اإلاغاخل الٗمغٍت
الاٖخماص ٖلى الخاؾىب  /البرامج اإلا٨شٟت

ألاكل ؤَمُت()-
04
00

ٚحر اإلاسخاعة()+/-
06
06

ألاهثر ؤَمُت()+
10
14

02
01
00
08
03
04
03
11
13
14

11
12
15
10
09
16
13
09
04
04

07
07
05
02
08
00
04
00
03
02

جم ازخُاع بٌٗ البىىص مً ٧ل ٞئت ( اإلاٟهىم ،اإلآاَغ ،ألاؾباب واإلاأ )٫و ٤ٞال٣اٖضة اإلابِىت ؤٖالٍ وبٗض خؿاب
ٖضص الازخُاعاث وخؿب ألاَمُت التي ؤُٖاَا اإلاٗلمىن ل٩ل بىض جدهىا ٖلى الجضو ٫ؤٖالٍ .خُض ًٓهغ لىا ٖىانغ
الىىاة اإلاغ٦ؼٍت والتي جم ازخُاعَا مً ؤ٦بر ٖضص مً اإلاٗلمحن ٖلى ؤجها ألا٦ثر جمُحزا لٗؿغ ال٣غاءة وهي ٧اآلحي" :نٗىبت في
ال٣غاءة" جم ازخُاع َظا البىض مً َغ 10ٝمٗلمحن مً بحن 20مٗلم ٖلى ؤجها جىضر مٟهىم ٖؿغ ال٣غاءة زم هجض البىض
" السلِ بحن الخغو ٝوٖضم ٞهمها " زم ازخُاعٍ مً َغ 14ٝمٗلم .ؤما باليؿبت لٗىانغ الىٓام اإلادُُي ٞهي التي لم
ًخم ازخُاعَا ٖلى ؤجها ألا٦ثر جمُحزا وال ؤ٢ل جمُحزا ؤو ؤَمُت وبالخالي ج ٘٣في اإلاؿخىي الشاوي مً مًمىن الخمشل ،وهي
٧اآلحي :الشجل /السى /ٝاوٗضام الغٚبت /مكا٧ل اظخماُٖت /مكا٧ل في الؿم٘ والىٓغ /بٖا٢ت /واهسٟاى في مؿخىي
الظ٧اءً /خدؿً اإلاك٩ل بخضزل ألاَل  /ؤزُاء هدىٍت /نغُٞت  /بمالثُت /ؤؾباب ظُيُتٖ /هبُت /بُىلىظُت /زإزإة /
ايُغاب في الىُ .٤بٌٗ َظٍ البىىص ٌكحر بلى مٟهىم ٖؿغ ال٣غاءة وبًٗها بلى ألاؾباب واإلآاَغ والبٌٗ آلازغ بلى
مألها٦ ،ما َى مىضر في وؾِ الجضو .٫ؤما باليؿبت للبىىص التي ازخحرث مً َغٖ ٝضص ٦بحر مً اإلاٗلمحن ( 13،11و14
مٗلم ٖلى الترجِب) ٖلى ؤجها ال جمحز ٖؿغ ال٣غاءة ٞخمشلذ في ًخدؿً اإلاك٩ل بخضزالث جغبىٍت ً/خدؿً الخلمُظ بخ٣ضم
اإلاغاخل الٗمغٍت /الاٖخماص ٖلى الخاؾىب َى الؿبب /البرامج اإلا٨شٟت.
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 مدخىي الخمشالث الاظخماُٖت لٗؿغ اللغاءة بالخمشُل البُاوي:
أ ٖ -ىانغ الىىاة اإلاغهؼٍت:

هالخٔ اإلاىدىُاث في الك٩ل ( )1حكبه الخغ J ٝوبالخالي هي جمشل ٖىانغ الىىاة اإلاغ٦ؼٍت للخمشل الاظخماعي لٗؿغ
ال٣غاءة لضي ٞئت اإلاٗلمحن بمٗجى ؤن َظًً الٗىهغًٍ"الهٗىبت في ال٣غاءة ،السلِ بحن الخغو ٝوٖضم ٞهمها" ًمشالن
اإلاٗغٞت الؿاطظت ٖىض اإلاٗلمحن لٗؿغ ال٣غاءة ،وَظا ٌٗجي ؤجها زابخت ومؿخ٣غة ال جخٛحر ،وهالخٔ ؤن ٦ال الٗىهغًٍ
ًمشالن ٞئت اإلاٟهىم.
ب ٖ-ىانغ الىٓام اإلادُُي:
ؾى ٝه٨خٟي  ِ٣ٞبإعبٗت ؤمشلت مً بحن ؾبٗت ٖىانغ جيخمي للىٓام اإلادُُي وهي التي لم ًخم ازخُاعَا ٖلى ؤجها ؤ٦ثر
ؤَمُت وال ؤ٢ل ؤَمُت وهي جٓهغ في اإلاىدجى ٖلى ق٩ل ظغؽ  ؤو ه٣ىٖ ٫لى ق٩ل مىدجى  Gaussوٍخم جإوٍلها ٖلى ؤجها
مخىؾُت ألاَمُت باليؿبت ألٞغاص الُٗىت.
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الٗىانغ التي جمشل الىٓام اإلادُُي هي ":الشجل،السى ،ٝاوٗضام الغٚبت ،مكا٧ل اظخماُٖت ،مكا٧ل في الؿم٘
والىٓغ ،واهسٟاى في مؿخىي الظ٧اء ،ظُيُتٖ ،هبُت ،بُىلىظُت" َظا باليؿبت لٟئت ؤؾباب ٖؿغ ال٣غاءة .والبىىص
الخالُت" :بٖا٢ت ،ؤزُاء هدىٍت ،نغُٞت ،بمالثُت ،زإزإة ،ايُغاب في الىُ "٤باليؿبت لٟئت مٟهىم ٖؿغ ال٣غاءة
وؤٖغايها .ؤما باليؿبت للمأٞ ٫خخدضص في الٗىهغ "ًخدؿً اإلاك٩ل بخضزل ألاَل"َ ،ظٍ الٗىانغ ؤ٢ل اؾخ٣غاعا في
جمشالث اإلاٗلمحن ٞهي ًم ً٨ؤن جخٛحر بخٛحر ْغو ٝؤٞغاص الُٗىت في ٖال٢تهم بمىيىٕ ٖؿغ ال٣غاءة.
ت -الٗىانغ اإلاخىاكًت (ؤو اإلاغفىيت):
ب٣ي زالزت ٖىانغ مً بىىص الاؾخماعة الخمُحزًت" البرامج اإلا٨شٟتً ،خدؿً الخلمُظ بخ٣ضم اإلاغاخل الٗمغٍت وبخضزالث
جغبىٍت  ،الاٖخماص ٖلى الخاؾىب َى الؿبب" وهي التي جم ازخُاعَا يمً البىىص التي ال جمحز ٖؿغ ال٣غاءة ؤو ألا٢ل
ؤَمُت باليؿبت ألٞغاص الُٗىت هىضر ٖىهغًٍ منها في الك٩ل (.)3

َظا الك٩ل ًىحي بإن َىا ٥بم٩اهُت وظىص مجمىٖخحن ٞغُٖخحن جدىا ٌ٢في هٓغتها لهظٍ الٗىانغ٦ .ما ًم ً٨ؤن حؿمى
الٗىانغ اإلاغٞىيت في خالت وظىص ٖضص ٦بحر مً ألاٞغاص ًسخاعوجها ٖلى ؤجها ؤ٢ل ؤَمُت ٦ما في َظٍ ألامشلت والٗىانغ هي:
" ًخدؿً اإلاك٩ل بخضزالث جغبىٍت ً/خدؿً الخلمُظ بخ٣ضم اإلاغاخل الٗمغٍت /الاٖخماص ٖلى الخاؾىب َى الؿبب/
ّ
البرامج اإلا٨شٟت ،وَظا ً٣لل مً ؤَمُت َظٍ الٗىانغ في هٓغ ؤٞغاص الُٗىت.
 -6جدلُل ومىاككت الىخاثج:
ًم ً٨ؤن هلمـ مً زال ٫الىخاثج الؿاب٣ت بإن اإلاٗلمحن لهم هٓغة ٖامت لٗؿغ ال٣غاءة وج٣خهغ ٖلى "نٗىبت في
ال٣غاءة" و" السلِ بحن الخغو ٝوٖضم ٞهمها" وهي الٗىانغ التي ْهغث في الىىاة اإلاغ٦ؼٍت والتي حٗخبر اإلاٟهىم ألاؾاسخي
للخمشلَ ،ظًً الٗىهغًٍ ألا٦ثر زباجا واؾخ٣غاعا في الخمشل وألانٗب حُٛحراٞ ،ةطا حٛحرث حٛحر مىيىٕ الخمشل ،وبهظا
ًم ً٨ال٣ى ٫ؤن مٟهىم ٖؿغ ال٣غاءة ٖلى َظا الىدى ًبرػ الظا٦غة الجماُٖت للمٗلمحن وهي جمشل هٓامهم اإلاٗغفي هدى
مىيىٕ البدض" ٖؿغ ال٣غاءة" .هالخٔ ؤن حٗغٍَ ٠ظا الايُغاب ٖلى َظا الىدى ( :السلِ بحن الخغوٖ ٝضم ٞهمها
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ونٗىبت في ال٣غاءة) َى حٗغٍ ٠ؾُخي ٌٗبر ًٖ مٗغٞت ؾاطظت ًم ً٨ألي مٗلم مهما ٧اهذ زبرجه بؿُُت ؤن ٌٗغٞها
ٖلى َظا الىدى.
٦ما ًم٢ ً٨غاءة الىخاثج مً زالٖ ٫ىانغ الىٓام اإلادُُي والتي حٗبر ًٖ السهاثو الشاهىٍت إلاىيىٕ الخمشل لَ ً٨ظا
ال ٌٗجي ؤجها ؤ٢ل ؤَمُت ٞهي جدضص في الىا ٘٢اججاَاث وؾلى٧اث اإلاٗلمحن اججاٍ ٖؿغ ال٣غاءة و٦ظل ٪مماعؾاتهم خُض
جمشلذ في"الشجل،السى ،ٝاوٗضام الغٚبت ،مكا٧ل اظخماُٖت (٦ما ْهغ في صعاؾت وػاعة التربُت الىَىُت والخٗلُم الٗالي
 2007التي وظضث ؤن اإلاٗلمحن ًغظٗىن الؿبب للمدُِ) ؤًًا مكا٧ل في الؿم٘ والىٓغ ،واهسٟاى
والبدض الٟغوؿُت
في مؿخىي الظ٧اء" وهالخٔ ؤن َظٍ ٧لها ؤؾباب ال ٖال٢ت لها بٗؿغ ال٣غاءة ،ألن مً قغوٍ حصسُو َظا الايُغاب
ؤن جىظض مك٨الث في ال٣غاءة جٓهغ ٖىض ألاَٟا ٫طو مؿخىي ط٧اء مخىؾِ ؤو ٞى ١اإلاخىؾِ ،بضون ؤي مكا٧ل خؿُت،
بهغٍت ،ؤو ؾمُٗت ،بضون ايُغاباث هٟؿُت خاصة ،والظًً ًدٓىن بخمضعؽ ٖاصي َ .ىا ِ٣ٞ ٥ؤعبٗت مٗلمحن
ازخاعوا ألاؾباب الجُيُت ،الٗهبُت ،والبُىلىظُت ،باليؿبت لٟئت ؤؾباب ٖؿغ ال٣غاءةُٞ .ما ًخٗل ٤بٟئت اإلاٟهىم ْهغ
يمً ٖىانغ الىٓام اإلادُُي مهُلر "ؤلاٖا٢ت" و "الشإزإة" وَظا ؤًًا ٌكحر بلى ٖضم مٗغٞت اإلاٗلمحن لخ٣ُ٣ت ٖؿغ
 )2010بؤن اٚلب اإلاٗلمحن ٌٗغٞىن ما هي الهٗىباث
ال٣غاءةَ ،ظا ٌكبه ما جىنلذ بلُه صعاؾت ( Sandrine Descombes
التي ًىاظهها اإلاٗؿغ ٢غاثُا مً زال ٫مٓاَغَا ول٨نهم ال ٌٗغٞىن الؿبب وعاء َظٍ ؤلاٖا٢ت.
٦ما هجض يمً ٖىانغ الىٓام اإلادُُي ما ٌكحر بلى مٓاَغ َظا الايُغاب وهي " :ؤزُاء هدىٍت ،نغُٞت ،بمالثُت،
وايُغاب في الىَُ "٤ظٍ ألامىع ًم ً٨للمٗلمحن مالخٓتها ؤزىاء الخُُ٣م الغوجُجي وٚحر الغؾمي ل٣غاءة الخالمُظ .ؤما
باليؿبت للمأٞ ٫خخدضص يمً هٟـ الىٓام في الٗىهغ "ًخدؿً اإلاك٩ل بخضزل ألاَل" ٞدحن حؿخمغ ٖؿغ ال٣غاءة
ومكا٧لها م٘ الٟغص ،وما ج٣ضمه الخضزالث الٗالظُت الخٗلُمُت َى الخ ٠ُ٨م٘ الىي٘ وحٗىٌٍ ما ال ً٣ضع ٖلُه بما
ًمل ٪مً ه٣اٍ ٢ىة.
ٖىانغ الىٓام اإلادُُي الؿاب٣ت حٗمل ٦ىٓام صٞاعي لخمشالث اإلاٗلمحن لٗؿغ ال٣غاءة ول٨نها ؤ٢ل اؾخ٣غاعا مً ٖىانغ
الىىاة اإلاغ٦ؼٍت وبظلٞ ٪اهه ًم ً٨ؤن جخٛحر بخٛحر ْغو ٝؤٞغاص الُٗىت (ج٩ىًٍ اإلاٗلمحن ،اخخ٩ا٦هم م٘ مخسههحن في
مجا ٫ايُغاباث الخٗلم ،مُالٗت خى ٫اإلاىيىٕ ؤو جضزالث ؤزغي) صون اإلاؿاؽ بالىىاة اإلاغ٦ؼٍت .مً َظا الخدلُل
هٟهم ما هي اإلاماعؾاث التي ً٣ىم بها اإلاٗلمىن اججاٍ َظا ؤلايغابٞ ،هم ًغظٗىن ؤؾبابها للٗىامل الٗ٣لُت ،الىٟؿُت،
الاظخماُٖت ،وٍيخٓغون مً ألاَل الخضزل وبالخالي ال ًم٨ىىا ؤن هيخٓغ ؤي جضزل مىاؾب مً ظهتهم ما صامذ مٗغٞتهم
بهظا الايُغاب مدضوصة .و٢ض صٖذ ال٨شحر مً الضعاؾاث بلى يغوعة الخضعٍب الظي ًدخاظه اإلاٗلمىن في َظا اإلاجا٫
.)2005
٦ضعاؾت ( Valerie Depauw
مً ظهت ؤزغي َىاٖ ٥ىانغ مغٞىيت مً َغ ٝاٚلب ؤٞغاص الُٗىت وهي " ًخدؿً اإلاك٩ل بخضزالث جغبىٍت و"ًخدؿً
الخلمُظ بخ٣ضم اإلاغاخل الٗمغٍت" ،الاٖخماص ٖلى الخاؾىب َى الؿبب" و"البرامج اإلا٨شٟت" َىا هالخٔ بٌٗ الىعي ُٞما
Brin, F et al (2004): dictionnaire d'orthophonie 2eme édition . france. P80.
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ًخٗل ٤باإلاأ ٫ؤي ؤن زبرتهم ظٗلتهم ًضع٧ىن ؤن َظٍ اإلاك٩لت مؿخمغة م٘ الُٟل ،ول ً٨مً ظهت ؤزغي ٌؿدبٗضون ؤي
جدؿً بالخضزالث التربىٍت وهدً ه٣غؤ َظا بإهه َى هىٕ مً الخملو مً مؿاولُتهم اججاٍ َظٍ الخاالث.
ما ًم٢ ً٨ىله في ألازحر ؤن اإلاٗلمحن لِـ لضحهم مٗغٞت ٖلمُت ؤو ٖملُت بايُغاب ٖؿغ ال٣غاءة ،وٖلى الغٚم مً
ؤجهم ٢ضمىا بٌٗ ؤلاظاباث طاث الهلت باإلاىيىٕ ول٨نها جب٣ى ؾُدُت وٚحر مُٟضة بطا ما ؤعصها زىى الخضًض في
الخضزالث الخٗلُمُت اإلاؿاٖضة لظوي الايُغاب وهي جىدهغ في مٓاَغ الايُغاب َ .ِ٣ٞظٍ الىدُجت جخىا ٤ٞم٘ ما
 )2014والتي بُيذ ؤن
جىنلذ بلُه الضعاؾاث الؿاب٣ت هظ٦غ ٖلى ؾبُل اإلاشا ٫ال الخهغ صعاؾت ( Glinche Audrey
اإلاٗلمحن لضحهم مٗغٞت ٚامًت خى ٫ماَُت ٖؿغ ال٣غاءة ،مما ًازغ ٖلى مماعؾاتهم بمٗجى ؤن لضحهم ؤؾالُب ًىٟظوجها
ج٩ىن ؤخُاها ج٣غٍبُت٦.ما ؤن ججغبتهم ًم ً٨ؤن حؿمذ لهم بالخ ٠ُ٨بؿهىلت م٘ َظٍ الخاالث.
زاجمت:
مً زال ٫ؤلاخهاء الظي ٌكحر بلى ؤن ٖؿغ ال٣غاءة ًىدكغ بيؿبتً %10هبذ ألامغ مضٖاة للبدض ،وزهىنا
باليؿبت للٟئت التي جغبُها ٖال٢ت مباقغة بهظٍ الخاالث ؤي اإلاٗلمحن ،طل ٪ؤهىا – اإلادُِ ٖامت وألاؾغة زانت – ؤو ٫مً
هلىم ٖىض ٞكل الخلمُظ هلىم تهاون اإلاٗلم ؤو بَما ٫الخلمُظٚ ،حر ؤن الخ٣ُ٣ت في ٖؿغ ال٣غاءة جبحن ؤن ال ألاو ٫متهاون
وال الشاوي مهمل .وألظل الخضزل اإلاىاؾب م٘ خاالث ٖؿغ ال٣غاءة وظب ج٩ىًٍ اإلاٗلمحن في َظا اإلاجاٖ ٫لى ألا٢ل مً
اظل جٟهم الخاالث وجىظيهها للمسخهحن ،ألن َظا ؾىً ٝازغ ٖلى جُُ٣م وج٣ىٍم َظٍ الخاالث ،لهظا الؿبب ؤظغٍىا
َظٍ الضعاؾت التي جىنلىا في جهاًتها بلى وظىص مٗغٞت ٖامت وؾُدُت بل وٚامًت لضي ٞئت اإلاٗلمحن خى ٫مٟهىم َظا
الايُغاب ،وظهل جام بإؾبابه وهٓغة زالُت مً اإلاؿاولُت ُٞما ًخٗل ٤بمؿخ٣بل اإلاٗؿغ ٢غاثُا .ؤما الهض ٝألاؾمى
وعاء َظٍ الضعاؾت َى جإؾِـ ٢اٖضة مٗغُٞت ٖلمُت لىُالب مً زاللها بًغوعة بزًإ ٧ل اإلاٗلمحن واإلاضعؾحن في
اإلاغاخل ألاولى لخ٩ىًٍ مخسهو خى ٫ايُغاباث الخٗلم ّ
هدؿً به خُاة الُٟل الظي ٌٗاوي مً اإلاك٩ل وهغقى بىُْٟت
اإلاٗلم ،ولخَ ً٨ظٍ آزغ جىنُت هسخم بها بدشىا َظا.
كاثمت اإلاغاظ٘:
":)2006مؿخىي مٗغفت الهفىف الٗاصًت بالهٗىباث الخٗلمُت وؤزغ بغهامج لخُىٍغٍ في
 - 1ظما ٫السُُب (
اللىاٖاث الخضعَؿُت لهاالء اإلاٗلمحن " ،ألاعصن.
":)2010نٗىباث حٗلم اللغاءة والىخابت مً وظهت هٓغ مٗلمي الهف ألاوٌ
ٖ - 2لي خؿً ؤؾٗض حباًب (
 ،2011اإلاجلض ،13الٗضص.)A( 1
ألاؾاس ي" ،مجلت ظامٗت ألاػَغ بٛؼة ،ؾلؿلت الٗلىم ؤلاوؿاهُت
":)2005مضي بإلاام مٗلماث وؤزهاثُاث الغٍاى والابخضاجي بهٗىباث الخٗلم
َ - 3ال ٫ببغاَُم مدمض مؿٗض(
(الضؾلىؿُا ،اليكاٍ الؼاثض وكلت الترهحز ،الضؾياليلُا)" ،ال٩ىٍذ.
ABRIC, J.C. (1994): Pratiques sociales et représentations, presses universitaire de France. 1re édition. Paris : - 4
.PUF
5- Brin, F et al (2004): dictionnaire d'orthophonie 2eme édition . france.
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6- Flament, C. (1987). Pratiques et représentations sociales. In Philippe Bourgoin représentations sociales des

formateurs et appropriation de la formation ouverte et a distance au sein d’un Greta, université de Rouen ;
université de Lyon2 ; 2011.
7- Glinche Audrey )2014
(: La dyslexie : connaissances et pratiques des enseignants. Mémoire de Master :

Métiers de l’Enseignement de l’Education et de la Formation Spécialité Enseignement du Premier Degré.
Université Nantes. France.
8- Isabelle Barry)2001
(, Les troubles spécifiques d’acquisition du langage écrit, site de l’association

Coordination des intervenants auprès des personnes souffrant de dysfonctionnement neuropsychologique
(Coridys), France.
9- JODELET, D (1991): Les représentations sociales; phénomènes, concepts et théorie, Paris : PUF.
10- Marie Coulon(2013) : j’aide mon enfant dyslexique ; Edition Eyrolles ; Paris.
11- Mariotti, Françoise, (2003) : Tous les objets sociaux sont-ils des objets de représentations sociales ? JIRSO,

vol. 1, no1, September 2003.http://geirso.uqam.ca/livre_repres_sociales/index_livre.php
12- Mecherbet Ali, Lakhdar Azzouz(2007): La professionnalisation de l'école en Algérie ; Entre le renouveau et la

dissonance des professeurs. Congrès International d'Actualité de la Recherche en Education et en Formation AREF.
Août 2007 à Strasbourg ; 10P
13- Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. (2007).
14- Sandrine Descombes(2010): Apprentissage de l’écrit: prise en charge d’enfants dyslexiques dans un
établissement scolaire Représentations et pistes de travail ; HEP, Lausanne, France, 50p
15- The International Dyslexia Association, 12 novembre 2002. Site Internet : http: //www.interdys.org
16- Valerie Depauw(2005) : Représentation sociale de l’élève dyslexique et dysorthographique chez les

enseignants de collège.
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اإلاكىالث الؿلىهُت لضي طوي نٗىباث الخٗلم ألاواصًمُت وخاظاتهم ؤلاعقاصًت
ؤ.ؾماح بكلت/ظامٗت الخاط لخًغ،باجىت،الجؼاثغ
ملخو:
جمشلذ الضعاؾت الخالُت في اإلاكىالث الؿلىهُت لضي طوي نٗىباث الخٗلم ألاواصًمُت وخاظاتهم ؤلاعقاصًت لضي
ُٖىت مً جالمُظ الخٗلُم الابخضاجي ،خُض َضفذ بلى:
 الخٗغٖ ٝلى نٗىباث الخٗلم ألا٧اصًمُت الؿاثضة لضي جالمُظ الخٗلُم الابخضاجي. الخٗغٖ ٝلى اإلاك٨الث الؿلىُ٦ت الؿاثضة لضي طوي نٗىباث الخٗلم ألا٧اصًمُت. الخٗغٖ ٝلى الخاظاث ؤلاعقاصًت لُٗىت البدض.و٢ض جم اؾخسضام ؤصاجحن َما :اؾخبُان نٗىباث الخٗلم ألا٧اصًمُت ،و٢اثمت اإلاك٨الث الؿلىُ٦ت.
وؤؾٟغث الىخاثج ٖما ًلي:
 نٗىباث الخٗلم ألا٧اصًمُت الؿاثضة لضي ُٖىت البدض جخٗل ٤بال٨خابت والغٍايُاث وال٣غاءة. اإلاك٨الث الؿلىُ٦ت الؿاثضة لضي ُٖىت البدض جخٗل ٤ببٗضي الؿلى ٥الاوسخابي و اليكاٍ الؼاثض. جخٗل ٤الخاظاث ؤلاعقاصًت لظوي نٗىباث الخٗلم ألا٧اصًمُت بداظتهم بلى ال٨ك ٠والخٗغ ٝاإلاب٨غ ٖلى الهٗىباثلضحهم ،وخاظتهم لؼٍاصة ألالٟت م٘ اإلااصة اإلا٣غوءة ،وخاظتهم لخضُٖم اليكاٍ ال٨خابي ،وخاظتهم بلى الخم ً٨مً اإلاٟاَُم
واإلاباصت الغٍايُت.
 جخٗل ٤الخاظاث ؤلاعقاصًت في اإلاك٨الث الؿلىُ٦ت بالخاظت بلى الخضعب ٖلى الؿلى ٥الاهضماجي والؿلى ٥اإلاؿخ٣غ،والخاظت بلى الكٗىع باالهخماء ،والخاظت بلى الخسلو مً الخىجغ وال٣ل ،٤والخاظت بلى حكُ٨ل ؾلى ٥الاهدباٍ ،والخاظت
بلى الىمظظت وال٣ضوة ،والخاظت بلى اللٗب.
اليلماث اإلافخاخُت :نٗىباث الخٗلم ألا٧اصًمُت ،اإلاك٨الث الؿلىُ٦ت ،الخاظاث ؤلاعقاصًت.
 -1بقيالُت الضعاؾت:
ٌٗض مىيىٕ نٗىباث الخٗلم مً اإلاىيىٖاث الجضًضة في مجا ٫التربُت السانت التي قهضث اَخماما متزاًضا،
وجهى ٠نٗىباث الخٗلم بلى نٗىباث حٗلم هماثُت ونٗىباث حٗلم ؤ٧اصًمُت والتي حٗغ ٝبإجها ":ظملت مً الايُغاباث
في واخضة ؤو ؤ٦ثر مً الٗملُاث ألاؾاؾُت التي ًخُلبها ٞهم اللٛت اإلا٨خىبت ؤو اإلاىُى٢ت واؾخسضامها ،وجخمشل في عجؼ
101

الٗضصًً  : 18 -17ماعؽ – 2016

مغهؼ ظُل البدض الٗلمي

اإلاخٗلم ًٖ مىانلت الاؾدُٗاب والٟهم إلاا ً٣ضم بلُه مً صعوؽ " ،وٚالبا ما جهاخب َظٍ الهٗىباث بمك٨الث
ؾلىُ٦ت والتي جخٗل ٤بدكدذ الاهدباٍ ،اليكاٍ الؼاثض ،الٗؼو٢ ،لت اليكاٍ ،ه٣و الكٗىع باألمً ،الاٖخماصًت،
الاوسخابُت ،ه٣و الضاُٗٞت ،الٗضواهُت ،ال٣ل ،٤يٗ ٠الش٣ت بالظاث ،ه٣و ال٣ضعة ٖلى الخٗبحر ًٖ اإلاكاٖغ،
نٗىباث اإلاهاعاث الاظخماُٖت ،الا٦خئاب  ،وَظٍ اإلاك٨الث جسل ٤الخاظت إلعقاص َظٍ الٟئت ،طل ٪ؤن الٟغو ١الٟغصًت
ال٣اثمت بحن ألاٞغاص و٦ظا يمً الصسهُت باإلياٞت بلى جىىٕ اإلاك٨الث ًىظب جضزال َى ما وؿمُه باإلعقاص الىٟسخي
وٖلى َظا ألاؾاؽ ٞةن الخٗغٖ ٝلى نٗىباث الخٗلم ألا٧اصًمُت ألا٦ثر اهدكاعا لضي جالمُظ الخٗلُم الابخضاجي ،و٦ظا
مداولت جدضًض اإلاك٨الث الؿلىُ٦ت في بَاع اعجباَها بهظٍ الهٗىباث ًمشل مك٩لت بدشُت م٣بىلت بلى خض ٦بحر ،ومً
َظا اإلاىُل ٤وهٓغا لـ:
 ٢لت الضعاؾاث التي جىاولذ الجاهب الىٟسخي الخُٟ٨ي لضي طوي نٗىباث الخٗلم. اهدهاع الاَخمام ٖلى الخدضًض والدصسُو صون ج٣ضًم م٣ترخاث خى ٫الخضزل الٗالجي وؤلاعقاصي.ظاءث َظٍ الضعاؾت ٦مداولت للخٗغٖ ٝلى نٗىباث الخٗلم ألا٧اصًمُت وما ًغجبِ بها مً مك٨الث ؾلىُ٦ت ،و٦ىخاط
لهظٍ اإلاداولت ًىي٘ جهىع خى ٫ؤَم الخاظاث ؤلاعقاصًت لهظٍ الٟئت.
 -2حؿائالث الضعاؾت:
 ماهي نٗىباث الخٗلم ألا٧اصًمُت في ال٣غاءة وال٨خابت والغٍايُاث ألا٦ثر اهدكاعا لضي جالمُظ الخٗلُم الابخضاجي؟ ماهي اإلاك٨الث الؿلىُ٦ت الؿاثضة لضي طوي نٗىباث الخٗلم ألا٧اصًمُت مً جالمُظ الخٗلُم الابخضاجي؟ ماهي الخاظاث ؤلاعقاصًت لُٗىت البدض في نٗىباث الخٗلم ألا٧اصًمُت واإلاك٨الث الؿلىُ٦ت؟ -3الخٗغٍف ؤلاظغاجي إلاخٛحراث الضعاؾت:
 نٗىباث الخٗلم ألاواصًمُت :هي ٖضص الهٗىباث ألا٧اصًمُت في ال٣غاءة وال٨خابت والغٍايُاث ٦ما وعصث في الاؾخبُاناإلاؿخسضم.
 اإلاكىالث الؿلىهُت :هي اإلاك٨الث اإلااقغ ٖليها مً ٞبل اإلاؿخجُب ٦ما جِ٣ؿها ال٣اثمت اإلاؿخسضمت. الخاظاث ؤلاعقاصًت :هي ما ًخم جدضًضٍ بٗض الخٗغٖ ٝلى نٗىباث الخٗلم ألا٧اصًمُت واإلاك٨الث الؿلىُ٦ت وج٩ىن فينىعة بعقاصاث ج٣ضم لظوي نٗىباث الخٗلم ألا٧اصًمُت للىنى ٫بهم بلى مؿخىي م٣بى ٫مً ألاصاء اإلاضعسخي والخ٠ُ٨
 -1خًني أمحد حامد ("،) 997دراسة تحليلية للعوامل النفسية لصعوبات التعلم لدى تالميذ المرحلة االبتدائية واستخدام برنامج
جمعي/فردي للتغلب على تلك الصعوبات " ،ادلؤدتر الدويل الرابع دلركز اإلرشاد النفسي ،جامعة عٌن مشس ،اجمللد الثاين ،ديسمرب ،ص :
. 027
 -2خولة أمحد حيي (" ،)2006البرامج التربوية لألفراد ذوي الحاجات الخاصة" ،دار ادلسًنة ،عمان ،ط  ،ص ص29 -286 :
 -3أمحد زلمد الزعيب ( "،) 994اإلرشاد النفسي :نظرياتو ،اتجاىاتو ،مجاالتو" ،دار زىران ،عمان ،ص.35 :
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 -4مىهج الضعاؾت:

جم اؾخسضام اإلاىهج الىنفي ألن الباخشت اجهلذ مُضاهُا بالُٗىت وظمٗذ منها البُاهاث السانت بمخٛحراث الضعاؾت.
ُٖ -5ىت الضعاؾت:
جم الاٖخماص ٖلى ؤؾلىب الُٗىت ٚحر الٗكىاثُت ،وازخحرث الُٗىت الهضفُت ،ؤي ازخُاع الُٗىت ازخُاعا خغا مً زال٫
جىاٞغ البُاهاث الالػمت في ؤٞغاص َظٍ الُٗىت  ،واقخملذ ُٖىت الضعاؾت ٖلى 130مٟغصة ،جىػٖىا خؿب ٖامل الجيـ بلى
 40بهار و 90ط٧ىع ،وخؿب ٖامل اإلاؿخىي الضعاسخي بلى 64مً الُىع ألاو ٫و 66مً الُىع الشاوي.
 -6ؤصواث الضعاؾت:
 -1-6اؾخبُان نٗىباث الخٗلم ألاواصًمُتً :خ٩ىن مً 41نٗىبت حٗلم ؤ٧اصًمُت مىػٖت ٦ما ًلي:
 مً 1بلى :13نٗىباث ال٣غاءة (ٖ13باعة). مً 14بلى :26نٗىباث ال٨خابت (ٖ 13باعة). مً 27بلى :41نٗىباث الغٍايُاث (ٖ 15باعة).وصدر الاؾخبُان مً زال ٫خؿاب ج٨غاع ٧ل نٗىبت لضي ؤٞغاص الُٗىت.
 -2-6الخهاثو الؿُىىمترًت:
ؤ -الهضق :جم اؾخسضام الهض ١الخمُحزي بإؾلىب اإلا٣اعهت الُغُٞت وخؿبذ الضاللت ؤلاخهاثُت لُ٣مت "ث" للٟغ١
بحن مخىؾُي اإلاجمىٖخحن
اؾخبُان
نٗىباث الخٗلم
ألاواصًمُت

اإلاجمىٖاث
اإلاجمىٖت الٗلُا
اإلاجمىٖت الضهُا

الاهدغاف
اإلاُٗاعي
2.962
3.582

اإلاخىؾِ
الخؿابي
30.371
8.171

كُمت "ث"

مؿخىي الضاللت

27.854

0.01
صالت بخهاثُا

ظضوٌ عكم (ً: )1بحن كُمت "ث" لضاللت الفغق بحن مخىؾُي اإلاجمىٖخحن لضي ُٖىت الضعاؾت في الاؾخبُان.

 -1رجاء وحيد دويدري ("،)2002البحث العلمي  :أساسياتو النظرية وممارستو العملية " ،دار الفكر ادلعاصر  ،بًنوت /دار

الفكر،دمشق ،ط ،2ص.3 5:
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ب -الشباث :جم اؾخسضام ؤؾلىب الخجؼثت الىهُٟت (مٗامل الاحؿا ١الضازلي) ،بط خؿب مٗامل الاعجباٍ السُي بحن
ههٟي صعظاث ألاٞغاص الؼوجي والٟغصي بمٗاصلت بحرؾىن وصدر الُى ٫باؾخسضام مٗاصلت ؾبحرمان – بغاون.
مٗامل الشباث كبل الخصخُذ
**
0.865

مٗامل الشباث بٗض الخصخُذ
**
0.927

0.01
** صالت ٖىض
ظضوٌ عكم (ً :)2بحن كُمت مٗامل زباث الاؾخبُان ٖلى ُٖىت البدض كبل وبٗض الخصخُذ.
 -3-6كاثمت اإلاكىالث الؿلىهُت ألَفاٌ اإلاضعؾت الابخضاثُت:
ؤٖض َظٍ ال٣اثمت الؿُ٩ىلىجي الٟلؿُُجي نالح الضًً ؤبىهاَُت ،وهي جًم 6مجاالث فغُٖت:
 اليكاٍ الؼاثضٖ 16( :باعة). الؿلىن الاظخماعي اإلاىدغفٖ 16( :باعة). الٗاصاث الٛغٍبت واللؼماث الٗهبُتٖ 16( :باعة). ؾلىن الخمغص في اإلاضعؾتٖ 16( :باعة). الؿلىن الٗضواويٖ16( :باعة). الؿلىن الاوسخابيٖ 16( :باعة).وجصدر ال٣اثمت ٖلى ؤؾاؽ ؤن ل٩ل ٖباعة 4زُاعاث هي :قضًضة ،مخىؾُت ،يُٟٗت ،ال جىظض ،وج٣ابل ٖلى الترجِب
بالضعظاث ،3،2،1،0ججم٘ في النهاًت صعظاث ٧ل ٖباعة للخهىٖ ٫لى الضعظت ال٩لُت للمجا ٫الٟغعي وججم٘ صعظاث ٧ل
مجاٞ ٫غعي للخهىٖ ٫لى الضعظت ال٩لُت لل٣اثمت.
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 -4-6الخهاثو الؿُىىمترًت:

ؤ -الهضق :جم اؾخسضام الهض ١الخمُحزي بإؾلىب اإلا٣اعهت الُغُٞت وخؿبذ الضاللت ؤلاخهاثُت لُ٣مت "ث" للٟغ١
بحن مخىؾُي اإلاجمىٖخحن
اإلاجمىٖت الضهُا
اإلاجمىٖت الٗلُا
الُٗىت
الاهدغاف اإلاُٗاعياإلاخىؾِ الاهدغاف اإلاُٗاعي
اإلاخىؾِ الخؿابي
ألابٗاص
الخؿابي
2.058
2.857
5.778
30.875
اليكاٍ الؼاثض
2.138
2.342
5.928
26.657
الؿلىن الاظخماعي اإلاىدغف
1.456
1.714
5.586
22.285
الٗاصاث الٛغٍبت واللؼماث الٗهبُت
1.682
2.028
6.979
24.371
ؾلىن الخمغص في اإلاضعؾت
0.826
0.657
7.582
26.124
الؿلىن الٗضواوي
2.629
3.657
6.460
32.457
الؿلىن الاوسخابي
9.139
28.571 30.663
137.257
الضعظت اليلُت

كُمت"ث"مؿخىي الضاللت

26.641
22.513
20.778
18.150
19.477
24.080
19.807

0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

ظضوٌ عكم (ً:)3بحن كُمت "ث"لضاللت الفغق بحن مخىؾُاث اإلاجمىٖخحن الٗلُا والضهُا في ألابٗاص الفغُٖت والضعظت
اليلُت ٖلى اللاثمت.
ب -الشباث :جم اؾخسضام ؤؾلىب الخجؼثت الىهُٟت (مٗامل الاحؿا ١الضازلي)‘ بط خؿب مٗامل الاعجباٍ السُي بحن
ههٟي صعظاث ألاٞغاص الؼوجي والٟغصي بمٗاصلت بحرؾىن وصدر الُى ٫باؾخسضام مٗاصلت ؾبحرمان – بغاون.
ألابٗاص

مٗامل الشباث

كبل الخصخُذ

بٗض الخصخُذ

اليكاٍ الؼاثض

0.853

**

0.920

**

الؿلىن الاظخماعي اإلاىدغف

0.849

**

0.918

**

الٗاصاث الٛغٍبت واللؼماث الٗهبُت

0.743

**

0.852

**

ؾلىن الخمغص في اإلاضعؾت

0.825

**

0.904

**

الؿلىن الٗضواوي

0.887

**

0.940

**

الؿلىن الاوسخابي

0.873

**

0.932

**

الضعظت اليلُت

0.950

**

0.974

**

0.01
** صالت ٖىض
ظضوٌ عكم(ً:)4بحن كُمت مٗامل زباث ألابٗاص الؿخت والضعظت اليلُت لللاثمت ٖلى الُٗىت اليلُت للبدض كبل وبٗض
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الخصخُذ.
ٖ -7غى الىخاثج:

ٖ -1-7غى الىخاثج الخانت بالؿااٌ ألاوٌ" :ماهي نٗىباث الخٗلم ألا٧اصًمُت في ال٣غاءة وال٨خابت والغٍايُاث ألا٦ثر
اهدكاعا لضي جالمُظ الخٗلُم الابخضاجي"؟
لئلظابت ٖلى َظا الؿاا ٫جم الاٖخماص ٖلى جغجِب ج٨غاعث 10نٗىباث طاث الخ٨غاع ألاٖلى لُٗىت البدض والىخاثج
مىضخت في الجضو ٫آلاحي:
الهٗىبت
ال ًخٗغف بؿهىلت ٖلى اليلمت ؤزىاء اللغاءة الجهغٍت
ًىخب بسِ عصيء
ًدخاط بلى وكذ َىٍل إلهماٌ الٗمل الىخابي
ًخٗب ٖىضما ًلغؤ فلغة واملت مً الىو
ًهٗب ٖلُه الؿحر في ٖضة زُىاث مدؿلؿلت يمً الُغٍلت
ًهٗب ٖلُه جغجِب ألاٖضاص اإلاغهبت
ًجض نٗىبت في عؾم ألاقياٌ الهىضؾُت
ًيس ى هخابت ولماث ٖىضما جملي ٖلُه
ال ًىخب اليلماث طاث الخغوف الىشحرة بكيل ؾلُم
ًهٗب ٖلُه بظغاء الٗملُاث الخؿابُت والجم٘ والُغح والًغب واللؿمت.

جىغاعَا
92
88
87
82
81
80
80
79
77
77

جغجُبها
1
2
3
4
5
6
6
7
8
8

ظضوٌ عكم(ً:)05ىضر جغجِب الهٗىباث لضي ُٖىت البدض وطلً خؿب حجم جىغاعَا.
ًدبحن مً زال ٫الجضو ٫ؤن نٗىباث الخٗلم ألا٧اصًمُت ألا٦ثر اهدكاعا جخٗل 4 ٤منها بال٨خابت و 4بالغٍايُاث و2
بال٣غاءة.
ٖ -2-7غى الىخاثج الخانت بالؿااٌ الشاوي" :ماهي اإلاك٨الث الؿلىُ٦ت الؿاثضة لضي طوي نٗىباث الخٗلم
ألا٧اصًمُت مً جالمُظ الخٗلُم الابخضاجي"؟
لئلظابت ٖلى َظا الؿاا ٫جم الاٖخماص ٖلى اؾخسغاط اإلاخىؾُاث الخؿابُت للُٗىت في ألابٗاص الؿخت للمك٨الث
الؿلىُ٦ت ٞجاء جغجُبها ٦ما ًلي:
 الؿلى ٥الاوسخابي ).(16,823 اليكاٍ الؼاثض ).(15,607 الؿلى ٥الاظخماعي اإلاىدغ.(13,461) ٝ ؾلى ٥الخمغص في اإلاضعؾت ).(11,315 -الؿلى ٥الٗضواوي ).(10,769
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 -الٗاصاث الٛغٍبت واللؼماث الٗهبُت ).(10,476

ٖ -3-7غى الىخاثج الخانت بالؿااٌ الشالض" :ما هي الخاظاث ؤلاعقاصًت لُٗىت البدض في نٗىباث الخٗلم ألا٧اصًمُت
واإلاك٨الث الؿلىُ٦ت"؟.
إلاا ٧ان مً ؤَضا ٝالضعاؾت صعاؾت الخاظاث ؤلاعقاصًت بالظاث ،ؤي الخاظاث التي لم ججض بقباٖا٣ٞ ،ض جمذ صعاؾت
َظٍ الخاظاث ًٖ َغٍ ٤اإلاك٨الث والهٗىباث ٖلى اٖخباع ؤجهما جمشالن خاظاث لم حكب٘ ،والخاظت ؤلاعقاصًت ٖلى
َظا ألاؾاؽ ج٣ابل ٖاصة بما ٌؿمى السضمت ؤلاعقاصًت.
 -1-3-7الخاظاث ؤلاعقاصًت لظوي نٗىباث الخٗلم ألاواصًمُت :وٍخم في َظا الجاهب اؾخسالم الخاظاث ؤلاعقاصًت في
نٗىباث الخٗلم ألا٧اصًمُت لُٗىت البدض اٖخماصا ٖلى ؤٖلى ج٨غاع للهٗىباث الٗكغ الىاعصة في الؿاا ٫ألاو.٫
ؤ -الخاظت بلى الىكف والخٗغف اإلابىغ ٖلى نٗىباث الخٗلم ألاواصًمُت:
ولهظٍ الخاظت مبرعاث ٦شحرة منها:
 ٖضم الاَخمام بال٨ك ٠اإلاب٨غ ًٖ طوي نٗىباث الخٗلم ًهيء ألاؾباب لىمى َاالء الخالمُظ جدذ ي ِٛؤلاخباَاثاإلاؿخمغة والخىجغاث الىٟؿُت.
 بن السهاثو الؿلىُ٦ت لظوي نٗىباث الخٗلم واإلاك٨الث اإلاغجبُت بها ٢ابلت للخدضًض والخمُحز. بن اإلاٗلم َى ؤ٦ثر ألاشسام وُٖا باإلآاَغ الؿلىُ٦ت التي جغجبِ بظوي نٗىباث الخٗلم مً خُض الخ٨غاع واإلاضةوالضعظت واإلاهضع.
ب -الخاظت بلى ػٍاصة ألالفت م٘ اإلااصة اإلالغوءة :وجخجلى َظٍ الخاظت مً زال ٫الهٗىباث الاجُت:
 ال ًخٗغف بؿهىلت ٖلى اليلمت ؤزىاء اللغاءة الجهغٍتً :م ً٨للمٗلم اؾخٛال ٫اإلاضازل الاجُت لخ٣ىٍت اإلاٟغصاثاللٛىٍت لضي جالمُظٍ ومنها:
 اإلاؼاوظت بحن الهىث والخغ ٝاإلا٨خىب الظي ًدك٩ل هُ٣ه مً زال ٫مىٗ٢ه في ال٩لمت مىيىٕ ال٣غاءة. ج٨غاع مٗالجت ألانىاث ؤو ج٨غاع السبرة بها ًاصي بلى اعجٟإ ٟ٦اءة الخٗغٖ ٝلى ال٩لماث والخضًض وجدؿحن اإلاهاعاثاللٛىٍت.
 اؾخسضام الضالالث مً زال ٫اإلاٗجى ؤو ؾُا ١الجملت في ال٣ٟغة،بط حؿهم ال٣غاءاث الساعظُت في جىمُت َظٍ اإلال٨ت. اؾخسضام الخدلُل الترُ٦بي ؤي الخٗغٖ ٝلى ال٩لماث مً زال ٫جدلُل مٗاوي وخضاث ال٩لماث مشل :ؤصواث الخٗغٍ،٠اإلا٣اَ٘ الؼاثضة ،ظظوع ال٩لماث ،ال٩لماث اإلاكخ٣ت ،مما ٌؿهم في ػٍاصة الغنُض اللٛىي.
وٍم ً٨للمٗلم اؾخٗما ٫وؾاثل بًًاخُت ،وطل ٪اؾدىاصا بلى ؤن الىؾاثِ الخؿُت جدباًً في ٟ٦اءتها اليؿبُت صازل
الٟغص الىاخض مما ًٟغى ٖلُه جًُٟال خؿُا ؤو مٗغُٞا ألي منها في اؾخ٣با ٫اإلاٗلىماث،وٖلُه جىَُْ ٠ظٍ الىؾاثل
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بما ًٟٗل الىؾاثِ ٧لها وٍ٨مل ؤصواعَا .

 ًخٗب ٖىضما ًلغؤ فلغة واملت مً الىوً :دخاط الخلمُظ َىا بلى ػٍاصة ؤلٟخه م٘ اإلااصة اإلا٣غوءة ،وٍم ً٨للمٗلم الُ٣امبظل ٪مً زال ٫السُىاث آلاجُت:
 بُٖاء ؤو جسُحر الخلمُظ بحن مجمىٖت مً ال٣هو الهاصٞت والجظابت وج٩لُٟه ب٣غاءتها زم ٢غاءة ملسو ٖنها ظهغٍا فيال٣ؿم ،وحؿخٛل هُ٣ت اإلاىاٞؿت البىاءة بحن الخالمُظ وج٣ضًم الخٗؼٍؼ اإلاالثم إلاُىالتهم.
 ًغاعى مبضؤ الخضعط في ج٩لُ ٠الخلمُظ باألوكُت الالنُٟت الضاٖمت لجىاهب ٢هىعٍ ،م٘ الخغم ٖلى ج٣ضًم الضٖمألاؾغي بهىعة بىاءة.
 ًم ً٨اؾخٛال ٫مبضؤ الخٗمُم والاهخ٣ا ٫بالخلمُظ مً ٢غاءة ال٣هو بلى ٢غاءة اإلاجالث وال٨خب،وبالخالي جُىٍغ مل٨تال٣غاءة لضًه بجاهبيها (الخٗغٖ ٝلى ال٩لماث ،الٟهم ال٣غاجي).
ط -الخاظت بلى جضُٖم اليكاٍ الىخابي :وجخجلى َظٍ الخاظت مً زال ٫الهٗىباث الاجُت:
 ًىخب بسِ عصيءً :م ً٨للمٗلم الُ٣ام بما ًلي:* ؤوكُت الؿبىعة الُباقحرًت :جؼوٍض الؿبىعة بالضواثغ والسُىٍ وألاق٩ا ٫الٗضصًت والهىضؾُت بسِ ٦بحر ًمً٨
الخلمُظ مً الخأػع الخسخي الخغ٧ي.
* جىفحر مىاص ؤزغي إلاماعؾت الخغواث الضكُلت للىخابتً :م ً٨اؾخٛال ٫العجحن ،الهلها ٫إل٦ؿاب الخلمُظ اإلاهاعاث
والخغ٧اث الض٣ُ٢ت لل٨خابت.
* ؤلاقغاف ٖلى ظلؿت الخلمُظ :مما ًدُذ له التهُا الخام واإلاغٍذ إلاماعؾت وكاٍ ال٨خابت.
* َغٍلت مؿً الللم :والتي حؿاٖض الخلمُظ ٖلى الخد٨م في خغ٧اث ًضٍ بؿالؾت.
* ويُٗت الىغاؽ :والتي حؿاَم ؤًًا في التزام الخلمُظ باإلاىاػاة بحن ويُٗت ظلىؾه والخُ٣ض بكغوٍ ال٨خابت.
* اؾخسضام كىالب بالؾدُىُتً :مٖ ً٨مل ٢ىالب بالؾدُُ٨ت جشبذ ويُٗتها بالك٩ل الظي ًجٗل الخلمُظ ٢اصعا ٖلى
جدؿؿها.
* الىعق اإلاسُِ :والظي مً زالله ًخضعب الخلمُظ ٖلى مغاٖاة ٢ىاٖض ٦خابت الخغو ٝوألاع٢ام ،بط ًم ً٨ؤن ج٩ىن
زُىٍ اإلاؿاٞاث بلىن ؤخمغ وزُىٍ ال٨خابت بلىن ؤزًغ مشال.
* جضعَـ هخابت الخغوف بدؿب صعظت نٗىبتها :وٍخم مغاٖاة صعظت نٗىبت جهىٍغ الخغٞ ٝغاُٚا.
 1فتحي مصطفى الزيات ("،) 998صعوبات التعلم  :األسس النظرية والتشخيصية والعالجية "،سلسلة علم النفس ادلعريف ،دار النشر
للجامعات ،ادلنصورة ،اجلزء الرابع ،ط  ،ص ص.475 -2 3 :
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* اؾخسضام الضالالث اللفُٓت اإلاىُىكت :وطل ٪مً زال ٫قغح اججاَاث ج٩ىًٍ الخغو ٝمشل( :مً ؤٖلى بلى ؤؾٟل) ؤو
(صاثغٍا) ،م٘ ٖضم حكخِذ اهدباٍ الخلمُظ بخٗلُماث مؿخًُٟت جهغٞه ًٖ اإلاهمت ألانلُت.
 ًدخاط بلى وكذ َىٍل إلهماٌ الٗمل الىخابيَ :ظٍ الهٗىبت حٗ٨ـ الخبرم مً ؤهىإ اليكاٍ التي جدخاط بلىاؾخٛغا ١واهدباٍ للخٟانُل الض٣ُ٢ت ،وج٣ضم الخٛظًت الغاظٗت جبٗا للسُىاث الاجُت:
 بُٖاء الخلمُظ ٢اثمت ب٩ل الخغو ٝألابجضًت إلاٗغٞت الخغو ٝالتي ٌٗغٞها مً التي ال ٌٗغٞها. بُٖاء الخلمُظ ٧لماث بؿُُت ل٨خابتها م٘ الخضعط في ٖضص ألاخغ ٝاإلا٩ىهت لها. بُٖاء الخلمُظ مجمىٖت نىع ألخضار ٢هت والُلب مىه ؾغص َظٍ ألاخضار مكاٞهت زم ٦خابت م٘ الخٗؼٍؼ ؤلاًجابيلٗاملي الخٟهُل والؼمً.
 حؿمُ٘ قغٍِ ؤهاقُض للخلمُظ والُلب مىه ٦خابت اإلا٣اَ٘ التي حعجبه مً ألاوكىصة. ظٗل ال٨خابت مخٗت مً زال ٫جىُْ ٠ألاناب٘ في خض طاتها لل٨خابت باؾخسضام ؤلىان جغابُت مخىىٖت ،وطل ٪مً زال٫الىمظظت والخ٣ىٍم ،وٍخم مغاٖاة ٖاملي الخ٨غاع والى٢ذ.
 ًيس ى هخابت ولماث ٖىضما جملي ٖلُه :بن ج٣ضًم السضمت ؤلاعقاصًت لهظٍ الهٗىبت ٌؿخضعي وظىص وكاٍ حٗاووي بحناإلاٗلم وألاؾغة مبجي ٖلى اجٟا ١مؿبٖ ٤لى ُُٟ٦ت مؿاع اإلاخابٗت ،وجغاعى الى٣اٍ ألاجُت:
* ُ٢ام الٟغص اإلا٩ل ٠مً ألاؾغة بخهجئت الىاظب اإلاُلىب.
* الاهخ٣ا ٫الخضعٍجي في الخهجئت م٘ ججاَل الى٢ذ وجضُٖم الاؾخجابت الصخُدت مً الخلمُظ في البضاًت ،زم التر٦حز ٖلى
الازىحن مٗا خحن الخماؽ جدؿً ألاصاء.
* مغاٖاة هبرة الهىث اإلاجؿضة للمى ٠٢اإلاهىع مً زال ٫ال٣ٟغةٞ ،هظا ًضٖم ؾلى ٥الاهدباٍ لٗىانغ ال٣ٟغة مً ٢بل
الخلمُظ.
* اخترام ٖالماث الى ٠٢مما ٌؿمذ للخلمُظ بةصعا ٥مٗجى الجملت وجضاع ٥وؿُان بخضي ال٩لماث في خا ٫ازخال٫
اإلاٗجى.
* الخغم ٖلى بًٟاء ٧ل ٧لمت خ٣ها مً الى٢ذ ؤزىاء الخل ٟٔباإلاىاػاة م٘ ٦خابتها مً َغ ٝالخلمُظ.
 ال ًىخب اليلماث طاث الخغوف الىشحرة بكيل ؾلُم :بةم٩ان اإلاٗلم اجبإ السُىاث آلاجُت:* اإلاٗجى والخل :ٟٔؤي ظٗل الخلمُظ ًىٓغ بلى ال٩لمت زم ًخل ٟٔبها ٖلى هدى صخُذ زم ٌؿخسضمها في ظملت.
 - 1فتحي مصطفى الزيات ،مرجع سابق ،ص ص.530 -528 :

 - 2عبد الستار إبراىيم وآخرون ("،) 993العالج السلوكي للطفل :أساليبو ونماذج من حاالتو" ،سلسلة عامل ادلعرفة ،اجمللس الوطين
للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت ،عدد  ، 80ديسمرب  ،ص ص. 8 - 77 :
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* الخسُل :ؤي الُلب مً الخلمُظ مكاَضة ال٩لمت زم هُ٣ها زم هُ٧ ٤ل م ُ٘٣مً م٣اَٗها زم جهجئتها قٟهُا زم
اؾخسضام ؤخض ألاناب٘ في الخدب٘ ؤو الا٢خٟاء ؾىاء في الهىاء ؤو بلمـ خغو ٝال٩لمت طاتها.
* الاؾترظإ :ؤي الُلب مً الخلمُظ الخُل٘ بلى ال٩لمت زم بٚالُٖ ١يُه ومخابٗتها طَىُا بما ٌؿمى "ٖحن الٗ٣ل" زم
جهجئتها قٟهُا،زم الُ٣ام بٟخذ الُٗىحن لحري بن ٧اهذ ٦خابتها صخُدت م٘ ج٨غاع َظٍ الٗملُت بطا ٧ان التهجي زاَئا.
* الؿُُغة والخم :ً٨ؤي الُلب مً الخلمُظ حُُٛت ال٩لمت و٦خابتها ،وبطا ٧اهذ صخُدت ً٨غع طلٖ ٪ضة مغاث ختى ًخم
خٟٓها وبج٣اجها.
ص -الخاظت بلى جمىُىه مً اإلافاَُم واإلاباصت الغٍايُت :وجخجلى َظٍ الخاظت مً زال ٫الهٗىباث آلاجُت:
 ًهٗب ٖلُه الؿحر في ٖضة زُىاث مدؿلؿلت يمً الُغٍلتً :دخاط اإلاخٗلم بلى حؿهُل ٖملُت الخٗلم مً زال٫جدلُل اإلاهاعة بلى مهماث بؿُُت وبالخالي ًخم الخٗغ ٝبلى مؿخىي ألاصاء الخالي للخلمُظ ومً زمت مً ؤًً ًم ً٨للمٗلم
ؤن ًبضؤ مٗهٞ ،مشال السُىاث اإلادؿلؿلت يمً الُغٍ٣ت حؿخضعي:
 وي٘ ظضو ٫ب٣اثمت اإلاُُٗاث. وي٘ ظضو ٫ب٣اثمت اإلاجاَُل. وي٘ ظضو ٫ب٣اثمت اإلاُالب.ٖلى اإلاٗلم جدضًض الجؼء الظي ج٨مً ُٞه الهٗىبت ،مما ًم٨ىه مً اؾخٛال ٫مبضؤي الخضعٍب واإلاماعؾت ،ؤي ج٨غاع
السبرة باإلاى ٠٢الخٗلُمي زم حٗمُم َظٍ السبرة ٖلى اإلاىا ٠٢الخٗلُمُت اإلاكابهت.
 ًهٗب ٖلُه جغجِب ألاٖضاص اإلاغهبتً :م ً٨للمٗلم َىا ؤن ٌؿخسضم اللٗب باٖخباعٍ وكاَا ظماُٖا ً٩ىن ُٞهالخلمُظ مكتر٧ا م٘ آلازغًٍ إلهجاػ بٌٗ ألاَضا ٝالٗامت.
* مشال ًبضؤ اإلاٗلم بخٗلُم الخالمُظ الخمُحز بحن ألاع٢ام وهي اإلادهىعة بحن 0و ،9وألاٖضاص وهي اإلادهىعة بحنٞ 10ما
ٞى.١
* ٌؿخٛل اإلاٗلم وكاٍ التربُت البُئُت وٍُلب مً الخالمُظ ج٩ىًٍ مجمىٖاث وظم٘ الخصخى وجؼٍحن ؤخىاى ألاشجاع
مً زال ٫جُبُ ٤الخمُحز بحن ألاع٢ام وألاٖضاص باالٖخماص ٖلى الخمُحز اللىوي.
* ًُلب اإلاٗلم مً ٧ل مجمىٖت بخهاء ٖضص الخصخى اإلادُُت بدىى الصجغة زانتها زم ًُلب منهم بظغاء اإلا٣اعهت
بحن الخهُلت النهاثُت مً خُض جغجِب ألاٖضاص اإلاخىنل بليها.
* ًم ً٨للمٗلم اؾخٛال ٫ألاقٛا ٫الُضوٍت وطل ٪مً زال ٫نىاٖت مجز ٫بإٖىاص ال٨برًذ وجلىًٍ البِذ جبٗا للىخضاث،
ؤع٢امٖ ،كغاث ،مئاث.
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بن َظا الاخخ٩ا ٥اإلاباقغ بالسبرة ًم ً٨الخلمُظ مً ج٩ىًٍ مٟهىم الٗضص وٍبرػ الٗال٢ت بحن ألاٖضاص اإلاخىالُت وَظا ًمهض
إلج٣ان مهاعة الجم٘ ،الُغح ،ال٣ؿمت ،الًغب.
 ًجض نٗىبت في عؾم ألاقياٌ الهىضؾُتً :م ً٨للمٗلم اؾخسضام ج٣ىُت الهىعة الظَىُت،ؤي حٗغٍ ٠الخلمُظ باؾمالك٩ل مً زال ٫قبيهه ٦سُىة ؤولى.
خحن ًمحز الخلمُظ بحن َظٍ ألاق٩اًُ ٫لب مىه بهجاػَا بالىمظظت واؾخسضام العجحن ،زم ًيخ٣ل به بلى اؾخسضام
ألاصواث اإلاؿاٖضة ٧اإلاؿُغة وال٩ىؽ واإلاضوع....في عؾم َظٍ ألاق٩ا ٫و٢هها بإحجام مسخلٟت زم اإلاؼاوظت بحن َظٍ
ألاق٩ا.٫
 ًهٗب ٖلُه بظغاء الٗملُاث الخؿابُت والجم٘ والُغح والًغب واللؿمت:ختى ًخم ً٨الخلمُظ مً حٗلم ألاٖضاص اإلاجغصة ال بض مً اإلاغوع بمغخلت ؤو ؤ٦ثر لالهخ٣ا ٫مً اإلادؿىؽ بلى اإلاجغصٞ ،مشال
هً٘ ؤمام الخلمُظ 10خباث ٞانىلُا وٍ٣ىم بٗضَاَ ،ظٍ الٗملُت جم٨ىه مً اؾخضزا ٫مٟهىم الٗضص (ؾمُٗا ،بهغٍا،
إلاؿُا ،خغُ٦ا) ،و٦مشا ٫ؾىدىاوٖ ٫ملُت الجم٘.
* مٟهىم بقاعة ( )+م٣ترن بالٟٗل (هًُ ٠بلى) :مشال هه ٠زالر خباث ٞانىلُا بلى ظاهب ؤعب٘ خباث ٞانىلُا
مىيىٖت ؤمام الخلمُظ م٘ الخل ٟٔالكٟهي ل٩ل ٖضص وجؼامً لٟٓت (هًُ ٠بلى) م٘ ٗٞل (اله ،)٠وج٨غاع الخلمُظ
بىٟؿه لهظٍ الٗملُت م٘ حُٛحر ألاٖضاص وبالخالي ؾُضع ٥الٗال٢ت الخ٩اٞئُت بحن (هًُ ٠بلى) و (هدهل ٖلى) وبحن ( )+و
(=).
 -2-3-7الخاظاث ؤلاعقاصًت في اإلاكىالث الؿلىهُت :وٍخم في َظا الجاهب اؾخسالم الخاظاث ؤلاعقاصًت لظوي
نٗىباث الخٗلم ألا٧اصًمُت في مك٨التهم الؿلىُ٦ت وطل ٪مما ؤقغ ٖلُه مٗلمىَم اٖخماصا ٖلى ؤٖلى مخىؾِ خؿابي
لبٗضًً ازىحن َما :الؿلى ٥الاوسخابي ،واليكاٍ الؼاثض.
ؤ -خاظت الخلمُظ بلى جضعٍبه ٖلى الؿلىن الاهضماجي والؿلىن اإلاؿخلغ :مً الًغوعي ؤن ًسُِ اإلاٗلم بمُٗت
الىالضًً لتزوٍض الخلمُظ بسبراث حُٗض بىاء ز٣خه بىٟؿه ومنها:
 ج٩لُ ٠الخلمُظ بإٖما ٫مىاؾبت في البِذ جاصي بلى ع ٘ٞمٗىىٍاجه. بقغا٦ه في وكاَاث زضمت اإلاجخم٘ اإلادلي ٧األٖما ٫الخُىُٖت وج٣ضًم زضماث للمدخاظحن. بقغا٦ه في وكاَاث الٟغ ١ال٨كُٟت ؤو الىىاصي م٘ ألازظ بٗحن الاٖخباع لخجاوـ اإلاجمىٖت و٢ابلُت جد ٤ُ٣ألاَضاٝواإلاٗجى منها لضي الخلمُظ.
 - 1فتحي مصطفى الزيات ،مرجع سابق ،ص ص.532-53 :
2

 -سعيد حسين العزة ("،)2006صعوبات التعلم :المفهوم ،التشخيص ،األسباب ،أساليب التدريس واستراتيجيات العالج "،دار

الثقافة ،عمان ،األردن،ط  ،ص ص. 48- 47 :
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ب -خاظت الخلمُظ بلى قٗىعٍ باالهخماءً :م ً٨جلبُت َظٍ الخاظت مً زال ٫الاؾخٗاهت بالسُىاث آلاجُت:
 اؾخسضام ج٣ىُت نىع بًماءاث الىظىٍ وجىُْٟها في الخٟاٖالث الاظخماُٖت م٘ ألا٢غان. الخضعٍب ٖلى اؾخسضام بً٣إ الهىث وجُبُ٣اجه في مىا ٠٢الخٗامل م٘ آلازغًٍ ٖلى ازخال ٝؤصواعَم الاظخماُٖت. جضُٖم جضعٍب الخلمُظ ٖلى الخسُُِ لبٌٗ ألاوكُت الاظخماُٖت.ط -خاظت الخلمُظ بلى جسلُهه مً الخىجغ والللم :وٍم ً٨الخضزل ٖلى َظٍ الخاظت مً زال ٫السُىاث الاجُت:
 جضعٍب الخلمُظ ٖلى الاؾترزاء. جدضًض اإلاىبه الغثِسخي اإلاشحر لل٣ل.٤ جضعٍج اإلاىبهاث اإلاشحرة لل٣ل ٤مىٟ٢ا مىٟ٢ا. الُلب مً الخلمُظ وَى في خالت مً الاؾترزاء الٗمُ ٤ؤن ًخهىع هٟؿه في اإلاى ٠٢الظي ٌؿدشحر لضًه ؤ٢ل صعظت مًال٣ل ٤والخضعط به في مىا ٠٢ال٣ل ،٤م٘ ٞتراث ٞانلت.
ص -خاظت الخلمُظ بلى حكىُل ؾلىن الاهدباٍ لضًه :وٍخم الاٖخماص في طلٖ ٪لى اإلاغاخل الاجُت:
 الاؾخمغاع في الجلىؽ بهضوء لض٢اثٖ ٤ضة ،م٘ اإلاىا٢خت الؼمىُت اإلاىاؾبت للخضُٖم اللٟٓي ؤو اإلالمىؽ وػٍاصة اإلاضةالؼمىُت للجلىؽ الهاصت بالخضعٍج.
 الاؾخجابت ٖىض الىضاء م٘ مغاٖاة الخضُٖم خا ٫حك٩ل الؿلى ٥اإلاُلىب والؼٍاصة الخضعٍجُت لى٢ذ بصامت الىٓغواؾخسضام الخض البضوي ٖىض الًغوعة.
 الىٓغ بلى الصخيء ٖىض الُلب ،م٘ مغاٖاة ؤلاقاعة بلُه وج٣ضًم الخضُٖم اللٟٓي ؤو اإلااصي ٞىعالاؾخجابت م٘ اللجىء ألؾلىب الخض البضوي ٖىض الًغوعة.
 ؤصاء ٖمل مٗحن ؤو وكاٍ لٟترة مدضصة ،بط ًخم اؾخٛال ٫هجاح الخلمُظ في اإلاغاخل الؿاب٣ت والاهخ٣ا ٫به مً الخل٣يبلى الٟٗالُت ؤي اإلاؿئىلُت الظاجُت ًٖ ؤصاء وكاٍ مٗحن.
ٌ -الخاظت بلى الىمظظت واللضوة :وٍم ً٨جلبُت َظٍ الخاظت باؾخٛال ٫مد٩اث ال٣ضوة ( الدكابه في الٗمغ الؼمجي،
ظاطبُت الىمىطط ،جىا ٤ٞالُ٣م) ،بط ًمٖ ً٨غى ُٞلم ٢هحر مٗض زهُها لخٗلم اإلاهاعاث الاظخماُٖت ،وَىا حؿدشاع
لضي الخلمُظ الخاظت لئلهجاػ بخ٣ضًم ؤًٞل ما ٌؿخُُ٘ والىجاح في ؤوكُخه وجٟاٖالجه الاظخماُٖت ،والخٟىٖ ١لى
 - 1فتحي مصطفى الزيات ،مرجع سابق ،ص ص.645 -644 :
 - 2عبد الستار وآخرون ،مرجع سابق ،ص ص.93-85 :

 -3عبد الستار إبراىيم وآخرون ،مرجع سابق ،ص ص. 57 - 54 :
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آلازغًٍ.
و -الخاظت بلى اللٗبً :م ً٨جلبُت َظٍ الخاظت مً زال ٫السُىاث الاجُت:

 ٖغى الؿلى ٥اإلاُلىب حٗلمه مً زال ٫همىطط ُٞضًى او حسجُل نىحي ؤو مؿغخُت. حصجُ٘ الخلمُظ ٖلى ؤصاء الضوع. جصخُذ ألاصاء وجىظُه اهدباٍ الخلمُظ بلى ظىاهب ال٣هىع ُٞه وجضُٖم الجىاهب الصخُدت مىه. ج٨غاع ألاصاء لٛاًت ؤلاج٣ان. اإلاماعؾت الٟٗلُت لؤلصاء في مىا ٠٢خُت لخٗلم السبرة الجضًضة.كاثمت اإلاغاظ٘:
"،)1994الاعقاص الىفس ي:هٓغٍاجه ،اججاَاجه ،مجاالجه"ٖ،مان :صاع ػَغان .
 - 1الؼٖبي ،ؤ .م(،
"، )2006البرهامج التربىٍت لؤلفغاص طوي الخاظاث الخانت" ٖ،1ٍ،مان  ،صاع الؿحرة .
 - 2زىلت  ،ؤ.ي (.
"، )1997صعاؾت جدلُلُت للٗىامل الىفؿُت لهٗىباث الخٗلم لضي جالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت
 - 3زحري  ،ؤ.ح(.
واؾخسضام بغهامج ظمعي/فغصي للخٛلب ٖلى جلً الهٗىباث" ،اإلااجمغ الضولي الغاب٘ إلاغ٦ؼ ؤلاعقاص الىٟسخي :ظامٗت
ٖحن قمـ،اإلاجلض الشاوي ،صٌؿمبر.
"،)2002البدض الٗلمي :ؤؾاؾُاجه الىٓغٍت ومماعؾخه الٗملُت"، 2ٍ ،بحروث :صاع ال٨ٟغ اإلاٗانغ.
 - 4عظاء  ،و ص(.
" ،)1993الٗالط الؿلىوي للُفل :ؤؾالُبه وهماطط مً خاالجه" ،ؾلؿلت ٖالم اإلاٗغٞت ،اإلاجلـ
ٖ - 5بض ؽ ،ب (،
الىَجي للش٣اٞت والٟىىن وآلاصاب  ،ال٩ىٍذ ٖ :ضص ،180صٌؿمبر.
 "، )2006نٗىباث الخٗلم :اإلافهىم ،الدصخُو ،ألاؾباب ،ؤؾالُب الخضعَـ واؾتراجُجُاث
 - 6ؾُٗض ،ح  ،ا(،
الٗالط "ٖ ، 1ٍ ،مان ،ألاعصن  :صاع الش٣اٞت .
" ،)1998نٗىباث الخٗلم :ألاؾـ الىٓغٍت والدصخُهُت والٗالظُت"  ،1ٍ،ؾلؿلت ٖلم الىٟـ
ٞ - 7خخي ،م  ،ا(،
اإلاٗغفي  ،اإلاىهىعة  ،صاع اليكغ للجامٗاث  ،الجؼء الغاب٘ .
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الىفالت الىفؿُت و ألاعَىفىهُت لظوي ٖؿغ الىخابت مً جالمُظ الؿىت الغابٗت ابخضاجي
ص.ؾٗاص خكاوي/ظامٗت كانضي مغباح،وعكلت،الجؼاثغ ص.قهغػاص هىاع/ظامٗت كانضي مغباح،وعكلت،الجؼاثغ

ملخو :
تهضف الضعاؾت الخالُت بلى الخٗغٖ ٝلى ٗٞالُت الٟ٨الت الىٟؿُت و ألاعَٟىهُت لضي الخالمُظ الظًً ٌٗاهىن نٗىباث
حٗلم ؤ٧اصًمُت جخمشل في ٖؿغ ال٨خابت ،وطلٖ ٪لى ُٖىت مخ٩ىهت مً 06جالمُظ مخمضعؾحن بالؿىت الغابٗت ابخضاجي
ازخحروا بُغٍ٣ت ٢هضًت مً بٌٗ اإلااؾؿاث التربىٍت بمضًىت وع٢لت بالجؼاثغ.
اليلماث الضالت  :الخٟ٨ل الىٟسخي ،الخٟ٨ل ألاعَٟىويٖ ،ؿغ ال٨خابت.
ملضمت:
ًىاظه ألاولُاء ٖضصا مً اإلاك٨الث الؿلىُ٦ت والخٗلُمُت التي حُٗ ٤ؤبىاءَم ًٖ الخ ٠ُ٨الاظخماعي ؤو الضعاسخي ،ومً
بحن َظٍ اإلاك٨الث ألا٧اصًمُت نٗىبت الخٗلم ؤو بِء الخٗلم الظي ًجض الُٟل مً زالله نٗىبت في ٞهم ؤو خ ٟٔؤو
جظ٦غ ال٩لماث مما ٌؿخضعي ٦ظل ٪جضزال ٖاظال للخٟ٨ل بالُٟل ومؿاٖضة ٖلى الخ ٠ُ٨الجُض م٘ الىؾِ الضعاسخي.
 -1بقيالُت الضعاؾت:
ًبضؤ جٟاٖل الُٟل م٘ بُئخه خىالي الؿً الغابٗت مً ٖمغٍ مداوال ٞهم ال٨خاباث التي جضوع في مدُُهّ ،
٩ُٞىن في
ّ
البضاًت اٞتراياث زاَئت خى٦ ٫خابت ال٩لماثّ ،
زم جضعٍجُا ًخم ً٨وٍبضؤ ا٦دؿابه اإلاىٓم لل٨خابت في الغويت ،ؤو
ّ
وختى ًدؿجى له اؾدُٗاب هٓام ال٨خابت ًجب ٖلًه ٢بل ٧ل شخيءٞ ،هم ّ
اإلاضعؾتّ .
ؤن الغمىػ ال٨خابُت في اللٛت جمشل
ٞىهُماث (ؤنىاث) ّ
وبإجها لِؿذ مجغص عؾىماث ألق٩ا.٫
ًة
ؤوال ؤن ّ
ًٟغ ١بحن الغؾم
ٞا٦دؿاب ال٨خابت خؿب عان وملالي )ًٟ (RENE,B, MAGALY,Nغى ٖلى الُٟل
ّ
مخُىع وجضعٍجي.
وال٨خابت ،بٗض َظا الخٟغًٍ ٤بضؤ ا٦دؿابه ل٣ىاٖض ال٨خابت الظي ًإزظ مؿاع َىٍل،
وفي ا٦دؿاب ال٨خابت وُُٟ٦ت بهخاظها والخد٨م ٞيها ،ازخلٟذ مىايُ٘ ألابدار وطل ٪بازخال ٝالؿُا٢اث اإلاخضزلت في
ال٨خابتٞ ،منها التي اَخمذ الُغٍ٣ت التي ًدبٗها الخلمُظ في اهخاط ال٨خابت في ق٩ل عؾالت ،مغؾل ،ومغؾل بلُه،
.)HAYES, J, FLOWER, T,1980
 )KELLOG, R,1994و (
٦ضعاؾاث (
وخاولذ صعاؾاث ؤزغي ٞهم الُغٍ٣ت التي ٌؿترظ٘ وَٗمم ٞيها اإلاخٗلم الك٩ل ال٨خابي لل٩لماث٦ ،ما ع٦ؼث صعاؾاث
ؤزغي ٖلى الؿُا٢اث اإلاخضزلت في جدىٍل الخمشُالث ال٨خابُت ،بلى خغ٧اث ٦خابُت زُُت.
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ّ
ل ً٨عٚم ازخالٞها مً خُض الخىاو ٫بال ؤن ظمُ٘ الضعاؾاث اج٣ٟذ ٖلى ؤهىا ال وؿخُُ٘ ؤن ه٣ى ًٖ ٫الخلمُظ ،ؤو
ّ ّ
ّ
بال بطا ٦خب بهٟت آلُت ٧لماث ّ
ٌٗبر بها ًٖ شخيء ما ؤو جملى ٖلُه ،وٍظ٦غ ؤلُلحرًا ،ومىؾتي (
اإلاخٗلم بإهه حٗلم ال٨خابت
ّ ّ
بال بطا جد٨م في ّ
ٖضة
 )ALEGERIA,J,MOUSTY,P,1996ؤن اإلاخٗلم ال ٌؿخُُ٘ ؤن ًهل بلى َظٍ اإلاغخلت مً الخد٨م
مٟاَُم ٦مجمىٖت ال٣ىاٖض الًمىُت السانت بالخغو ،ٝوالتي جخٛحر خؿب َغٍ٣ت جمشُل الهىث وخؿب وُْٟخه،
ّ
ّ
وويُٗت الخغو ٝفي اإلا ،ُ٘٣والخغو ٝالؿاب٣ت ،واإلاخبىٖت .ل٢ ً٨ض ًجض اإلاخٗلم لل٨خابت نٗىباث في الخد٨م في
ّ
ال٨خابت ما ٌُٗ ٤ؾحر حٗلمه لهظٍ الٟ٨اًتُٓٞ ،هغ جباَاٍ ،وجإزغٍ في الا٦دؿاب ،ما ًجٗله مً طوي ٖؿغ ال٨خابت،
وَكخ٩ي اإلاهخمحن بالتربُت مً اهسٟاى مؿخىي جالمُظ اإلاضعؾت الابخضاثُت في ٢ضعاتهم ٖلى ٦خابت ال٩لماث وعؾمها
الصخُذ وبؿغٖت مىاؾبت.
 )Graham & Harris,1989ؤن نٗىبت ال٨خابت ٖباعة ًٖ ايُغاب في اليكاٍ السُي ؤو
وَكحر "ظغاَام وَاعَـ (
ايُغاب في همى ال٨خابت وجٓهغ ٖاصة بحن ؾً الؿابٗت والشامىت مً ٖمغ الُٟل ،بط جالخٔ حكىَاث في الخغ٦ت
ال٨خابُت وفي ؾحر السِ ونٗىبت في الغبِ وٖضم الاهخٓام في جغ ٥الٟغاٚاث بحن الخغو ٝوال٩لماث .
ًة
)1996ؤن ٦شحرا مً الهٗىباث التي جىاظه ألاَٟا ٫طوي نٗىباث الخٗلم  ،جب٣ى وجمخض
وٍظ٦غ فخخي ٖبض الغخُم (
هدُجت للخضعَـ ٚحر اإلاالثم للٛالبُت الٗٓمى مً الخالمُظ ،وؤن مً ٌٗاهىن مً نٗىبت ال٨خابت ًدخاظىن بلى
اؾتراجُجُاث جضعَؿُت حٗجى بخٗضًل الخضعَـ الٗاصي  ،لخجىب نٗىبت ال٨خابت.
بطن مً اإلاهم ؤن ًسً٘ طوي ٖؿغ ال٣غاءة لبرامج ٖالظُت ٢هض الخٟ٨ل باإلاهابحن والظي اَخمذ به الٗضًض مً
 )1988اإلاٗىىهت "مضي فاٖلُت بغهامج جضعٍبي لٗالط بٌٗ
الضعاؾاث ،ومً بحن َظٍ الضعاؾاث صعاؾت ؤخمض ٖىاص (
نٗىباث الخٗلم لضي جالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت" والتي اَخمذ بالخٗغٖ ٝلى ؤَم الهٗىباث الكاجٗت في حٗلم اللٛت
الٗغبُت ُٖىت ٢ىامها 245جلمُظ باله ٠السامـ  ،وجىنلذ الضعاؾت بلى ٖضم وظىص ٞغو ١بحن جالمُظ الُٗىت في
الؿً،والظ٧اء٦،ما ؤؾٟغث الضعاؾت ؤن % 57،96مً الخالمُظ ط ٌٗاهىن مً نٗىبت ال٨خابت مً الُٗىت وهي ؤٖلى وؿب
نٗىباث الخٗلم  ،وٍليها ال٣غاءة  ،زم الٟهم  ،والخٗبحر ٦ ،ما جم٨ىذ صعاؾت ؤخمض ٖىاص باؾخسضام البرهامج اإلا٣ترح مً
ٖالط نٗىبت ال٨خابت لضي ُٖىت البدض بٟغو ١صالت
 1ىدى مصطفى زلمد عبد الرمحن  ، 996 ،ص.9:
 2عادل توفيق حجات  ، 999 ،ص . 4
 3صالح عمًنة علي زلمد  ، 2002 ،ص.70 :
فوزية زلمدي.20 :30،- 2ىدى مصطفى زلمد عبد الرمحن . 996:40 ،
 -3ىويدا حنفي رضوان .26: 992،
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 )1992الى وظىص ٞغو ١صالت بخهاثُا بحن اإلاجمىٖخحن الًابُت والخجغٍبُت
وجىنلذ صعاؾت َىٍضا خىفي عيىان (
في الُ٣اؽ لهالر اإلاجمىٖت الخجغٍبُت وطل ٪مً زال ٫بغهامج لٗالط نٗىباث حٗلم ال٣غاءة وال٨خابت والغٍايُاث لضي
جالمُظ اله ٠الغاب٘ مً الخٗلُم ألاؾاسخي ٖلى ُٖىت جًمىذَٟ 30ال مً طوي نٗىباث الخٗلم2
 )1994يغوعة الاَخمام بخٗضًل نٗىبت ال٨خابت لضي الخالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت
وجاٍض صعاؾت عخاب ٖبض الكافي (
واإلاٗىىهت بـ " فٗالُت بغهامج ملترح لخىمُت مهاعة الخِ الٗغبي لضي جالمُظ الهف الغاب٘ الابخضاجي بالؿٗىصًت" ،
و٢ض اؾتهضٞذ الضعاؾت جدضًض اإلاهاعاث الٟغُٖت للسِ الٗغبي وألازُاء الكاجٗت لضي جالمُظ مجمىٖت الضعاؾت ومضي
بم٩ان جضعَـ بغهامج حٗلُمي م٣ترح في السِ الٗغبي اليسض  ،و٢ض ج٩ىهذ الُٗىت مً 127جلمُظ 65منهم ٦مجمىٖت
يابُت  ،و 62مجمىٖت ججغٍبُت .جىنلذ الضعاؾت بلى ؤَم اإلاهاعاث الٟغُٖت للسِ الٗغبي ومً ؤَمها  :اإلاُل والاججاٍ
اإلاىاؾب للخغو ، ٝوال٩لماث ٖلى الؿُغ ومغاٖاة الخغو ٝاإلاٛل٣ت واإلاٟخىخت في السِ اإلا٨خىب  ،والالتزام بال٨خابت
ٖلى الؿُغ ث ،وخُض اإلاؿاٞاث بحن الخغو ٝو ال٩لماث  ،ؤما باليؿبت لؤلزُاء الكاجٗت ٩ٞان ؤَمها ٖضم الالتزام
بال٨خابت ٖلى الؿُغ  ،وٖضم مغاٖاة ٧ل مً الخغو ٝاإلاٛل٣ت واإلاٟخىخت  ،وٖضم ونل الخغو ٝونال ؾلُما مً ؤماً٦
ونلها  ،م٘ ٖضم مغاٖاة الخىاؾب مً خُض ؤحجام الخغو ٝفي ال٩لمت الىاخضة .ؤما باليؿبت للبرهامج اإلا٣ترح ٣ٞض ؤزبذ
ٗٞالُت في جىمُت اإلاهاعاث الٟغُٖت3
 )2002بٗىىان "بغهامج ملترح لٗالط نٗىباث حٗلم اللغاءة والىخابت لضي جالمُظ
ؤما صعاؾت نالح ٖمحرة مدمض (
ٚغف اإلاهاصع باإلاضعؾت الابخضاثُت الخإؾِؿُت بضولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة"٣ٞ ،ض ٢امذ بخهمُم بغهامج لٗالط
نٗىباث حٗلم ال٣غاءة وال٨خابت ،جًمىذ ؤصواث الضعاؾت مهٟىٞت عا ًٞاإلالىهت،ازخباع حصسُو نٗىباث ال٣غاءة
وال٨خابت،ازخباعاث جدهُلُت في ال٣غاءة ،وال٨خابت وج٩ىهذ ُٖىت الضعاؾت مًَٟ 160ال وَٟلت  ،جم ج٣ؿُمهم ٖلى
مجمىٖخحن ألاولى ججغٍبُت وٖضصَاَٟ 40ال وَٟ 40لت مً اله ٠الشاوي الابخضاجي  ،ؤما اإلاجمىٖت الًابُت مىاْغة لها
مً خُض الٗضص  ،والىىٕ  ،والٗمغ الؼمجي  ،والظ٧اء  ،و٢ض جىنلذ الضعاؾت بلى وظىص ٞغو ١صالت بخهاثُا بحن
اإلاجمىٖت الًابُت والخجغٍبُت في ال٣غاءة وال٨خابت لهالر اإلاجمىٖت الخجغٍبُت هدُجت البرهامج الٗالجي اإلاُب.٤
بطن جا٦ض الضعاؾاث التي جم ٖغيها ؤَمُت الخٟ٨ل بٗؿحري ال٨خابت لظل ٪جىاولذ الضعاؾت الخالُت الخٗغٖ ٝلى
ٗٞالُت الٗالط الىٟسخي وألاعَىٞىوي لضي الخالمُظ الظًً ٌٗاهىن مً ٖؿغ ال٨خابت وطل ٪مً زالَ ٫غخها ؤلاق٩الُت
الخالُت :
ؤلاقيالُت الٗامت :
 ما مضي ٗٞالُت الٗالط الىٟسخي و ألاعَىٞىوي في الخس ٠ُٟمً نٗىباث اإلاخٗؿغًٍ ٦خابُا ؟
حؿائالث الضعاؾت :
ً ٫ٌ سخل ٠مؿخىي ال٨خابت ٖىض ٧ل مً مجمىٖت الُٗىت الخجغٍبُت و اإلاجمىٖت الًابُت بٗض جُبُ ٤بغهامج
الٟ٨الت الىٟؿُت ؟
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َ ل ًسخل ٠مؿخىي ال٨خابت ٖىض ٧ل مً مجمىٖت الُٗىت الخجغٍبُت و اإلاجمىٖت الًابُت بٗض جُبُ ٤بغهامج
الٟ٨الت الاعَٟىهُت ؟
 -2فغيُاث الضعاؾت:
الفغيُت الٗامت:
 هخىك٘ فٗالُت ٖالُت لبرهامج الٟ٨الت الىٟؿُت وألاعَىٞىهُت في الخس ٠ُٟمً نٗىباث ال٨خابت لضي ُٖىت
الضعاؾت مً جالمُظ الؿىت الشالشت ابخضاجي.
الفغيُاث الجؼثُت :
ً سخل ٠مؿخىي ال٨خابت ٖىض ٧ل مً مجمىٖت الُٗىت الخجغٍبُت و اإلاجمىٖت الًابُت بٗض جُبُ ٤بغهامج الٟ٨الت
الىٟؿُت.
ً سخل ٠مؿخىي ال٨خابت ٖىض ٧ل مً مجمىٖت الُٗىت الخجغٍبُت و اإلاجمىٖت الًابُت بٗض جُبُ ٤بغهامج الٟ٨الت
ألاعَىٞىهُت .
 -3ؤَمُت الضعاؾت:
ّ
 ج٨مً ؤَمُت البدض ،في مىيىٕ الضعاؾت الظي ؤولى الاَخمام بإخض نٗىباث الخٗلمٖ" ،ؿغ الىخابت الخُىعي
الفىهىلىجي" ،وطل ٪مً خُض الدصسُو والخٟ٨ل الىٟسخي و ألاعَىٞىوي.
 -4ؤَضاف الضعاؾت :تهض ٝالضعاؾت بلى:
 حصسُو اإلاخٗؿغًٍ ٦خابُا.
 ببغاػ ؤَمُت الٟ٨الت الىٟؿُت و ألاعَىٞىهُت لظوي ٖؿغ ال٨خابت  ،و٦ظا ٗٞالُت الٗالط الىٟسخي وألاعَٟىوي في
الخٟ٨ل بظوي ٖؿغ ال٨خابت.
 الخٗغ ٝفي الٟغو ١بحن اإلاجمىٖت الخجغٍبُت واإلاجمىٖت الًابُت بٗض جُبُ ٤بغهامج الٟ٨الت الىٟؿُت
وألاعَٟىهُت.
-5الخٗاعٍف ؤلاظغاثُت إلافاَُم الضعاؾت :جخمشل في:
 .1-5طوي ٖؿغ الىخابت َ :م جالمُظ الؿىت الغابٗت ابخضاجي مً ُٖىت الضعاؾت الظًً ًجضون نٗىبت لٛىٍت ٦خابُت
ّ
بمالثُت في جغمحز ال٩لماث اإلاؿمىٖت زُُاَ ،ظٍ الٟ٨اًت التي ازخبرث بمُ٣اؽ ال٨خابت ؤلامالثُت.
* ٖؿغ هخابت فىهىلىجيّ :
ًخمحز ناخبها ،بؿىء جىُْ ٠الغبِ بحن ألانىاث والخغو٨ُٞ ،ٝخب ال٩لماث اإلاىخٓمت،
مشلّ ّ :ج ّض صون اخترام ٢ىاٖض نىث-خغُٓٞ ،ٝهغ ٖؿغ ال٨خابت الٟىهىلىجي .وَى هىٕ الايُغاب اإلاؿتهض ٝفي
البرهامج الٗالجي.
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 .5-2الخىفل الىفس يَ :ى مجمىٕ السضماث الىٟؿُت التي ج٣ضم للٟغص لُخم ً٨مً الخسُُِ إلاؿخ٣بل خُاجه و٣ٞا
إلم٩اهاجه و٢ضعاجه الجؿمُت ٌكب٘ خاظاجه ومُىله بإؾلىب ًد ٤٣جهىعٍ لظاجه ،وٍخًمً مُاصًً مخٗضصة ؤؾغٍت،
شسهُت ،مهىُت  ،وَى ٖاصة حهض ٝبلى الخايغ واإلاؿخ٣بل مؿخُٟضا مً اإلااضخي و زبراجه1
والٟ٨الت الىٟؿُت في الضعاؾت الخالُت هي مجمىٕ ؤلاظغاءاث الى٢اثُت ؤو الٗالظُت التي ًخم مً زاللها التر٦حز ٖلى
الخلمُظ الظي ٌٗاوي مً ٖؿغ ال٨خابت ٢هض ٖالظه ؤو مؿاٖضجه في خل مك٩لخه سٗىبت ال٨خابت.
 .3-5الىفالت ألاعَىفىهُت :هي ّ
الخٟ٨ل بالخلمُظ اإلاهاب بااليُغاب اللٛىي ٖؿغ ال٨خابت٢ ،هض ٖالظه ،وجمُ٨ىه مً
ّ
الخد٨م في ٖملُت ال٨خابت.
 -6ؤلاَاع الىٓغي للضعاؾت :
ٖ .1-6ؿغ الىخابت :
 .1.1حٗغٍف ٖؿغ الىخابتٖ :ؿغ ال٨خابتَ ،ى ايُغاب ّ
ًمحز ا٦دؿاب ،واؾخٗما ٫اللٛت ال٨خابُت ،وَى ايُغاب
-6
ّ
صاثم ،وٖىض جُىعٍ ال هالخٔ ٞاع ١في الا٦دؿاب ،وبهما هالخٔ نٗىباث ٦بحرة مً خُض هىُٖتها ،و٦مُتها .وجب٣ى
بهخاظاث اإلاهاب في ال٣غاءة ،وال٨خابت ؤ٢ل ب٨شحر مً ؤ٢غاهه ،في هٟـ الؿً ،وبىٟـ الظ٧اء.
وهخ٩لم ًٖ ٞاع ١زماهُت ٖكغة ( )18قهغاٖ ،لى ألا٢لٞ ،خٓهغ الهٗىباث ٖىض اإلاهاب مً زال ٫الازخباعاث
الخُُ٣مُت في ال٣غاءة ،وال٨خابت ،وهي في الٛالب نٗىباث ،جازغ ٖلى اإلاهاب مً ّ
ٖضة ظىاهب :مضعؾُت ،حٗلُمُت،
هٟؿُت واظخماُٖت.
ٖؿغ ال٨خابتَ ،ى ايُغاب ّ
جُىعي ًسخل ًٖ ٠اإلا٨دؿبٞ ،هى ال ًخٗل ٤بخإزغ بؿُِ في ا٦دؿاب ال٣غاءة وال٨خابت
ّ
ّ
وبهما ًخمحز ّ
الخُىعي ًاصي بلى ؾىء جىُٓم في ؾُا ١اللٛت ال٨خابُت ،ؤهماٍ الا٦دؿاب
بخُىع ؤبُئَ ،ظا الايُغاب
،
ج٩ىن مسخلٟت ًٖ الا٦دؿاب الٗاصي.
ّ
الخٗلمّ ،
ًخمحز بايُغاب مهم ،وصاثم في ال٣ىاٖض ال٨خابُت( ،ايُغب ال٨خابت
ٗٞؿغ ال٨خابتَ ،ى ايُغاب في
الٟٗىٍت ؤو ال٨خابت ؤلامالثُت) ،وَظا ًدؿبب في ايُغاب وؿبي ،ومخىىٕ ،في ٢لب ألانىاث بلى خغو ،ٝج ُُ٘٣وخضاث
الجملت ،جُبُ ٤ال٣ىاٖض ال٨خابُت الىدىٍت والهغُٞت.
ٖؿغ ال٣غاءة في الٛالبً ،هاخبه ٖؿغ ٦خابت ،والٗ٨ـ لِـ صخُدا٣ٞ ،ض هجض ٖؿغ ٦خابت مىٗؼٖ ًٖ ٫ؿغ
ال٣غاءة.
 .2.1ؤٖغاى ٖؿغ الىخابت :جخمشل ؤٖغاى ٖؿغ ال٨خابت خؿب خىان فخخي الكُش في :
-6
-1السلِ في ال٨خابت ،بحن الخغو ٝاإلادكابهت ٞىهىلىظُا مشل :ص -ط ،ث-ص(.الىىٕ الٟىهىلىجي)
 -جودت عزت عبد اذلادي وسعيد حسىن عزة. 4 : 999،
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ٖضم الخمُحز وزلِ بحن الخغو ٝاإلادكابهت بهغٍا .مشل ،ٙ-ٕ :ث-ر ،١-ٝ ،ؽ-ف(.الىىٕ اإلاعجمي)ً_2دض ٝبٌٗ الخغو ٝمً ال٩لمت.
 ٠ًًُ-3خغٚ ،ٝحر يغوعي ،وال ٖال٢ت له بال٩لمت.
ّ -4
ٌٗىى خغ ٝفي ال٩لمت ،بدغ ٝآزغ ،مشل ٚابت جهبذ ٖابت.
لب جهبذ َال ُ
٢-5لب الخغو ٝاإلا٩ىهت لل٩لمت ،وحُٛحر مىيٗها في ال٩لمت ،مشل َاُ ٧
٨ب.
-6الدكىٍه ،ب٨خابت ٧لماث مبخضٖت ،ال ٖال٢ت لها بالىٓام اللؿاوي.
ّ
 ،)2004ؤهه ٖىض حصسُو ٖؿغ ال٨خابتً ،جب
 .3.1اإلاٗاًحر الدصخُهُت لٗؿغ الىخابت :جظ٦غ هىحـ ( ،NUYTS, E
-6
ٖؼ ٫الايُغاباث الخالُت :الخسل ٠الٗ٣لي ،الايُغاباث الخؿُت (البهغٍت ،الؿمُٗت) ،اإلاكا٧ل الاظخماُٖت الش٣اُٞت
في الخمضعؽ ،ايُغاباث هٟؿُت ؤو ٖ٣لُت ،وبناباث ّ
مسُت ٖهبُت ،بناباث خغُ٦ت2.
وجًُ ٠الباخشت هىحـ ، NUYTS, Eوجغي ّ
ؤن َىاٞ ٥اع ١زماهُت ٖكغة ( )18قهغاٖ ،لى ألا٢ل ،بحن الخلمُظ اإلاخٗؿغ
٦خابُا ،و الخلمُظ بضون ّ
حٗؿغ في ال٨خابت.
 .4.1ؤهىإ ٖؿغ الىخابتً :م ً٨جهيُٖ ٠ؿغ ال٨خابت بلى هىٖحن ؤؾاؾُحن َما:
-6
ٖ -1ؿغ هخابت مىدؿبً :خٗل ٤بةنابت ٖهبُت ،ج٩ىن ؾبب في ْهىع الٗؿغ ال٨خابي الٟىهىلىجي (الهىحي)
ؤو الٗؿغ ال٨خابي الؿُخي ( اإلاٟغصي ،ؤو اإلاعجمي):
 .1-1الٗؿغ الىخابي اإلاىدؿب الفىهىلىجي ؤو الهىحي :وٍ٣هض به ٖضم ٢ضعة الٟغصٖ ،لى جهجئت ال٩لماث ،بمٗجى ّ
ؤن
الُٟل لِـ لضًه ال٣ضعة ٖلى ؤن ً٣لب ألانىاث بلى خغو ،ٝؤو ٌؿخسضم الٗىانغ اإلاٗخمضة ٖلى الهىث ،في ج٩ىًٍ
ال٩لماث ل٩ي ًهل بلى الخهجئت الصخُدت.
 .2-1الٗؿغ الىخابي اإلاىدؿب الؿُخي (اإلافغصي ،ؤو اإلاعجمي)٩ً :ىن في َظا الىىٕ ،مك٩لت في ٦خابت ال٩لماث ٚحر
اإلاىخٓمت ،خُض ًمُل الٟغص بلى بجبإ تهجي ال٩لماث اٖخماصا ٖلى ٢ىاٖض الىُ ،٤ولِـ ٖلى التهجي الصخُذ لل٩لمت .وم٘
طل ٪ناخب َظا الىىٕ مً الهٗىبت ًم٨ىه تهجي قبه ٧لماث ،وؤزُائَم جداٖ ٔٞلى الُاب٘ الهىحي الٟىهىلىجي
الٗام لل٩لمت.
 -1حنان فتحي الشيخ،

.245 ،20

2- NUYTS, E, 2OO4, P1.
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ّ
 ،)1984بلى ؤهه باليؿبت ألٞغاص طوي ٖؿغ
وَكحر ٧ل مً الباخشان َُلمان ،و واعلخجان ( HEILMAN , WARLTGEN
ّ
ّ
ال٨خابت اإلاعجميٞ ،ةهه ً٩ىن لضحهم بناباث في ال٣كغة اإلاسُت ،حؿمى الخلُ ٠ُٟالؼاوي السلٟي ،بِىما الظًً ٌٗاهىن مً
ّ
ٖؿغ ٦خابت ٞىهىلىجيٞ ،ةهه ج٩ىن لضحهم بناباث ،في الخل ٠ُٟالخافي الٗلىي.
ٖ-2ؿغ هخابي هماجيٌ:كحر َظا الىىٕ مً الٗؿغ ال٨خابي ،بلى ّ
ؤن مؿاع التهجي الٟىهىلىجي الهىحي ،ومؿاع التهجي
السام بال٩لماث ،واللظان ًخمحزان بمى ٘٢حكغٍخي ،مؿخ٣ل ّ
ل٩ل منهما ،خُض ًم ً٨ؤن ٌٗغ ٝالٟغص ؤخضَما ،صون
آلازغ ؤزىاء الىمىُٞ ،ىمى اإلاؿاع الٟىهىلىجي ،باؾخ٣ال ٫وؿبي ًٖ ،اإلاؿاع اإلاعجمي للتهجي ،والٗ٨ـ صخُذ ،وبالخالي
ًم ً٨جهيُٖ ٠ؿغ ال٨خابت الىماثُت ،بلى هىٖحن:
ٖ .1-2ؿغ الىخابت الىماجي الفىهىلىجي :وُٞه جازغ الهٗىباثٖ ،لى ال٣ىاٖض اإلاٗخمضة ٖلى الهىث بِىما جٓل اإلاٗغٞت
السانت بال٩لماث ّ
ظُضة.
ٖ .2-2ؿغ الىخابت الىماثُت الؿُخي (معجمي)  :وفي َظا الىىٕ مً ٖؿغ ال٨خابت٩ً ،ىن اإلاؿاع الهىحي للتهجي ٢ض
جإؾـ بهىعة ّ
ظُضة ،بِىما جٓهغ الايُغاباث في اإلاؿاع اإلاعجمي الضاللي ،ؤي اإلاٗغٞت السانت بال٩لماث.
 -8ؤلاظغاءاث اإلاىهجُت للضعاؾت اإلاُضاهُت :ؤلاظغاءاث اإلاىهجُت للضعاؾت اإلاُضاهُت جمشلذ في:
ّ
الخٗغٗٞ ٝالُت
 .1-8مىهج الضعاؾت :اإلاىهج اإلاٗخمض في الضعاؾت َى اإلاىهج الخجغٍبي ،باٖخباعٍ بدشا ججغٍبُا حهض ٝبلى
الٟ٨الت الىٟؿُت و ألاعَىٞىهُتٖ ،ىض ٞئت اإلاخٗؿغًٍ ٦خابُا.
الخهمُم الخجغٍبي اإلاٗخمض في َظا البدض ،مً الىىٕ الخهمُم الخجغٍبي طي اإلاجمىٖخحن اإلاخ٩اٞئخحن بخضاَما ججغٍبُت
و ألازغي يابُت .بضاًت ،جم الُ٣اؽ ال٣بلي ٖلى اإلاجمىٖخحن (الخجغٍبُت ،والًابُت) ،بةزًاٖهما الزخباع ال٨خابت
بٗضَا حٗغيذ اإلاجمىٖت الخجغٍبُت ،للمخٛحر اإلاؿخ٣ل (البرهامج الٟ٨الت الىٟسخي وألاعَىٞىوي) ،بِىما لم جخٗغى
اإلاجمىٖت الًابُت لهّ ،
لُخم الُ٣اؽ البٗضي ،للمخٛحر الخاب٘ (ال٨خابت ؤلامالثُت ،مُ٣اؽ ج٣ضًغ الظاث) للمجمىٖخحن
و٢ىعن ُٞما بُنهما.
ُٖ .2-8ىت الضعاؾت ألاؾاؾُت:
جمشلذ ُٖىت الضعاؾت في ( )6ؾخت خاالث مً ؤنل ( )46جلمُظ وجلمُظة مخمضعؾحن بمؿخىي الغابٗت ابخضاجي
بابخضاثُتي قىحن مغظان وقىحن ٢ضوع اإلاخىاظضة بمضًىت وع٢لت بالجؼاثغً -تراوح ّ
ؾنهم ( 9ؾىىاث) وَٗاهىن مً ٖؿغ
٦خابت ٞىهىلىجي ،جم ج٣ؿُمهم بلى مجمىٖخحن ،مجمىٖت يابُت جًمىذ ( )03جالمُظ ،ومجمىٖت ججغٍبُت اخخىث
( )03جالمُظ .ازخحروا بُغٍ٣ت ٢هضًت ،مغاٖحن في طل ٪اإلاٗاًحر الدصسُهُت اليُغاب ٖؿغ ال٨خابت  ،وجمذ الضعاؾت
. 2014
-2013
زال ٫قهغي ( ظاهٟيُٟٞ -غي) مً الؿىت الضعاؾُت
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جم جهيُ ٠الخالمُظ اإلاخٗؿغًٍ ٦خابُا ،اؾدىاصا صاثما ٖلى هخاثج ازخباع ال٨خابت ؤلامالثُت ،بلى زالزت مجمىٖاث،
مجمىٖت الخالمُظ اإلاخٗؿغًٍ ٦خابُا ٞىهىلىظُا ،مجمىٖت الخالمُظ اإلاخٗؿغًٍ ٦خابُا معجمُا ،ومجمىٖت الخالمُظ طوي
الٗؿغ ال٨خابي اإلاؼصوط (معجميٞ-ىهىلىجي) ،والجضو ٫اإلاىالي ًّىضر طل: ٪
ظضوٌ عكم (ً:)01بحن جىػَ٘ الخالمُظ اإلاخٗؿغًٍ هخابُا ٖلى خؿب هىٕ ٖؿغ الىخابت ،والجيـ.-
اإلاؿخىي
الضعاس ي

الؿىت
الغابٗت

الجيـ

الظهىع
ؤلاهار

جالمُظ
طوي ٖؿغ
هخابي
فىهىلىجي
6
3
3

اليؿبت
اإلائىٍت
%

جالمُظ طوي
ٖؿغ هخابي
معجمي

اليؿبت
اإلائىٍت

%40
%50
%50

4
2
2

%26.66
%50
%50

جالمُظ طوي
ٖؿغ هخابي
مؼصوط معجمي-
ٞىهىلىجي
%33.33
5
%60
3
%40
2
اليؿبت
اإلائىٍت

اإلاجمىٕ

15
8
7

ًخىضر مً زال ٫الجضو ٫ؤٖالٍ ّ
ّ
ؤن الخالمُظ اإلاخٗؿغًٍ ٦خابُا بل ٜبظماال ( )15جلمُظ وجلمُظة ،منهم ( )06مً نى٠
 )%26.66و( )05منهم مً نى٠
ٖؿغ ٦خابت ٞىهىلىجي ،بيؿبت ( ،)%40و( )04منهم مً هىٕ ٖؿغ ٦خابت معجمي وبيؿبت (
)%33.33
ٖؿغ ٦خابت مؼصوط ،وبيؿبت (
ٖ .3-8غى الخاالث الخانت بالُٗىت الخجغٍبُت :جمشلذ الُٗىت الخجغٍبُت في:
ظضوٌ عكم (ً :)02بحن الخاالث الخانت بالُٗىت الخجغٍبُت.
الخاالث
ح
1

ح
2

ح
3

نٖ .بض اللاصع ًبل ٜمً الٗمغ زماهُت ( )9ؾىىاث ،وقهغًٍ ،وَى ًيخمي ألؾغة،
مخ٩ىهت مً ؤب وؤم ،ؤر ( ،)1وؤعبٗت ( )4ؤزىاث ،جدخل الخالت ،الغجبت السامؿت ،بحن
ؤلازىة ،ألاب مىْ ،٠وألام ال حٗمل .وحؿخسضم ألاؾغة اللٛت الٗغبُت (الٗامُت) في
البِذ .خؿب بُاهاث اإلال ٠الهخي اإلاضعسخيٖ ،بض اللاصع لم ٌٗغ ٝؾىاب ٤مغيُت.
خؿب مالخٓاث ّ
اإلاضعؽ ،الخالت "جلمُظ لضًه يٗف هبحر في ؤلامالء.
ٕ.ؤخمض ًبل ٜمً الٗمغ زماهُت ( )9ؾىىاث و ( )5ؤقهغ ،وَى ًيخمي ألؾغة مخ٩ىهت،
مً ؤب ،ؤم ،ؤزىًٍ ( ،)2وؤزخحن (ً ، )2دخل الغجبت الشالشت بحن ؤلازىة ،ألاب مٗلم ،و
ألام ال حٗملّ .
وحٗض اللٛت الٗغبُت (الٗامُت) ،اللٛت اإلاؿخسضمت في البِذ.
خؿب مُُٗاث اإلال ٠الهخي اإلاضعسخي ،الخالت لم حٗغ ٝؾىاب ٤مغيُت .وخؿب
بُاهاث اإلال ٠البُضاٚىجي ،الخالت "جلمُظ لضًه يُٗف ّ
ظضا في اللغاءة و الىخابت".
ّؤما ًٖ السهاثو الاهٟٗالُت ،والاظخماُٖت لـ ػَحرٞ ،هى ًخمخ٘ بصسهُت مغخت،
اظخماعي.
ب .نفاء  ،جب ٙ٫مً الٗمغ حؿٗت ( )09ؾىىاث )8( ،ؤقهغ ،جضعؽ في ن ٠الؿىت
الغابٗت ابخضاجي ،جيخمي ألؾغة مخ٩ىهت مً ؤم ،وؤب ،ؤر ( ، )1وؤعبٗت ( )4ؤزىاث،
عجبتها السامؿت بحن ؤلازىة .وحؿخسضم ألاؾغة اللٛت الٗغبُت (الٗامُت) في اإلاجز .٫خؿب
بُاهاث اإلال ٠الهخي ،نفاء لم حٗغ ٝؾىاب ٤مغيُت ،ومً زال ٫مُُٗاث اإلال٠
البُضاٚىجي ؤقاعث بلى ّ
ؤن الخالت " بضلذ مجهىص لىىه ٚحر وافي في الىخابت"ّ .ؤما ًٖ
السهاثو الاهٟٗالُت ،والاظخماُٖتٝ ،نفاء طاث شسهُتَ ،اصثت ،مهضبت ،ظاصة.
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ًخىضر مً زال ٫الجضو ٫ؤٖالٍّ ،
ّ
ؤن الخاالث الشالزت ال حٗاوي مً الخسل ٠الٗ٣لي ،بٗض بزباتها اإلاؿخىي الٗ٣لي الٗاصي،
جبحن ٦ظلّ ٪
مً زال ٫هخاثج ازخباع و٦ؿلغ٦ ،IIIما َا
ؤن ٧ل الخاالث ال حٗاوي الايُغاب الىُ٣ي ،بِىما هخاثج الازخباع
ال٨خابي ؤلامالجي ؤوضخذ ّجضوي مؿخىاَا.

 .3-8ؤصواث الضعاؾت :اٖخمضث الضعاؾت ٖلى مجمىٖت مً ألاصواث اؾخسضمذ بهض ٝظم٘ اإلاٗلىماث جمشلذ في:
-1ازخباع وهؿلغ : IIIو٢ض اؾخسضم الازخباع للخإ٦ض مً ٖضم بنابت الخالمُظ اإلاخٗؿغًٍ ٦خابُا ،مً الخسل ٠الٗ٣لي،
-2ازخباع هُلي فىهىلىجي :الؾدبٗاص الايُغاباث الىُُ٣تّ ،
جم جُبُ ٤ازخباع هُ٣ي ٞىهىلىجي.
-3ملُاؽ الىخابت ؤلامالثُت :لدصسُو ٖؿغ ال٨خابت ّ
جم اؾخسضام مُ٣اؽ ال٨خابت ؤلامالثُت.
 -4ازخباع عؾم الٗاثلت :للخٗغٖ ٝلى ٖال٢اث الُٟل في الىؾِ الٗاثلي والىؾِ اإلاضعسخي.
 -5ملُاؽ جلضًغ الظاث لىىبغ ؾمُض :لُ٣اؽ ج٣ضًغ الخلمُظ لظاجه.
ؤما ألاصواث اإلاؿخسضمت في الخضعٍب جمشلذ في:
 -1بغهامج الٟ٨الت ألاعَىٞىهُت السام بخُىٍغ ال٨خابت.
-2بغهامج الٟ٨الت الىٟؿُت لغ ٘ٞز٣ت الخلمُظ بظاجه و ػٍاصة ٢ضعجت ٖلى جدمل ؤلاخباٍ ومىاظهت الهٗىبـاث
 -1بغهامج الخىفل ألاعَىفىوي :بٗض جهيُ ٠الخاالثّ ،
جم ازخُاع الخاالث الشالزت ( ،)03مً بحن ( )06خاالث ٌٗاهىن مً
ٖؿغ ٦خابت ٞىهىلىجي ّ
وجم بزًاٖهم للبرهامج الٗالجي اإلاخًمً للمداوع الخالُت:
-1جمغٍىاث زانت بمٗالجت وعي اإلالاَ٘ ،وؤنىاث الخغوف (الفىهُماث) :وَى مدىع ٌُٗجى بمٗالجت ؤنىاث
ّ
بالخٗغٖ ٝليها في ال٩لمت ،جمُحزَاٖ ،ؼلها ،وجغُ٦بها .
الخغو( ٝالٟىهُماث) في ال٩لمت ،وم٣اَ٘ ال٩لمت ،وطل٪
 -2جضعٍباث زانت بترابِ (ؤنىاث-خغوف) :وَى مدىع ًخمشل في عبِ ألانىاث بالخغو ،ٝوعبِ الهىامذ
بالهىاثذ ،ج٩ىًٍ ال٩لماث ،بال٨خابت وال٣غاءة.
-1-5ؤَضاف البرهامج الٗالجي ألاعَىفىوي :حهض ٝالبرهامج بلى: -1جىظُه اهدباٍ الخلمُظ ،بلى اإلاٟهىم الهىحي ،الظي جدمله اللٛت الكٟىٍت ،وطل ٪بخمُحز ،جدلُل ،جغُ٦ب مسخل٠
الىخضاث اللؿاهُت ،اإلاخًمىت في ال٩لمت.
 -2الؿعي بلى ،جُىٍغ اإلاٗالجت الٟىهىلىظُت  ،وطل ٪بجٗل الُٟل٣ً ،ىم بمٗالجت مسخل ٠الىخضاث اللؿاهُت
الٟىهىلىظُت ،اإلاخمشلت في :اإلا ،ُ٘٣الٟىهام ،ال٣اُٞت ،ال٩لمت.
 -3ظٗل اإلاٟدىمً ،ضع ٥مسخل ٠الىخضاث اللؿاهُت ،بخ ُُ٘٣ال٩لمت بلى م٣اَ٘ ،وٞىهُماث ،وطل ٪مً زالّ ٫
الخٗغٝ
ٖليها ،جمُحزَا ،جدلُلها ،وجغُ٦بها.
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 -4اؾدشاعة اإلاٟدىم ،إلًجاص ال٩لماث اإلادكابهت ،وٚحر مدكابهت مً الىاخُت الٟىهىلىظُتّ .
وٍخم طل ،٪بخمُحز ال٩لماث،
واإلا٣اعهت ُٞما بُنها ،زم جدضًض الدكابه ّبما في الهىث ألاو ٫مً ال٩لمت ،ؤو الهىث ألازحر(ال٣اُٞت) مً ال٩لمت.
 -5ظٗل اإلاٟدىم ٌعي ،وٍضعّ ٥
ؤن الىخضة الُبُُٗت للخَ ،ُُ٘٣ى اإلا ُ٘٣الظي ًخًمً في هُ٣ه نىث ؤو نىجحن ؤو
ؤ٦ثر ًخل ٟٔصٗٞت واخضة ،واإلا ُ٘٣بضوعٍ ّ
مخ٩ىن مً ٞىهُماث ،ؤو ؤنىاث ،التي هي ؤنىاث الخغو ،ٝوالتي ًجب ٖلى
اإلاٟدىم جمُحزَا ،باإلا٣اعهت ُٞما بُنها ،و جدضًض مىايٗها في ال٩لماث.
-2-5الخُت الؼمىُت لخُبُم البرهامج :ل٣ض خغنىا في ٖملُت الخُبُٖ ،٤لى وي٘ قغوٍ لىجاح الخضعٍب الٗالجي،وٖلُه ٢مىا بخدضًض:
٢ضع بحن(  ) 15-10ص٣ُ٢ت ،مغجحن في ألاؾبىٕ ،و ّ
ؤوال :ػمً الخهو ّ
إلاضة ( )12ؤؾبىٕ (قهغ ،وهه.)٠
 -3-5ؤؾلىب الخضعٍب و الفىُاث اإلاؿخسضمت في البرهامج :اٖخمضث الباخشت في جُبُ ٤البرهامج ٖلى ٖضة ٞىُاث جمشلذفي:
 -1بىاء ٖال٢ت بًجابُت م٘ الخالمُظ مً زال ٫ظلؿت مبضثُت جدُذ ٞيها الباخشت للخالمُظ ٞغنت ّ
الخٗغٖ ٝلى الباخشت.
 -3ج٨غاع الخضعٍبٞ ،خ٨غاع الخمغًٍ بهىع مسخلٟت ٌؿاٖض ٖلى بصعا ٥اإلابضؤ الٗام الظي ًد٨مه ،مما ًاصي بلى ا٦دؿاب
اإلاهاعة اإلاؿتهضٞتّ ،
وٍِؿغ اهخ٣ا ٫ؤزغ الخٗلم
ّ
 -4الخٗؼٍؼ اإلاٗىىي اللٟٓي لدصجُ٘ اإلاٟدىم و ظلب اهدباَه للمهمت الخٗلُمُت ،بةقٗاعٍ بإهه مىي٘ اَخمام بمىاصاجه
باؾمه ،والخىانل البهغي مٗه ،و التربِذ ٖلى الُض في خالت ؤلاظابت الصخُدت.
ّ -5
الخضعط في ج٣ضًم الخمغٍىاث ًُازظ بٗحن الاٖخباع جغجِب ْهىع الىخضاث اللٛىٍت :اإلا ،ُ٘٣الٟىهام ،وال٩لمت.
 -6حٗضص وجىىٕ الخضعٍباث اإلا٣ضمت في البرهامج مً خُض الُغٍ٣ت ،الىؾُلت و اإلادآٞت ٖلى الهض ٝيغوعي ،طل٪
للمدآٞت ٖلى صاُٗٞت الخلمُظ.
ً -7خُلب مً الٟاخو ،بُٖاء الخٗلُمت للمٟدىم ،زم مىده ٞغنت مٗالجت اإلاٗلىماث الؿمُٗت ،وبهخاط ؤلاظابت
اللُٟٓت ،وَظا بضوعٍ ٌؿمذ للٟاخو جصخُذ ؤزُاء اإلاٟدىم ،وظٗل َظا ألازحر ٌُٗض الخمغًٍ ،وحصجُٗه.
 -2بغهامج الىفالت الىفؿُت :
ؤقاع ) (Carolina,2006بلى ؤن بٌٗ ألاؾـ الٗالظُت لظوي نٗىباث الخٗلم جخمشل في مؿاًغة ألاَضاٝ
للىا،٘٢مىاؾبت اإلاىيىٖاث للمخٗلمحن ،ألاوكُت الهُٟت والالنُٟت مً البِئت،الاٖخماص ٖلى السبرة الخؿُت اإلاباقغة
،الخضعٍب ٖلى التر٦حز والاهدباٍ ،البضء باإلادؿىؾاث والخضعط بلى اإلاضعظاث  ،جىمُت الضاُٗٞت ًٖ َغٍ ٤اإلا٩اٞأث
والدصجُ٘ وجىيُذ اإلااصة الخٗلُمُت بالىؾاثل الخٗلُمُت .لظل ٪اعج٨ؼ بغهامج اإلاخابٗت الىٟؿُت ٖلى :
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ؤ /جىٞحر ظى مىاؾب للخٗلم والخضعَـ وطل ٪مً زال ٫جىُٓم و٢خذ الضعاؾت  ،وجسهُو م٩ان للٗمل زـالـي مـً ٦ـل
اإلاكدخاث.
ب /ػٍاصة التر٦حز والاهدباٍ والضا ٘ٞللٗمل الضعاسخي وطل ٪مً زال ٫الخجاَل ال٩امل لؤلقُاء الؿلبُت وَظا ال ٌٗجي
ججاَل الخلمُظ ٦صسو ول ً٨ججاَـل التر٦حز ٖـلـى ظىاهب الًٗ ٠ؤو ال٣هىع لضًه.
ط /ع ٘ٞز٣ت الخلمُظ بظاجه و ػٍاصة ٢ضعجت ٖلى جدمل ؤلاخباٍ ومىاظهت الهٗىبـاث وبـالخالي جضعٍبه ٖلى الخإمل والخ٨ٟحر
٢بل ؤلاظابت وطل ٪بمكاع٦ت الىالضًً مكاع٦ت ٗٞالت في البرهامج الٗالجي و ججىب م٣اعهت الخلمُظ بإي مً ؤلازىة ؤو
الؼمالء.
ص /جضعٍب الخلمُظ ٖلى جماعًٍ الاؾترزاء بهض ٝز ٌٟالخىجغ وال٣ل ٤و ػٍاصة جغ٦حزٍ.
ٖ -9غى وجفؿحر هخاثج الضعاؾت :
هٓغا لهٛغ حجم الُٗىت ٣ٞض جم اؾخسضام ؤؾالُب ؤلاخهاء الالباعامُترًت التي حؿخسضم في خالت الُٗىاث الهٛحرة
وحُٗي هٟـ الىخاثج التي حؿخسضم م٘ ُٖىاث ٦بحرة الدجم وؿبُا .و٢ض اؾخسضمىا ازخباع ٦غو٦ؿل-ولـ للٟغو ١بحن
مجمىٖخحن مؿخ٣لخحن
ٖ .1-9غى وجفؿحر هخاثج الفغيُت الٗامت :
جىو الٟغيُت الٗامت بلى ؤن بغهامج الٟ٨الت الىٟؿُت وألاعَىٞىهُت طو ٗٞالُت ٖالُت في الخس ٠ُٟمً نٗىباث
ال٨خابت لضي ُٖىت الضعاؾت مً جالمُظ الؿىت الشالشت ابخضاجي ،و٢ض جىنلذ الىخاثج اإلاخىنل بليها بلى ؤن بغهامج الٟ٨الت
الىٟؿُت وألاعَىٞىهُت ٧ان ٗٞاال في الخس ٠ُٟمً نٗىباث ال٨خابت لضي ُٖىت الضعاؾت مً جالمُظ الؿىت الشالشت
ابخضاجي.
بن البرهامج طو ؤزغ بًجابي وٍم ً٨جٟؿحر هدُجت اإلاخىنل بليها للخٗؼٍؼ اإلاؿخمغ اإلااصي والكٟىي وختى الغمؼي ما ػاص
مً عٚبت جالمُظ الُٗىت الخجغٍبُت في حٗضًل ٦خاباتهم بلى ألاخؿً واإلاىاٞؿت ُٞما بُنهم  ،وْهغ طل ٪ظلُا مً زال٫
مالخٓت الباخشخحن في اإلاُضان ؤزىاء مالخٓت واظباتهم و٦خاباتهم زال ٫وكاَاث البرهامج.
ٖ .1-9غى وجفؿحر هخاثج الفغيُاث الجؼثُت :
ٖ.1.2غى وجفؿحر هخاثج الفغيُت الجؼثُت ألاولى :
-9
جىو الٟغيُت الجؼثُت ألاولى ٖلى ازخال ٝمؿخىي ال٨خابت لضي ٧ل مً مجمىٖت الُٗىت الخجغٍبُت و اإلاجمىٖت
الًابُت بٗض جُبُ ٤بغهامج الٟ٨الت الىٟؿُت  ،وٍىضر الجضو ٫الخالي الىخاثج اإلاخىنل بليها :
ظضوٌ عكم (ً )03ىضر مخىؾُاث الضعظاث وكُمت (ث) ألفغاص الُٗىت مً اإلاجمىٖخحن الخجغٍبُت والًابُت مً
طوي ٖؿغ الىخابت ٖلى الازخباع البٗضي لبرهامج الىفالت الىفؿُت
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اإلاجمىٖت

ن

م.الخؿابي

ث لضاللت الفغوق

مؿخىي الضاللت

الخجغٍبُت
الٓابُت

3
3

4.25
2.15

3.17

0.01

ًخطر مً زال ٫الجضو ٫ؤٖالٍ وظىص ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت بحن مخىؾُاث صعظاث ؤٞغاص الُٗىت مً
اإلاجمىٖخحن الخجغٍبُت والًابُت مً ٖؿحري ال٨خابت ٖلى الازخباع البٗضي خُض ؤن ُ٢مت (ث) اإلادؿىبت ٧اهذ ا٦بر
مً الُ٣مت اإلاجضولت.
بطن مً زالٖ ٫غى هدُجت الٟغيُت الجؼثُت ألاولى جم الخىنل بلى وظىص ٞغو ١صالت بخهاثُا بحن هخاثج الُٗىت
الًابُت وهخاثج الُٗىت الخجغٍبُت في نٗىبت ال٨خابت لهالر الُٗىت الخجغٍبُت وٍم ً٨بعظإ هدُجت الٟغيُت بلى ٗٞالُت
بغهامج الخٟ٨ل الىٟسخي لخٗضًل نٗىبت ال٨خابت اإلاُب ٤لهالر الُٗىت الخجغٍبُت وبظلٞ ٪ةن بغهامج الخٟ٨ل ؤزبذ
ٗٞالُخه بك٩ل ٦بحر في حٗضًل نٗىبت ال٨خابت للُٗىت الخجغٍبُت  ،م٣اعهت م٘ هٓغائهم مً الخالمُظ ممً ٌٗاهىن مً
هٟـ اإلاك٩لت في اإلاجمىٖت الًابُت َ ،ظا ًا٦ض ٢ابلُت الخالمُظ ممً ٌٗاهىن مً نٗىبت ال٨خابت ٖلى الخدؿً
وجُىٍغ ٢ضعاتهم ٖلى ا٦دؿاب الُغ ١الصخُدت لل٨خابت وطل ٪مً زال ٫بجبإ بغهامج ٌؿعى بلى ع ٘ٞز٣ت الخلمُظ بظاجه
وز ٌٟجىجغٍ ومؿاٖضجه ٖلى بىاء عوابِ اظخماُٖت مؿاهضةٞ ،الخلمُظ ًدخاط مؼٍضا مً الغٖاًت والاَخمام ألاؾغي
واإلاضعسخي.
ؤقاع الترار الىٓغي ؤن َغ ١الخضعَـ الساَئت السانت بخٗلُم ال٨خابت في الؿىىاث الؿاب٣ت زانت منها ما ٌٗخمض
ٖلى الاهخ٣ا ٫مً ؤؾلىب آلزغ في حٗلُم ال٨خابت (خغو ٝمىٟهلت  ،خغو ٝمخهلت) صون مبرع بٗض ؤن ٌٗخاص الخلمُظ
ٖلى هىٕ واخض  ،والا٢خهاع ٖلى مخابٗت الخلمُظ في خهو السِ  ،صون الخهو ألازغي (ؤلامالء  ،الخٗبحر  ،الخُبُ)٤
حٗض ؾببا في ْهىع نٗىبت ال٨خابت
وؤ٦ضث صعاؾت ظغاَام وػمالثه ) ًٖ (2000الٗال٢ت بحن ال٨خابت الُضوٍت وحٗلم ال٨خابت الخٗبحرًت والتي جمذ مً زال٫
جضعٍب بٌٗ ال٨خاب اإلابخضثحن طوي ال٣ضعاث اإلاخمازلت وآزغًٍ ال ًخمازلىن في ٢ضعاتهم  ،ومً زالٖ ٫ملُت الخضعٍب
اإلابضجي التي ج٨دك ًٖ ٠نٗىباث ال٨خابت الُضوٍت  ،وَغٍ٣ت الخٛلب ٖليها لخدؿحن ال٨خابت الخٗبحرًت .
٦ما ًغظ٘ جدؿً جالمُظ الُٗىت الخجغٍبُت بلى حٗضص اإلاٗؼػاث الكٟىٍت واإلااصًت والدصجُ٘ وؤلازابت اإلاؿخمغة الظي ػاص
في صاُٗٞت الخالمُظ  ،طل " ٪ؤن الضاُٗٞت جازغ بك٩ل ٖام في الجىاهب ألا٧اصًمُت ومً بُنها ال٨خابت  ،والٗىامل اإلاازغة في
الضاُٗٞت ٢ض جغاظ٘ لؿبب طاحي مخٗل ٤بالٟغص هاجج ًٖ ٖىامل وعازُت  ،و٢ض ً٩ىن هدُجت ٖىامل زاعظُت جاصي بلى جضوي
صاُٗٞت الُٟل مً بُنها ألاؾالُب الىالضًت في التربُت ، 2خُض ًغي َاعصهج)  (1986ؤن اؾخسضام الخٗؼٍؼ ؤلاًجابي مهم
 نبيل عبد الفتاح حافظ . 2 :، 2000، -2قحطان زلمد الظاىر.245 : 2004،
 -3فتحي مصطفى الزيات. 1998: 164
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لخ٩ىًٍ وجضُٖم ألاهماٍ الؿلىُ٦ت اإلاغٚىبت واؾخسضام الخٗؼٍؼ الؿلبي ًُب ٤للخسلو مً ألاهماٍ الؿلىُ٦ت  ،وَك٩ل
بؾتراجُجُت ؤؾاؾُت في الخٗامل م٘ ألاَٟا ٫طوي نٗىباث الخٗلم3
وجخ ٤ٟهدُجت الضعاؾت الخالُت م٘ ما جىنلذ الُه بٗض الضعاؾاث ومنها صعاؾت نالح مدمض ) (2002بٗىىان "
بغهامج ملترح لٗالط نٗىباث حٗلم اللغاءة والىخابت لضي جالمُظ ٚغف اإلاهاصع باإلاضعؾت الابخضاثُت الخإؾِؿُت
بضولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة" والتي جىنلذ الضعاؾت بلى وظىص ٞغو ١صالت بخهاثُا بحن اإلاجمىٖت الًابُت
والخجغٍبُت في ال٣غاءة وال٨خابت لهالر اإلاجمىٖت الخجغٍبُت هدُجت البرهامج الٗالجي اإلاُب(١
 )1994واإلاٗىىهت بـ " فٗالُت بغهامج ملترح لخىمُت مهاعة
٦ما جخ ٤ٟالىخاثج اإلاخىنل بليها وهخاثج صعاؾت ٖبض الكافي (
الخِ الٗغبي لضي جالمُظ الهف الغاب٘ الابخضاجي "خُض جىنلذ ؤن للبرهامج اإلا٣ترح ٗٞالُخه في جىمُت اإلاهاعاث
الٟغُٖت2
 )1988اإلاٗىىهت " مضي فاٖلُت بغهامج جضعٍبي لٗالط بٌٗ نٗىباث الخٗلم
٦ما جخ ٤ٟوهدُجت صعاؾت ؤخمض ٖىاص (
لضي جالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت " والتي جم٨ىذ باؾخسضام البرهامج اإلا٣ترح مً ٖالط نٗىبت ال٨خابت لضي ُٖىت البدض
بٟغو ١صالت(3
وجخ٦ ٤ٟظل ٪هدُجت الضعاؾت الخالُت م٘ ما جىنلذ بلُه هخاثج صعاؾت َىٍضا عيىان )  (1992بٗىىان "بغهامج لٗالط
نٗىباث حٗلم اللغاءة والىخابت والغٍايُاث لضي جالمُظ الهف الغاب٘ مً الخٗلُم ألاؾاس ي" والتي جىنلذ بلى
وظىص ٞغو ١صالت بخهاثُا بحن اإلاجمىٖخحن الًابُت والخجغٍبُت في البرهامج لهالر اإلاجمىٖت الخجغٍبُت(4
٦ما ؤؾٟغث صعاؾت بغوهـ وبغهجغ ( )Brooks et Berninger,1999بٗىىان "جضزالث اإلاٗلم في نٗىباث الىخابت "
م٣اعهت بٗملُاث اليسض وٖملُاث ٖمىمُت الىو بلى ؤن ألاَٟا ٫ؤْهغوا جدؿىا ملخىْا في الترُ٦ب وال٨خابت الُضوٍت
ول٨نهم لم ًخدؿىىا في الهجاء
ٖغى وجفؿحر هخاثج الفغيُت الجؼثُت الشاهُت :
جىو الٟغيُت الجؼثُت الشاهُت ٖلى ازخال ٝمؿخىي ال٨خابت لضي ٧ل مً مجمىٖت الُٗىت الخجغٍبُت و اإلاجمىٖت
الًابُت بٗض جُبُ ٤بغهامج الٟ٨الت ألاعَٟىهُت ،وٍىضر الجضو ٫الخالي الىخاثج اإلاخىنل بليها :
صالح عمًنة علي زلمد . 5: 2002،-2ىدى مصطفى زلمد عبد الرمحن  996ص .40 :
 -3أمحد عواد .44: 1988،
-4صالح عمًنة علي زلمد . 19: 2002 ،
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ظضوٌ عكم (ً:)04ىضر مخىؾُاث الضعظاث وكُمت (ث) ألفغاص الُٗىت مً اإلاجمىٖخحن الخجغٍبُت والًابُت مً
طوي ٖؿغ الىخابت ٖلى الازخباع البٗضي.
الازخباع
اإلاؿخسضم
اللُاؽ البٗضي

اإلاجمىٖت

ن

م.الخؿابي

ث لضاللت الفغوق

مؿخىي الضاللت

الخجغٍبُت
الٓابُت

3
3

4.18
1.87

3.47

0.01

ًخطر مً زال ٫الجضو ٫ؤٖالٍ وظىص ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت بحن مخىؾُاث صعظاث ؤٞغاص الُٗىت مً
اإلاجمىٖخحن الخجغٍبُت والًابُت مً ٖؿحري ال٨خابت ٖلى الازخباع البٗضي خُض ؤن ُ٢مت (ث) اإلادؿىبت ٧اهذ ا٦بر
مً الُ٣مت اإلاجضولت.
بطن مً زالٖ ٫غى هدُجت الٟغيُت الجؼثُت الشاهُت جم الخىنل بلى وظىص ٞغو ١صالت بخهاثُا بحن هخاثج الُٗىت
الًابُت وهخاثج الُٗىت الخجغٍبُت في نٗىبت ال٨خابت لهالر الُٗىت الخجغٍبُت بٗض جُبُ ٤بغهامج الخٟ٨ل ألاعَٟىوي
وجا٦ض الىدُجت اإلاخىنل بليها ؤن بغهامج الٟ٨الت ألاعَٟىٍت ؾاٖض في جىمُت مٗاعة ال٨خابت لضي الخالمُظ مً ؤٞغاص الُٗىت
وجدؿحن ؤصاءَا .
زالنت ٖامت وجىنُاث :
ّ
الخدؿً في مؿخىي
بٗض بزًإ الُٗىت الخجغٍبُت ،للبرهامج الخٟ٨ل الىٟسخي و ألاعَىٞىويٖ ،غٞذ ٧ل الخاالث
ال٨خابت ؤلامالثُت بك٩ل باعػ ،وبظل ٪جم٨ىذ الضعاؾت مً بزباث ؤن للٟ٨الت الىٟؿُت وألاعَٟىهُت ؤَمُت باعػة في
جدؿحن مؿخىي ؤصاء الخالمُظ في مهاعة ال٨خابت مما ًم٨نهم مً الخ ٠ُ٨م٘ ألاَٟا ٫الٗاصًحن.
ومً زال ٫الضعاؾت الخالُت هلترح:
 جُٟٗل صوع ألاؾغة في الخٛلب ٖلى اإلاك٩ل مً زال ٫بُٖاء مٗلىماث ٧اُٞت لؤلولُاء لٟهم ؤًٞل لهٗىباث الخٗلمبك٩ل ٖام
 التر٦حز ٖلى الخٗلم اليكِ والخٗلم الخٗاووي وجىىَ٘ ؤؾالُب الخٗلُمج٣ضًم اإلاؿاهضة والضٖم الىٟسخي للخالمُظ طوي الاخخُاظاث السانت الظًً ٌٗاهىن نٗىباث الخٗلمكاثمت اإلاغاظ٘:
ؤوال  :اإلاغاظ٘ باللٛت الٗغبُت:
"،)2011ايُغاباث اللٛت ،والىالم" ،م٨خبت الٟالح لليكغ ،والخىػَ٘ ،مهغ.
-1الكُش ،خىان ٞخخي (
"،)2004نٗىباث الخٗلم" ،1ٍ ،صاع اليكغ والخىػَ٘ ٖمان ألاعصن.
-2الٓاَغ٢ ،دُان ؤخمض (
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"،)1998نٗىباث الخٗلم (ألاؾـ الىٓغٍت الدصخُهُت)"  ، 1ٍ،صاع اليكغ والخىػَ٘
-3الؼٍاثٞ ،خخي مهُٟى (
للجامٗاث  ،مهغ.
 "،)1992بغهامج لٗالط نٗىباث حٗلم اللغاءة والىخابت والغٍايُاث لضي جالمُظ الهف
-4عيىانَ،ىٍضا خىٟي (
الغاب٘ مً الخٗلُم ألاؾاس ي" ،عؾالت ص٦خىعاٍ ٚحر ميكىعة ٧لُت التربُت  ،ؤلاؾ٨ىضعٍت مهغ.
"،)1994فٗالُت بغهامج ملترح لخىمُت الخِ الٗغبي لضي جالمُظ الهف الغاب٘ الابخضاجي"،
ٖ-5بض الكافي ،عخاب (
صعاؾت ججغٍبُت  ،مجلت ٧لُت التربُت بإؾُىٍ  ،الٗضص ، 10ظامٗت ؤؾُىٍ  ،مهغ.
"،)2005نٗىباث الخٗلم لللغاءة والىخابت ( الدصخُو والٗالط )"  ، 1ٍ ،م٨خبت الٟالح لليكغ
ٖ-6محرة ،نالح (
والخىػَ٘ ٖ ،مان ألاعصن.
" ،)1988مضي فاٖلُت بغهامج جضعٍبي لٗالط بٌٗ نٗىباث الخٗلم لضي جالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت" ،
ٖ-7ىاص ،ؤخمض (
عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة ٧ ،لُت التربُت ظامٗت الؼ٢اػٍ ، ٤مهغ.
"،)2007هُف ًخٗلم اإلاش طو الهٗىباث الىخابُت" ،الُبٗت الاولى ،صاع الىٞاء
ِٖ-8سخى مغاص ،زلُٟت ،ولُض الؿُض (
لضهُا الُباٖت ،واليكغ ،الاؾ٨ىضعٍت ،مهغ.
"،)2002نٗىباث الخٗلم" ، 1، ٍ ،صاع اإلاِؿغة لليكغ والخىػَ٘ ٖ ،مان ألاعصن.
مدمض ملخم ،ؾامي (
"،)2011فٗالُت بغهامجحن جضعٍبُحن في حٗضًل ؾلىن ايُغاب اليكاٍ الخغوي الؼاثض اإلاصخىب
-9مدمضيٞ ،ىعػٍت (
بدكدذ الاهدباٍ وحٗضًل نٗىبت الىخابت" ،عؾالت ص٦خىعاٍ ٚحر ميكىعة في ٖلم الىٟـ اإلاضعسخي ،ظامٗت ٢انضي
مغباح وع٢لت ،الجؼاثغ.
زاهُا :اإلاغاظ٘ باللٛت ألاظىبُت:
10-SABATER, C, REY, V, (2005), « DE L’ORTHO-PHONIE A L’ORTHO-GRAPHIE : LE CAS DE
DICTEE L2MA », IN GLOSSA, N°92.
11-SOUM, C, NESPOULOUS, J, (1999), « LA COMLEXITE DE L’ORTHOGRAPHE EST-ELLE
SEULE RESPONSABLE DES EREURS ORTHOGRAPHIQUES CHEZ L’ENFANT ? », IN
REEDUCATION ORTHOGRAPHIQUE, N°200, DECEMBRE.
12- TOUZIN, M, (2000), « REEDUCATION DE L’ORTHOGRAPHE », IN GLOSSA, N° 75.
13NUYTS,E,(2004),« DYSORTHOGRAPHIE »,en]http://fr.wikipedia.org/wiki/dysorthographie [.
Télécharger le 25/02/2006.
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نٗىباث الخٗلم في اإلاغخلت الابخضاثُت صعاؾت مُضاهُت باألٚىاٍ
ؤ.عماييُت ؤخمض/ظامٗت ٖماع زلُجي ألاٚىاٍ

ؤ.ظلُضٌ ػولُست/ظامٗت ٖماع زلُجي ألاٚىاٍ

ملخو:
تهضف َظٍ الضعاؾت بلى الخُغ ١بلى نٗىباث الخٗلم ألا٧اصًمُت والىماثُت في اإلاغخلت الابخضاثُت ممشلت في حصسُو
بٌٗ الخاالث باألٚىاٍ.
اليلماث اإلافخاخُت :نٗىباث الخٗلم ،بُئ الخٗلم ،نٗىباث الخٗلم الىماثُت ،نٗىباث الخٗلم ألا٧اصًمُت.

ملضمت :
ّ ّ
وجخدمل الجؼء ألا٦بر في جد ٤ُ٣ؤَضا ٝالٗملُت ّ
الغثِؿت في مجاّ ٫
ّ
ّ
حٗض ال٣غاءة الىؾُلت ّ
الخٗلُم
والخٗلم،
الخٗلُم
ّ ّ
ّ ّ
ّ
ٌٗض مً ّؤو ٫ألاَضاّ ٝالتي ًجب ؤن ّ
الغٚم مً ّ
ؤن حٗلُم ال٣غاءة ّ
بال ّؤجها ّ
ٗلمُتك ٗٞلى ّ
جخدى٫
٧ل مخٗلم،
جخدٖ ٤٣ىض
الخ
ًة
اإلاىاص ّ
٧ل ّ
ماصة مىٟهلت ًٖ ّ
َضٞا بظاجهك ٞال٣غاءة لِؿذ ّ
الخدهُلُت ألازغي بل ّبجها ظؼء مً ّ
ماصة،
لخهبذ وؾُلت ال
ّ
ّ
ّ
ّ
ٞهي الىؾُلت للخهىٖ ٫لى اإلاٗلىماث مً َظٍ اإلاىاص ّ،وبالخالي ٞةن ٖضم جم ً٨اإلاخٗلمحن مً ال٣غاءة وه٣و ٢ضعاتهم
ّ
ًازغ ٖلى ّ
الخدهُل في ّ
اإلاىاص ألازغي.
ال٣غاثُت
ّ ّ
ّ
ٟىّ ١
اإلاهمت ّ
اللٛتّ ،
والىجاح ،لِـ في ّ
للخ ّ
حٗض ؤخض الٗىامل ّ
وال٣غاءة٦ ،إخض ٞىىن
مىاص اللٛت الٗغبُت
ماصة ال٣غاءة ؤو
ّ
ّ
ّ
حٗلمحن مً مهاعاث وبؾتراجُجُاث ال٣غاءة ٖامل ّ
مهم في جدهُلهم في ظمُ٘
اإلاىاص .وجم ًّ ٨الم
ٞدؿب ،بل في ظمُ٘
ّ
اإلاىاص...

ومً َىا ظاء َظا البدض لئلظابت ًٖ الدؿائالث الخالُت ٞ:ما اإلا٣هىص بهٗىباث ال٣غاءة ؟ وماهي ؤؾباب خضوثها ؟ و ما
هي مٓاَغَا ؟ وما هي ؤَم َغ ١الدصسُو و الٗالط ؟
حٗغٍف اٌحٗلم ٌٗ:خبر الخٗلم ق٨ال مً ؤق٩ا ٫الؿلى، ٥و ٖلى َظا ألاؾاؽ ًم ً٨حٗغٍ ٠الخٗلم ٖلى اهه حٛحر في
ؾلى ٥ال٩اثً الخي ًخم بهىعة ٖامت في بَاع ْغو ٝو قغوٍ مُٗىت ،خُض ج٣ىم السبرة ؤو اإلاماعؾت ؤو الخضعٍب بضوع
ٖىامل الخٛحر في ألاصاء.
الرياضيات"،
المعينة على قراءة المسائل اللّفظية وفهمها في ّ
صاحل بن عبد العزيز النّصار ":مهارات وإستراتيجيات القراءة ُ
مادة ّ

الرتبية ،جامعة ادللك سعود،
الرتبوية وال ّدراسات اإلسالمية "العدد  .2003/2/ 5كلية ّ
حبث منشور يف رللة جامعة ادللك سعود العلوم ّ
الرياض .ص . 4
ّ
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 و ال ًم ً٨بإي ق٩ل مً ألاق٩ا ٫جٟؿحر الخٗلم "الخٛحر في الؿلى« ٥بمٗؼ ًٖ ٫الٗىامل الىعازُت و الٗىامل البُئُتوالتي مً بُنها ٖىامل الىطج و الخٛحراث البُى ُ٦مُاثُت والٟحزًاثُت و الىٟؿُت لضي ال٩اثً الخي.
حٗغٍف ؤعجغظُدـ:
الخٗلم َى ٖملُت ا٦دؿاب الُغ ١التي ججٗل ؤلاوؿان ًد ٤٣ؤَضاٞه و ًدل مك٨الجه.
حٗغٍ ٠واعمُل:
الخٗلم َى همى في اؾخجاباث الٟغص التي ً٨دؿبها بؿبب اإلاشحراث البُئُت.
حٗغٍف نٗىباث الخٗلم :
نٗىباث الخٗلم مهُلر ٖام ً٣هض به مجمىٖت مخٛاًغة مً الايُغاباث جخجلى ٖلى ق٩ل نٗىباث طاث صاللت في
ا٦دؿاب و اؾخٗما ٫مهاعاث الاؾخمإ ؤو ال٨الم ؤو ال٣غاءة ؤو ال٨خابت ؤو الخ٨ٟحر ؤو الظا٦غة ؤو ال٣ضعاث الغٍايُت و
جخهَ ٠ظٍ الايُغاباث ب٩ىجها ايُغاباث صازلُت في الٟغص ًٟترى ؤجها ٖاثضة بلى ٢هىع وُْٟي في الجهاػ
الٗهبُاإلاغ٦ؼي و ًم ً٨ؤن جدضر ٖبر ٞترة الخُاة.
حٗغٍف بخمان :
ٖغ ٝبخمان ألاَٟا ٫طوي ايُغاباث الخٗلم بإجهم َاالء ألاَٟا ٫الظًً ًٓهغون ايُغاباحٗلُمُا واضخا بحن مؿخىي
ألاصاء الٗ٣لي اإلاخى ٘٢و بحن اإلاؿخىي الٟٗلي اإلاغجبِ بااليُغاباث ألاؾاؾُت في الٗملُت الخٗلُمُت و ٢ض جيكإ جل٪
الايُغاباحًٗ الازخال ٫الىُْٟي للٗهب اإلاغ٦ؼي ،في خحن ؤجها جغجبِ بالخسل ٠الٗ٣لي الٗام ؤو الايُغاب الىظضاوي
ؤو الش٣افي ؤو ُٚاب الخىاؽ.
حٗغٍف هحرن:
جغظ٘ نٗىباث الخٗلم بلى بٖا٢ت زانت ؤو بلى ٢هىع في واخضة ؤو ؤ٦ثر مً ٖملُاث
:الىُ،٤اللٛت،ؤلاصعا،٥الؿلى،٥ال٣غاءة،الخهجئت،ال٨خابت،الٗملُاث الخؿابُت ،و هي هاججت ًٖ اخخما ٫وظىص زلل في
1
السابق ،ص . 4
ادلرجع ّ

 -2تيسًن مفلح كوافحو،

"صعوبات التعلم والخطة العالجية " ،دار ادلسًنة للنشر والتوزيع والطباعة ،ط

 ،2عمان ،األردن

(،)2005ص. 4

-3سعيد حسين العزة"،2002 ،صعوبات التعلم "التشخيص  -األسباب  -أساليب التدريس و استراتيجيات العالج "،الدار العلمية
الدولية و دار الثقافة للنشر والتوزيع  ،ط ،عمان  ،األردن ،ص. 3
-4راضي الوقفي"،2009 ،صعوبات التعلم "النظري و التطبيقي "دار ادلسًنة للنشرو التوزيع و الطباعة ،ط ،عمان  ،األردن ،ص.40
-5زلمود عوض اهلل سامل ، 2006،صعوبات التعلم "التشخيص و العالج " ،دار الفكر  ،ط ، 2عمان األردن ،ص. 24
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الضما ٙؤو ايُغاباهٟٗالي ؤو ؾلى٧ي و ل٨نها لِؿذ هاججت ًٖ الخسل ٠الٗ٣لي ؤو الخغمان الخسخي الؿم٘ و البهغ ؤو
مؿبباث ز٣اُٞت ؤو بعظاٖها بلى َغٍ٣ت الخضعَـ .
حٗغٍف لحرهغ ً:خًمً حٗغٍ ٠لحرهغ لخاالث نٗىباث الخٗلم بٗضًً عثِؿحن َما:
 -1البٗضالُبي :وٍغ٦ؼ ٖلى ألاؾباب الٟؿُىلىظُت الىُُْٟت ،و التي جخمشل في السلل الٗهبي ؤو جل ٠الضما.ٙ
 -2البٗضالتربىي :والظي ٌكحر بلى ٖضم همى ال٣ضعاث الٗ٣لُت بُغٍ٣ت مىخٓمت و ًهاخب طل ٪عجؼ ؤ٧اصًمي و بسانت
في مهاعاث ال٣غاءة و ال٨خابت و الخهجئت ،و اإلاهاعاث الٗضصًت ،وال ً٩ىن ؾبب طل ٪العجؼ ألا٧اصًمي ٖ٣لُا ؤو خؿُا ٦ ،ما
ٌكحر الخٗغٍ ٠التربىي بلى وظىص الخباًً في الخدهُل ألا٧اصًمي و ال٣ضعة الٗ٣لُت للٟغص.
و ٢ض خضص َلهان و هىفهً :ؤعبٗت مٓاَغ عثِؿُت ًم ً٨مالخٓاتها في مٗٓم الخٗغٍٟاث وهي :
ْ - 1هىع مك٩لت ؤ٧اصًمُت لضي الُٟل في ال٣غاءة ؤو ال٨خابت ؤو الخهجئت ؤو الخؿاب .
 - 2الىمى ٚحر اإلاخىاػن ل٣ضعاث الُٟل و زانت بحن ال٣ضعاث الٗ٣لُت و ال٣ضعاث ألا٧اصًمُت خُض هجض ؤن بٌٗ
ال٣ضعاث جىمى بك٩ل بُيء و بًٗها بك٩ل ؾغَ٘ .
 - 3وظىص زلل في وُْٟت الجهاػ الٗهبي الالمغ٦ؼي .
 - 4ال حٗىص الهٗىباث بلى بٖا٢ت ٖ٣لُت ؤو ايُغاباجاهٟٗالُت.
الفغق بحن نٗىباث الخٗلم وطوي بُيء الخٗلم (اإلاخإزغًٍ صعاؾُا) :
ٖىض صعاؾت ٞئت نٗىباث الخٗلم و اظغاء م٣اعهت بُنهما و بحن ٞئت ازغي مشل ٞئت بُئ الخٗلم و اإلاخإزغًٍ صعاؾُا.
هجض بٌٗ الجىاهب التي وؿخُُ٘ مً زاللها الخٟغٍ ٤بحن نٗىباث الخٗلم و بُئ الخٗلم و مً َظٍ الجىاهب :
 - 1ظاهب الخدهُل الضعاس ي :
َالب نٗىباث الخٗلم/مىس ٌٟفي اإلاىاص التي جدخىي ٖلى مهاعاث الخٗلم ألاؾاؾُت (الغٍايُاث-ال٣غاءة-ؤلامالء ). الُالب بُئ الخٗلم /مىس ٌٟفي ظمُ٘ اإلاىاص بك٩ل ٖام م٘ ٖضم ال٣ضعة ٖلى الاؾدُٗاب. -الُالب اإلاخإزغًٍ صعاؾُا /مىس ٌٟفي ظمُ٘ اإلاىاص م٘ بَما ٫واضر ،ؤو مك٩لت صخُت.

-سامي زلمد ملحم"،2006 ،صعوبات التعلم" ،دار ادلسًنة للنشر و التوزيع ،ط ، 2عمان ،األردن ،ص.43

-2ماجدة هباء الدين السيد عبيد "،2009 ،صعوبات التعلم و كيفية التعامل معها "،دار صفاء للنشر و التوزيع  ،ط
ص.20

 -3تيسًن مفلح كوافحو ،مرجع سابق،ص ص.35-34

133

،عمان ،األردن،

الٗضصًً  : 18 -17ماعؽ – 2016

مغهؼ ظُل البدض الٗلمي
 - 2ظاهب ؾبب جضوي في الخدهُل الضعاس ي :

 نٗىباث الخٗلم /ايُغاب في الٗملُاث الظَىُت ( الاهدباٍ،الظا٦غة،التر٦حز،الاصعا.)٥ بُُئى الخٗلم  /اهسٟاى مٗامل الظ٧اء. اإلاخإزغًٍ صعاؾُا ٖ /ضم وظىص صاُٗٞت للخٗلم. - 3ظاهب مٗامل الظواء ( اللضعة الٗللُت ) :
 نٗىباث الخٗلم ٖ /اصي ؤو مغج ٟ٘مٗامل الظ٧اء مً 90صعظت ٞما ٞى.١ بُُئى الخٗلم ٌٗ /ض يمً الٟئت الخضًت مٗامل الظ٧اء 84-70صعظت. اإلاخإزغًٍ صعاؾُا ٖ /اصي ٚالبا مً90صعظت ٞما ٞى. ١ - 4ظاهب اإلآاَغ الؿلىهُت :
 نٗىباث الخٗلمٖ/اصي و ٢ض ًصخبه ؤخُاها وكاٍ ػاثض . بُُئى الخٗلمً /هاخبه ٚالبا مكا٧ل في الؿلى ٥الخُٟ٨ي (مهاعاث الخُاة الُىمُت  -الخٗامل م٘ ألا٢غان  -الخٗامل م٘مىا ٠٢الخُاة الُىمُت).
 اإلاخإزغًٍ صعاؾُا /مغجبِ ٚالبا بؿلىُ٦اث ٚحر مغٚىبت ؤو بخباٍ صاثم مً ج٨غاع ججاعب ٞاقلت . - 5ظاهب الخضمت اإلالضمت لهظٍ الفئت :
 نٗىباث الخٗلم  /بغامج نٗىباث الخٗلم و الاؾخٟاصة مً ؤؾلىب الخضعَـ الٟغصي . بُُئى الخٗلم  /الٟهل الٗاصي م٘ بٌٗ الخٗضًالث في اإلاىهج . اإلاخإزغًٍ صعاؾُا/صعاؾت خالخه مً ٢بل اإلاغقض الُالبي في اإلاضعؾت .ؤؾباب نٗىباث الخٗلم :
مً زال ٫صعاؾدىا إلاٟهىم نٗىباث الخٗلم و حٗغٍٟاتها وؿخُُ٘ الاؾخضالٖ ٫لى بٌٗ ؤؾبابهاو جسخل ٠ألاؾباب
بازخالٞاالججاَاث اإلاٗغُٞت لها ؾىاء ٧اهذ جغبىٍت ؤو َبُت ؤو هٟؿُت ؤو بُئُت ؤو وعازُت .
 - 1وظىص ُٖىب في همى اإلاش لضي الجىحن ٞسالٞ ٫ترة الخمل ًىمى ٖضص ٢لُل مً السالًا لُخدى ٫بلى ًٖى مٗ٣ض م٩ىن
مً مالًحن مً السالًا الٗهبُت اإلاخسههت و اإلاترابُت ًُلٖ ٤ليها ألاٖهاب و السالًا الٗهبُت جىمى بؿغٖت لخ٩ىن
عمر زلمد اخلطاب ("،)2006مقاييس في صعوبات التعلم "،مكتبة اجملتمع العريب للنشر و التوزيع ط.37
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قب٨ت ٖمل م٘ باقي ؤظؼاء اإلاش ،و َظٍ الكب٨ت هي التي جدُذ جضاو ٫اإلاٗلىماث ُٞما بحن اإلاىاَ ٤اإلاسخلٟت في اإلاش و ؤزىاء
َظا الخُىع اإلاظَل ًم ً٨ان ًدضر ؤي زلل ؤو ٢هىع ًازغ في ُُٟ٦ت حك٩ل ألاٖهاب ؤو اجهالها و و٣ٞا لُبُٗت
السلل و جىُ٢ذ خضوزه و اإلاغا٦ؼ التي جخدضص َبُٗت اإلاك٨الث الىاججت ٖىه و قضتها .
- 2الُٗىب الىعازُت :
م٘ مالخٓت ؤن ايُغاب الخٗلم ًدضر صاثما في بٌٗ ألاؾغ و ً٨ثر اهدكاعٍ بحن ألا٢اعب مً الضعظت ألاولى ٖىه بحن
ٖامت الىاؽ ُٗٞخ٣ض ؤن له ؤؾاؽ ظُجي ٗٞ ،لى ؾبُل اإلاشاٞ ٫ةن ألاَٟا ٫الظًً ًٟخ٣ضون بٌٗ اإلاهاعاث اإلاُلىبت
لل٣غاءة مشل  :ؾمإ ألانىاث اإلامحزة و اإلاٟهلت لل٩لماث ،مً اإلادخمل ؤن ً٩ىن ؤخض آلاباء ٌٗاوي مً مك٩لت ممازلت و
َىا ٥بٌٗ الخٟؿحراث ًٖ ؤؾباب اهدكاع نٗىباث الخٗلم في بٌٗ ألاؾغ منها :ؤن نٗىباث الخٗلم جدضر ؤؾاؾا
بؿبب اإلاىار ألاؾغيٗٞ....لى ؾبُل اإلاشاٞ: ٫ةن آلاباء الظًً ٌٗاهىن مً ايُغاب الخٗبحر اللٛىي ج٩ىن ٢ضعتهم ٖلى
الخدضر م٘ ؤبىائهم ؤ٢ل ؤو ج٩ىن اللٛت التي ٌؿخسضمىجها مكىَت و ٚحر مٟهىمت ،و في َظٍ الخالت ٞةن الُٟل ًٟخ٣ض
الىمىطط الجُض ؤو الهالر للخٗلم و ا٦دؿاب اللٛت و لظلً ٪بضو ٦إهه ٌٗاوي مً بٖا٢ت الخٗلم .
-3الٗىامل الىفؿُت و الٗللُت :و حكمل ما ًلي :
 ايُغاب في الىْاث ٠الىٟؿُت ألاؾاؾُت و حكمل : -1ؤلاصعا ٥الخسخي - 2.الخظ٦غ  -3.نُاٚت اإلاٟاَُم - 4 .جظ٦غ اإلااصة ٞ -5 .هم الاججاَاث.
 - 5جىُٓم ألا٩ٞاع٦- 7 .خابت ظملت مُٟضة - 8 .بِء الٟهم  -9.نٗىبت في جٟؿحر اإلاٟاَُم.
 -10يٗ ٠ال٣ضعة ٖلى الخىُٓم و الخهمُم و الخٗبحر -11 .جضوي اإلاهاعاث الخغُ٦ت و اللُٟٓت.
 -12يٗ ٠الظا٦غة ٢هحرة اإلاضي٢ -13 .هىع في الىنى ٫بلى جهاًاث ألا٩ٞاع.
ٖ - 14ضم ال٣ضعة ٖلى الخ.٠ُ٨
 -4الٗىامل البُئُت :حٗخبر الٗىامل البُئُت مً الٗىامل اإلاؿاٖضة في مىيىٕ نٗىباث الخٗلم و مً بحن ألاؾباب
البُئُت ه٣و في السبراث الخٗلُمُت و ؾىء الخٛظًت ؤو ؾىء الخٛظًت ؤو ؾىء الخالت الُبُت ؤو ٢لت الخضعٍب ؤو بظباع
الُٟل ٚلى ال٨خابت بُض مُٗىت .
ؤما البٌٗ ٞحر٦ؼ ٖلى ه٣و السبراث البُئُت و الخغمان مً اإلاشحراث البُئُت اإلاىاؾبت ،و مً الٗىامل التي ٢ض ً٩ىن لها
ؤزغ :الخباٖض الؼمجي بحن الىالصاث و ٖضص ؤَٟا ٫الٗاثلت و مؿخىي صزل ألاؾغة و ٖمغ ألام ٖىض والصة الجىحن.
مىن إبراىيم اللبودي "،2005 ،صعوبات القراءة و الكتابة تشخيصها و استراتيجيات،القاىرة،ص.30

عالجها"،مكتبة زىراء الشرق  ،ط

-2رياض بدري مصطفى"،2005 ،صعوبات التعلم"،دار صفاء للنشر و التوزيع ،ط ،عمان ،األردن ،ص. 58
-3سعيد حسين العزة  ،مرجع سابق ،صص . 5 -50
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-5الٗىامل التربىٍت :و حكمل ما ًلي:
 - 1مكا٧ل الخٗلُم اإلاسخلٟت -2 .الٟغو ١الٟغصًت- 3 .اإلانهاط الىاخض.

 - 4ازخالَ ٝغ ١الخضعَـٖ -5 .ضم ظاَؼٍت ٚغٞت اله ٠لخاظاث الُالب الخٗلُمُت.
 - 6ه٣و مهاعاث اإلاٗلمحن الخضعٍبُت -7.جىٗ٢اث ألاَل الٗالُت و اإلاىسًٟت.
 - 8جىٗ٢اث اإلاٗلمحن الٗالُت و اإلاىسًٟت.
 - 9ؤؾالُب الخيكئت الاظخماُٖت مً صال ٫و بَما ٫و ججاَل و ٖ٣اب و جمُحز بحن ألازىة و ٚحرَا.
زهاثو نٗىباث الخٗلم :
 - 1الخغ٦ت الؼاثضة٢ - 2.هىع في ؤلاصعا ٥الخغ٧ي  -3.مكا٦الهٟٗالُت.
 -4نٗىباث في الخأػع الٗام  - 5.ايُغاباث في الاهدباٍ - 6.الاهضٞإ .
 - 7ايُغاباث في الظا٦غة  - 8.مك٨الث في ال٣غاءة و الخؿاب .
 - 9ايُغاباث في ال٨الم و الاؾخمإ.
جهيُفاث نٗىباث الخٗلم :
جخًمً نٗىباث الخٗلم هىٖحن مً الهٗىباث و هي ٧الخالي:
 -1نٗىباث الخٗلم الىماثُت:و هي جخٗل ٤بىمى ال٣ضعاث الٗ٣لُت و الىٟؿُت ،بدُض ًٓهغ الىمى مخإزغ ؤو ُٞه زلل
مما ًجٗل الُٟل ً٣هغ باإلاهماث التي جخُلبها جل ٪ال٣ضعاث اإلاغجبُت بمهام ٖملُت و بظلٞ ٪ةن الُٟل الظي ٌٗاوي مً
ه٣و في ال٣ضعة ٖلى الاهدباَإو الخظ٦غ ال ٌؿخُُ٘ ؤن ً٣ىم بمهام مغجبُت بهاجحن ال٣ضعجحن و ٦ظل ٪ألامغ باليؿبت بلى
نٗىبت ؤلاصعا ٥ؤو الخ٨ٟحر ججٗل اإلاهام التي ً٣ىم بها الُٟل ؤ٢ل مما ًيخٓغ مىه.
بمٗجى ؤن الهٗىباث الىماثُت جٓهغ لضي ألاَٟا ٫في ؾً ما ٢بل اإلاضعؾت و حؿخمغ في مؿحرة جُىع الُٟل بطا لم ٌٗالج
و ًغي هحرن و والفىذ  :ؤن الهٗىباث الىماثُت جغظ٘ بلى ايُغاباث وُُْٟت جسو الجهاػ الٗهبي اإلاغ٦ؼي،و ؤن َظٍ
الهٗىباث ًم ً٨ؤن ج٣ؿم بلى هىٖحن ٞغُٖحن َما:

2

 -تيسًن مفلح كوافحو ،مرجع سابق ،صص - 0

.

-سعيد حسين العزة ،مرجع سابق ،ص .49

-3ماجدة هباء الدين السيد عبيد ،مرجع سابق ،ص ص.32-3 ،

-4إميان عباس علي"،2009 ،صعوبات التعلم "بين النظرية و التطبيق
،األردن،ص.48
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مغهؼ ظُل البدض الٗلمي
 -1-1نٗىباث ؤولُت :مشل ؤلاهدباٍ،ؤلاصعا،٥و الظا٦غة.
 -2-1نٗىباث زاهىٍت :مشل الخ٨ٟحر و ال٨الم و الٟهم ؤو اللٛت الكٟىٍت.

 -2نٗىباث الخٗلم ألاواصًمُت :جخمشل جل ٪الهٗىباث بال٣غاءة و ال٨خابت و الخهجئت و الخٗبحر ال٨خابي و الخؿاب
،وجغجبِ بلى خض ٦بحر بهٗىباث الخٗلم الىماثُت ٞةطا خضر للُٟل ايُغاب في الٗملُاث الٗ٣لُت الؿاب٣ت ٞةجهاجبضوا
واضخت في الخدهُل ألا٧اصًمي للُٟل.
ٖالكت نٗىباث الخٗلم الىماثُت بهٗىباث الخٗلم ألاواصًمُت :
جىظض ٖال٢ت وزُ٣ت بحن نٗىباث الخٗلم الىماثُت و نٗىباث الخٗلم ألا٧اصًمُت ٞ،هٗىباث الخٗلم ألا٧اصًمُت هي
هدُجت نٗىباث الخٗلم الىماثُت ؤي ؤن نٗىباث الخٗلم الىماثُت هي الؿبب في خضور نٗىباث الخٗلم ألا٧اصًمُت.
حصخُو نٗىباث الخٗلم ٣ً:هض بالدصسُو :جدضًض هىٕ الهٗىبت ؤو الايُغاب ؤو اإلاغى التي ٌٗاوي منها الٟغص و
صعظت خضتها ،و َى مهُلر بضؤ في الُب زم اؾخسضم في الٗالط الىٟسخي و ؤلاعقاص الىٟسخي  ،و السضمت الاظخماُٖت و
الخٗلُم الٗالجي.
الجاهب الخُبُلي:
ٖغى وجدلُل هخاثج صعاؾت الخاالث :
ؤصواث الضعاؾت :جم الاٖخماص ٖلى مُ٣اؽ حصسُو نٗىباث حٗلم ال٣غاءة وال٨خابت والدصسُو والٗالط.
جاعٍش حسجُل الخالت ألاولى:
.2014
ً -2014ىم/02/16
ًىم/02/13
اإلاضعؾت :ابخضاثُت "ٖلى بىػٍان " بخي ٢هغ البزاثم.
الاؾم-٫(:ن )الٗمغ  10:ؾىىاث.
الؿىت :زالشت ابخضاجي .حٗاوي الخالت مً مك٩لت جدهُلُت ٖامت.
الخالت ال حٗاوي مً ؤي مغى .مهىت ألاب  :خاعؽ .مهىت ألام :ما٦شت بالبِذ.
ٖضص ألازىة  03:و الخالت جدخل اإلاغجبت ألاولى.مؿخىي اإلاِٗصخي  :مخضوي

 مسعد أبو الديار"،20 2 ،الذاكرة العاملة و صعوبات التعلم" ،ط ،الكويت ،ص. 22-2إميان عباس علي ،مرجع سابق ،ص.50

-3السعيد عواشريو "،2006 ،برنامج تدريبي مقترح لعالج صعوبات الفهم القرائي اللغوي ال قرائي للمسائل الرياضية اللفظية "،رللة
جامعة فرحات عباس العدد الثاين ،سطيف ،اجلزائر ،ص. 235

 - 4صالح عمًنة علي  "،2005صعوبات تعلم القراءة والكتابة والتشخيص والعالج " ،مكتبة الفالح للنشر و التوزيع ،ط
ص. 40- 20
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مغهؼ ظُل البدض الٗلمي
اإلاؿخىي الخدهُلي :
الفهل ألاوٌ
8.63

الفهل الشاوي
3.22

مؿخىي جدهُله زالٌ اإلاغخلت الابخضاثُت :
الهف
ألاو٫
الشاوي
الشالض

اإلاؿخىي الخدهُلي
الاهخ٣ا٧ ٫ان ٖلى ؤؾاؽ ال جىظض بٖاصة للؿىت ألاولى
مُٗض
مُٗض

جم اؾخسضام ازخباع الغظل للُاؽ الظواء :
حٗاوي الخالت مً مك٩لت جدهُلُت ٖامت مما ؤزغث َظٍ الهٗىبت ٖلى شسهُت الٟغص مما ؤصي بلى ا٦دؿاب ؾلى٧ا
ٖضواهُا و بغػ صل ٪مً زالْ ٫هىع ألاؾىان في الغؾم و خظ ٝألاطهُحن و هالخٔ ه٣و الخُىٍت و الضًىامُُ٨ت و ٢لت
اليكاٍ و طل ٪مً زال ٫الؿا٢حن و ْهىع الاهٟٗالُت و ٌٗىص طل ٪بلى السِ الغ ٤ُ٢اإلاترصص.
 ازخباع حصخُو نٗىباث هُم اليلماث ؤزىاء اللغاءة :و َى ٖباعة ًٖ ؾبٗت ازخباعاث ٞغُٖت (مً ا-ػ ) جخًمً (٢ )10ىاثم مً ال٩لماث لخُُ٣م ٢ضعة الخلمُظ ٖلى ٢غاءة
ال٩لماث التي صعؾها و حك٩ل معجمه ال٣غاجي و جخًمً ؤهماَا نىجُت (خغو ٝمخدغ٦ت ؤو ؾا٦ىت ؤو مىىهت ؤو مكضصة
)و طل ٪الزخباع ٢ضعة الخلمُظ ٖلى ٢غاءة ال٩لماث اإلاخىىٖت مً ٖىانغَا الهىجُت :
ا  -ازخباع حصخُو نٗىبت كغاءة اليلماث الشالزُت :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

اليلماث الشالزُت
ً٠٣
نغر
صزل
هٓغ
ظم٘
ؾًٟ
ؾإ٫
وسخي
٦ظب
وكِ
مغى
َبِ
ًٚب
صو٫
زمغ
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كغاءة الخلمُظ
زاَئت
زاَئت
صخُدت
زاَئت
صخُدت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
صخُدت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
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ب  -حصخُو نٗىبت كغاءة اليلماث التي بها ممضوص :
الغكم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

اليلماث
٢ا٫
نىٝ
ٖاف
ؾىع
ؤَحر
ٚابذ
ٖ٣ى٫
مضًىت
وكاٍ
همىث
ًُُ٘
صظاط
خضوص
ج٣ىي
زماع

الغكم
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

كغاءة الخلمُظ
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت

اليلماث
وعوص
جؼوع
صواء
مىاْغ
نٟىٝ
ٞغخحن
مهاو٘
َضاًا
َابىع
هاجخىن
عثِسخي
بالصي
مُىاء
ؤهاقُض
خضوصي

ط  -حصخُو نٗىبت كغاءة اليلماث التي جخًمً ملُٗا ؾاهىا:
الغكم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

كغاءة الخلمُظ
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
صخُدت
زاَئت

اليلماث
ٚغٞت
لىن
ًهٗض
ًجز٫
جمؿ٪
جطخ٪
مؿغوع
ؤخؿيذ
ؤلٗب
ؤع٦ب
هدٟٔ
اعجٟ٘
بسحر
اإلاضعؾت
الُىم
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كغاءة الخلمُظ
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
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ص  -حصخُو نٗىبت نىث الخىىًٍ اإلاىاؾب ؤزىاء اللغاءة :
اليلماث
ولض
بِذ
نباح
م٨خبت
هٓام
ؤَال
ؤٖما٫
مؿ٨ىا
صواء
ماء

الغكم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

الغكم
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

كغاءة الخلمُظ
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت

اليلماث
وكاٍ
واخضة
ؾم٩ا
ؤعى
ظضًض
َغٍا
صاثما
٢هو
عخلت
لهى

كغاءة اليلماث
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت

َـ  -حصخُو نٗىبت كغاءة اليلماث التي بها خغف مكضص:
الغكم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

كغاءة الخلمُظ
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت

اليلماث
جدضر
ؤع٦ب
جدبه
جدب٘
ً٣لض
ًًغ
حٗلم
ؾُاعة
نُاص
ؤنلي
ج٣ىي
ٚىام
٦كاٝ
جدبحن
مهلىن

و  -حصخُو نٗىبت كغاءة اليلماث التي جبضؤ بالم قمؿُت ؤو كمغٍت :
الغكم
1
2
3
4
5
6

اليلماث
ال٣ضم
الك٨غ
الخمض
البلر
الغؾى٫
الجغؽ

الغكم
11
12
13
14
15
16

كغاءة الخلمُظ
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
صخُدت
زاَئت
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اليلماث
الىالض
الٗمل
الؿبا١
اإلاؼعٖت
الشماع
الكٗب

كغاءة الخلمُظ
زاَئت
صخُدت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت

مغهؼ ظُل البدض الٗلمي
7
8
9
10
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صخُدت
زاَئت
زاَئت
زاَئت

الضعؽ
الىٓام
الٟهل
الهباح

الؼٍىت
السُمت
اإلا٨خبت
الُبِب

17
18
19
20

زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت

ػ  -حصخُو نٗىبت الخمُحز بحن اليلماث اإلادكابهت ألاخغف ؤزىاء اللغاءة :
الغكم
1
2
3
4
5
6
7

اليلماث
َخ٠
ع٘ٞ
بُت
قغب
خغؽ
نى٘
ٚغؽ

كغاءة الخلمُظ
زاَئت
زاَئت
زاَئت
صخُدت
صخُدت
زاَئت
صخُدت

الغكم
1
2
3
4
5
6
7

اليلماث
َضٝ
ص٘ٞ
ُ٢ت
يغب
خغر
نبٜ
ظغؽ

كغاءة الخلمُظ
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت

8
9
10
11
12
13
14
15
16

زمغ
نىع
هلٗب
خضً٣ت
ؾ٠٣
ؤزًغ
خبل
ناح
ؾباخت

زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت

8
9
10
11
12
13
14
15
16

زمً
ؾىع
سٗلب
خُ٣بت
ؾٗ٠
ؤخًغ
ظبل
ناص
ؾُاخت

زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت

بُاكت عنض ألازُاء لهٗىباث اللغاءة :
 - 1هُم اليلماث ؤزىاء اللغاءة :
الغ٢م
ؤ
ب
ط
ص
ٌ
و

هىٕ الهٗىبت
ال٩لماث الشالزُت
ال٩لماث التي بها ممضوص
ال٩لماث التي بها م ُ٘٣ؾاً٦
بهخاط نىث الخىىًٍ اإلاىاؾب
ال٩لماث التي بها خغ ٝمكضص
ال٩لماث التي جبضؤ بالم قمؿُت ؤو ٢مغٍت

الضعظت ال٩لُت
15
30
15
20
15
20

ٖضص ألازُاء
12
30
14
20
15
17

ػ

ال٩لماث اإلادكابهت ألاخغٝ

15

15

الخالت الشاهُت :
 -2014اإلاضعؾت ٖ:لى بىػٍان بخي ٢هغ البزاثم.
 ًىم /02/27:141
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 الاؾم والللب (:ب م ) -الٗمغ  10:ؾىىاث .الؿىت :زامؿت ابخضاجي. حٗاوي الخالت مً مك٩لت جدهُلُت .الخالت ال حٗاوي مً ؤي مغى. مهىت ألاب :مخ٣اٖض - .مهىت ألام  :ما٦شت بالبِذ. ٖضص ؤلازىة  10:و الخالت جدخل اإلاغجبت ألازحرة - .اإلاؿخىي اإلاِٗص ي :ظُض.جُبُم ازخباع عؾم الاوؿان للُاؽ الظواء :

حٗاوي الخالت مً نٗىباث الخٗلم مما ؤزغث ٖلى ويُٗخه بٗضم اإلاباالة و الالواُٗ٢ت مما ؤصي بلى الشجل و السى ٝو
ًٓهغ طل ٪مً زال ٫عؾمه الاوؿان نٛحر و نٗىبت الاجها ٫في عؾمه عؤؽ نٛحر ظضا و الً ِٛواضر ول ٪مً
زال ٫عؾمه الٟم ٖلى ق٩ل زِ مما ؤصي بلى خؿاؾت باالزخىا ١و الغٖب و ٢لت اليكاٍ و ه٣و في الخُىٍت و
الضًىامُُ٨ت بلى ظاهب طلٞ ٪هى بداظت بلى اإلاؿاٖضة و الامً مً اإلادُِ.
ازخباع حصخُو نٗىبت الخٗغف ٖلى ؤظؼاء اليلماث و صمجها :
ًخم ٖغى ال٩لمت في( الخ٣ل )1بطا ٞكل الخلمُظ في ٢غاءتها ًخم ال٨كٖ ًٖ ٠ىانغَا الهىجُت ٦ما في( الخ٣ل 2
)لُُٗيها الك٩ل الهىحي النهاجي ( ٖغى ال٩لماث صون الخُ٣ض بى٢ذ ).
الخلل 1
وؿ٠
ظؼٕ
وزؼ
هبل
ٖبض
جه٤
ٞغ٥
ٖامغ
خىع
ْغوٝ
عُ٘ٞ
بُىن
عخُ٤
عنام
قغٍِ

الخلل 2
ن
ط
و
ن
ٕ
ن
ٝ
ٖا
ؽ
ّ
ع
ب
ع
ع
ف

الخلل 2
ؽ
ػ
ر
ب
ب
ٌ
ع
م
خى
عو
في
َى
حي
نا
عي
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الخلل 2
ٝ
ٕ
ػ
ف
ر
١
٥
ع
ع
ٝ
ٕ
ن
١
م
ٍ

كغاءة الخلمُظ
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت

مغهؼ ظُل البدض الٗلمي
الخلل 1
صًىا
٧ىدي
واصي
عٍما
ؾىعي
ًلهى
ؤهىإ
مدؿىص
قبٗان
مىهىع
ظغص
هضص
خغى
ًؼوص
هجاع

الخلل 2
صي
٧ى
وا
عي
ؾى
ًل
ؤن
مذ
قب
مً
ظغ
هض
خغ
ي
هج

الخلل2
ها
دي
صي
ما
عي
َى
وا
ؾى
ٖا
نى
ع
ص
ع
ػو
ظا
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الخلل 2

ٕ
ص
ن
ع
ص
ص
ى
و
ع

الخلل 2

ص

كغاءة الخلمُظ
زاَئت
زاَئت
صخُدت
زاَئت
صخُدت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت

بُاكت عنض ألازُاء :
هىٕ الهٗىبت
الخٗغٖ ٝلى ؤظؼاء ال٩لماث و صمجها
(مً زاعط ال٣امىؽ ال٣غاجي )

الضعظت ال٩لُت

ٖضص الازُاء

30

28

الخالت الشالشت :
.2014
ً - 2014ىم /03/03:
 ًىم /03/02: اإلاضعؾت  :الُاَغ بلخىث بخي ٢هغ البزاثم.الاؾم و الللب ( :ب ب ) الٗمغ 10:ؾىىاث .الؿىت  :السامؿت ابخضاجي. حٗاوي مً مك٩لت جدهُلُت .الخالت حٗاوي مً مغى ؾغَان ألاطن. مهىت ألاب  :بُا .٫مهىت ألام  :زُاَت. ٖضص ؤلازىة  4:و الخالت جدخل اإلاغجبت ألاولى .اإلاؿخىي اإلاِٗص ي  :مخضوي.جم جُبُم ازخباع عؾم الاوؿان للُاؽ مؿخىي الظواء :
حٗاوي الخالت مً مك٩لت جدهُلُت ٖامت ومك٩لت صخُت مما ؤزغ ٖلى ؾماث شسهُتها مما ؤصي بها بلى ْهىع مكا٧ل
ظؿمُت و بغوػ الهغاخت وجٓهغ في اؾخٗما ٫ؤلىان واضخت .

143

الٗضصًً  : 18 -17ماعؽ – 2016

مغهؼ ظُل البدض الٗلمي
 ازخباع حصخُو نٗىباث الخظهغ البهغي :ؤ  -ازخباع حصخُو نٗىباث الخظهغ البهغي لليلماث :

ٌكاَض الخلمُظ بُا٢اث ال٩لماث اإلاٗغويت باللمذ الؿغَ٘  ،وًٍ٘ صاثغة ٖلى ال٩لمت اإلاُاب٣ت في الك٩ل -مً مخٗضص
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

عص
عظ٘
خبل
صؾم
َضٝ
هدلت
ُ٢ت
ؤمام
ج٣ى٫
اإلاٗلم
ػاص
ٟ٢ؼ
ًبدؿم
هلٗب
الٗضم
ؾباخت
ؤخًغ
ٖملذ
زال٠
الخ٣ى٫

عػ
عي٘
ظبل
عؾم
َخ٠
هملت
بُت
هٓام
ب٣ى٫
الٗلم
ػا٫
٣ٞض
جبدؿم
حٛلب
الىضم
ؾُاخت
ؤزٌ
ٖلمذ
خال٠
الٗ٣ى٫

ػع
ع٘ٞ
خُل
خؿم
و٠٢
هسلت
هُت
َٗام
ً٣ى٫
ال٣لم
ػاع
٣ٞغ
ٌكخم
سٗلب
ال٣ضم
ؾماخت
ؤخهغ
خلمذ
زال٤
الب٣ى٫

صخُدت
صخُدت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
صخُدت
صخُدت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
صخُدت
زاَئت
زاَئت
صخُدت
زاَئت
صخُدت
زاَئت
زاَئت
زاَئت

ب  -ازخباع حصخُو نٗىباث الخظهغ البهغي للخغوف :
ٌكاَض الخلمُظ الخغو ٝالهجاثُت اإلاٗغويت باللمذ الؿغَ٘  ،وًٍ٘ صاثغة خى ٫الخغ ٝاإلاُاب ٤في الك٩ل -مً مخٗضص -
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ٌ
ب
ر
ر
ر
ح
ص
و
ع

ؤ
ث
ب
ث
ط
ر
ط
ػ
ص
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ن
ن
ث
ن
ح
ط
ػ
ع
ط

صخُدت
زاَئت
صخُدت
صخُدت
زاَئت
صخُدت
زاَئت
زاَئت
زاَئت

مغهؼ ظُل البدض الٗلمي
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ؽ
ى
ٝ
ى
ّ
ٍ
ٙ
ر
ٝ
ن
و
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م
ف
ى
م
ٍ
م
ٕ
ٙ
١
ٝ
ع

ف
١
م
١
م
ّ
ح
ٕ
ى
١
م

زاَئت
صخُدت
صخُدت
صخُدت
زاَئت
زاَئت
صخُدت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت

 بُاكت عنض ألازُاء :نٗىباث الخظهغ البهغي
ؤ  -الخظ٦غ البهغي لل٩لماث
ب  -الخظ٦غ البهغي للخغوٝ

الضعظت اليلُت
20
20

ٖضص ألازُاء
13
15

الخالت الغابٗت :
 2014اإلاضعؾت  :الُاَغ بلخىث بخي ٢هغ البزاثم.
 ًىم /03/06: الاؾم و الللب (:بى ؽ) .الٗمغ  10:ؾىىاث. الؿىت  :السامؿت ابخضاجي .حٗاوي الخالت مً مك٩لت جدهُلُت. الخالت ال حٗاوي مً ؤي مغى  .مهىت ألاب  :بداسخي الغمل. مهىت ألام :ما٦شت بالبِذٖ .ضص ؤلازىة  4:و الخالت جدخل اإلاغجبت ألاولى.جم جُبُم ازخباع عؾم الاوؿان للُاؽ مؿخىي الظواء :
حٗاوي الخالت مً مك٩لت صعاؾُت مما ؤصي بلى جإزحر ٖلى شسهُتها و بغػ طل ٪مً زال ٫عؾمها الظعإ في ويُٗت ؤُ٣ٞت
و َظا ٌٗجي الً ِٛهدى اإلادُِ و ا٦دؿذ ٖضم الغيا ٖلى الىاؽ و اخؿاؽ بالى٣و و ًٓهغ طل ٪مً زال٦ ٫ثرة
اإلاخي مما ؤزغ طل ٪و ؤنبدذ الخالت حكٗغ باالزخىا ١و الغٖب و صلُل طل ٪مً زال ٫عؾم الغ٢بت يُ٣ت و ٢هحرة.
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ازخباع حصخُو نٗىباث الغبِ بحن الغمؼ اإلاىخىب و الهىث اإلاىُىق :
ؤ  -اؾخم٘ و ي٘ صاثغة خىٌ اليلمت اإلاىُىكت :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

قغٍ
٢هب
عَ٤
نمغ
٢غف
ٟ٘٢
ج٨غ
ػل٤
نٟ٘
هضى

عَل
به٤
َغ١
عمو
٢كغ
٘٣ٞ
ع٦ذ
لؼ١
ٗٞو
هًض

َغف
٢بو
٢هغ
نغم
قغ١
ٖ٤ٟ
٦غث
ػ٢ل
ٖٟو
صهٌ

صخُدت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
صخُدت
زاَئت
زاَئت
صخُدت
زاَئت
صخُدت

ب  -اؾخم٘ و ي٘ صاثغة خىٌ اليلمت اإلاىُىكت :
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ػاخم
زلِـ
ظضًض
ؾٟى١
با٢ىع
ٞاٖىص
ًبلي
جبدذ
صلؼ٫
مى٣ىر

طازم
خلِـ
ظغٍض
ؾ٣ىٝ
با٧ىع
ٖا٢ىص
هبلي
ًىدذ
لظلظ
مى٣ىح

ػامذ
ظلِـ
ظضًغ
ن٣ىٝ
ها٢ىع
٢اٖىص
جبلي
جىدذ
ػلؼ٫
مىٟىر

زاَئت
صخُدت
زاَئت
صخُدت
زاَئت
صخُدت
زاَئت
زاَئت
صخُدت
زاَئت

بُاكت عنض ألازُاء :
هىٕ الهٗىبت
الغبِ بحن الغمؼ اإلا٨خىب و الهىث
اإلاىُى١

الضعظت اليلُت
20

الخالت الخامؿت :
 .2014اإلاضعؾت  :الُاَغ بلخىث بخي ٢هغ البزاثم.
 ًىم /03/09: الاؾم و الللب( :ب َا) .الٗمغ 10:ؾىىاث .الؿىت  :الشالشت ابخضاجي. حٗاوي الخالت مً مك٩لت جدهُلُت .الخالت ال حٗاوي مً ؤي مغى. -مهىت ألاب:خاعؽ .مهىت ألام:ما٦شت بالبِذ.
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ٖضص ألازُاء
12
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مغهؼ ظُل البدض الٗلمي
 ٖضص ؤلازىة  6:و الخالت جدخل اإلاغجبت السامؿت . اإلاؿخىي اإلاِٗص ي :البإؽ به. اإلاؿخىي الخدهُلي:الفهل ألاوٌ
6.24

الفهل الشاوي
4.58

جم جُبُم ازخباع عؾم ؤلاوؿان للُاؽ مؿخىي الظواء :
حٗاوي الخالت مً مك٩لت جدهُلُت مما ؤزغث ٖلى الخالت و ؤصي بها بلى نٗىباث في الاجها ٫الاظخماعي و الاخؿاؽ
بالى٣و مما ٌكحر بلى ُٚاب الامً و ْهىع ي ِٛباعػ هدى اإلادُِ وهالخٔ طل ٪مً زال ٫عؾم الظعإ في ويُٗت
ؤُ٣ٞت .
 ازخباع حصخُو نٗىباث الخمُحز الؿمعي لليلماث اإلادكابهت نىجا :1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ؾُٗض
خغؽ
ؾىاء
خضر
٧ا٫
ؾا٫
ِ٢ـ
ٞاع١
خبِ
َغٍض
صعؽ
بٛض
يغب
يل
هاْغ
ْهغ
طًل
ْلُل
وػن
طُ٦ت

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
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نُٗض
خغم
زىاء
خضر
٢ا٫
ؾا١
ُٚض
ٞاعٙ
زبِ
جغٍض
يغؽ
بٌٗ
يغب
ْل
هاػ٫
ػَغ
طًل
طلُل
وػن
ػُ٦ت

زاَئت
زاَئت
صخُدت
زاَئت
صخُدت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
صخُدت
صخُدت
زاَئت
صخُدت
صخُدت
زاَئت
صخُدت
زاَئت
صخُدت
زاَئت
صخُدت
زاَئت
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مغهؼ ظُل البدض الٗلمي
بُاكت عنض ألازُاء :
هىٕ الهٗىبت
نٗىبت الخمُحز الؿمعي لل٩لماث
اإلادكابهت نىجا

ٖضص ألازُاء
14

الضعظت اليلُت
20

الخالت الؿاصؾت :
 .2014اإلاضعؾت  :الُاَغ بلخىث بذي ٢هغ البزاثم.
 ًىم /03/13: الاؾم و الللب( :م م ) .الٗمغ  10:ؾىىاث .الؿىت  :الغابٗت ابخضاجي. حٗاوي الخالت مً مك٩لت جدهُلُت - .الخالت ال حٗاوي مً ؤي مغى. مهىت ألاب :مخ٣اٖض .مهىت ألام  :ما٦شت بالبذ. ٖضص ؤلازىة 6:و َى ًدخل اإلاغجبت ألازحرة .اإلاؿخىي اإلاِٗص ي :ال بإؽ به. اإلاؿخىي الخدهُلي :الفهل ألاوٌ
4.22

الفهل الشاوي
3.10

جم جُبُم ازخباع عؾم ؤلاوؿان للُاؽ مؿخىي الظواء :
حٗاوي الخالت مً نٗىباث الخٗلم مما ؤزغث ٖلى شسهُت اإلاخٗلم بالشجل و ٖضم الش٣ت بالىٟـ و هالخٔ طل ٪مً
زال ٫السِ الغ ٤ُ٢و ْهىع الازخىا ١و الغٖب و هالخٔ طل ٪مً زال ٫عؾمه لغ٢بت يُ٣ت و بغوػ الً ِٛو طل ٪مً
زال ٫عؾمه الٟم السُي.
ازخباع حصخُو نٗىباث جمُحز نىث الخغف ألاوٌ و ألازحر في اليلمت :
ؤ -اؾخم٘ وي٘ صاثغة خىٌ الخغف ؤو اإلالُ٘ الظي ًمشل الهىث الاوٌ في اليلمت اإلاىُىكت :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ط
ث
ن
ٙ
ؽ
ص
ص
ْا
ؾا
وي
زى

ح
ي
ث
ٝ
ف
ػ
ّ
جا
نا
مي
خى
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ر
ر
ي
١
م
ّ
ى
َا
قا
قي
ظى

صخُدت
صخُدت
زاَئت
زاَئت
صخُدت
صخُدت
صخُدت
صخُدت
صخُدت
صخُدت
زاَئت

مغهؼ ظُل البدض الٗلمي
12
13
14
15
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بى
ٖو
٘٢
ػو

هى
ٚل
٘٦
صو

صخُدت
زاَئت
زاَئت
زاَئت

جى
ٚو
ٜ٦
ْى

ب  -اؾخم٘ و ي٘ صاثغة خىٌ " الخغف " ؤو " اإلالُ٘ "الظي ًمشل الهىث ألازحر في اليلمت اإلاىُىكت :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

م
ث
ٝ
ص
ٕ
وي
هي
با
ًا
و
ـه
ـت
٥
ال
هً

ؽ
ٍ
١
و
ٙ
لي
في
ها
جا
و
ٌ
ث
٧ا
٫
ن

زاَئت
زاَئت
زاَئت
صخُدت
زاَئت
صخُدت
صخُدت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت

ر
ص
و
ع
١
٧ي
وي
ما
ها
وا
ة
ة
٥
٫
ها

بُاكت عنض ألازُاء :الضعظت اليلُت
30

هىٕ الهٗىبت
جمُحز نىث الخغ ٝالاو ٫و ألازحر في ال٩لمت

ٖضص ألازُاء
18

الخالت الؿابٗت :
 .2014اإلاضعؾت  :الُاَغ بلخىث بخي ٢هغ البزاثم.
 ًىم /03/16: الاؾم و الللب ( :ب م ) .الٗمغ  09:ؾىىاث .الؿىت :الغابٗت ابخضاجي. حٗاوي الخالت مً مك٩لت جدهُلُت .الخالت ال حٗاوي مً ؤي مغى. مهىت ألاب  :خضاص.مهىت ألام  :ما٦شت بالبِذٖ .ضص ؤلازىة  5:و الخالت جدخل اإلاغجبت الغابٗت. اإلاؿخىي اإلاِٗص ي  :البإؽ به.الفهل ألاوٌ

الفهل الشاوي

4,71

8.24
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جم جُبُم ازخباع عؾم الاوؿان للُاؽ مؿخىي الظواء:

حٗاوي الخالت مً مك٩لت صعاؾُت ٖامت مما ؤصي بلى ٢ل ٤اإلاخٗلم و هالخٔ طل ٪مً زال ٫التر٦حز في الغؾم ٖلى الجهت
الِؿغي ووظىص ي ِٛهدى اإلادُِ و طل ٪مً زال ٫عؾم الظعإ في ويُٗت ؤُ٣ٞت مما ؤصي بلى الاخؿاؽ باالزخىا١
والغٖب .
 ازخباع حصخُو نٗىباث اإلاؼط الهىحي ٖىض الاؾخمإ :اؾخم٘ بلى ؤظؼاء ال٩لمت  ،زم امؼط ؤنىاتها و اهُ٣ها في نىعتها ال٩لُت :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ٌ
ح
ن
ٍ
ؽ
ع
ف
ر
ج٤
مىـ
ؤع
ٌؿـ
٦هـ
ط
ط
ا٫
ها
ا٫
صب
ا٫

ٕ
م
ر
ن
ب
ٍ
ع
بذ
ب
ر
مي
عٍـ
با
ٕ
ال
ظا
خى
عا
با
ظا

ؽ
ع
ٝ
ٕ
٫
با
عو
١
لُـ
ٞى
ث
ث
ع
ما
مُـ
بٖـ
م
زؿـ
با
زل

ح
ء
ـت
ث
ب
ن
ن
ث
ن

صخُدت
زاَئت
صخُدت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
صخُدت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
صخُدت
زاَئت
زاَئت
زاَئت
زاَئت

بُاكت عنض ألازُاء :
هىٕ الهٗىبت
اإلاؼط الهىحي ٖىض الاؾخمإ

الضعظت اليلُت
20
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الٗضصًً  : 18 -17ماعؽ – 2016
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زاجمت :

في ألازحر ٞةن نٗىباث الخٗلم مً اإلاىيىٖاث الكاجٗت في َظٍ ألاًام و هي مً يمً ٞئاث التربُت السانت خُض ؤن
َاالء الخالمُظ ٌٗاهىن مً مك٩لت جدخاط بلى عٖاًت زانت و ؤن الا٦دكا ٝاإلاب٨غ لهظٍ الخالت ًاصي بلى هخاثج ؤًٞل
لهاالء الخالمُظ خُض ؤن الاَخمام اإلاىاؾب لها بةٖضاص مضعؾحن مخسههحن للخٗامل مٗهم و ؤزهاثُحن مضعبحن ٖلى
جهمُم بغامج ٖالظُت هاجخت لظوي نٗىباث الخٗلم .
كاثمت اإلاغاظ٘ :
 - 1الىخب الٗغبُت :
"،2009نٗىباث الخٗلم "بحن الىٓغٍت و الخُبُم " ،صاع اإلاىاهج لليكغ و الخىػَ٘ ،بضون َبٗت
 .1بًمان ٖباؽ ٖلي،
ٖ،مان ،ألاعصن .
"،2005نٗىباث الخٗلم و الخُت الٗالظُت "،صاع اإلاؿحرة لليكغ و الخىػَ٘ ٖ، 2 ٍ،مان
 .2جِؿحر مٟلر ٧ىاٞدت ،
،ألاعصن .
،2009نٗىباث الخٗلم "الىٓغي و الخُبُلي "صاع اإلاؿحرة لليكغو الخىػَ٘ و الُباٖت ٖ، 1ٍ،مان
 .3عاضخي الىٟ٢ي،
 ،ألاعصن .
"،2005نٗىباث الخٗلم "،صاع نٟاء لليكغ و الخىػَ٘ ٖ، 1ٍ،مان ،ألاعصن .
 .4عٍاى بضعي مهُٟى،
"،2006نٗىباث الخٗلم" ،صاع اإلاؿحرة لليكغ و الخىػَ٘ ٖ، 2ٍ،مان ،ألاعصن .
 .5ؾامي مدمض ملخم،
"،2002نٗىباث الخٗلم "الدصخُو  -ألاؾباب  -ؤؾالُب الخضعَـ و اؾتراجُجُاث الٗالط
 .6ؾُٗض خؿجي الٗؼة،
"،الضاع الٗلمُت الضولُت و صاع الش٣اٞت لليكغ والخىػَ٘ ٖ، 1ٍ ،مان  ،ألاعصن .
" ،2005نٗىباث حٗلم اللغاءة والىخابت والدصخُو والٗالط" ،م٨خبت الٟالح لليكغ و الخىػَ٘،
 .7نالح ٖمحرة ٖلي
.140
-120
ٍ ،1م
" :)2006ملاًِـ في نٗىباث الخٗلم"  -م٨خبت اإلاجخم٘ الٗغبي لليكغ و الخىػَ٘ ٍٖ 1مان ـ
ٖ .8مغ مدمض السُاب (
الاعصن.
"، 2009نٗىباث الخٗلم و هُفُت الخٗامل مٗها "،صاع نٟاء لليكغ و الخىػَ٘ ،
 .9ماظضة بهاء الضًً الؿُض ٖبُض ،
ٍٖ، 1مان ،ألاعصن .
"، 2006نٗىباث الخٗلم "الدصخُو و الٗالط " ،صاع ال٨ٟغ ٖ، 2ٍ ،مان ألاعصن .
 .10مدمىص ٖىى هللا ؾالم ،
"،2012الظاهغة الٗاملت و نٗىباث الخٗلم" ، 1ٍ ،ال٩ىٍذ .
 .11مؿٗض ؤبى الضًاع،
"، 2005نٗىباث اللغاءة و الىخابت حصخُهها و اؾتراجُجُاث ٖالظها" ،م٨خبت ػَغاء
 .12مجى ببغاَُم اللبىصي،
الكغ، 1ٍ ، ١ال٣اَغة .
 - 2اإلاجالث :
"، 2006بغهامج جضعٍبي ملترح لٗالط نٗىباث الفهم اللغاجي اللٛىي اللغاجي للمؿاثل
 -13الؿُٗض ٖىاقغٍه ،
الغٍايُت اللفُٓت "،مجلت ظامٗت ٞغخاث ٖباؽ الٗضص الشاوي ،ؾُُ، ٠الجؼاثغ.
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ّ
ُث
 -14نالر بً ٖبض الٗؼٍؼ ّ
الىهاع " :مهاعاث وبؾتراجُجُاث اللغاءة اإلاُٗىت ٖلى كغاءة اإلاؿاثل اللفُٓت وفهمها في
ّ
التربىٍت ّ
ّ
ماصة ّ
والضعاؾاث ؤلاؾالمُت" ،الٗضص
الغٍايُاث" ،بدض ميكىع في مجلت ظامٗت اإلال ٪ؾٗىص الٗلىم
ّ
٧،2003لُت التربُت ،ظامٗت اإلال ٪سعود ,الرّياض.
/2/15
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يٗف اإلاؿخىي الخدهُلي لضي بٌٗ َالب اإلاغخلت الابخضاثُت
( خفغ الباًَ ) اإلاملىت الٗغبُت الؿٗىصًت في ماصة الغٍايُاث
ؤ.بهاء الضًً مدمض مدمض ببغاَُم/ظامٗت اللاَغة،فغٕ بجي ؾىٍف،مهغ

ملخو :
ل٣ض جم صعاؾت مك٩لت جضوي مؿخىي بٌٗ الُالب في ماصة الغٍايُاث في ؤبدار وؤوعاٖ ١مل ٖضًضة،خُض ٢ام
الٗضًض مً ألاؾاجظة واإلاكغٞحن واإلاهخمحن بمىاهج الغٍايُاث بمداوالث ٖضًضة للخٗغٖ ٝلى ألاؾباب الغثِؿُت في
يٗ ٠اإلاؿخىي الخدهُلي إلااصة الغٍايُاث ٖىض بٌٗ َالب مغاخل الخٗلُم الشالزت  ،وؤزو بالظ٦غ ما اَلٗذ ٖلُه
باليؿبت للمغخلت الابخضاثُت ٞ ،ىظضث مً َاالء مً ؤعظ٘ الؿبب في طل ٪بلى اإلاٗلم ومنهم مً اعظٗه بلى الُالب ومنهم
مً ؤعظٗه بلى نٗىبت اإلاىاهج وَغ ١الخضعَـ الخ٣لُضًت في جضعَـ اإلااصة.
و٢ض صٗٞجي ما عؤًخه مً جضوي مؿخىي بٌٗ الُالب الخدهُلي في ماصة الغٍايُاث،مً هخاثج لهم زال ٫الٟترة ألاولى
َ1437ـ  ،بلى ؤن ؤ٢ىم بضعاؾت ٖلى بٌٗ َالب اإلاضعؾت مً ظمُ٘ الهٟىٖ ٝبر بٌٗ اإلاداصزاث
مً الٗام الضعاسخي/36
الكٟىٍت والاؾخبُاهاث،و٦ظل ٪بٌٗ مٗلمي اإلااصة.
اليلماث اإلافخاخُت  :يٗ ٠اإلاؿخىي الخدهُلي َ،الب اإلاغخلت الابخضاثُت.
ممصمت :
بن مك٩لت يٗ ٠الخدهُل الضعاسخي بىظهها الٗام حٗض مً ؤ٢ىي مك٨الث الخٗلُم الٗاإلاُت  ،والتي الً٩اص ؤي مجخم٘
ؤن ًسلى منها،و٢ض ٢ا ٫ؤخض الٗلماء الظًً ٧ان لهم الؿب ٤في صعاؾت َظٍ اإلاك٩لت -خُض ظاء طل ٪بٗض ٖضة صعاؾاث
ٖمُ٣ت -وَى الٗالم (فحزعؾخىن)(:بهه ًىظض مً بحن ٧ل مئت َالب ٖكغون َالبا لضحهم يٗ ٠في الخدهُل الضعاسخي).
و٢ض ؤعظ٘ الباخشىن في جضوي الخدهُل الضعاسخي َظٍ اإلاك٩لت،بلى ال٨شحر مً ألاؾباب التي حٗى ١جدهُل الُالب
مشل،اإلاٗلم،وؤؾغة الُالب وبُئخه الا٢خهاصًت والاظخماُٖت٦،ظل ٪خالت الُالب الىٟؿُت والٗ٣لُت،خُض اعجبِ طل٪
ألامغ اإلاهم ظضا بخ٣ضم الُالب مً مغخلت صعاؾُت بلى ؤزغي.
ولظلٞ ٪ةن الخضًض ًٖ يٗ ٠مؿخىي الُالب الخدهُليً،خمحز بالخؿاؾُت والض٢ت ،وٍغجبِ اعجباَا وزُ٣ا
بمؿخ٣بل ؤبىاثىا الُالب وخُاتهم اإلاهىُت والاظخماُٖت،و٦ظل ٪الاؾخ٣غاع الىٟسخي في مغاخل ؤٖماعَم اإلاسخلٟت وَظا ما
ًملُه ٖلُىا يمحرها مً ؤن ج٩ىن َىا ٥هٓغة ٞاخهت قمىلُت،هاججت مً هٓغجىا لهظٍ الٗىامل الؿاب٣ت ظمُٗها ،والتي
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جىضمج م٘ مُى ٫واؾخٗضاصاث واججاَاث ٧ل َٟل  ،والتي ًجب ؤن ج٩ىن بُٗضة ظضا ًٖ ألاخ٩ام الٗكىاثُت التي
ههضعَا،خُض ؤن ال٨شحر في مجخمٗاجىا ًغظ٘ َظٍ اإلاك٩لت بلى الٛباء.

()

بهه البض لىا مً هٓغة مىيىُٖت لًٗ ٠الخدهُل الضعاسخي ،ج٩ىن َظٍ الىٓغة مبيُت ٖلى ٞهم واعي ومىيىعي
وواضرٌ،ؿخلؼم مىا ؤن هً٘ في م٣ضمت ؤولىٍاجىا صعاؾت ظمُ٘ الجىاهب اإلادُُت بالُالب ،وزهىنا الٗملُت
الخٗلُمُت ب٩املها والٗمل ٖلى جدلُلها جدلُال جاما  ،مً ؤظل الخٗغٖ ٝلى ألاؾباب الٟٗلُت لهظا الخإزغ ،وٖالط َظٍ
ألاؾباب.
و٢ض صٗٞجي ما عؤًخه مً جضوي مؿخىي بٌٗ الُالب الخدهُلي في ماصة الغٍايُاث،مً هخاثج لهم زال ٫الٟترة ألاولى
َ1437ـ ،بلى ؤن ؤ٢ىم بضعاؾت ٖلى بٌٗ َالب اإلاضعؾت مً ظمُ٘ الهٟىٖ ٝبر بٌٗ اإلاداصزاث
مً الٗام الضعاسخي/36
الكٟىٍت والاؾخبُاهاث  ،و٦ظل ٪بٌٗ مٗلمي اإلااصة.
مكيلت البدض:
ل٣ض جم صعاؾت مك٩لت جضوي مؿخىي بٌٗ الُالب في ماصة الغٍايُاث في ؤبدار وؤوعاٖ ١مل ٖضًضة،خُض ٢ام
الٗضًض مً ألاؾاجظة واإلاكغٞحن واإلاهخمحن بمىاهج الغٍايُاث بمداوالث ٖضًضة للخٗغٖ ٝلى ألاؾباب الغثِؿُت في
يٗ ٠اإلاؿخىي الخدهُلي إلااصة الغٍايُاث ٖىض بٌٗ َالب مغاخل الخٗلُم الشالزت  ،وؤزو بالظ٦غ ما اَلٗذ ٖلُه
باليؿبت للمغخلت الابخضاثُت ( )ٞ ،ىظضث مً َاالء مً ؤعظ٘ الؿبب في طل ٪بلى اإلاٗلم ومنهم مً اعظٗه بلى الُالب
ومنهم مً اعظٗه بلى نٗىبت اإلاىاهج وَغ ١الخضعَـ الخ٣لُضًت في جضعَـ اإلااصة  .وفي و٢خىا الخالي وبٗض حُٛحر اإلاىاهج بلى
مىاهج الغٍايُاث اإلاُىعة،و ٢ض اَلٗذ ٖلى هدُجت َالب مضعؾتي في الٟترة ألاولى مً َظا الٗام  ،ولم ج ً٨هٟسخي
عايُت ًٖ وظىص ٖضص -ختى وبن ٧ان ًمشل للٗضًض مً اإلاٗلمحن ؤهه ٖضص بؿُِ  -بال ؤن َظا الٗضص مً الُالب ٢ض ؤزاع
خُٟٓتي ،وصٗٞجي إلاداولت الىنى ٫بلى ألاؾباب الٟٗلُت وعاء َظٍ اإلاك٩لت َ:ل َى الُالب هٟؿه ؟ؤم اإلاٗلم ؟ؤم مىاهج
الغٍايُاث الخضًشت ؟ ؤم بِئت الُالب هٟؿها ؟
ؤم ؤن ٖضص خهو الغٍايُاث ٚحر ٧ا ٝللخضعَـ والخضعٍب ؟
َظٍ ألاؾئلت ظمُٗها،بضؤث جخمدىع في طَجي  ،وَىا ٢غعث ؤن ؤزىى َظٍ الخجغبت  -ججغبت البدض ٖ -لى َاالء الُالب
بمضعؾتي ،واًًا مجمىٖت مً مٗلمي الغٍايُاث باإلاضعؾت.
ؤؾئلت الضعاؾت :
الؿااٌ الغثِس ي:
ما ألاؾباب الغثِؿت لٓاَغة يٗ ٠اإلاؿخىي الخدهُلي لبٌٗ َالب اإلاغخلت الابخضاثُتفي ماصة الغٍايُاث؟
) )1حامد الفقي "،التأخر الدراسي" ،مطابع الشعب القاىرة. 980،
2
) ) وليم تاضروس عبيد "،طرق تدريس الرياضيات"،مطابع اذلالل ،القاىرة. 987،
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ألاؾئلت الفغُٖت:
 ما وا ٘٢ألاصاء الخضعَسخي إلااصة الغٍايُاث يمً اإلاىاهج اإلاُىعة ؟ -ما َى صوع اإلاخٗلم ؤزىاء حٗلم ماصة الغٍايُاث في اإلاىاهج اإلاُىعة ؟

 َل ًخم جُبُ ٤مىاهج الغٍايُاث مً ٢بل اإلاؿاولحن ٖنها في يىء الهضا ٝالتي ويٗذ مً ؤظلها ؟ َل زمت ازخال ٝفي َغ ١جضعَـ مىاهج الغٍايُاث اإلاُىعة ًٖ َغ ١الترٌـ إلاىاهج الغٍايُاث ال٣ضًمت؟ ما ألاؾباب الٟٗلُت لٓاَغة جضوي مؿخىي الُالب ؟ ما هي الُغ ١الٗالظُت لخدؿحن الخدهُل الضعاسخي في ماصة الغٍايُاث ؟ؤَضاف الضعاؾت:
 )1الخٗغٖ ٝلى ألاؾباب الغثِؿت لٓاَغة يٗ ٠اإلاؿخىي الخدهُلي لبٌٗ َالب اإلاغخلت الابخضاثُت في ماصة
الغٍايُاث.
 )2الخٗغٖ ٝلى وا ٘٢الاصاء الخضعَسخي إلااصة الغٍايُاث يمً اإلاىاهج اإلاُىعة .
 )3الخٗغٖ ٝلى صوع اإلاخٗلم ؤزىاء حٗلم ماصة الغٍايُاث في اإلاىاهج اإلاُىعة .
 )4الخٗغٖ ٝلى مضي جُبُ ٤مىاهج الغٍايُاث مً ٢بل اإلاؿاولحن ٖنها في يىء الهضا ٝالتي ويٗذ مً ؤظلها .
 )5الخٗغٖ ٝلىاالزخال ٝفي َغ ١جضعَـ مىاهج الغٍايُاجاإلاُىعة ًٖ َغ ١الترٌـ إلاىاهج الغٍايُاث ال٣ضًمت .
 )6الخٗغٖ ٝلى ألاؾباب الٟٗلُت لٓاَغة جضوي مؿخىي الُالب.
ؤَمُت الضعاؾت:
جخلسو ؤَمُت الضعاؾت بما ًلي :
 )1جىيُذ ؤؾباب يٗ ٠اإلاؿخىي الخدهُلي لضي الُالب.
 )2حٗحن ٖلى جىُٟظ بغامج ٖالظُت و٢اثُت حؿاٖض الُالب ٖلى جٟاصي يٗ ٠اإلاؿخىي الخدهُلي.
 )3جل٣ي الًىء ٖلى ٖم ٤اإلاك٩لت ومضي وظىصَا .
 )4ج٨ك ٠مضي الاعجباٍ بحن ٞغصًت ؤو ظماُٖت ألاؾباب التي جاصي بلى يٗ ٠الخدهُل الضعاسخي .
 )5بُٖاء ٦مُت مً اإلاٗلىماث الٗلمُت وال٣ىاٖض اإلاٗلىماجُت ًٖ الُالب بىظه ٖام والُالب اإلاىس ٌٟصعاؾُا
بىظه زام.
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()

فغيُاث الضعاؾت :

َىاٖ ٥ضة ٞغيُاث جخى ٘٢الضعاؾت الخالُت ؤن ج٩ىن مً ألاؾباب الغثِؿُت لًٗ ٠الخدهُل الضعاسخي لبٌٗ َالب
اإلاغخلت الابخضاثُت في الغٍايُاث :
باليؿبت للُالب:
 )1الالمباالة وٖضم التر٦حز م٘ اإلاٗلم ؤزىاء الكغح .
ٖ )2ضم وظىص ؤؾاؾُاث ومهاعاث ؾاب٣ت لضي الُالب في حٗلم مهاعة ظضًضة .
 )3قٗىع الُالب باإلالل مً اإلااصة .
ٖ )4ضم خل الُالب للىاظباث التي جُلب مىه ؤوال بإو.٫
ٖ )5ضم ال٣ضعة ٖلى الخٟاٖل صازل اله.٠
٣ٞ )6ض الُالب للمهاعاث اللٛىٍت التي حُٗ٣ه ٖىض خل اإلاؿاثل اللُٟٓت.
باليؿبت للمٗلم :

()

 )1هضعة اؾخسضام اؾتراجُجُاث الخٗلُم الخضًشت في جضعَـ الغٍايُاث.
 )2هضعة اؾخسضام الىؾاثل والخ٣ىُاث الخضًشت الالػمت لخضعَـ اإلاىاهج اإلاُىعة.
 )3هضعة جدٟحز اإلاٗلم للُالب وبزاعة صاُٗٞتهم.
 )4هضعة مغاٖاة اإلاٗلم للٟغو ١الٟغصًت لضي الُالب.
 )5هضعة عبِ اإلااصة بالخُاة.
 )6هضعة الخٗاون بحن البِذ واإلاضعؾت مً ٢بل اإلاٗلم.
باليؿبت لؤلؾغة :
ٖ )1ضم مخابٗت ولي ألامغ للُالب في خل واظباجه اإلاجزلُت.
ٖ )2ضم الخٗاون بحن البُِذ واإلاضعؾت.
ٖ )3ضم بزاعة صاُٗٞت الُالب وبًجاص اإلادٟؼاث الالػمت لخٟى٢ه الٗلمي.
 )4بَال ١الٗىان للُالب في الخمخ٘ بىؾاثل اللهى والترُٞه.
 )5اهسٟاى اإلاؿخىي الخٗلُمي ألؾغة الُالب.
 )6وظىص مكا٧ل اؾغٍت ٌٗاوي منها الُالب .
1
) ) جابر عبد احلميد جابر"،الطرق الخاصة للتدريس" ،مطابع دار الشعب القاىرة. 984 ،

) )2جابر عبد احلميد جابر،مرجع سابق.
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ؤلاَاع الىٓغي للبدض :
بن ٖملُت حٗلُم وحٗلم ماصة الغٍايُاث جغج٨ؼ ٖلى ٖضة ع٧اثؼ ؤؾاؾُت :
ً
ؤوال  :اإلاٗلم :

وظىص مٗلم ًض ٘ٞبٗملُت الخٗلُم بلى جد ٤ُ٣ألاَضا ٝاإلاغظىة مً اإلاىاهج اإلاُىعة بُٗضا ًٖ الخ ٟٔوالخل٣حن في ألاصاء
صازل اله ٠مً زال ٫صوعٍ الٟجي والتربىي،ؾاُٖا بلى الىمى ؤلاًجابي في الاججاَاث وب٦ؿاب اإلاهاعاث ألاؾاؾُت التي
حؿاَم في بىاء شسهُت ٖلمُت جدؿم بالخ٨ٟحر الىا٢ض وؤلابضاعي،خُض ً٩ىن لهظا اإلاٗلم ؤجم اؾخٗضاص ٖلى ؤلاهخاط
ال٨ٟغي في ظمُ٘ مجاالث خُاجه ٢ ،اثما في حٗامالجه ٖلى ج٣ضًغ واخترام الُالب،مدٟؼا لهم ومصجٗا بًاَم ٖلى ؤلابضإ
والخ٨ٟحر  ،مً زال ٫جمخٗه بجىاهب الصسهُت ؤلاوؿاهُت التربىٍت.
ً
زاهُا  :الُالب :
وظىص َالب (مخٗلمحن ) مهخمحن باإلاىهج الضعاؾحي  ،مخابٗحن ل٩ل مىايُٗه وصعوؾه بدكى ١وعٚبت وصاُٗٞت في حٗلمه ،
ًخمحزون بؿالمت البيُت الجؿمُت بلى خض ٦بحر ً ،خمحزون بٗ٣ل ؾلُم ٢اصع ٖلى الخ٨ٟحر  ،مضع٧ىن صوعَم اإلاىىٍ بهم
في الٗملُت الخٗلُمُت ؾاٖحن لخد ٤ُ٣طل ٪الضوع  ،لضحهم عٚبت ٦بحرة في ج٩ىًٍ وبٖضاص شسهُت ٖلمُت مضع٦ت ٢اصعة
ٖلى الخ٨ٟحر وؤلابضإ.
زالشا  :البِئت التربىٍت :
الجاهب ألاو ٫مً البِئت وَى:وظىص بِئت مضعؾُت جغبىٍت مخ٩املت ،مجهؼة بالٗضًض مً الىؾاثل الخٗلُمُت وألاصواث التي
جد ٤٣ؤَضا ٝاإلاىاهج الضعاؾُت ،جدؿم َظٍ البِئت ب٣ضع مً اإلاىاػهت بحن زهاثو اإلاىاصٍ بًٗها البٌٗ ،مضع٦ت ؤن
ماصة الغٍايُاث جدخاط بلى و٢ذ مب٨غ لخضعَؿها ٢بل ؤن ًدل الخٗب والىهب للُالب ،مما ٌؿاٖضَا في وي٘ ظضوال
للخهو ًخًمً خهو عٍايُاث في ؤواثل الخهو التي ًضعؾها الُالب ،لِؿذ في جهاًخه .
ًة
والجاهب آلازغ مً البِئت  :وَى البِئت اإلاجزلُت ،خُض ًخُلب طل ٪بِخاٌُٗ ،ي ٧ل ٞغص مً ؤٞغاصٍ الخ ٤في الخٗلم بدغٍت
ًة
 ،مخابٗا لهم باؾخمغاع،ؾىاء م٘ اإلاضعؾت ومٗلمُت  ،مً خُض خل واظباجه ًىمُا ؤوال بإو ، ٫ومخابٗت ازخباعاجه
الكهغٍت  ،مؿاٖضا للُالب ٖلى ٖالط ه٣اٍ الًٗ ٠الذ ٢ض جهِبه  ،ؤو ال٣هىع الظي ًدضر مىه .

()

مىهج البدض :
مىهج البدض اإلاؿخسضم َى اإلاىهج الىنفي اإلاؿخي:وَى اإلاىهج الظي حهض ٝلىن ٠وا ٘٢الٓاَغة مدل الضعاؾت
بىاؾُت اؾخجىاب ظمُ٘ مجخم٘ الُٗىت ؤو ُٖىه ٦بحرة منهم بهىعة مباقغة (اإلا٣ابلت)،ؤو بهىعة ٚحر مباقغة
(الاؾدباهت).

1
) ) نضلو حسن خضر"،طرق تدريس الرياضيات" ،مطابع اذلالل القاىرة. 985،
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زُت البدض :
( )1مجخم٘ البدض ٖباعة ًٖ مجمىٖخحن:
َ - 1الب مضاعؽ مىاع الؿبُل ألاَلُت.
 - 2مٗلمي الغٍايُاث بمضاعؽ مىاع الؿبُل ألاَلُت.
(ُٖ )2ىت البدض:

ًة
جخ٩ىن ُٖىت البدض مًَ 60البا مً اإلاضعؾت ًخم ازخُاعَم ٖكىاثُا ،و 6مٗلمحن للغٍايُاث.
()

ؤصاة البدض:

ً
ؤوال  :اؾدباهت اإلاٗلمحن ومجاالتها :
أ)
-1
-2
-3

مٗلىماث شسهُت  :وجى٣ؿم بلى ٖضة ؤ٢ؿام :
السبرة في الخضعَـ.
ههاب الخهو.
اإلاىاهج التي ًضعؾها.

ب) اؾدباهت جِ٣ـ وظهت هٓغ اإلاٗلم في مضي جإزحر بٌٗ الٗىامل ٖلى ؤصاء اإلاٗلم .
ً
زاهُا :اؾدباهت الُالب ومجاالتها :
أ) ٖال٢ت الُالب بالغٍايُاث
ب) مجا ٫الغٍايُاث ومٗلمها .
ظـ) ٦خاب الغٍايُاث.
ص) الغٍايُاث والُىم الضعاسخي اإلا٨خٔ بالخهو
َـ) الغٍايُاث والبِذ .
مهُلخاث الضعاؾت :
الخدهُل في اللٛتَ :ى ظم٘ الصخيء  ،ولظل ٪ؾمُذ خىٍهلت الُاثغ ك ألهه ًجم٘ ٞيها  .وٍ٣ا ٫ؤن ؤنل الخدهُل
ّ
اإلادهل ( .م٣اًِـ اللٛت) .
اؾخسغاط الظَب ؤو الًٟت مً الدجغ ؤو مً جغاب اإلاٗضن ك وٍ٣ا ٫لٟاٖله
الخدهُل الضعاس ي ٧ :ل ؤصاء ً٣ىم به الُالب في اإلاىيىٖاث اإلاضعؾُت اإلاسخلٟت والظي ًم ً٨بزًاٖه للُ٣اؽ ًٖ
َغٍ ٤صعظاث ازخباع و ج٣ضًغاث اإلاضعؾحن ؤو ٧ليهما :

()

) )1رامي اليوسف  "،المهارات االجتماعية وعالقتها بالكفاءة الذاتية المدركة والتحصيل الدراسي العام لدى عينة من طلبة المرحلة
المتوسطة في منطقة حائل بالمملكة العربية السعودية ".

158

الٗضصًً  : 18 -17ماعؽ – 2016

مغهؼ ظُل البدض الٗلمي

يٗف الخدهُل الضعاس ي َ :ى اهسٟاى ؤو جضوي وؿبت الخدهُل الضعاسخي للخلمُظ صون اإلاؿخىي الٗاصي اإلاخىؾِ
إلااصة صعاؾُت ؤو ؤ٦ثر هدُجت ألؾباب مخىىٖت ومخٗضصة ،منها ما ًخٗل ٤بالخلمُظ هٟؿه ومنها ما ًخٗل ٤بالبِئت ألاؾغٍت
والاظخماُٖت والضعاؾُت والؿُاؾُت:.

()

الضعاؾاث الؿابلت :
الضعاؾت ألاولى:
• صعاؾت عامي الُىؾف :بٗىىان":اإلاهاعاث الاظخماُٖت وٖالكتها بالىفاءة الظاجُت اإلاضعهت والخدهُل الضعاس ي الٗام
لضي ُٖىت مً َلبت اإلاغخلت اإلاخىؾُت في مىُلت خاثل باإلاملىت الٗغبُت الؿٗىصًت".
َضٞذ الضعاؾت بلى جدضًض الٗال٢ت بحن اإلاهاعاث الاظخماُٖت و الٟ٨اءة والخدهُل الضعاسخي،جىنلذ لىظىص ٖال٢ت
اعجباَُت بحن اإلاهاعاث الاظخماُٖت والخدهُل الضعاسخي ،و٢ضمذ الضعاؾت جىنُاث منها:
 يغوعة ب٦ؿاب الخالمُظ اإلاهاعاث الاظخماُٖت وجىٞحر بغامج لخىمُتها. يغوعة جىٞحر بغامج حٗلُمُت وجغبىٍت لخدؿً مؿخىي الخدهُل الضعاسخي لضي الخالمُظ.• صعاؾت هماٌ ألاؾُل :بٗىىان":الٗىامل اإلااصًت بلى جضوي الخدهُل الضعاس ي في الغٍايُاث لضي جالمظة اإلاغخلت
ألاؾاؾُت بمضاعؽ ووالت الٛىر الضولُت بلُإ ٚؼة ".
َضٞذ الضعاؾت بلى بُان الٗىامل اإلااصًت بلى جضوي الخدهُل الضعاسخي في الغٍايُاث وجىنلذ الضعاؾت وظىص ٞغو١
طاث صاللت اخهاثُت لهالر اإلاٗلمحن طوي السبرة( 10ؾىىاث ) في م٣ابل اإلاٗلمحن الجضص ( 5ؾىىاث ٞإ٢ل ).
وؤونذ الضعاؾت يغوعة ج٨شُٖ ٠ملُت جضعٍب اإلاٗلمحن ٖلى السهىم في اإلاغخلت ألاؾاؾُت٦،ما صٖذ بلى جُىٍغ
اإلاٗلمحن خضًثي الخسغط والظًً َم ٖلى عؤؽ الٗمل.
ؤصاة ظم٘ اإلاٗلىماث اإلاؿخسضمت في البدض :

()

لٛغى ظم٘ اإلاٗلىماث الالػمت للُ٣ام بهظا البدض ٣ٞض جم بىاء اؾدباهت ؤولُت جم ججمُٗها مً اإلاىا ٘٢التربىٍت ٖلى الىذ
 ،ولئلظابت ٖلى َظٍ الاؾدباهت ًسخاع الُالب اؾخجابت واخضة مً ؤعب٘ اؾخجاباث مدخملت ل٩ل ٣ٞغة بدُض جمشل
اٖخ٣اص الُالب بمضي جإزحر َظا الٗامل.
" اؾدباهت اإلاٗلم "
( الاؾم ازخُاعي ).............. :الهٟى ٝالتي ًضعؾها ................... :
) ) شعالن .2006

) )2يوسف ذياب.2006،

) )3نضلو حسن خضر "،طرق تدريس الرياضيات"،مطابع اذلالل ،القاىرة . 985،
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ؤدي اإلاٗلم  :ؤعظى مى ٪الاَالٕ ٖلى الاؾدباهت آلاجُت ،والتي جِ٣ـ عؤً ٪في مضي جإزحر بٌٗ الٗىامل التي ٢ض جمشل
ًة
مٗى٢ا لجىصة الخضعَـ ٖلى ؤصاء اإلاٗلموؤلاظابت ٖلى بىىصَا،خُض ؤجها جإحي في ْل صعاؾت ؤظغحها إلاٗغٞت ٖىامل يٗ٠
اإلاؿخىي الخدهُلي للُالب في الغٍايُاث .
ؤي مما ًإحي ٌٗخبر مً ؤؾباب اهسفاى الخدهُل الضعاس ي:
مىافم
بكضة

م

الفلغة

1

ػٍاصة ٖضص الخهو التي ًضعؾها اإلاٗلم(ؤ٦ثر مً 20
خهت).

2

اهخ٣ا ٫اإلاٗلم مً مضعؾت ألزغي.

3

وظىص خهو الغٍايُاث في جهاًت الجضو ٫اإلاضعسخي.

4

٦ثرة ٖضص الُالب صازل الٟهل.

5

ٖضم اؾخ٣غاع اإلاٗلم ألاؾغي.

6

٢لت ٖضص ؾىىاث السبرة للمٗلم.

7

خالت اإلاٗلم الىٟؿُت.

8

اؾخسضام َغ ١جضعَـ ٢ضًمت.

9

ػٍاصة ٖضص ؾىىاث السبرة.

10

ٖضم الخدا ١اإلاٗلم بضوعاث جضعٍبُت ٧ل ٞترة.

" اؾدبـاهت الُالب "

مىافم

مىافم بلى
خض ما

ؤعفٌ

ؤعفٌ
بكضة

()

( الاؾم ازخُاعي ) .............................. :اله........... : ٠
ٖؼٍؼي الُالب الغظاء الاَالٕ ٖلى الاؾدباهت الخالُت ،وؤلاظابت ًٖ ٧ل بىىصَا  ،وهي جإحي في ْل لضعاؾت بدشُت إلاٗغٞت
ٖىامل اهسٟاى مؿخىي الخدهُل الضعاسخي مً وظهت هٓغ َالب مضاعؽ ابخضاثُت مىاع الؿبُل  ،والٗمل ٖلى جدضًض
مالمده وؤؾبابه وؾبل مٗالجخه.

) )1محودي أمحد "،دراسة سيكولوجية نقدية " ،رللة علوم ع .4
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ؤي مما ًإحي ٌٗخبر مً ؤؾباب اهسفاى الخدهُل الضعاس ي :
م

الفلغة

1
2
3
4
5
6
7

٦ثرة الىاظباث اإلاجزلُت التي ً٩ل ٠بها الُالب.
نٗىبت اإلاىاص الضعاؾُت.
٦ثرة الُٛاب.
اإلاكا٧ل ألاؾغٍت التي ٌٗاوي منها الُالب.
ٖضم مخابٗت ولي ؤمغ ٥للخدهُل الضعاسخي.
٦ثرة ألاٖما ٫التي ً٩ل ٠بها الُالب مً ألاؾغة.
ٖضم تهُئت الجى اإلاىاؾب في اإلاجز ٫لالؾخظ٧اع .
٦ثرة اللٗب والاوكٛا ٫بىؾاثل الترُٞه اإلاسخلٟت
.
ٖضم ٢ضعة الُالب ٖلى جىُٓم و٢خه .
ٖضم وظىص َضٌ ٝؿعى لخد٣ُ٣ه مً زال٫
الضعاؾت.
اػصخام الٟهل .
اٞخ٣اع اإلاٗلم للُغ ١اإلاشلى إلًها ٫اإلاٗلىماث بلى
الُالب.
اٞخ٣اع اإلاضعؾت لىظىص اإلاغقض الُالبي الىاجر .

8
9
10
11
12
13

مىافم
بكضة

مىافم

مىافم
بكضة

م

الفلغة

14

ٖضم وظىص وؾاثل وآلُاث لترُٚب الُالب باإلاضعؾت .

15

الخإزحر الؿلبي لؤلنض٢اء ٖلى الضاُٗٞت للضعاؾت.

16

الشجل وٖضم اإلاكاع٦ت صازل الٟهل .

17

مٗاهاة الُالب اإلاغيُت وجإزحرَا ٖلى مؿخىي الخدهُل.
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خض ما
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ؤعفٌ
بكضة
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18

ال٣ل ٤الؼاثض وٖضم ال٣ضعة ٖلى التر٦حز ؤزىاء الامخدان .

19

قٗىع الُالب باإلالل بؿبب َى ٫الٗام الضعاسخي.

20

ه٣و الىؾاثل الخٗلُمُت اإلاؿاٖضة ٖلى ٞهم الضعؽ.

21

اٖخماص بصاعة اإلاضعؾت ٖلى الدؿاَل في حٗاملها م٘ الُالب.

22

اٖخماص بصاعة اإلاضعؾت ال٣ؿىة في حٗاملها م٘ الُالب.

23

اهسٟاى مؿخىي الخٗلُم صازل ألاؾغة.

24

٦غاَُت الُالب للماصة الضعاؾُت لٗضم اعجُاخه للمٗلم.

25

ٖضم الض٢ت في جصخُذ ؤلاظاباث وجإزحر طاجُت اإلاٗلم ٞيها.

بظغاءاث الخُبُم :
بٗض بىاء الاؾدباهت جم جُبُ٣ها ٖلى اإلاٗلمحن والُالب في اإلاضعؾت باالؾخٗاهتباإلاغقض الُالبي .و٧اهذ الىخاثج ٧اآلحي:
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()

مىافم بكضة
م

الفلغة

1

ج٨غاع

مىافم

%

ج٨غاع

مىافم بلى خض ما

%

ج٨غاع

%

ؤعفٌ بكضة

ؤعفٌ

ج٨غاع %

ج٨غاع

%

ػٍاصة ٖضص الخهو التي
ًضعؾها اإلاٗلم
5
( ؤ٦ثر مً 20خهت).

%83

1

0 %17

0

0

0

0

0

2

اهخ٣ا ٫اإلاٗلم مً مضعؾت
ألزغي.

4

%66

1

1 %17

0 %17

0

0

0

3

وظىص خهو الغٍايُاث
في جهاًت الجضو ٫اإلاضعسخي.

4

%66

2

0 %33

0

0

0

0

0

4

٦ثرة ٖضص الُالب صازل
الٟهل.

3

%50

1

2 %17

0 %33

0

0

0

2

%33

0

0

2

1 %33

17
%

0

0

%17

1

1 %17

2 %17

33
%

1

17
%

1

2 %17

1 %33

17
%

0

0

0 %17

0

0

0

0

0

0

0

1

17
%

5

83
%

0

0

0

اؾخ٣غاع

اإلاٗلم

5

ٖضم
ألاؾغي.

6

٢لت ٖضص ؾىىاث السبرة
للمٗلم.

1

7

خالت اإلاٗلم الىٟؿُت.

2

%33

8

اؾخسضام َغ ١جضعَـ
٢ضًمت.

5

%83

1

9

ػٍاصة ٖضص ؾىىاث السبرة.

0

0

0

0

10

ٖضم الخدا ١اإلاٗلم
بضوعاث جضعٍبُت ٧ل ٞترة.

2

%33

2

2 %33

) ) نتائج مجع استبانات ادلعلمٌن.
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()

مىافم بكضة
م

الفلغة

مىافم

مىافم بلى
خض ما

ؤعفٌ

ؤعفٌ بكضة

ج٨غاع

%

ج٨غاع

%

ج٨غاع

%

ج٨غاع

%

ج٨غاع

%

1

٦ثرة الىاظباث اإلاجزلُت التي ً٩ل ٠بها الُالب.

8

;13
3

8

;13
3

12

20

8

13
;3

24

40

2

نٗىبت اإلاىاص الضعاؾُت.

20

;33
3

14

;23
3

16

;26
7

6

10

4

6;7

3

٦ثرة الُٛاب.

16

;26
7

13

;21
7

12

20

11

18
;3

8

;13
3

4

اإلاكا٧ل ألاؾغٍت التي ٌٗاوي منها الُالب.

6

10

8

;13
3

10

;16
7

12

20

24

40

5

ٖضم مخابٗت ولي ؤمغ ٥للخدهُل الضعاسخي .

6

10

8

;13
3

10

;16
7

8

13
;3

28

;46
7

6

٦ثرة ألاٖما ٫التي ً٩ل ٠بها الُالب مً ألاؾغة .

8

;13
3

10

;16
7

16

;26
7

20

33
;3

6

10

7

ٖضم تهُئت الجى اإلاىاؾب في اإلاجز ٫لالؾخظ٧اع .

11

;18
3

6

10

15

25

16

26
;7

12

20

8

٦ثرة اللٗب والاوكٛا ٫بىؾاثل الترُٞه اإلاسخلٟت .

14

;23
3

7

;11
6

15

25

14

23
;3

10

;16
7

9

ٖضم ٢ضعة الُالب ٖلى جىُٓم و٢خه .

6

10

9

15

20

;33
3

16

26
;7

9

15

10

ٖضم وظىص َضٌ ٝؿعى لخد٣ُ٣ه مً زال ٫الضعاؾت

30

50

10

;16
7

7

;11
6

7

11
;6

6

10

11

اػصخام الٟهل .

22

;36
7

18

30

8

;13
3

6

10

6

10

12

اٞخ٣اع اإلاٗلم للُغ ١اإلاشلى إلًها ٫اإلاٗلىماث بلى
الُالب

26

;43
3

16

;26
7

8

;13
3

6

10

4

6;7

) )نتائج مجع استبانات الطالب.
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اٞخ٣اع اإلاضعؾت لىظىص اإلاغقض الُالبي الىاجر .

جاب٘ اؾدباهت الُالب"
م

الفلغة
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20

;33
3

18

30

10

;16
7

5

;8
4

7

;11
6

()

مىافم بكضة

مىافم

مىافم بلى
خض ما

ؤعفٌ

ؤعفٌ بكضة

ج٨غاع %

ج٨غاع %

ج٨غاع %

ج٨غاع %

ج٨غاع %

14

ٖضم وظىص وؾاثل وآلُاث لترُٚب الُالب
باإلاضعؾت.

22

;36
7

16

15

الخإزحر الؿلبي لؤلنض٢اء ٖلى الضاُٗٞت للضعاؾت

18

30

10

16

الشجل وٖضم اإلاكاع٦ت صازل الٟهل

10

;16
7

12

17

مٗاهاة الُالب اإلاغيُت وجإزحرَا ٖلى الخدهُل

6

10

8

18

ال٣ل ٤الؼاثض وٖضم ال٣ضعة ٖلى التر٦حز ؤزىاء الامخدان28 .

19

قٗىع الُالب باإلالل بؿبب َى ٫الٗام الضعاسخي .

20

ه٣و الىؾاثل الخٗلُمُت اإلاؿاٖضة ٖلى ٞهم الضعؽ16 .

28

;46
7
;46
7
;26
7

14

;26
7
;16
7
20
;13
3
;23
3

8

;13
3

6

10

8

12

20

12

20

8

17
10
10

12

20

12

16

;26
7

10

21

اٖخماص بصاعة اإلاضعؾت ٖلى الدؿاَل في حٗاملها م٘
الُالب.

18

30

15

25

8

22

اٖخماص بصاعة اإلاضعؾت ال٣ؿىة في حٗاملها م٘ الُالب.

7

;11
6

12

20

9

23

اهسٟاى مؿخىي الخٗلُم صازل ألاؾغة.

24

40

12

20

10

24

٦غاَُت الُالب للماصة الضعاؾُت لٗضم اعجُاخه
للمٗلم.

8

(2 )1
5

ٖضم الض٢ت في جصخُذ ؤلاظاباث وجإزحر طاجُت اإلاٗلم .

10

;13
3
;16
7

) ) حتليل نتائج استبانة الطالب.
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;16
7
;23
3

8
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;28
3
;16
7
;16
7
20
;16
7
;13
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7
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3
;16
7

10
14

;16
7
;23
3

11
22

;13
3
;13
3
;18
3
;36
7

4

6;7

4

6;7

6

10

2

3;3

10

;16
7

12

20

24

40

4

6;7

10

;16
7

12

20

24

40

10

;16
7

16

;26
7

8
8
8

;13
3
;13
3
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مغهؼ ظُل البدض الٗلمي
ؤَم هخاثج البدض :
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()

بٗض جدلُل اؾخجاباث ؤٞغاص ُٖىت البدض ًم ً٨بظما ٫ؤَم ألاؾباب والٗىامل اإلااصًت بلى اهسٟاى اإلاؿخىي الضعاسخي
٦ما ًلي :
باليؿبت للمٗلم :
 )1ػٍاصة ٖضص الخهو التي ًضعؾها اإلاٗلم(ؤ٦ثر مً 20خهت) .
 )2اؾخسضام َغ ١جضعَـ ٢ضًمت.
 )3وظىص خهو الغٍايُاث في جهاًت الجضو ٫اإلاضعسخي.
 )4اهخ٣ا ٫اإلاٗلم مً مضعؾت ألزغي.
٦ )5ثرة ٖضص الُالب صازل الٟهل.
باليؿبت للُالب :
َ )1ى ٫الٗام الضعاسخي وقٗىع الُالب باإلالل.
 )2نٗىبت اإلاىاص الضعاؾُت.
ٖ )3ضم وظىص َضٌ ٝؿعى الُالب لخد٣ُ٣ه مً زال ٫الضعاؾت وٖضم اجًاح الغئٍت خى ٫ماًم ً٨جد٣ُ٣ه ًٖ
َغٍ ٤الضعاؾت.
 )4نٗىبت اإلاىاص الضعاؾُت.
 )5اٖخماص بصاعة اإلاضعؾت ٖلى الدؿاَل في حٗاملها م٘ الُالب ًاصي بلى هدُجت ٖ٨ؿُت.
ٖ )6ضم ٢ضعة الُالب ٖلى جىُٓم و٢خه.
 )7اػصخام الٟهل.
ٖ )8ضم وظىص َضٌ ٝؿعى الُالب لخد٣ُ٣ه مً زال ٫الضعاؾت.
ٖ )9ضم وظىص وؾاثل وآلُاث لترُٚب الُالب باإلاضعؾت.
ؤكل وؿبت وؤٖلى وؿبت :

()

ً
ؤوال :باليؿبت للمٗلم :
 )1ؤ٢ل وؿبت هي ػٍاصة ٖضص ؾىىاث السبرة.
 )2ؤٖلى وؿبت ٣ٞغة ( )1ػٍاصة ٖضص الخهو التي ًضعؾها اإلاٗلم(ؤ٦ثر مً 20خهت)  )5( ،اؾخسضام َغ ١جضعَـ
ًة
٢ضًمت خُض ٧اهذ اليؿبت %87ج٣غٍبا.
ً
زاهُا :باليؿبت للُالب :
 )1ؤ٢ل وؿبت ٖضة ٣ٞغاث ٦ماهي مىضخت في الجضو ٫هي ج٣غٍبا%3.3
) )النتائج من خالل االستبانات.
) )2النتائج من خالل االستبانات.
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. %66.7
 )2ؤٖلى وؿبت ٣ٞغة 10وهيٖ :ضم وظىص َضٌ ٝؿعى لخد٣ُ٣ه مً زال ٫الضعاؾت خُض ق٩لذ
جىنُاث وملترخاث زانت بٗالط اإلاكيلت جىظه للمٗلم:
 الٗمل ٖلى همى مٟهىم مىظب للظاث بهٟت ٖامت  ،وبسانت ٖىانغٍ اإلاخٗل٣ت بالضعاؾت والخدهُل الضعاسخي
ًة
 جضعٍب اهسٟاى اإلاؿخىي الضعاسخي ٖلى خل اإلاك٨الث ًٖ َغٍ ٤ألاوكُت الٗملُت بضال مً اللُٟٓت والغمؼٍت
 الاؾخٟاصة مً الاؾتراجُجُاث والُغ ١الخضعَؿُت اإلاسخلٟت .
 جُبُ ٤ازخباعاث لخ٣ىٍم مؿخىاَم الخالي.
 جدضًض ؤؾباب جإزغَم الضعاسخي بالخٗاون م٘ اإلاغقض الُالبي.
 ج٣ضًم صعوؽ ٖالظُت.
 ج٣ىٍم ٢بلي وبٗضي للخضعَـ الٗالجي.
 ج٣ضًم ؤوكُت مخىىٖت.
 ج٣ضًم مٗلىماث ٞغصًت ؤو جٟغٍض الخٗلُم ل٩ل َالب مىس ٌٟصعاؾُا
ً غاعي ؤال ً٩ىن الخضعَـ عوجُيُا وال ً٩ىن الٗالط بىٟـ الُغ ١الٗاصًت
 ج٣ضًم جماعًٍ ٖلمُت و٢هو ومماعؾاث ٖلمُت وؤلٗاب لجظب اهدباَهم .
 ج٣ضًم مىاص بياُٞت ٖالظُت بلى ظاهب ال٨خاب اإلاضعسخي.
 جدٟحزَم وجدؿحن عئٍتهم ومٟهىمهم للظاث وببٗاص الكٗىع بالى٣و ٖنهم.
 ببٗاص السى ٝوالتهضًض.
 بقٗاعَم بالىجاح وال٣ضعة ٖلى الخدهُل ٦ؿاثغ ػمالئهم آلازغًٍ.
جىنُاث وملترخاث زانت بٗالط اإلاكيلت جىظه للمغقض الُالبي:

()

 )1بٖضاص بغامج وزُِ حٗلُمُت وٖالظُت زانت بالُالب اإلاىسًٟحن صعاؾُا ً٣ىم بةٖضاصَا وجىُٟظَا اإلاٗلم
اإلاخسهو واإلاغقض الُالبي.
 )2ؤن حهخم اإلاٗلم واإلاغقض الُالبي ب٩ل ما ًدُِ بالُالب مً ْغو ٝمسخلٟت.
 )3بزاعة الىعي وجبهحر ؤؾغة اإلاىس ٌٟصعاؾُا بضوعَا في ٖالط اإلاك٩لت.
 )4بٖضاص جالث زانت للمىس ٌٟصعاؾُا لضعاؾت خاالتهم ٖلى مضاع الٗام الضعاسخي.
 )5الخمُحز وٖضم السلِ بحن خاالث اهسٟاى اإلاؿخىي الضعاسخي وخاالث الخإزغ الٗ٣لي.
 )6صعاؾت مكا٧ل الُالب السانت وحصسُهها واؾخسضام الُغ ١الٗالظُت اإلاىاؾبت للخٛلب ٖليها.
) )1التوصيات من خالل النتائج.
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 )7الٗمل ٖلى ع ٘ٞالٟ٨اًت الخدهُلُت وػٍاصة ٗٞالُت الاؾخٗضاص اإلاىظىص لضي الُالب َ .غٍ ٤ػٍاصة الضا ٘ٞوحُٛحر
الاججاَاث الؿلبُت وجىمُت الش٣ت في الظاث  ،وجىُٖت الُالب بٟاثضة الضعاؾت والاؾخمغاعٍت ٞيها .
 )8الخٗغ ٝاإلاب٨غ ٖلى الُالب اإلاىسًٟحن صعاؾُا،ختى ًم ً٨اجساط اظغاءاث الخصخُذ والٗالط اإلاب٨غ .
ًة
 )9الاَخمام بضعاؾت خالت ؤؾغة الُالب اإلاىس ٌٟصعاؾُا وزلُٟخه الا٢خهاصًت والاظخماُٖت واإلاؿخىي الخٗلُمي
ألٞغاص ألاؾغة وؤزغ طلٖ ٪لى همى الُالب الٗ٣لي و الخدهُلي.
جىنُاث وملترخاث زانت بٗالط اإلاكيلت مىظهت لؤلؾغة:
 حٗاون ألاؾغة م٘ اإلاضعؾت ؾبب ظىَغي مً ؤؾباب الى٢اًت مً خضور اهسٟاى اإلاؿخىي الضعاسخي.
 ألازظ بُض الُالب اإلاىس ٌٟصعاؾُا مً زال ٫بُٖاثه الش٣ت بالىٟـ والدصجُ٘ اإلاؿخمغ.
 اخترام ٢ضعاث الُالب وشسهِخه  ،وٖضم اإلا٣اعهت بِىه وبحن ؤ٢غاهه مً هاخُت اإلاؿخىي الضعاسخي
جىنُاث وملترخاث ٖامت :
 ج٣ىٍت الهلت بحن البِذ واإلاضعؾت .
 الاَخمام بخىٞحر واؾخسضام الىؾاثل الخٗلُمُت لؼٍاصة مؿخىي جدهُل الُالب .
ُ٢ ام اإلاضعؾت بخ٣ضًم الٗالط إلاً َم في خاظت بلُه مً الُالب  ،ؾىاء ؤ٧ان طل ٪جإزغا صعاؾُا ٖاما ؤو هىُٖا.
 صعاؾت مك٨الث الُالب السانت وحصسُهها واؾخسضام الُغ ١الٗالظُت اإلاىاؾبت للخٛلب ٖليها.
 ألازظ بخٟغٍض الخٗلُم ألهه ٌؿاٖض ٖلى ج ٠ُُ٨اإلاٗلم لُغ ١الخضعَـ بدُض ًد ٤٣ؤًٞل الىخاثج م٘ الخاالث
الٟغصًت.
 مؿاٖضة الُالب ٖلى جد٢ ٤ُ٣ضع مً الىجاح في و٢ذ مب٨غ مما ًؼٍض مً بىٟؿه .
 جهيُ ٠الُالب بلى مؿخىٍاث ٖلى ؤؾاؽ اؾخٗضاصاتهم الٗ٣لُت ومؿخىاَم الخدهُلي وبسانت اإلاخإزغًٍ منهم.
 ؤن ًخٗلم الُالب ما ًدىاؾب م٘ اؾخٗضاصٍ الٗ٣لي  ،وؤن حؿخسضم ألاؾالُب الخٗلُمُت التي جىاؾب َظا
الاؾخٗضاص.
 بٖضاص بغهامج ٖالجي مكى ١لُالب اإلاغخلت الابخضاثُت ٖامت واهسٟاى اإلاؿخىي الضعاسخي زانت.
زاجمت :
ًب٣ى الضوع ٖلى ألاٞغاص ؾىاء الٗاملحن في ُ٢إ الخٗلُم ؤو اإلاؿخُٟضًً مً زضماث َظا الُ٣إ الخُىي للخٟاٖل
ًة
بك٩ل بًجابي ومخىا ٤ٞم٘ جُلٗاث وؤَضا ٝالؿُاؾت الخٗلُمُت  .وم٘ طل ٪هجض ؤن الىا ٘٢ال ًخىا ٤ٞصاثما م٘ الخىٓحر
ؤو الخسُُِ والخُلٗاث وآلاما.٫ومً ؤَم اإلاكا٧ل التي ًىاظهها الٗاملىن في اإلاُضان التربىي الخٗلُمي اهسٟاى
ًة
مؿخىي الُالب صعاؾُا عٚم جىٞغ مٗٓم م٣ىماث الخُىع الضعاسخي للُالب .واهسٟاى اإلاؿخىي الضعاسخي ًم ً٨حٗغٍٟه
بىظه ٖام ٖلى ؤهه  :جضوي مؿخىي الُالب ؤو جإزغ الُالب بك٩ل ظؼجي ؤو ٦لي ًٖ ػمالثه آلازغًٍ طوي اإلاؿخىي
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الٗاصي مً خُض ال٣ضعاث ؤو اإلاهاعاث والسبراث والخدهُل الٗلمي ،مما ًيخج ًٖ طل ٪ب٣اء الُالب في مؿخىي ؤصوى
ًة
مً ػمالثه زال ٫الٟترة الضعاؾُت ؤو جسلٟه ٧لُا بب٣اثه في اله ٠ؤو اإلاغخلت الضعاؾُت ؤ٦ثر مً الٟترة الضعاؾُت اإلا٣غعة.
كاثمت اإلاغاظ٘ :
.1980
-1خامض ال٣ٟي"،الخإزغ الضعاس ي" ،مُاب٘ الكٗب ،ال٣اَغة،
.1987
-2ولُم جايغوؽ ٖبُضَ"،غق جضعَـ الغٍايُاث"،مُاب٘ الهال ،٫ال٣اَغة،
.1984
-3ظابغ ٖبض الخمُض ظابغ"،الُغق الخانت للخضعَـ"،مُاب٘ صاع الكٗب ،ال٣اَغة،
.1985
-4هًله خؿً زًغَ"،غق جضعَـ الغٍايُاث" ،مُاب٘ الهال ،٫ال٣اَغة،
 -5خمىصي ؤخمض "،صعاؾت ؾُىىلىظُت هلضًت "،مجلت ٖلىم ٕ.41
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جضوي مؿخىي اللٛت الٗغبُت لضي الُالب الجامعي:ألاؾباب و الخلىٌ
ؤ.هؼيهت وَابي/ظامٗت البلُضة ،2الجؼاثغ

ملخو :
ٌٗخبر الٟغص مً ؤؾباب نالح اإلاجخم٘ و مً ٖضمه ٞال بض ٖلى مجمل ماؾؿاث الخيكئت الاظخماُٖت ؤن ج٣ىم بهظا
الضوع  ،مً بحن َظٍ اإلااؾؿاث الجامٗت خُض حٗض مً بحن ؤَم اإلااؾؿاث التربىٍت ،التي حؿعى بلى جُىٍغ البدض
الٗلمي والىنى ٫به بلى الغقي والاػصَاع وحسسحرٍ لسضمت اإلاجخم٘  ،وٍخُىع البدض الٗلمي ٧لما ٧ان ؤلاج٣ان ظُضا
للٛاث ومنها للٛت الٗغبُتٞ ،الجامٗت لِؿذ اإلاغخلت الخٗلُمُت التي جىدِ ٞيها لٛخىا الٗغبُت الٟهخى ،وبهما هي اإلاغخلت
التي ًجب ؤن حٗؼػ ٞيها اللٛت الٗغبُت إلاا لها مً ؤَمُت بالٛت في ه٣ل اإلاىعور الش٣افي مً ظُل آلزغ و ؾاَمذ في وكغ
الضٖىة ؤلاؾالمُت في ٧ل ؤعظاء اإلاٗمىعة.
ل ً٨اللٛت الٗغبُت الٟهخى الُىم حٗاوي مً جضَىع ٦بحر في اؾخسضامها مً َغ ٝالُلبت الجامُٗحن ٞهم ال ًضع٧ىن
ُ٢متها وال ؤَمُتها ،وال ًدترمىن ٢ىاٖضَا وؤخ٩امها وٍغظ٘ َظا ؤلاَما ٫بلى ٖضة ٖىامل وؤؾباب ؾاَمذ في جضوي
مؿخىاَا في اإلاغاخل الخٗلُمُت اإلاسخلٟت وزانت مغخلت الخٗلُم الجامعي ،وَظا ما مداو ٫الخُغ ١بلُه.
اليلماث اإلافخاخُت :جضوي اللٛت الٗغبُت ، ،الجامٗت  ،الُالب الجامعي.
ملضمت:
ّ
الٗغبُت قاُ٦ت مغ الك٩ىي مً ّ
ّ
الًّٗ ٠
ّ
جغج ٟ٘بحن الخحن و آلازغ ؤنىاث مً ّ
الٗغبُت ،و
الٗام في اللٛت
٧ل ألاُ٢اع
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
مخىظؿت السى ٝالكضًض مً زُغ َظا
مخإإلات مً الىي٘ اإلااؾ ٠الظي ونلذ بلُه َظٍ اللٛت ٖلى ؤًضي ؤبىائها ،و
ًة
ّ
الًّٗ ٠الظي ًؼصاص م٘ ّ
ألاًام ًة
ؾىءا ،و ًخٟا٢م بةَما ٫قإهه نٗىبت و حُٗ٣ضا.
ّ ّ
ّ
الهُداث ناص٢ت في ّ
قّ ٪
و ال ّ
ؤن َظٍ ّ
الىاُٗ٢ت التي ال ًُى٨غَا بال م٩ابغ ،و ناص٢ت في ون٠
الخٗبحر ًٖ َظٍ اإلادىت
ّ ّ
ّ
ّ
َا
ّ
الُٛاعي ٖلى لٛتهم بلى ٖالط يٟٗها لضي
اؾخمغ ْلث و لم ٌؿاعٕ ؤَل اللٛت
اإلاضمغة التي جترجب ٖليها بن
ألازُاع اإلااخ٣ت
ال٣ىم ،و الٗمل ٖلى بٖاصة الٗاُٞت بليها بُنهم.
ًة
ًة
ًة
ًة
ًة
و حكهض في الجامٗاث ،يٟٗا ملخىْا في ؤوؾاٍ الُلبت في اللٛت الٗغبُتك يٟٗا ٖلمُا و وُُْٟا في ال٣غاءة و ال٨خابت و
الخٗبحر و الاؾدُٗاب و الخىانل ،و في جدهُل ٖلىم اللٛت الٗغبُت ،و في ؤلا٢باٖ ٫ليها ،و ٢ض ػاصث مك٩لت يٗ٠
الُلبت في اللٛت الٗغبُت و جٟكذ ختى ؤنبدذ ْاَغة م٣ل٣ت مً ْىاَغ الترصي الش٣افي والٗلمي الظي ًل ٠ؤمخىا
الٗغبُت.
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و لٗل ؤخؿً صلُل ٖلى طل ٪ما ًٞ ٘٣يها زغٍجى الجامٗاث في اإلااؾؿاث و ؤلاصاعاث بٗض جسغظهم  ،و في اإلاُضان
الخٗلُمي بمسخل ٠مؿخىٍاجه و في ؤلاٖالم بىؾاثله اإلاخٗضصة ،مما ظٗل الخا ٫حؿىء ًىما بٗض ًىم ،و جؼصاص الخاظت بلى
مٗالجت َظٍ الٓاَغة ٖلى مسخل ٠اإلاؿخىٍاث.
ل ً٨ما وكهضٍ في ظامٗاجىا الُىم و بالسهىم الجامٗت الجؼاثغٍت ،ؤن َىا ٥جضوي ٦بحر قي مؿخىي اؾخسضام اللٛت
الٗغبُت مً َغ ٝالُالب ،و َظا ما ؤ٦ضجه الٗضًض مً الضعاؾاث و ألابدار الٗلمُت ،خُض ال ٌؿخُُ٘ الُالب ؤن
ًخدضر بلٛت ٖغبُت ؾلُمت ؤو ًخجىب ٖضم الى٢ىٕ في ألازُاء اللٛىٍت في ؤبدازه الٗلمُت ،خُض جُػي اللٛت الٗامُت
بك٩ل ٦بحر ؤزىاء مىا٢كاجه في اإلادايغاث و بل٣اء بدىزه و َظا ما ٌك٩ل خاظؼا ؤمام جُىع البدىر الٗلمُت و ج٩ىًٍ
َالب مؿخٗض لتربُت ؤظُا ٫هاقئت.
و ٢ض ًغظ٘ جضوي مؿخىي الُالب في اؾخسضام اللٛت الٗغبُت الٟهخى بلى الٗضًض مً الٗىامل مً بُنهاَُٛ ،ان اللٛاث
اإلادلُت و جضاولها بك٩ل ٦بحر في اإلااؾؿاث الغؾمُت ،و اهدكاع الجهل و ألامُت في اإلاجخمٗاث الٗغبُت و الجؼاثغٍت مما
ؤٞغػ نٗىبت ٞهم اللٛت الٗغبُت الٟهخى ،الٗىإلات الش٣اُٞت للٛاث ألاظىبُت  ،وؾاثل ؤلاٖالم و ما جخًمىه مً ٖضم
مغاٖاة ال٣ىاٖض الصخُدت اللٛت الٗغبُت ،و َىا ٥مً ًغي ؤن ألاؾباب الىاججت ًٖ ألاؾغة و اإلاضعؾت مً ؤ٦ثر الٗىامل
جإزحرا ،ألن ألاؾغة هي اإلااؾؿت ألاولى التي ً٨دؿب مً زاللها الُٟل اللٛت ألام ،لخليها اإلااؾؿت الشاهُت و هي اإلاضعؾت
لُ٣ابله ٞاع٦ ١بحر بحن لٛت ألاؾغة و لٛت اإلاضعؾت.
ؾىداو ٫مً زالَ ٫ظٍ الىع٢ت البدشُت ؤلاظابت ٖلى الؿااٌ اإلادىعي الخالي :
 ما هي ٖىامل جضوي مؿخىي اللٛت الٗغبُت لضي الُالب الجامعي ؟و مً َىا جىبش ٤الدؿائالث الخالُت:
 ما هي الٗىامل ألاؾغٍت اإلااصًت بلي جضوي مؿخىي اللٛت الٗغبُت لضي الُالب الجامعي ؟ ما هي الٗىامل اإلاضعؾُت اإلااصًت بلي جضوي مؿخىي اللٛت الٗغبُت لضي الُالب لجامعي؟الٗىانغ اإلالترخت في الىعكت البدشُت :الخىنُ ٠الىٓغي للٛت الٗغبُتٖ ،ىامل جضوي مؿخىي اللٛت الٗغبُت
ؤَمُت الضعاؾت:
يغوعة اؾخسضام اللٛت الٗغبُت الٟهخى بةج٣ان زهىنا في اإلاغخلت الجامُٗت ،ألن الُالب ٢ض ونل بلى مغخلتجاَله ألن ً٩ىن مٗلما لؤلظُا ٫في اإلاؿخ٣بل.
جُىٍغ البدض الٗلمي اإلاغَىن بخىُْ ٠اللٛت الٗغبُت جىُْٟا ظُضا. -جىظُه ألاؾاجظة واإلاٗلمحن بالخغم ٖلى الُالب باؾخسضام اللٛت الٗغبُت الٟهخى في ظمُ٘ اإلاغاخل الخٗلُمُت.
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 -حٗغٍف الُالب الجامعي:

َّي
َى ٞغص ؾلم هٟؿه لؤلؾخاط لُخٗلم مىه ٖلما و بالخالي ٞهى مخل٣ي الٗلم و ٌٗخبر مدىع الٗملُت التربىٍت ،و ٌٗض الُالب
َّي
مً ؤَم مضزالث بصاعة البِئت للخٗلُم و الخٗلمٞ ،بضون الُالب ال ً٩ىن َىاٞ ٥هل و ال حٗلُم.
و ٌٗغ ٝؤًًا بإهه الصسو الظي ؾمدذ له ٟ٦اءجه الٗلمُت باالهخ٣ا ٫مً اإلاغخلت الشاهىٍت بلى الجامٗت ،جبٗا
لخسههه الٟغعي بىاؾُت قهاصة جاَله لظل ،٪و ٌٗخبر الُالب ؤخض الٗىانغ ألاؾاؾُت و الٟاٖلت في الٗملُت
الخٗلُمُت َُلت الخ٩ىًٍ الجامعي بط ؤهه ًمشل اليؿبت الٗالُت في اإلااؾؿت الجامُٗت.
 الجامٗت:ٞهي ماؾؿت حٗلُمُت ومغ٦ؼ ؤلاقٗإ الش٣افي٦ ،ما حكمل هٓاما صًىامُ٩ي مخٟاٖل الٗىانغ ،جىُبٖ ٤لُه مىانٟاث
اإلاجخم٘ البكغي ،خُض ًازغ مجخم٘ الجامٗت في الٓغو ٝاإلادُُت به و ًخإزغ بها في هٟـ الى٢ذ
حٗخبر الجامٗت ماؾؿت للخٗلُم الٗالي ج٩ىن مالٟت ٖاصة مً مجمىٖت مٗاَض و ٧لُاث و مغا٦ؼ و ؤبدار في قتى
اإلاىيىٖاث و الازخهاناث.
 جضوي مؿخىي اللٛت الٗغبُت الفهخى للُالب الجامعي:َى يٗ ٠الُالب في ؤصاء اإلاهاعاث اللٛىٍت في اللٛت الٗغبُت ،و٢لت اؾخسضامها في الىؾِ الجامعي ،و جضاو ٫اللٛت
الٗامُت ؤزىاء الخضعَـ ،و ًٓهغ َظا الًٗ ٠في بل٣اء بدىثهم ومىا٢كاتهم ؤزىاء الخهت،و في ٦خابت بدىثهم و مسخل٠
ؤٖمالهم.
 -Iالخىنُف الىٓغي إلافهىم اللٛت الٗغبُت:
 - 1حٗغٍف اللٛت الٗغبُت :
ازخلٟذ آلاعاء في حٗغٍ ٠اللٛت الٗغبُتٗٞ ،لماء اإلاٗاظم الٗغب ؤظمٗىا ٖلى ؤن ٧لمت (لٛت) ٧لمت ٖغبُت
ؤنُلت ،طاث ظظوع ٖغبُت ،بِىما طَب ٞغٍ ٤آزغ بلى ؤن ال٩لمت مى٣ىلت مً اللٛت الُىهاهُت لىظىؽ و مٗىاَا ال٨الم ؤو
اللٛت ،زم ٖغبىَا بلى لىٚىؽ و ؤٖملىا ٞيها ؤلاٖال ٫و ؤلابضا ٫و ٚحرَما مً الٓىاَغ الهغُٞت ،و آزغون ٢الىا بإن
اللٛت الٗغبُت مٛغ٢ت في ال٣ضمٞ ،هي لٛت م٨خملت الىمى ،اؾخُاٖذ ؤن حٗبر ًٖ ص٢اث ٤اإلاكاٖغ ؤلاوؿاهُت ،والهىع ،و
 -1احلسن بوعبد اهلل ،زلمد مقداد" ،تقويم العملية التكوينية في الجامعة "( ،اجلزائر :ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،)1998 ،ص -13
.14
 -2إمساعيل بوقاوة ،فوزي عبد الرزاق" ،آفاق التعليم العالي في ظل األلفية الثالثة ،حالة الجامعة الجزائرية ،إشكالية التكوين ،و

التعليم في إفريقيا و العالم العربي" ،سلربا إدارة و حتمية ادلوارد البشرية ( ،1جوان  ،)2004ص. 124

 -3السيد زلمد عقيل ،بن علي ادلهديل"،الجامعة و مكوناتها في الفكر المعاصر"،القاىرة ،دار احلديث  ، 2004،ص .12
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ًة
ًة
وٖاإلاُاً ،هل
بوؿاهُا،
ألاخاؾِـ .وهي التي خضصث َىٍت الٗغبي ،وهي جىدى في زىاًا ج٩ىٍنها وزهاثهها الظاجُت مىخى
بلى آٞا ١الٗاإلاُت و ؤلاوؿاهُت،
ًة
ؤنىاجا ،و ًة
مىػا و مىانٟاث و جغاُ٦ب  ،ِ٣ٞبل هي مىُ ٤و ؤؾلىب ج٨ٟحر ،و عئٍت
و ؤ٦ض بًٗهم آلازغ بإجها لِؿذ
ع
للخُاة ،و هي ؤصاة ؤؾاؾُت للٗال٢اث الش٣اُٞت الساعظُت ،خُض جمل٧ ٪ل اإلا٣ىماث التي جاَلهاٞ ،هي مىهج وهٓام
هٓاما ًة
ووؿ٣ا ًة
للخ٨ٟحر،والخٗبحر،والاجها ،٫بجها ٖال٢ت ّصالت بحن اإلاٗاوي وألالٟاّ ،بما ٌك٩ل ًة
زانا له ٢ىاهِىه الضازلُت
السانت .
 -2ؤَمُت اللٛت الٗغبُت و زهاثهها:
بن اللٛت الٗغبُت هي الٗغوة الىز٣ى التي ججم٘ بحن الكٗىب الٗغبُت و الكٗىب ؤلاؾالمُت التي قاع٦ذ في اػصَاع
الش٣اٞت الٗغبُت ؤلاؾالمُت ،و بهظا اإلاٗجى ٞةن الىٞا ١الٗغبي و الخًامً ؤلاؾالمي ال بض ؤن ً٣ىما ٖلى َظا ألاؾاؽ
اإلاخحنك لٛت ال٣غآن ال٨غٍم ،و لٛت الش٣اٞت الٗغبُت ؤلاؾالمُت ،و مً َىا جبضو ألاَمُت ال٨بري لخضُٖم م٩اهت اللٛت
الٗغبُت ،و الٗمل ٖلى وكغَا و حٗلُمها،ختى لٛحر الىاَ٣حن بها مً الكٗىب ؤلاؾالمُت ،ألن في طل ٪خماًت لؤلمً
الش٣افي الخًاعي ،لؤلمت الٗغبُت ؤلاؾالمُت.
و ٢ض جىاٞغ للٛت الٗغبُت ٖامالن ،لم ًخىاٞغا لٛحرَا مً اللٛاث الؿامُتك ؤولهما :ؤجها وكإث في ؤ٢ضم مىًَ للؿامُحن و
زاهيهما :ؤن اإلاى ٘٢الجٛغافي لهظا اإلاىًَ ٢ض ؾاٖض ٖلى ب٣ائها ؤَىٞ ٫ترة مً الؼمً ،مخمخٗت باؾخ٣اللها وٖؼلتها ،و٧ان
ّ
مً هدُجت َظًً الٗاملحن ،ؤن جمحزث بسهاثو ٦شحرة جخطر بجالء في ٧ل ٖىهغ مً ٖىانغَا الشالزت :ألانىاث ،و
ألالٟاّ ،و ألاؾالُب ٖلى الىدى آلاحي:
ؤ -ألانىاث :اهٟغصث الٗغبُت بصباث ؤنىلها ،بط لم ًُغؤ ٖليها ؤصوى حُٛحر في هُ ٤خغوٞها ،مشلما َغؤ ٖلى ؾاثغ اللٛاث
ًة
في الٗالم ،و ّ
مسغظا،
لٗل طل ٪عاظ٘ بلى ؾٗت مضعط اللٛت الٗغبُت الٟهخى ،بط لؤلنىاث الٗغبُت هدى زمؿت ٖكغ
جخىػٕ بحن الجى ٝو الخل ٤و اللؿان و الكٟخحن.
ب -ألالفاّ ٞ :مً ؤَم ما جمخاػ به ،ؤجها ؤوؾ٘ مً ؤزىاتها الؿامُاث زغوة في ؤنى ٫ال٩لماث و اإلاٟغصاثًٞ ،ال ٖلى
ؤهه ٢ض ًجم٘ ٞيها مً اإلاٟغصاث في مسخل ٠ؤهىإ ال٩لمت اؾمها و ٗٞلها و خغٞها ،و مً اإلاتراصٞاث في ألاؾماء و ألاٗٞا٫
و الهٟاث  -ما لم ًجخم٘ مشله ،بل ما ًىضع وظىص مشله في لٛت مً لٛاث الٗالم٣ٞ ،ض ظم٘ للؿُٖ ٠لى ؾبُل اإلاشا٫
هدى ؤل ٠اؾم .
ظـ :ألاؾالُب :جمحزث ًٖ ٚحرَا مً اللٛاث ،ب٣ضعتها ٖلى الخهغ ٝفي ألاؾالُب و الٗباعاث ،و ٖلى الخىىٕ في التراُ٦ب،
ّ
هىٖا ًة
ًخُلب ًة
مُٗىا مً ألاؾالُب صون ٚحرٍ مً ج٣ضًم و جإزحر و ػٍاصة و خظ ٝو بًجاػ و
وطل ٪بدؿب اإلا٣ام الظي
 -1ميساء أمحد أيو شنب" ،تكنولوجية اللغة العربية" ،ماجستًن يف علوم اللغة العربية ،كلية اآلداب و الرتبية  ،2007 ،ص .31
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بَىاب ،و٧ان مغج٨ؼَا في َظٍ اإلاحزة زهاثو زالر جىاٞغث لها و جٟغصث بها صون ٚحرَا مً اللٛاثك ٖالماث ؤلاٖغاب،
وبًجاػ الل ٟٔم٘ الضاللت ٖلى اإلاٗجى ،و الا٦خٟاء الظاحي م٘ الض٢ت في الخٗبحر .
 -3ؤؾـ اللٛت الٗغبُت :
للٛت الٗغبُت ؤؾـ ؤعبٗت هي :الاؾخمإ ،ال٨الم ،ال٣غاءة ،وال٨خابت ،و هي ؤع٧ان الاجها ٫اللٛىي ،و هي مخهلت ببًٗها
جمام الاجها ،٫و ٧ل منها ًخإزغ و ًازغ باألؾـ آلازغ.
أ  -الاؾخمإ:
ٌٗض الاؾخمإ مضزال ل٩ل الٟىىن اللٛىٍتٞ ،هى ال ًٟالٛىي ألاو ٫وألاؾب ٤في خُاة ؤلاوؿان ٞهى ٌٗغ ٝؤهه َى الجاهب
ًة
قٟىٍا بإي خا ٫مً
الاؾخ٣بالي مً ٖملُت الاجها ٫الكٟىي في اللٛت ،و بضوهه ال ًم ً٨ؤن ه٣ى ٫ؤن َىا ٥اجهاال
ألاخىاٞ ،٫ؤلنىاث اللٛىٍت التي جهضع مً اإلاغؾل– اإلاخ٩لم – لخهل بلى الٟغص.
اإلاؿخ٣بل الظي ً٣ىم بٗملُت الاؾخمإ ظىاهب زالزت هي:
ؤ -ظاهب الىُ ٤بخل ٪ألانىاث ،بدُض جهضع ألانىاث اإلاسخلٟت في جمحز ٧ل نىث ًٖ ٚحرٍ عٚم ما ً٩ىن مً حكابه
٦بحر بُنهما.
ب -ظاهب اهخ٣ا ٫ألانىاث في الهىاء ،وَكمل الُبُٗت الٟحزًاثُت لؤلمىاط الهىجُت.
ظـ -الجاهب اإلاخٗل ٤باؾخ٣با ٫ألانىاث او الجاهب الؿمعي ،وٍمخض َظا الجاهب مً اللخٓت التي حؿخ٣بل ٞيها َبلت
ألاطن جل ٪ألانىاث والظبظباث التي جدضثها في ؤظؼاء ألاطن اإلاسخلٟت بلى ؤن جيخ٣ل ًٖ َغٍ ٤ألاٖهاب بلى الضماٙ
ب -اللغاءة :اؾخسغاط اإلاٗاوي مً الغمىػ اللُٟٓت ؤو  » :حٗغٍ ٠ال٣غاءة :في اإلاٟهىم التربىي الخضًض هي مً ال٩لمت
اإلا٨خىبتٞ ،لل٣غاءة ؤَمُت بالٛت في خُاة الٟغصٞ ،يها ًخٗغ ٝجغار وَىه و زبراث ألاوَان و ألامم ألازغي ،و ًُال٘ ٖلى
ما ًجغي مً خىله مً مىاقِ في مسخل ٠مُاصًً اإلاٗغٞت ،و بها ٌؿخُُ٘ اإلاغء ؤن ً٣غؤ مالمذ الىظىٍ و اإلاىٟٗالث ،و
هي ؾبُل ؤلاوؿان ٧ي ًدهل ٖلى اإلاٗغٞت ،والظي ًا٦ض ؤَمُت ال٣غاءة في خُاة البكغ .
ظـ -الىخابت :هي هٓام مً الغمىػ السُُت بىاؾُخه ههىن ؤ٩ٞاعها ؤو مٗاعٞىا ووؾاثل الش٣اٞت اإلاخاخت لىا مً يٗ٠
الظا٦غة و٢هىعَا ،وهي حؿخسضم ٧ل ًىم في الخُاة الاظخماُٖت ،وفي ٚالبُت الخغ ٝواإلاهً إلٖضاص قتى ؤهىإ الىزاث٤
وجىٞحرَا ،واجها ٫ألاٞغاص ًٖ َغٍ ٤جباص ٫اإلاغاؾالث .
 -1فايزة حطاب" ،عوامل تدني مستوى اللغة العربية لدى الطالب الجامعي" ،جامعة زلمد خيضر بسكرة أمنوذجا ،ميكرة مكملة لنيل
شهادة ادلاسرت يف ختصص علم اجتماع الرتبية ،جامعة بسكرة ،2013 ،ص  ،23ص .24
 -2يوسف مارون "،طرائق التعلم بين النظرية و الممارسة" ،بًنوت ،ادلؤسسة احمللية للكتاب ،2008 ،ص 82
 -3فايزة حطاب" ،عوامل تدني مستوى اللغة العربية لدى الطالب الجامعي" ،مرجع سبق ذكره ،ص 28

 -4علوي عيد اهلل طاىر"،تدريس اللغة العربية وفقا ألحدث الطرائق التربوية" ،عمان ،دار ادلسًنة ،2010 ،ص 118
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ٖ-IIىامل جضوي مؿخىي اللٛت الٗغبُت لضي الُالب الجامعي:

حٗخبر ألاؾغة و اإلاضعؾت مً ؤَم اإلااؾؿاث الاظخماُٖت التي جيصخئ الٟغص ،جيكئت ؾلُمت لُ٩ىن ٞغصا نالخا في اإلاجخم٘،
و ٧ليهما ًمشالن صوعا ٦بحرا في الٗملُت الخٗلُمُتٞ ،الخلمُظ في مغاخله ألاولي جدخًىه ألاؾغة لخىٞغ له الغٖاًت الصخُت،
و جىمي اإلاهاعاث اللٛىٍت لضًه ،و ج٩ىن باللٛت الٗغبُت الضاعظت ،زم ًيخ٣ل بلى اإلااؾؿت الشاهُت وهي اإلاضعؾت ،خُض ًخل٣ى
ٞيها الخٗلُم بك٩ل عؾمي باللٛت الٗغبُت الٟهخى ،و ختى ال ً٩ىن الٟاع ١قاؾٗا بحن لٛت ألاؾغة ولٛت اإلاضعؾت ،وظب
ٖلى ألاؾغة ؤن جمهض للخلمُظ ما ؾِخل٣اٍ في اإلاضعؾت ختى ال ًجض نٗىبت قي جلُ٣ىه اللٛت الٗغبُت ،ل ً٨بن لم ج٣م ألاؾغة
م٘ اإلاضعؾت بضوعَما في جل٣حن اللٛت الٗغبُت ٞةن الُالب ًهل بلى اإلاغخلت الجامُٗت و َى يُٗ ٠مً الىاخُت اللٛىٍت.
 – 1الٗىامل ألاؾغٍت:
 1 -1صوع ألاؾغة في الىمى اللٛىي للخلمُظ:
بن ؤو ٫مشحر نىحي ًخل٣اٍ الُٟل َى نىث الىالضان ،بدُض ٌؿاٖضان الُٟل ٖلى ٞهم و مٗغٞت ؤؾماء ألاقُاء٦ ،ما
ؤجهما ً٣ىمان بالغص ٖلى ؤؾئلت الُٟل باؾخمغاع وٍُ٣مان مٗه الخىاعاث التي حٛظي همىٍ اللٛىي ،لظل ٪مً الًغوعي
ؤن جخ٩لم ألام باؾخمغاع م٘ الُٟل بىص ولُ ٠وٖليها ؤن حؿمٗه بُغٍ٣ت مالثمت وفي الى٢ذ اإلاالثم ؤنىاث مسخلٟت.
٦ظلً ٪جب ٖلى ألام– و ألاؾغة ٖامت – ؤن ج٣ىم بدصجُ٘ الُٟل الهٛحر ٖلى اؾخسضام اللٛت الٗغبُت الٟهخى ،و
ٖضم الاؾخجابت له بطا اؾخسضم ؤلاقاعاث و ؤلاًماءاث  ِ٣ٞو ؤًًا يغوعة حصجُٗه ٖلى ؤلانٛاء والاؾخمإ الجُض،
ختى ً٨دؿب ؤهماٍ لٛىٍت صخُدت ،زم حصجُٗه ٖلى ال٨الم و الخضًض الخغ ،و ؤًًا ٖضم ؤلاؾغا ٝو اإلابالٛت في
جصخُذ ؤزُاثه اللٛىٍت .
٦ظلً ٪يبػي ٖلى ألاؾغة ؤن حؿاٖض الُٟل و جىٞغ له ٞغم الاجها ٫اإلاباقغ م٘ آلازغًٍ الغاقضًً مً خىله ،و ٦ظل٪
ألا٢غان ألا٦بر ؾىاٞ ،هلت الُٟل بالىاؽ حؿهم في جىمُت مهاعاجه اللٛىٍت ،ولهظا هجض ؤهالُٟل الظي ًيكإ صون ؤن
جخاح له الٟغم ل٩ي ً٨دؿب السبراث ،و ال ًسخلِ بٛحرٍ و زانت ال٨باع الظًً ً٩ىهىن ٢ضوة في الىُ ٤والخىانل،
ًخإزغ في همىٍ اللٛىي وجخإزغ لضًه ال٣ضعة ٖلى الاجها ٫الاظخماعي ،وَظا ما هالخٓه في اإلااؾؿاث ؤلاًىاثُت.
و َىا ٥هُ٣ت َامت جخٗل ٤بُ٣ام بٌٗ ألاؾغ بخإنُل بٌٗ الٗاصاث اللٛىٍت الساَئت لضي الُٟل و حٗؼٍؼَا ،مشل ؤن
ًىُ ٤الُٟل ٧لمت ما بك٩ل زاَئ مما ًشحر ضخ ٪ألاؾغةٞ ،ترصص ال٩لمت مغاعا ٖلى مؿام٘ الُٟل ٦ما هُ٣ها مشل "
قاَل " والتي حٗجي قاَغ ،لً ً٨جب جغصًض ال٩لمت مغة ؤزغي ؤمام الُٟل في ق٩لها الصخُذ ،ختى ً٣ىم الُٟل
بخٗضًل ؤزُاثه .
 -1أنسي زلمد أمحد قاسم "،اللغة والتواصل لدى الطفل" ،مركز اإلسكندرية ،القاىرة، 2002 ،ص .190 ،180
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و لؤلؾغة صوع في جىمُت اإلاُى ٫ال٣غاثُت ألبىائها ،خُض هجض مخٛحراث جازغ في جىمُت َظٍ اإلاُى ٫مشل اإلاؿخىي الخٗلُمي
للىالضًً ،و مضي اَخمام ألاؾغة بالخدهُل ،و مضي جىاٞغ ال٨خب و اإلاجالث في اإلاجز ،٫و َغ ١اؾخٛال ٫ؤو٢اث الٟغاٙ
 ...و مً بحن ألامىع التي ًم ً٨للىالضًً ؤن ٌؿاٖضوا ؤبىاءَم مً زاللها:
-1بجاخت الٟغم لؤلبىاء للخٗبحر ًٖ مُىلهم و عٚباتهم ،و حصجُٗهم ٖلى طل ،٪و خٟؼَم ٖلى الخدضر ًٖ زبراتهم
الُىمُت.
-2جىٞحر البِئت في اإلاجز ٫للخلمُظ لخىزُ ٤الٗال٢ت بِىه وبحن ال٨خاب ،وَظا ؤلاظغاء ًم ً٨ؤن ًبضؤ في ألاؾغة في و٢ذ مب٨غ
ًٖ َغٍ٢ ٤غاءة الىالضًً ال٣هو ال٣هحر واإلاكى٢ت ،مما ًؼٍض طل ٪بة٢بالهمٗلي ال٨خب وجىمُت اإلاُى ٫ال٣غاثُت
-3جىٞحر بِئت لٛىٍت وز٣اُٞت في ألاؾغة مما ٌؿاٖض ٖلى بزغاء زبراث الخلمُظ وجىمُت مهاعاجه اللٛىٍت،و طلَ ًٖ ٪غٍ٤
ؾلى ٥الىالضًً في َظا اإلاجا ٫بخىٞحر في ألاؾغة خب ال٣غاءة و اإلاُالٗت.
مما ؾب ٤وؿخيخج بإن ألاؾغة و ما ًدُِ بها حؿخُُ٘ ؤن جلٗب صوعا اًجابُا في مؿاٖضة اإلاضعؾت لخىمُت اإلاهاعاث
اللٛىٍت مً زال ٫جىٞحر الاؾخٗضاص لل٣غاءة ومخابٗت الخلمُظ في الهٗىباث التي ًىاظهها في يٟٗه في بج٣ان اللٛت
الٗغبُت مً زال ٫الى٣اٍ الخالُت :
الخض مً زال ٫الدسجُالث الٟغ ؤهُت و ٢غاءة ال٣هو التربىٍت و ألاصبُت الهاصٞت و اإلاكى٢ت اإلاىاؾبت ألٖماعَمومالخٓتهم ؤزىاء طل.٪
حصجُ٘ الخالمُظ ٖلى ال٨الم والخدضر والخٗبحر الخغ اإلاُل ،٤وجهىٍب ؤزُاءَم ومىدهم الش٣ت بظواتهم.جىٞحر هماطط ٦المُت صخُدت ،ومخىىٖت وظمل وحٗبحراث لٛىٍت عاُ٢ت في اإلاجز ٫لُخم ً٨الُٟل مً مدا٧اة و٦دؿابهالخهبذ ظؼءا مً ؾلى٦ه اللٛىي.
مغاظٗت اإلاغا٦ؼ الُبُت والصخُت و الىٟؿُت اإلاخسههت ٖىض وظىص ؤي نٗىباث ؤو اهدغاٞاث في ؾالمت اللٛت ؤوالخٗثر في ال٨الم.
الخٗاون م٘ اإلاضعؾت مً زال ٫اإلاغقض الُالبي ومٗلم الٟهل ؤو ؤي ؤزهاجي ٖالجي لىي٘ بغهامج لمٖالجت اإلاك٨الثاللٛىٍت لضي الخالمُظ

 -1عبد الفتاح البجة "،تعليم األطفال المهارات القرائية والكتابية" ،دار الفكر ،البلد، 2002 ،ص. 172

 -2عبد احلكيم زلمود الصايف "،تعليم األطفال في عصر االقتصاد" ،دار الثقافة ،عمان  ،األردن ، 2010 ،ص. 52

177

الٗضصًً  : 18 -17ماعؽ – 2016

مغهؼ ظُل البدض الٗلمي
 2 -1الٗىامل اإلاازغة في الىمى اللٛىي للُفل في ألاؾغة:

بن ألاؾغة مً ؤَم اإلاىٓماث الاظخماُٖت و ؤ٦ثرَا جإزحرا في همى الُٟلٞ ،هي مؿغح الخٟاٖل الظي ًخم ُٞه الىمى و
الخٗلمٞ ،اللٛت ؾلى ٥م٨دؿب ،بط بن الُٟل ًىلض بضون ؤي مٗغٞت باللٛت ل ً٨لضًه اؾخٗضاص لخٗلم اللٛت وعبما ٧اهذ
اللٛت الٗامل ألا٦بر ؤَمُت في همى لٛت الُٟل.
و ًغجبِ الىمى اللٛىي في ٧ل مغاخل همى الُٟل ب٨مُت وهىٕ اإلاداصزت التي ٌكترٞ ٥يها الُٟل م٘ والضًه وؤًٖاء
ألاؾغة آلازغًٍ٦ ،ما ٌٗخبر الضٝء ألاؾغي مً ؤَم الٗىامل التي جازغ في همى الُٟلٞ ،البِذ الظي ًخمحز بالضٝء و
الٗال٢اث الخمُمت بحن ؤٞغاصٍ ٌصج٘ اليكاٍ اللٛىي ،و ٦ظل ٪ألاؾغة التي جىٞغ ألَٟالها اللٗب وال٨خب ومهاصع
ؤلازاعة اإلاسخلٟت ٧ ...ل طلً ٪اصي بلى اعجٟإ اإلاؿخىي اللٛىي في نمى الُٟل اللٛىي.
و ًازغ اإلاؿخىي الا٢خهاصي و الاظخماعي لؤلؾغة ٖلى الىمى اللٛىي للُٟل ،خُض ًخٟى ١ؤَٟا ٫ألاؾغ طو اإلاؿخىي
الا٢خهاصي والاظخماعي اإلاخىؾِ ٖلى ؤَٟا ٫ألاؾغ طو اإلاؿخىي الا٢خهاصي و الاظخماعي اإلاىس ٌٟفي حجم اإلاٟغصاث
و مؿخىي الٟهم و الخٗبحر اللٟٓي ،و ٢ض ًغظ٘ طل ٪بلى ؤن ؤَٟا ٫ألاؾغ طواث اإلاؿخىي اإلاخىؾِ ًإ٧لىن مٗا،
وَؿخٛلىن ؤو٢اث الُٗام في اإلاداصزت و بظل ٪جخاح لهم ٞغم ؤ٦ثر للخدضر م٘ الغاقضًً ،و ًم ً٨ؤن ًالخٔ طل٪
ؤًًا في ألاؾغ ال٨بحرة الدجم خُض ًازغ الدجم ألا٦بر لؤلؾغ ٖلى الى٢ذ اإلادضوص للخىانل اللٟٓي م٘ الغاقضًً ،و
ًم ً٨مً َظا مٗغٞت إلااطا ًخٟى ١الُٟل الىخُض في ألاؾغة ،بِىما ًخإزغ الخىاثم في طل٪
و مً الٗىامل ألاؾغٍت اإلاغجبُت بالىمى اللٛىي للُٟل ٦ظل ٪الخىا ٤ٞألاؾغي و الك٣ا ١و الصجاع ألاؾغي و اإلاؿخىي
ال٣ٟحر لل٨الم في ألاؾغة و ج٣لُض ال٨الم اإلاًُغب و الخضعٍب الٛحر ٧افي ،و بخباٍ الُٟل ،وٖ٣اب الُٟل و الخصخُذ
الضاثم ل٨المه .
 -2الٗىامل اإلاضعؾُت:
 1-2صوع اإلاضعؾت في جىمُت اإلاهاعاث اللٛىٍت لضي الخالمُظ:
للمضعؾت صوع َام في جش ٠ُ٣الخلمُظ وَظا الضوع ًبضؤ م٘ ؤو ٫الخدا ١الخلمُظ باإلاضعؾت ،خُض ًيخهي صوع ألاؾغة في
التربُت والخش٩ٞ ،٠ُ٣ل منها ً٨مل آلازغٞ ،اإلاضعؾت حكاع ٥ألاؾغة في ج٩ىًٍ ٢اعت هاضج ًنهٌ بمجخمٗه و ًالخ٤
الخُىعاث الخضًشت.
وٍٓهغ صوع اإلاضعؾت في حٗلُم الخالمُظ ال٣غاءة و ال٨خابت و خؿً الاؾخمإ و الىُ ٤الجُض.ؤن جخسظ السُىاث وي٘ ؤؾاؽ ؾلُم ً٣ىم ٖلُه الك ٤ٟالضاثم ٢غاءة ال٨خب التي جىاؾب الخالمُظ لؼٍاصة الغنُض
اللٛىي ،وَىا جدىىٕ ؤصواع اإلاضعؾت ،همى جدَ ٤ُ٣ظا الهضٞ ٝمنها ما ًغجبِ باإلاىهج اإلاضعسخي و ق٩ل ال٨خاب و مدخىٍاجه
و منها ما َى مغجبِ باإلاٗلم ،و ؤًًا اإلا٨خبت ،ل٨ىىا ؾى٨خٟي بظ٦غ الٗىهغ ألاؾاسخي و َى اإلاٗلم.
 -1أمين سليمان مزاىره "،مدخل إلى األسرة"،دار ادلناىج ،عمان األردن ، 2009 ،ص. 58
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ًبضؤ صوع اإلاضعؾت باإلاٗلمٞ ،هى اإلاىظه ألاو ٫و ألاؾاسخي في جىمُت صازل الٟهل ٞمً زالَ ٫ظٍ الٟترة ٌؿخُُ٘ اإلاٗلمؤن ً٨دك ٠اإلاىاَب اللٛىٍت و ال٣غاثُتٞ ،هىا ٥مً الخالمُظ مً ًخٟىٖ ١لى ػمالثه،وَىا ًٓهغ صوع اإلاٗلم الىاجرٞ ،مً
َظٍ اللخٓت ًم٨ىه ؤهم ًىَْ ٠ظٍ الٟغو ١الٟغصًت لضي الخالمُظ.
وٍيبػي ٖلى اإلاٗلم ؤن ًخاب٘ ٢غاءاث الخالمُظ و ًىا٢كهم ُٞما ٢غئوٍ و ُٞما اؾخٟاصوا مىه ،و ؤن ًتر ٥لهم خغٍتالخٗبحر ٖما ٞهمىٍ بُغٍ٣تهم السانت
ٞةن ألاَٟا ٫ألاطُ٦اء ً٣غئون بؿهىلت ًٖ ألاَٟا ٫ألا٢ل ط٧اء ؤو مكا٧ل مخٗل٣ت باالؾخٗضاص و الٗمل الٗ٣لي اإلاىاؾب
لخٗلم ،و ًجب ٖلى اإلاٗلم ؤن ٌؿغٕ في جضوًٍ مالخٓاجه ،و ٖلُه ؤن ًبدض ًٖ َغ ١اإلاٗالجت الؿغَٗت م٘ اإلاغقض
الُالبي وؤؾغة الخلمُظ و ٖليهم ظمُٗا ؤن ًخٗاملىا م٘ ألامغ بجضًت و ؤن ًخٗاوهىا في بًجاص ألاؾلىب ألامشل و ألهجر
إلاٗالجت َظٍ اإلاك٨الث .
ٖ 2-2ىامل الًٗف اللٛىي في الىاك٘ التربىي:
بن الخٗلُم ٖباعة ًٖ مجمىٖت مً ؤلاظغاءاث حؿعى بلى جد ٤ُ٣ظملت مً ألاَضا ٝالخٗلُمُت و التربىٍت ،و َظٍ
ؤلاظغاءاث جخم و٣ٞا ألؾـ و مباصت مضعوؾت و مهُإة بدؿب الخاظاث و ال٣ضعاث الىٟؿُت و اإلااصًت اإلاخاخت ،و ٖماص
َظٍ الٗملُت ؤعب٘ ع٧اثؼ هي اإلاٗلم ،اإلاخٗلم ،اإلاىاهج ،الىؾاثل الخٗلُمُت التربىٍت ،و بالغٚم مً ؤن ظل ؤلام٩اهاث
مخىاٞغة لضي اإلاضعؾت و الٗىاث ٤اإلااصًت التي جىاظهها ٢لُلت ،و اإلاشحراث اإلاصجٗت ٦شحرة بال ؤهىا وكهض للمضعؾت صوعا في
ب٦ؿاب اإلاخٗلم اللٛت الٗغبُت الٟهخى ،و ال حٗمل لخُىٍغَا و وكغَا ٖلى الىدى اإلاُلىب ،بل بهىا هلمـ يٗ ٠لٛىٍا
ظلُا بحن اإلاخٗلمحن و اإلاٗلمحن ٖلى خض ؾىاء ،و ٢ل ما هجض بُنهم مً ً٨خب بًٗت ؤؾُغ صون زُإ ؤو ً٣غؤ ٣ٞغة صون
حٗلشم ،ؤو جى.٠٢
و الخ٣ُ٣ت ؤن اإلاضعؾت لِؿذ اإلاؿاولت الىخُضة ًٖ َظا الًٗ ٠بل ٢ض اظخمٗذ ٖىامل ٖضًضة منها ما
ٌٗىص بلى اإلاضعؾت و َُئتها ،و منها ما ٌٗىص بلى ؤؾالُب و َغاث ٤الخضعَـ ،و منها ما َى ٢اثم ٖلى اإلانهاط الضعاسخي ،و ال
جيخمي الٗىامل الساعظُت اإلادُُت باإلاخٗلم ،و التي لها ألازغ الؿلبي ال٨بحر مؿخمغ مً ٢بل اإلاخٗلمحن ؾىاءا صازل
اإلاضعؾت ؤو زاعظها و مً بحن َظٍ الٗىامل:
ؤ -اإلاٗلم :الظي له ألازغ ال٨بحر واإلاباقغ ٖلى اإلاخٗلم ،ؾىاءا مً الىاخُت الؿلىُ٦ت ؤو الٗملُت ،طل ٪ؤن اإلاخٗلم ًدا٧ي
مٗلمه و ً٣لضٍ في ؾلى٦ه و لٛخهٞ ،اإلوؿان صاثما ً٣خضي بمً َى ؤٖلى مىه م٩اهت و ز٣اٞت و مغجبت ٞاإلاٗلم الًُٗ٠
اإلاٗلىماث و الخ٩ىًٍ مً بحن الٗىامل الغثِؿُت في بٖا٢ت حٗلُم اللٛت ،ألن ألاؾخاط الظي لِـ له ج٩ىٍىا ٖلمُا و
بُضاٚىظُا و ًجٗل ؤنى ٫الخضعَـ ،و ألاؾـ التربىٍت و الىٟؿُت ً٩ىن ٖامال مهما ٖلى يٗ ٠اإلاؿخىي الظي ًىجغ
ٖىه ٖضم جىنُل الغؾالت الخٗلُمُت للمخٗلمحن و ٦ظا نٗىبت ٞهمها ،و َىا ًدضر ٣ٞضان الش٣ت بحن اإلاٗلم واإلاخٗلم و
 -1فايزة حطاب"،عوامل تدني مستوى اللغة العربية لدى الطالب الجامعي" ،مرجع سبق ذكره ،ص .60
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بالخالي ٦غاَُت اإلاخٗلم للماصة اإلاضعوؾت ،و الصخيء اإلاالخٔ في ماؾؿاجىا الخٗلُمُت يٗ ٠مؿخىي مٗلمي اللٛت
الٗغبُت ،و ؤبؿِ مشا٣ٞ ٫ضاجهم ال٣ضعة ٖلى الخدضر بالٗغبُت الؿلُمتَُ ،لت ج٣ضًمهم للماصة الخٗلُمُت للمخٗلم و
لٗل َظا الؿبب ًغظ٘ بلى:
ٖضم جىاٞغ صاُٗٞت حٗلُم ماصة اللٛت ٖغبُت لضي اإلاٗلم٣ٞ ،ض وظض ؤن ال٨شحر مً جٟغى ؤلاصاعة اإلاضعؾُت ٖلى ٚحراإلاخسههحن له جغبىٍا ؤ٧اصًمُا في جضعَـ َظٍ اإلااصة .
 و ٢ض ًغظ٘ الؿبب بلى الجهاث الخىظيهُت التي ج٣ىم بخىظُه اإلاخٗلمحن الخانلحن ٖلى قهاصة الب٩الىعٍا بلى صعاؾاثجسههاث ٚحر مغٚىب ٞيها مً ٢بل الىاجخحن.
ب-الىخاب اإلاضعس ي :و َى الظي ًم ً٨ؤن ج٣ىٖ ٫ىه ؤهه لِـ وؾُلت إلًها ٫ظملت مً اإلاٗاعٞ ٝدؿب ،بل ٦ظل٪
وؾُلت جغبىٍت ٖلمُت ٖملُت ،وما صام ال٨خاب اإلاضعسخي ٖمضة الٗملُت الخٗلُمُت البض مً ؤن هغاعي ُٞه:
ٖملُت الُباٖت الجُضة ،التي حٗمل ٖلى ظظب اهدباٍ اإلاخٗلم.اؾخسضام وؾاثل ؤلاًًاح اإلاكى٢ت التي حؿاٖض اإلاخٗلم ٖلى ٞهم اإلاٗلىماث اإلا٣ضمت.الؿهىلت في ألاؾلىب.و ل ً٨اإلاالخٔ ؤن ما ج٣ضم م٣ٟىص في مٗٓم ال٨خب الخٗلُمُت اإلاسههت لخٗلُم اللٛت الٗغبُت مما ؤصي باإلاخٗلم بلى
الكٗىع بالطجغ واإلالل وال٨ؿل الظي ًاصي بلى ُٚاب الغوح ؤلابضاُٖت و اإلاباصعة السال٢ت في نٟى ٝاإلاخٗلمحن بياٞت
بلى ؤجها جٟخ٣ض بلى:
ٖىهغ الاهخ٣اء الجُض للٗىانغ اإلاٗغُٞت ألاؾاؾُت اإلاالثمت إلاؿخىي اإلاخٗلمحن. جٟخ٣ض بلى جىػَ٘ اإلادخىي الخٗلُمي ٖلى زُىاث الخٗلُم ٞهظٍ ال٨خب ٚحر مىٓمت بالك٩ل الظي ًهلر مباقغةللخٗلُم بط ٚالبا ما هجض جظبظبا في جغجِب الضعوؽ ٖلى اإلاؿخىي اإلا٣غع .
َا
ُ
ُ
اللٛاث ألاظىبُت اللٛت
مً اإلاك٨الث التي جىاظهها لٛخىا الٟهخى ٦ -ظل - ٪مؼاخمت اللٛاث ألاظىبُت لها ،خُض جؼاخم
َا
الٗغبُت في ٖضة مُاصًً منها:
 الخىاع الُىمي بحن اإلاشٟ٣حن. ؤلاٖالهاث الخجاعٍت. الخضعَـ في ٧لُاث الُب والهُضلت و ما قابهها. مىا ٘٢بٌٗ الجامٗاث ٖلى الكب٨ت الٗاإلاُت للمٗلىماث ( ؤلاهترهذ). في اإلاىاهج الضعاؾُت. -1زلمد الصاري" ،واقع المحتوى النحوي في المقررات الدراسية" ،رللة التواصل ،عنابة ،اجلزائر ، 2001 ،ص.25
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الخلىٌ اإلالترخت:
ًة
ًة
اَخماما ملخىْا  -في الٗالم الٗغبي  -بخٗلُم اللٛاث ألاظىبُت و حٗلمها وبطا ٧اهذ اللٛاث ألاظىبُت جؼاخم اللٛت
هجض
الٗغبُت ،في ٖضة مُاصًً ٦ -ما ؾبٞ - ٤ةن ٖالظها ً٩ىن مً ّ
ٖضة هىاحي ،منها :

ؤوال :الٗمل ٖلى ٚغؽ الاٖتزاػ باللٛت الٗغبُت الٟهخى في هٟىؽ ؤبىائها ،و الاهخماء لها ٧ي ال ُج ْل٣ٟض في الخىاع ّ
الخي ،و
ًة
ّ َّي
ٌب
ًة
مكِىا ٖلى ؤلؿىت الىاَ٣حن ،و ؤن ًخم ٚغؽ َظا
جدل مدلها لٛت ؤظىبُت ،ؤو جسخلِ بها ازخالَا
الاؾخٗما ٫الُىمي ،و
الاٖتزاػ في الىٟىؽ ًٖ َغٍ ٤ؤمىع ٖضًضة منها :
ؤ -بُان الاعجباٍ الىزُ ٤بحن الخٟاّ ٖلى اللٛت الٗغبُت الٟهخى ،وبحن ال٣غآن ال٨غٍم و الؿىت الىبىٍت ،مً خُض بجها
ٌب
وٖاء لهماًُٞ ،اٖها وا لً٣اء ٖليها ،حهض ٝبلى الً٣اء ٖلى ال٣غآن ال٨غٍم ،وطل ٪لً ً٩ىن بةطن هللا ٖ -ؼ وظل  -ل٣ىله
حٗالى﴿ :بها هدً هؼلىا الظهغ و بها له لخافٓىن ﴾ (الدجغ.)9:
ب -حٗغٍ ٠و جظ٦حر الُالب بالسضماث الجلُلت التي ٢ام بها ٖلمائها ال٣ضامى ،مً ؤظل الخٟاّ ٖلى الٟهخى ،و
هؼولهم البىاصي لجم٘ اللٛت ،و ّ
جدملهم في ؾبُل طل ٪اإلاكا ١و اإلاهاٖب و آلاالم.
ظـُ٢ -ام ألاصواث الٟاٖلت بىاظبها في جىُٖت الكباب و الُلبت ،باإلا٩اثض التي ًُغاص منها يُإ اللٛت الٗغبُت ،و ٣ٞضان
الصسهُت الٗغبُت ألانُلت ،و ؤَم َظٍ ألاصواث وؾاثل ؤلاٖالم ،إلاا لها مً جإزحر ٦بحر في الخىظُه وؤلاعقاص .
ص -وكغ الىعي باآلزاع الخمُضة التي جترجب ٖلى الالتزام باللٛت الٗغبُت الٟهخى ،مً الخٟاَم بحن ؤبىاء الىًَ الٗغبي،
مما ًاصي بلى الىخضة اإلايكىصة ،و ٖضم الظوبان في ز٣اٞاث الخٛغٍب .
ُ
ً
ٞىاثض ُٖٓمت،
زاهُا :بٖاصة الىٓغ في ٞغى حٗلُم اللٛاث ألاظىبُت مىظ و٢ذ مب٨غٞ ،ةطا ٧اهذ لخٗلُم اللٛاث ألاظىبُت

ْل
ؤزظ الُالب ظغٖت ٧اُٞت  -بلى ّ
خض ما  -مً لٛخه ألانلُت .
ٞةن َظا ًجب ؤن ًبضؤ بٗض
ٍ
ً
زالشا :حكغَ٘ ال٣ىاهحن الالػمت ؤو جٟٗليها في خا ٫وظىصَا ،إلاى٘ اؾخٗما ٫اللٛاث ألاظىبُت في ؤلاٖالهاث الخجاعٍت ،و
ؤؾماء الكغ٧اث واإلاهاو٘ ،و اإلادالث الخجاعٍت ،واإلاىخجاث...الض .

و ل٣ض ؤصع٦ذ ٞغوؿا زُىعة هجمت اللٛت ؤلاهجلحزًت التي ؤونلتها ألا٢ماع الهىاُٖت بلى بُىث الٟغوؿُحن ،ختى هجر
ؤلابهاع ألامغٍ٩ي في ظظب ٖضص ٦بحر مً اإلاكاَضًً ،وازترا ١ؤلؿىتهم ،مما صّ ٘ٞ
1994م
خغاؽ اإلاكغوٕ الٟغوسخي في ماًى
لدكغَ٘ ٢اهىن ُؤَلٖ ٤لُه اؾم « لؼوم الفغوؿُت » ًمى٘ ّ
ّ
ٞغوسخي مً اؾخسضام ٚحر الٟغوؿُت َاإلاا ؤن َىا٥
ؤي مىاًَ
ًة
ؤلٟاْا ؤو ٖباعاث ممازلت ،جاصي طاث اإلاٗجى في الٟغوؿُت ،و اإلاجاالث التي ٌؿغي ٖليها الخٓغ هي٧ :اٞت الىزاث ٤و
ّ
زام
بىظه
اإلاؿدىضاث ،و ؤلاٖالهاث اإلاؿمىٖت و اإلاغثُت ،و ٧اٞت م٩اجب الكغ٧اث الٗاملت ٖلى ألاعى الٟغوؿُت ،و ٍ
ُ ّ
اإلادالث الخجاعٍت ،وألاٞالم الضٖاثُت ،التي جبض ٖبر ؤلاطاٖت والخلُٟؼٍىن ،بل بن ال٣اهىن اقترٍ ٖلى الجهاث اإلادلُت
والخ٩ىمُت ؤال جمى ٫ؾىي اإلااجمغاث والىضواث التي ج٩ىن الٟغوؿُت لٛتها ألاؾاؾُت٦ ،ما مى٘ وكغ ؤٖما ٫جل٪
اإلااجمغاث وألابدار التي ٢ضمها ؤظاهب بلٛتهم ألانلُت ،ما لم ج ً٨مصخىبت بملسو م٨خىب بالٟغوؿُت ،وؤوصخى
ال٣اهىن بٗ٣ىبت اإلاسال ٠بالسجً ؤو الٛغامت اإلاالُت ،التي جهل بلى ما ٌٗاصْ ٫ل
ؤلٟي صوالع ،و طل٧ ٪له مداولت الؾدى٣اط
الترار الٟغوسخي اإلاهضص باإلٚغا ١اللٛىي وما ؤخىظىا بلى مشل َظا ال٣اهىن ،قغٍُت ؤن ًُُب ٤و ٌُٗمل به ،لحرصٕ
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اإلاسالٟحن ،و ّ
ًغص للٛت الٗغبُت ُ٦اجها و ٖؼتها ،التي ٧اصث ج٣ٟضَا بحن ؤَلها .
ً
ّ
الخ٣جي ،لُ٩ىن
عابٗا :الٗمل ٖلى ج٩ىًٍ ٢اٖضة ٖلمُت في الىًَ الٗغبي ،ج٩ىن هُ٣ت الاهُال ١للمكاع٦ت في الخ٣ضم
ًة
مكاع٧ا في نى٘ الخ٨ىىلىظُا ،ال مجغص مؿتهل ٪لها ْل
اؾ ًةما و ُم َاؿ ًّمى.
الٗالم الٗغبي
ً
زامؿا :حٗغٍب الخٗلُم الجامعي ،ؤي جضعَـ الٗلىم الُبُُٗت باللٛت الٗغبُت .
ّ
ً
ًة
ٖمىما،
مىخضة ،م٘ يغوعة وكغَا ٖلى الجمهىع الٗغبي
ؾاصؾا :مىا٦بت الخ٣ضم الٗلمي بىي٘ مهُلخاث ٖلمُت
ًة
وٖلى اإلاسخهحن بالٗلىم الُبُُٗت ًة
وجضعَؿا ٖلى وظه السهىم ،وطل ٪بالىؾاثل اإلاسخلٟت ،لئال جٓل خبِؿت
صعؾا
ألاصعاط ،ؤو بُىن اإلاٗاظم
زاجمت:
بن الٗىامل ألاؾغٍت واإلاضعؾُت مً ؤ٦ثر الٗىامل جإزحرا في جضوي اللٛت الٗغبُت للُالب الجامعيٞ،مؿإلت الًٗ٠
اللٛىي لِؿذ مً اإلاغخلت الجامُٗت  ،ِ٣ٞبل هي مبضوءة مً اإلاغاخل ألاولي الظي ًخل٣ى ٞيها الُالب ا٦دؿاب
اللٛت،و٦ال اإلااؾؿخحن ًلٗبان صوعا ٦بحرا في جىمُت اإلاهاعاث اللٛىٍت٦ ،ما ً٩ىهان ؾبب في يٟٗها ،بن لم ً٣م ٧ل منها
بضوعٍ في جل٣حن اللٛت الٗغبُت بك٩ل ظُض.
كاثمت اإلاغاظ٘ :
 -1بؾماُٖل بى٢اوة ،وٞىػي ٖبض الغػا "،١آفاق الخٗلُم الٗالي في ْل ألالفُت الشالشت ،خالت الجامٗت الجؼاثغٍت،
بقيالُت الخىىًٍ ،والخٗلُم في بفغٍلُا والٗالم الٗغبي" ،مسبر بصاعة وجدخمُت اإلاىاعص البكغٍت ،ظامٗت ٞغخاث ٖباؽ،
. 2004
ؾُُٖ ،٠ضص، 1
- -2الؿُض مدمض ُٖ٣ل ،بً ٖلي اإلاهضلي "،الجامٗت و مىىهاتها في الفىغ اإلاٗانغ"،ال٣اَغة ،صاع الخضًض . 2004،
-3مدمض ؤخمض ٖبض الغخُم "،ؤؾباب يٗف اللٛت الٗغبُت في اإلاضاعؽ و ٖىامل كىتها" ،بدض م٣ضم ًٖ جاعٍش اللٛت
الٗغبُت و لهجاتها.
 -4مِؿاء ؤخمض ؤًى قيب "،جىىىلىظُت اللٛت الٗغبُت" ،ماظؿخحر في ٖلىم اللٛت الٗغبُت٧ ،لُت آلاصاب و التربُت
.2007
،
ٞ -4اًؼة خُابٖ" ،ىامل جضوي مؿخىي اللٛت الٗغبُت لضي الُالب الجامعي" ،ظامٗت مدمض زًُغ بؿ٨غة
ؤهمىطظا ،مظ٦غة م٨ملت لىُل قهاصة اإلااؾتر في جسهو ٖلم اظخمإ التربُت ،ظامٗت بؿ٨غة.2013 ،
ً -5ىؾ ٠ماعونَ "،غاثم الخٗلم بحن الىٓغٍت و اإلاماعؾت" ،بحروث ،اإلااؾؿت اإلادلُت لل٨خاب.2008 ،
ٖ -6لىي ُٖض هللا َاَغ"،جضعَـ اللٛت الٗغبُت وفلا ألخضر الُغاثم التربىٍت"ٖ ،مان ،صاع اإلاؿحرة.2010 ،
-7ؤوسخي مدمض ؤخمض ٢اؾم "،اللٛت والخىانل لضي الُفل" ،مغ٦ؼ ؤلاؾ٨ىضعٍت ،ال٣اَغة. 2002 ،
ٖ -8بض الٟخاح البجت "،حٗلُم ألاَفاٌ اإلاهاعاث اللغاثُت والىخابُت" ،صاع ال٨ٟغ ،البلض. 2002 ،
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ٖ -9بض الخُ٨م مدمىص الهافي "،حٗلُم ألاَفاٌ في ٖهغ الاكخهاص" ،صاع الش٣اٞتٖ ،مان  ،ألاعصن. 2010 ،
-10ؤًمً ؾلُمان مؼاَغٍ "،مضزل بلى ألاؾغة" ،صاع اإلاىاهجٖ ،مان ألاعصن. 2009 ،
 -11مدمض الهاعي" ،واك٘ اإلادخىي الىدىي في اإلالغعاث الضعاؾُت" ،مجلت الخىانلٖ ،ىابت ،الجؼاثغ. 2001 ،
ٞ -12خخي ٞاعؽ ،مجُض الكاعفي" ،مضزل بلى حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت" ،صاع مدمض ٖلى اليكغ ،الجؼاثغ. 2003 ،
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البىاء الىفس ي ألَفاٌ الضٌؿلىؿُا:
صعاؾت مُضاهُت ٖلى ُٖىت مً جالمُظ الؿىت الخامؿت ابخضاجي بىالًت اإلاؿُلت
ؤ٢.اصعي ببغاَُم/ظامٗت الجؼاثغ2

ص.ػٗ٢اع ٞخخي/ظامٗت الجؼاثغ2

ملخو:
تهضف الضعاؾت الخالُت بلى مٗغٞت صعظت البىاء الىٟسخي ألَٟا ٫الضٌؿل٨ؿُا اإلاخمضعؾحن في الؿىت السامؿت
ابخضاجي٦،ما تهض٦ ٝظل ٪بلى مٗغٞت الٟغو ١في صعظت البىاء الىٟسخي لهظٍ الٟئت والتي حٗؼي بلى ٧ل مً (الجيـ،
اإلاؿخىي الخٗلُمي للىالضًً) ،و٢ض جم جُبُ ٤ملُاؽ البىاء الىفس ي ٖلى ُٖىت ٢ىامها 32جلمُظ وجلمُظة ٌٗاهىن مً
الضٌؿل٨ؿُا ،جم ازخُاعَم بُغٍ٣ت جخىا ٤ٞواإلاٗاًحر الدصسُهُت للضٌؿ٩لؿُا ،واهُال٢ا مً َبُٗت الضعاؾت جم
الاٖخماص ٞيها ٖلى اإلاىهج الىنفي الخدلُلي ،وبٗض اإلاٗالجت ؤلاخهاثُت جم الخىنل بلى الىخاثج الخالُت:
صعظت البىاء الىٟسخي لضي ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت ؤصوى مً اإلاخىؾِ الٟغضخي.ال جىظض ٞغو ١في صعظت البىاء الىٟسخي لضي ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت حٗؼي إلاخٛحر الجيـ (ط٦غ ،ؤهثى).جىظض ٞغو ١في صعظت البىاء الىٟسخي لضي ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت حٗؼي إلاخٛحر اإلاؿخىي الخٗلُمي للىالضًً (مؿخىييُٗ ،٠مؿخىي ٖالي).
اليلماث اإلافخاخُت :البىاء الىٟسخي ،ؤَٟا ٫الضٌؿل٨ؿُا.
ملضمت:
حٗخبر نٗىباث الخٗلم مً ؤخضر مُاصًً التربُت السانت وؤؾغٖها جُىعا،خُض ٧ان اَخمام التربُت السانت ؾاب٣ا
مىهبا ٖلى ؤق٩ا ٫ؤلاٖا٢اث ألازغي ٧اإلٖا٢ت الٗ٣لُت والؿمُٗت والبهغٍت والخغُ٦ت ،ول ً٨بؿبب ْهىع مجمىٖت مً
ألاَٟا ٫ال جبضوا ٖليهم ؤٖغاى ظؿمُت ٚحر ٖاصًت ،بل َم ٖاصًىن مً خُض ال٣ضعة الٗ٣لُت وال ٌٗاهىن مً ؤي
بٖا٢اث ؾمُٗت ؤو بهغٍت ؤو ظؿمُت وصخُت ،وم٘ طلٞ ٪ةجهم ٚحر ٢اصعًٍ ٖلى حٗلم اإلاهاعاث ألاؾاؾُت وَٗاهىن مً
مك٨الث حٗلمُت ،وبما ؤن َظٍ الٟئت في البضاًت لم ج٣ضم لها ؤي زضماث جغبىٍت وٖالظُت في باصت ألامغ ٣ٞض َالب ؤَل
َاالء ألاَٟا ٫مؿاٖضة اإلاسخهحن مً اظل خل مك٨الث ؤبىائهم .
جغي اللجىت الاؾدكاعٍت الىَىُت لؤلَفاٌ اإلاٗىكحن في الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت ؤن ألاَٟا ٫طو نٗىباث الخٗلم
َم ؤولئ ٪الظًً ٌٗاهىن مً ايُغاباث في واخض ؤو ؤ٦ثر مً الٗملُاث الىٟؿُت ألاؾاؾُت اإلاخًمىت في ٞهم ؤو
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اؾخسضام اللٛت اإلاىُى٢ت ،ؤو اإلا٨خىبت ،وَظا الايُغاب ٢ض ًخطر في يٗ ٠ال٣ضعة ٖلى الاؾخمإ،ؤو الخ٨ٟحر ؤو
الخ٩لم ؤو ال٣غاءة ؤو الخهجئت ؤو الخؿاب .
ؤلاقيالُت:
حك٩ل الضٌؿلىؿُا (الٗؿغ ال٣غاجي) ؤخض اإلاداوع ألاؾاؾُت الهامت لهٗىباث الخٗلم ألا٧اصًمُت بطا لم ج ً٨اإلادىع
ألاؾاسخي وألاَم ٞيها.
٦ما جمشل الضٌؿل٨ؿُا مك٩لت زُحرة ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي واإلادلي،لِـ ُٞ ِ٣ٞما ًخٗل ٤بالٟغص ٞدؿب،ولً٨
جمخض ؤزاعَا بلى اإلاجخم٘ الظي ٌِٗل ُٞه َاالء ألاَٟا٣ٞ ،٫ض ػاص ٖضص ألاَٟا ٫الظًً ٌٗاهىن مً الضٌؿل٨ؿُا لضعظت
اؾخضٖذ اهدباٍ السبراء والباخشحن مً ؤظل خل َظٍ اإلاك٩لت ،و٢ض ؤ٦ض طل ٪لُىض ظغًٍ وػمالئٍ ب٣ىلهم "ؤن
الضٌؿل٨ؿُا ايُغاب له جإزحر زُحر ٖلى الىدى ألا٧اصًمي ،والاظخماعي والاهٟٗالي لٗضص ٦بحر مً ألاَٟا. "٫
مً زال ٫ما ؾبً ٤خطر ؤن َظٍ الٟئت مً ألاَٟا٢ ٫ض جخٗغى الخباَاث ولخىجغ و٢ل٢ ٤ض ًازغ ٖلى جىاػجهم
الٗاَٟي ،والاظخماعي ،وٖلى بىائهم الىٟسخي ؤزىاء خُاتهم ؾىاء ٖلى الهُٗض ألاؾغي ؤو اإلاضعسخي ؤو الاظخماعيَ ،ظا ما
صٗٞىا إلظغاء الضعاؾت الخالُت إلاداولت مٗغٞت صعظت البىاء الىٟسخي لهظٍ الٟئت ،و٦ظا الٟغو ١في البىاء الىٟسخي والتي
حٗؼي ل٩ل مً الجيـ واإلاؿخىي الخٗلُمي للىالضًً ،وٖلُه جخمدىع مك٩لت الضعاؾت في الدؿائالث الخالُت :
ما صعظت البىاء الىٟسخي ألٞغاص ُٖىت الضعاؾت ؟َل جىظض ٞغو ١في صعظت البىاء الىٟسخي ألٞغاص ُٖىت الضعاؾت حٗؼي إلاخٛحر الجيـ (ط٦غ،ؤهثى)؟َل جىظض ٞغو ١في صعظت البىاء الىٟسخي ألٞغاص ُٖىت الضعاؾت حٗؼي إلاخٛحر اإلاؿخىي الخٗلُمي للىالضًً (ٖالي ،يُٗ)٠؟
الفغيُاث:
 صعظت البىاء الىٟسخي لضي ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت ؤصوى مً اإلاخىؾِ الٟغضخي. جىظض ٞغو ١في صعظت البىاء الىٟسخي لضي ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت حٗؼي إلاخٛحر الجيـ (ط٦غ،ؤهثى). جىظض ٞغو ١في صعظت البىاء الىٟسخي لضي ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت حٗؼي إلاخٛحر اإلاؿخىي الخٗلُمي للىالضًً (مؿخىييُٗ ،٠مؿخىي ٖالي).
ؤَضاف الضعاؾت:
حؿعى الضعاؾت الخالُت بلى جد ٤ُ٣ألاَضاف الخالُت:
مجال زلمد اخلطيب ،مىن صبحي احلديدي" ،المدخل إلى التربية الخاصة" ،ط  ،دار الفكر ،عمان األردن ،2009 ،ص.79

 2أمحد عبد الكرمي محزة"،سيكولوجية عسر القراءة (الديسلكسيا)" ،ط  ،دار الثقافة ،عمان ،2008 ،ص . 3- 2
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مٗغٞت صعظت البىاء الىٟسخي لضي ؤَٟا ٫الضٌؿل٨ؿُا اإلاخمضعؾىن في الؿىت السامؿت ابخضاجي.مٗغٞت الٟغو ١في صعظت البىاء الىٟسخي لضي ؤَٟا ٫الضٌؿل٨ؿُا اإلاخمضعؾىن في الؿىت السامؿت ابخضاجي والتيحٗؼي بلى ٧ل مً (الجيـ ،اإلاؿخىي الخٗلُمي للىالضًً).
ؤَمُت الضعاؾت:
ج٨مً ؤَمُت الضعاؾت الخالُت في ؤَمُت مخٛحراتها خُض ٌٗخبر مىيىٕ الضٌؿل٨ؿُا مً اإلاىايُ٘ التي ال٢ذالاَخمام ال٨بحر مً ٢بل الباخشحن واإلاسخهحن ،وَظا هٓغا لخٟا٢م اإلاك٩لت ولىظىص ٖضص ٦بحر مً ألاَٟاً-٫ترواح بحن
( 15و )%20خؿب الضعاؾاث-مً طوي الظ٧اء الٗاصي ال ٌٗاهىن مً ؤي زلل ًٖىي ال ٦نهم ًضزلىن يمً َظٍ الٟئت.
جُٟض الضعاؾت الٗاملحن في اإلاجا ٫التربىي مً ؤظل وي٘ بؾتراجُجُت ٖالظُت ،وبغامج بعقاصًت لخدؿحن وي٘ ؤَٟا٫الضٌؿل٨ؿُا ومؿاٖضتهم ٖلى الخىا ٤ٞوالخالئم م٘ ؤهٟؿهم وم٘ البِئت التي ٌِٗكىن ٞيها .
جدضًض مفاَُم الضعاؾت:
البىاء الىفس ي:الخٗغٍف الٗامَ :ى "الجؼء اإلا٨مل للصسهُت وَى ظؼء مٗىىي ،وؤن َظا الجؼء َى اوٗ٩اؽ للجاهب الجؿمي ،وال
ًم ً٨مالخٓت الجاهب الىٟسخي في الصسهُت بال بطا جغظم بلى ؾلى ٥ؤو وكاٍ ،ومً م٩ىهاجه الظ٧اء وال٣ضعاث الٗ٣لُت
السانت ،والضوا ٘ٞالىٟؿُت ،وؤؾالُب الخىا ،٤ٞومؿخىي الصخت الىٟؿُت .
الخٗغٍف الاظغاجيَ :ى "الضعظت التي ًخدهل ٖليها الخلمُظ الظي ٌٗاوي مً الضٌؿل٨ؿُا واإلاخمضعؽ في الؿىت زامؿت
ابخضاجي ٖلى مُ٣اؽ البىاء الىٟسخي اإلاٗض لظل.٪
الضٌؿلىؿُا:
الخٗغٍف الٗام :حٗغ ٝالضٌؿل٨ؿُا ٖلى ؤجها "واخضة مً ايُغاباث الخٗلم ،وحٗجي ٖضم ال٣ضعة ٖلى الاؾدُٗاب
ال٣غاجي بما ًدىاؾب والضعؽ ،ؤو ٖضم ال٣ضعة ٖلى ال٣غاءة ظؼثُا ؤو ٧لُا "
الخٗغٍف ؤلاظغاجي :هي "خهى ٫الخلمُظ ٖلى ج٣ضًغ ال ً٣ل ًٖ ( 41صعظت) في مُ٣اؽ حصسُو نٗىباث الخٗلم ،وٖلى
وؿبت ط٧اء ( 90صعظت) ٞإ٦ثر في ازخباع عؾم الغظل٦ ،ما ًٓهغ الخلمُظ اهسٟاى ؤصاجي في ال٣غاءة الجهغٍت ٖلى ازخباع
ال٣غاءة الجهغٍت وطل ٪باعج٩اب ؤ٦ثر مً 40زُإ في مُ٣اؽ ال٣غاءة الجهغٍت".

فرج طو"،الشخصية (مبادئ علم النفس)" ،مكتبة اخلاصلي  ،القاىرة ، 979 ،ص.38

 2عياد مسعودة"،اكتساب مفهوم الزمان و المكان و عالقتو بظهور عسر القراءة لدى الطفل في المرحلة االبتدائية" ،أطروحة دكتوراه
(غًن منشورة) ،قسم علم النفس و علوم الرتبية و األرطفونيا ،جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة،2007،ص .52
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بظغاءاث الضعاؾت اإلاُضاهُت:
مىهج الضعاؾت:

بالىٓغ بلى َبُٗت اإلاىيىٕ وؤَضا ٝالضعاؾت والتي جخمشل في ال٨ك ًٖ ٠صعظت البىاء الىٟسخي ألَٟا ٫الضٌؿل٨ؿُا
اإلاخمضعؾىن في الؿىت السامؿت ابخضاجي،و٦ظا مٗغٞت الٟغو ١في صعظت البىاء الىٟسخي لهظٍ الٟئت والتي حٗؼي بلى ٧ل مً
الجيـ واإلاؿخىي الخٗلُمي للىالضًً٣ٞ ،ض اٖخمضها في صعاؾدىا ٖلى اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي.
ُٖىت الضعاؾت:
ًة
جمشلذ ُٖىت الضعاؾت في 32جلمُظا وجلمُظة ٌٗاهىن مً الضٌؿل٨ؿُا ًضعؾىن باله ٠السامـ ابخضاجي،و٢ض جم
ازخُاعَا بُغٍلت كهضًت وَظا بٗض جُبُ ٤م٣اًِـ ال٨ك ًٖ ٠الخالمُظ الظًً ٌٗاهىن مً الضٌؿل٨ؿُا ،والجضو٫
الخالي ًبحن زهاثو ُٖىت الضعاؾت :
ظضوٌ عكم (ً : )1ىضر وؿبت ول مً الظهىع وؤلاهار في ُٖىت الضعاؾت
اإلاجمىٕ

الجيـ
ط٧ىع

بهار

19

13

32

نسبة الذكور
نسبة االناث

قيل عكم (ً )1ىضر وؿبت ول مً الظهىع وؤلاهار في ُٖىت الضعاؾت
ؤصواث الضعاؾت:
ل٣ض جم الاٖخماص في الضعاؾت الخالُت ٖلى مجمىٖت مً اإلا٣اًِـ وَظا بٗض الخد ٤٣مً زهاثهها الؿُ٩ىمترًت ٖلى
البِئت الجؼاثغٍت وهي :
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ملُاؽ البىاء الىفس ي:

ًة
مً بٖضاص ٖاَف ٖشمان ألاٚا وزخام بؾماُٖل السخاع ،وٍدخىي اإلاُ٣اؽ ٖلى 34بىضا مىػٖت ٖلى ؤعبٗت ؤبٗاص
وهي (الجؿمي،الىٟسخي،اإلاٗغفي،الاظخماعي) و٢ض جمذ نُاٚت البىىص في َظا اإلاُ٣اؽ بٗباعاث بؿُُت وواضخت بُٗضة
ًٖ الخُٗ٣ض لخالثم ؤٖماع اإلاٟدىنحن ومؿخىي ٢ضعاتهم اإلاٗغُٞت.
جخم بظابت اإلاٟدىنحن ٖلى ٣ٞغاث اإلاُ٣اؽ ،باؾخسضام ؾلم لُ٩اعث السماسخي،خُض حُٗى الضعظاث ()5،4،3،2،1
للبضاثل (صاثما٦ ،شحرا ،ؤخُاها٢ ،لُال،هاصعا)َ ،ظا و٢ض جم وي٘ البُاهاث السانت باإلاٟدىم ،م٘ بٌٗ الخٗلُماث التي
جخٗل ٤بُُٟ٨ت ؤلاظابت ،والجضو ٫الخالي ًىضر ؤبٗاص مُ٣اؽ البىاء الىٟسخي وٖضص البىىص في ٧ل بٗض :
ظضوٌ عكم (ً :)02ىضر ؤبٗاص ملُاؽ البىاء الىفس ي وٖضص البىىص في ول بٗض
ؤبٗاص مُ٣اؽ البىاء الىٟسخي

ٖضص البىىص في ٧ل بٗض

البٗض الجؿمي

09

البٗض الىٟسخي

10

البٗض اإلاٗغفي

07

البٗض الاظخماعي

08

الضعظت ال٩لُت للمُ٣اؽ

34

ملُاؽ الخلضًغ الدصخُص ي لهٗىبت اللغاءة:
 ،)2007مضًغ بغهامج نٗىباث الخٗلم،ظامٗت السلُج الٗغبُت ،و٢ض جم
ناخب اإلاُ٣اؽ َى فخخي مهُفى الؼٍاث (
 ،)2007وَؿخسضم َظا
جُبَُ ٤ظا اإلاُ٣اؽ ٖلى ُٖىت مً الخالمُظ في مهغ وال٩ىٍذ والبدغًٍ ،و٧ان طلٖ ٪ام (
اإلاُ٣اؽ لل٨ك ٠والدصسُو اإلاب٨غ ًٖ طوي ٖؿغ ال٣غاءة (الضٌؿل٨ؿُا) ،وَظا اإلاُ٣اؽ زابذ وناص ١مً هىٕ
اإلاد٩ي اإلاغظ٘.
ًة
ًخ٩ىن اإلاُ٣اؽ الخ٣ضًغي مً (20بىضا) جه ٠ؤق٩ا ٫الؿلى ٥اإلاغجبُت بالهٗىبت مىيىٕ الخ٣ضًغ ،وٖلى ال٣اثم
بالخ٣ضًغ ٢غاءة ٧ل بىض وازخُاع البضًل الظي ًهٖ ٠لى ؤًٞل هدى مم ً٨مضي اهُبا ١الؿلى ٥الظي ًهٟه البىض
ٖلى الخلمُظ ،ومىيىٕ الخ٣ضًغ مابحن صاثما ،وٚالبا ،وؤخُاها وهاصعا ،وال ًىُب. ٤
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ازخباع عؾم الغظل:

بما ؤن ؤَٟا ٫الضٌؿل٨ؿُا َم ؤَٟا ٫ال ٌٗاهىن مً ؤي زلل ؤو جسل٣ٖ ٠لي لهظا اعجإًىا ُ٢اؽ خانل ط٧اء الخالمُظ
ختى وٗؼ ٫مً ُٖىت البدض اإلاخسلٟحن ٖ٣لُا ،خُض ؤن اإلاخسلف طَىُا َى "طل ٪الٟغص الظي بمؿخىي وُْٟي ٖ٣لي
صون اإلاؿخىي".
ًخم في ازخباع عؾم الغظل ج٣ضًم وع٢ت بًُاء و٢لم عنام م٘ ممداة للخلمُظ وهُب مىه عؾم عظل ،واإلاضة اإلادضصة
ال جخٗضي 10ص٢اث ،٤زم هدؿب مٗض ٫ط٧اء الخلمُظ ًٖ َغٍ ٤بُٖاء هُ٣ت ل٩ل ظؼء هالخٓه في الغؾم (خُض ًدخىي
الازخباع ٖلى 51ظؼء) ،وٖىضما هدهل ٖلى الى٣اٍ هىٓغ بلى الجضو ٫السام بالٗمغ الٗ٣لي وهدىٖ ٫مغٍ الؼمجي بلى
ؤقهغ زم ه٣ؿم الٗمغ الٗ٣لي ٖلى الٗمغ الؼمجي وهًغبه في مئت ٞىخدهل ٖلى صعظت ط٧اء الخلمُظ.
ازخباع اللغاءة الجهغٍت:
َى ٖباعة ًٖ ازخباع جم بىائٍ وجُبُ٣ه مً ٢بل "قغفىح البكحر"مً ؤظل جدضًض ألاَٟا ٫الظًً ٌٗاهىن مً
الضٌؿل٨ؿُا ،وفي َظا الازخباع ًخم ج٣ضًم هو للخلمُظ ً٣ىم ب٣غاءجه ٢غاءة ظهغٍت ،وٍخم حسجُل ٢غاءة ٧ل جلمُظ ٖلى
مسجل ًخم جٟغَٛها ُٞما بٗض ،وحهضَ ٝظا الازخباع بلى الخٗغٖ ٝلى ألاَٟا ٫الظًً ٌٗاهىن مً الضٌؿل٨ؿُا ،ومٗغٞت
ألازُاء التي ًٗ٣ىن ٞيها ؤزىاء ٖملُت ال٣غاءة الجهغٍت التي حٗبر ًٖ يٗ ٠مؿخىاَم مشل :الخظ ،ٝوؤلابضا ٫وؤلاياٞت
والخ٨غاع ،وٍإزظ بٗحن الاٖخباع في َظا الازخباع ج٨غاعاث ألازُاء باليؿبت ل٩ل ُٖب مً الُٗىب الؿاب٣ت .
ألاؾالُب ؤلاخهاثُت اإلاؿخسضمت في الضعاؾت:
جم اؾخسضام مجمىٖت مً ألاؾالُب ؤلاخهاثُت في َظٍ الضعاؾت مؿخُٗىحن في طل ٪ببرهامج الخؼم ؤلاخهاثُت للٗلىم
الاظخماُٖت ) (spssوطل ٪بخُبُ ٤ألاؾالُب الخالُت:
ؤوالُٞ :ما ًسو السهاثو الؿُ٩ىمترًت ألصواث الُ٣اؽ.
مٗامل الاعجباٍ بحرؾىن في الخُبُ ٤وبٖاصة الخُبُ ٤ونض ١الاحؿا ١الضازلي.مٗاصة ؤلٟا ٦غوهبار.زاهُاُٞ :ما ًسو الٟغيُاث.
مرباح أمحد تقي الدين " ،عسر القراءة وعالقتو بالتوافق النفسي لدى عينة من تالميذ السنة الخامسة ابتدائي بمدينة ا ألغواط"،
رسالة ماجستًن (غًنمنشورة) ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،20 5 ،ص . 02

 2فيصل عباس "،االختبارت النفسية  ،تقنياتها و إجراءاتها" ،دار الفكر العريب ،بًنوت ،لبنان ، 996 ،ص. 58
 3عياد مسعودة ،مرجع سبق ذكره ،ص . 09

 4شرفوح البشًن" ،انعكاس عسر القراءة على السلوك العدواني لدى المعسرين ،أطروحة دكتوراه (غير منشورة )" ،جامعة اجلزائر،
253 ،2006ص.
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جم اؾخسضام اإلاخىؾُاث الخؿابُت والاهدغاٞاث اإلاُٗاعٍت باإلياٞت بلى ازخباع الضاللت ؤلاخهاثُت()TTest ٖغى وجفؿحر هخاثج الفغيُت ألاولى ومىاككتها:ههذ الٟغيُت ألاولى ٖلى:صعظت البىاء الىٟسخي لضي ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت ؤصوى مً اإلاخىؾِ الٟغضخي وبٗض اإلاٗالجت
ؤلاخهاثُت جدهلىا ٖلى الىدُجت اإلابِىت في الجضو ٫الخالي:
الجضوٌ عكم ( :)03اإلاخىؾُاث الخؿابُت ألفغاص ُٖىت الضعاؾت ٖلى ؤبٗاص ملُاؽ البىاء الىفس ي
ؤبٗاص مُ٣اؽ البىاء الىٟسخي

حجم
الُٗىت

اإلاخىؾِ
الخؿابي

اإلاخىؾِ
الاٞتراضخي

صعظت
الخغٍت

ُ٢مت "ث"

مؿخىي
الضاللت

البٗض الجؿمي

32

33.69

27

31

07.88

0.000

البٗض الىٟسخي

32

21.43

30

31

-14.94

0.000

البٗض اإلاٗغفي

32

20.06

21

31

-0.21

ٚحر صا٫

البٗض الاظخماعي

32

24.12

24

31

0.48

ٚحر صا٫

الضعظت ال٩لُت للمُ٣اؽ

32

99.30

102

31

-13.23

0.000

البعد الجسمي
البعد النفسي
البعد المعرفي
البعد االجتماعي

قيل عكم ( :)02اإلاخىؾُاث الخؿابُت ألفغاص ُٖىت الضعاؾت ٖلى ؤبٗاص ملُاؽ البىاء الىفس ي
مً زال ٫الجضو ٫ع٢م( )03والك٩ل ع٢م ( )02ؤٖالٍ وبالىٓغ بلى اإلاخىؾُاث الخؿابُت ألٞغاص ُٖىت الضعاؾت ٖلى مُ٣اؽ
ً ،)33.69لُه في اإلاغجبت الشاهُت
البىاء الىٟسخي ،هالخٔ ؤن البٗض الجؿمي ظاء في الترجِب ألاو ٫بمخىؾِ خؿابي بل( ٜ
 ،)24.12ؤما اإلاغجبت الشالشت ٣ٞض ٧اهذ لهالر البٗض الىٟسخي بمخىؾِ خؿابي ٢ضعٍ
البٗض الاظخماعي بمخىؾِ ٢ضعٍ (
 ،)20.06في خحن ٧ان مخىؾِ صعظت ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت
 ،)21.43وفي ألازحر البٗض اإلاٗغفي بمخىؾِ خؿابي ً٣ضع بـ (
(
 ،)99.30ل ً٨مً زال ٫م٣اعهت اإلاخىؾُاث الخؿابُت ألٞغاص ُٖىت الضعاؾت ٖلى ؤبٗاص مُ٣اؽ
ٖلى اإلاُ٣اؽ ٩٦ل ً٣ضع بـ (
البىاء الىٟسخي باإلاخىؾُاث الٟغيُت اإلا٣ابلت لها هجض ؤن الٟغو ١بحن اإلاخىؾُاث الخؿابُت واإلاخىؾُاث الٟغيُت
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للبٗض اإلاٗغفي،والاظخماعي ،ظاءث ٚحر صالت بخهاثُا ،في خحن ٧اهذ الٟغو ١بحن اإلاخىؾُاث الخؿابُت واإلاخىؾُاث
الٟغيُت ل٩ل مً البٗض (الجؿمي والىٟسخي) واإلاُ٣اؽ ٩٦ل صالت بخهاثُا لهالر اإلاخىؾُاث الٟغيُت ،ومىه وؿخُُ٘
ال٣ى ٫بإهه جم ٢بىٞ ٫غيُت الضعاؾت ال٣اثلت ب ـ":صعظت البىاء الىٟسخي لضي ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت ؤصوى مً اإلاخىؾِ
الٟغضخي"ووؿبت الخإ٦ض مً الىدُجت اإلاخىنل بليها هي %99م٘ اخخما ٫الى٢ىٕ في السُإ بيؿبت.%1
ًم ً٨جٟؿحر الىخاثج الخالُت بلى ؤن اإلاكا٧ل التي ًخٗغى لها ؤَٟا ٫الضٌؿل٨ؿُا مً اخباَاث و٢ل٢ ٤ض اوٗ٨ؿذ
ٖلى خالتهم الىٟؿُت ،والجؿضًت ،وٖلى بىائهم الىٟسخي بك٩ل ٖام ،مما ًدخم يغوعة الاٖخىاء بهظٍ الٟئت مً زال٫
جىٞحر الجى اإلاالثم ،واإلاىار الىٟسخي ال٣اثم ٖلى الخ٣بل ،والخب٦ ،ما ًجب بىاء بغامج بعقاصًت وٖالظُت مً اظل
مؿاٖضة َظٍ الٟئت مً ألاَٟا ٫لخد ٤ُ٣الخىا ٤ٞم٘ ؤهٟؿهم وم٘ البِئت اإلادُُت بهم.
 ٖغى وجفؿحر هخاثج الفغيُت الشاهُت ومىاككتها:ههذ الٟغيُت الشاهُت ٖلى" :جىظض ٞغو ١في صعظت البىاء الىٟسخي لضي ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت حٗؼي إلاخٛحر الجيـ (ط٦غ،
ؤهثى)" ،وبٗض اإلاٗالجت ؤلاخهاثُت جدهلىا ٖلى الىدُجت ّ
اإلابِىت في الجضو ٫الخالي:
الجضوٌ عكم ( :)04الفغوق بحن الجيؿحن في صعظت البىاء الىفس ي
الُٗىت

ُٖىت الظ٧ىع ن= 21

ُٖىت ؤلاهار ن= 13

ؤبٗاص مُ٣اؽ البىاء الىٟسخي

اإلاخىؾِ

الاهدغاٝ

اإلاخىؾِ

الاهدغاٝ

ُ٢مت "ث"

مؿخىي
الضاللت

ال٣غاع

البٗض الجؿمي

34.51

2.468

32.87

3.962

0.2

0.836

ٙص

البٗض الىٟسخي

21.35

4.572

21.51

5.26

1.07

0.504

ٙص

البٗض اإلاٗغفي

20.09

4.193

20.03

4.194

-1.06

0.285

ٙص

البٗض الاظخماعي

21.66

4.586

26.58

4.234

-4.46

0.005

صا٫

الضعظتال٩لُت للمُ٣اؽ

97.61

6.53

100.99

5.08

0.67

0.504

ٙص

،)0.2
هالخٔ مً زال ٫الجضو ٫ؤٖالٍ ع٢م ( )04ؤن ُ٢مت "ث" ظاءث ٧لها ٚحر صالت وهي ٖلى الخىالي البٗض الجؿمي(
 ،)0.67وَظا باؾخصىاء البٗض
 ،)0.285و٢ضع ظاءث ُ٢مت "ث" للمُ٣اؽ ٩٦ل(
 ،)1.07البٗض اإلاٗغفي(
البٗض الىٟسخي(
 ،) 𝛼= 0.01وججضع
 ) - 4.46وهي ُ٢مت صالت بخهاثُا ٖىض مؿخىي الضاللت (
الاظخماعي والظي بلٛذ ُٞه ُ٢مت "ث" (
ؤلاقاعة بلى ؤن الٟغو ١في البٗض الاظخماعي ٧اهذ لهالر ؤلاهار ،ومىه وؿخُُ٘ ال٣ى ٫بإهه جم عٞ ٌٞغيُت البدض
ال٣اثلت بـ ":جىظض ٞغو ١في صعظت البىاء الىٟسخي لضي ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت حٗؼي إلاخٛحر الجيـ (ط٦غ ،ؤهثى)" ووؿبت
الخإ٦ض مً الىدُجت اإلاخدهل ٖليها %99م٘ اخخما ٫الى ٘٢في السُإ بيؿبت.%1
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ًم ً٨جٟؿحر ؾبب ٖضم وظىص ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت في البىاء الىٟسخي لضي ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت حٗؼي إلاخٛحر
الجيـ بلى الدكابه بحن الُٗيخحن (ط٧ىع ،بهار) مً خُض ؤجهم في هٟـ الؿىت الضعاؾُت٦ ،ما ؤجهم ًخٗغيىن لىٟـ
الًٛىَاث اإلاضعؾُت ،والاظخماُٖت ،وبلى هٟـ الاخباَاث ،ؤما ُٞما ًسو جٟى ١ؤلاهار ٖلى الظ٧ىع في البٗض
الاظخماعي٣ٞ ،ض ٌٗؼي ؾبب طل ٪بلى السهاثو والؿماث الاظخماُٖت لئلهار٦،ما ٢ض ٌٗؼي طل ٪بلى اإلادخىي الش٣افي
والتربىي ،وبلى ؤؾالُب اإلاٗلمحن في الخٗامل م٘ ٦ال الجيؿحنَ ،ظا وٍا٦ض ؾُلفغمان 1986بلى ؤن ؤلاهار ً٨خبن
وٍخدضزً بُال٢ت في ؤٖماع انٛغ مً الظ٧ىع.
 ٖغى وجفؿحر هخاثج الفغيُت الشالشت ومىاككتها:ههذ الٟغيُت الشالشت ٖلى " :جىظض ٞغو ١في صعظت البىاء الىٟسخي لضي ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت حٗؼي إلاخٛحر اإلاؿخىي
الخٗلُمي للىالضًً (مؿخىي يُٗ ،٠مؿخىي ٖالي) "  ،وبٗض اإلاٗالجت ؤلاخهاثُت جدهلىا ٖلى الىدُجت ّ
اإلابِىت في
الجضو ٫الخالي:
الجضوٌ عكم ( :)05الفغوق في صعظت البىاء الىفس ي بىاءا ٖلى اإلاؿخىي الخٗلُمي للىالضًً
الُٗىت

مؿخىي ٖالي

مؿخىي يُٗ ٠ن= 16

ُ٢مت "ث"

ن= 13
ؤبٗاص مُ٣اؽ البىاء الىٟسخي

اإلاخىؾِ

الاهدغاٝ

اإلاخىؾِ

الاهدغاٝ

مؿخىي
الضاللت

ال٣غاع

البٗض الجؿمي

33.20

5.26

34.18

5.987

0.21

0.931

ٙص

البٗض الىٟسخي

18.87

4.321

23.99

3.659

4.71

0.008

صا٫

البٗض اإلاٗغفي

18.01

3.856

22.11

4.15

-2.85

0.005

صا٫

البٗض الاظخماعي

20.38

5.32

27.86

4.258

4.63

0.006

صا٫

الضعظت ال٩لُت للمُ٣اؽ

90.46

4.41

108.14

5.254

2.79

0.004

صا٫

،)-2.85
 ،)4.71البٗض اإلاٗغفي(
هالخٔ مً زال ٫الجضو ٫ؤٖالٍ ع٢م( )05ؤن ُ٢مت "ث" بلٛذ ٖلى الخىالي :البٗض الىٟسخي (
 ،)2.79وهي ُ٢م ٧لها صالت بخهاثُت ٖىض مؿخىي الضاللت
ُ٢ ،)4.63مت "ث" للمُ٣اؽ ٩٦ل بلٛذ (
البٗض الاظخماعي (
 ،)𝛼= 0.01باؾخصىاء البٗض الجؿمي الظي ٧اهذ ُٞه الٟغوٚ ١حر صالت بخهاثُت بحن اإلاؿخىي (الًُٗ ،٠الٗالي) خُض
(
 ،)0.21ومىه وؿخُُ٘ ال٣ى ٫بإهه جم ٢بىٞ ٫غيُت الضعاؾت ال٣اثلت بـ " :جىظض ٞغو ١في صعظت البىاء الىٟسخي
بلٛذ "ث" (
لضي ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت حٗؼي إلاخٛحر اإلاؿخىي الخٗلُمي للىالضًً (مؿخىي يُٗ ،٠مؿخىي ٖالي) " ،ووؿبت الخإ٦ض مً
الىدُجت اإلاخدهل ٖليها %99م٘ اخخما ٫الى ٘٢في السُإ بيؿبت.%1
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حٗخبر ألاؾغة اإلادًً ألاؾاسخي الظي ًبضؤ ُٞه حك٩ل الٟغص ،وج٩ىن اججاَاجه وؾلى٦ه بك٩ل ٖامٞ ،األؾغة حٗض ؤَم
ماؾؿت اظخماُٖت جازغ في شسهُت ال٩اثً ؤلاوؿاويٟٞ،ي البِئت ألاؾغٍت ٌك٩ل الُٟل اججاَاجه وؾلى٦ه وٖ٣اثضٍ،
وَظا ما ٢ض ًٟؿغ الٟغو ١اإلاىظىصة بحن ؤَٟا ٫الضٌؿل٨ؿُا في صعظت البىاء الىٟسخي جبٗا للمؿخىي الخٗلُمي للىالضًً.
زالنت:
مً زالَ ٫ظٍ الضعاؾت والتي َضٞذ بلى مٗغٞت صعظت البىاء الىٟسخي ألَٟا ٫الضٌؿل٨ؿُا اإلاخمضعؾىن في الؿىت
السامؿت ابخضاجي،و٦ظا مٗغٞت الٟغو ١في صعظت البىاء الىٟسخي لهظٍ الٟئت والتي حٗؼي بلى ٧ل مً الجيـ واإلاؿخىي
الخٗلُمي للىالضًً،وبخُبُ ٤مُ٣اؽ البىاء الىٟسخي،جىنلىا بلى ؤن صعظت البىاء الىٟسخي لهظٍ الٟئت ؤصوى مً اإلاخىؾِ
الٟغضخي،وَظا هٓغا إلاا حٗاهُه َظٍ الٟئت مً اخباَاث وؾىء اَخمام في الىؾِ اإلاضعسخي الجؼاثغي٦ ،ما جىنىا في
صعاؾدىا بلى ٖضم وظىص ٞغو ١بحن الجيؿحن في صعظت البىاء الىٟسخي ،ووظىص ٞغو ١صالت بخهاثُا بحن ؤٞغاص ُٖىت حٗؼي
بلى اإلاؿخىي الخٗلُمي للىالضًً ،وَظا ما ٢ض ًٟؿغ ؤَمُت ألاؾغة و٦ظا ؤَمُت اإلاؿخىي الخٗلُمي للىالضًً في الخٗامل م٘
َظٍ الٟئت مً ألاَٟا ٫مً زال ٫الخ٣بل والغٖاًت ومداولت بًجاص خلى ٫للمكا٧ل التي ٌٗاوي منها ؤبىائهم.
كاثمت اإلاغاظ٘:
" ،)2009اإلاضزل بلى التربُت الخانت" ،1ٍ ،صاع ال٨ٟغٖ ،مان
 -1ظما ٫مدمض السُُب ،مجى نبخي الخضًضي( ،
ألاعصن.
"،)2008ؾُىىلىظُت ٖؿغ اللغاءة (الضٌؿلىؿُا)" ،1ٍ ،صاع الش٣اٞتٖ ،مان.
 -2ؤخمض ٖبض ال٨غٍم خمؼة( ،
 "،)1979الصخهُت (مباصت ٖلم الىفـ)" ،م٨خبت الساهجي  ،ال٣اَغة.
ٞ -3غط َه( ،
 "،)1996الازخباعاث الىفؿُت ،جلىُاتها وبظغاءاتها" ،صاع ال٨ٟغ الٗغبي ،بحروث ،لبىان.
ُٞ -4هل ٖباؽ( ،
"،)2007اهدؿاب مفهىم الؼمان واإلايان وٖالكخه بٓهىع ٖؿغ اللغاءة لضي الُفل في اإلاغخلت
ُٖ -5اص مؿٗىصة( ،
الابخضاثُت" ،ؤَغوخت ص٦خىعاٍ (ٚحر ميكىعة) ،ظامٗت ؤلازىة مىخىعي ٢ؿىُُىت ،الجؼاثغ.
ٖ"،)2015ؿغ اللغاءة وٖالكخه بالخىافم الىفس ي لضي ُٖىت مً جالمُظ الؿىت الخامؿت
 -6مغباح ؤخمض ج٣ي الضًً( ،
ابخضاجي بمضًىت ألاٚىاٍ" ،عؾالت ماظؿخحر (ٚحر ميكىعة) ،ظامٗت مىلىص مٗمغي ،جحزي وػو ،الجؼاثغ.
"،)2006اوٗياؽ ٖؿغ اللغاءة ٖلى الؿلىن الٗضواوي لضي اإلاٗؿغًٍ ،ؤَغوخت صهخىعاٍ (ٚحر
 -7قغٞىح البكحر( ،
ميكىعة)" ،ظامٗت الجؼاثغ.
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صعاؾت جدلُلُت للٗىامل اإلاضعؾُت التي جاصي بلى جإزغ الخالمُظ صع ً
اؾُا وهُفُت الخٗامل مٗها
ص.مىهىعي مهُفى/ظامٗت وَغان2

ملخو:
تهضف َظٍ الضعاؾت بلى الخٗغٖ ٝلى صوع الٗىامل اإلاضعؾُت و  ٠ُ٦جازغ ؾلبا ٖلى الخدهُل الضعاسخي للخالمُظ و
ج٩ىن بالخالي ؾببا في جإزغَم الضعاسخي.اٖخمض الباخض ٖلى اإلاىهج الخدلُلي لخٟؿحر ْاَغة الخإزغ الضعاسخي٦،ما اٖخمض
ٖلى مجمىٖت مً الضعاؾاث و البدىر الؿاب٣ت  ،و زغط بالىخاثج الخالُت:
 بن شسهُت اإلاٗلم و مىانٟاتها منها :الجيـ ،و الؿً ،و الخإَُل اإلانهي،و السبرة في الخٗلُم،و ؤؾلىب اإلاٗاملت م٘الخالمُظ لها جإزحر ٖلى الخدهُل الضعاسخي للخالمُظ ،و٢ض ج٩ىن ؾببا في جإزغَم الضعاسخي.
بن الٓغو ٝالٗامت للخٗلُم زانت منها الىؾاثل الخٗلُمُت و َغ ١و مىاهج الخضعَـ بطا لم جسً٘ للخجضًض والخُىٍغ ٞؿدؿاَم في جضوي الخدهُل الضعاسخي للخالمُظ.
ًازغ ٖضم ٟ٦اًت الخضعَـ و ٖضم مالءمخه م٘ ألاَضا ٝالخٗلُمُت ؾلبا ٖلى الخدهُل الضعاسخي للخالمُظ.بن ٖضم اؾخ٣غاع اإلاٗلمحن و ٖضم اؾخ٣غاع الىٓام التربىي َى آلازغ ًتر ٥ؤزاعا ؾلبُت ٖلى الٗملُت الخٗلُمُت و بالخاليٖلى صعظت جدهُل الخالمُظ و ٖلى مؿخىاَم الضعاسخي.
اليلماث اإلافخاخُت :الخإزغ الضعاسخي ،الخدهُل الضعاسخي،الٗىامل اإلاضعؾُتُُٟ٦،ت و َغ ١الخٗامل.
ملضمت:
ل٣ض ؤنبذ مً اإلاا٦ض ؤن الضو ٫ظمُٗها اإلاخُىعة منها والىامُت باجذ جىٓغ بلى الخٗلُم ٖلى ؤهه مً ؤَم الٗىامل
ُ
التي حؿاٖض ٖلى الخدضًض و الغقيكوؤنبذ ؤَم م٣هض حٗجى به ألامت الُمىخت َى بنالح خا ٫الىاقئحن بالتربُت
والخٗلُمٞ ،سسغث قغوٍ ؤلانالح مً ٖلماء ومسخهحن ومسابغ بدض وبم٩اهُاث ماصًت مىاؾبت ؤمال في جُىٍغ
مىٓىمتها التربىٍت والخٗلُمُت ٦ما وهىٖا.و اهُال٢ا مً َظٍ ال٣ىاٖت بظلذ الضولت الجؼاثغٍت ظهىصا وبم٩اهُاث ماصًت
للخهىٖ ٫لى مؿخىي م٣بى ٫مً الخٗلُم والخ٩ىًٍ ًجٗل مً ألاٞغاص ٗٞالحن في مجخمٗهم ،وللىنى ٫بلى َظٍ الىدُجت
٧ان مً الًغوعي اهتهاط َغٍ٣ت جغبىٍت جمشلذ في جُبُ ٤صًم٣غاَُت الخٗلُم وٞخذ اإلاجا ٫ؤمام ٧ل ألاَٟا ٫الجؼاثغٍحن
بضون اؾخصىاء ل٩ي ًىالىا حٗلُمهم بلى اإلاؿخىي الظي ًغٚبىن ،وظاءث َظٍ الؿُاؾت مً ؤظل الً٣اء ٖلى ْاَغة ألامُت
التي ٧اهذ ولُضة اإلاؿخٗمغ.
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و في زًم َظٍ اإلاشابغة وَظا الُمىح وظضث الجؼاثغ هٟؿها ؤمام مىيىٕ ٌكٛل اإلاُضان التربىي ،ؤال وَى
الخدهُل الضعاسخي،الظي قٛل مُضاها وخحزا قاؾٗا في البدض التربىي،وطل ٪ألن ظىصجه حٗجي هجاح اإلاىٓىمت التربىٍت
وهجاح مؿخ٣بل ألامت،ويٟٗه ٌٗجي يٗ ٠اإلاىٓىمت التربىٍت و الخ٣ه٣غ الخًاعي.
و لٗل الخىا ٌ٢بحن بٖضاص الٟغص و ٖملُت الاهخ٣اء و الظي هخج ٖىه نٗىبت الخى ٤ُٞبحن مبضؤ الٗضالت و مبضؤ
الٟٗالُت َى الظي و ٠٢حجغ ٖثرة ؤمام َمىح اإلاضعؾت الجؼاثغٍت الخضًشت التي ؤنبدذ حِٗل مجمىٖت مً اإلاكا٧ل
مً بُنها مك٩لتي الخإزغ الضعاسخي ونٗىباث الخٗلم.و بطا ما ؤلُ٣ىا هٓغة ٖلى بٌٗ ؤلاخهاثُاث لٗغٞىا ؤَمُت الخإزغ
الضعاسخي باليؿبت للٟغص واإلاجخم٘،وبالخالي اوٗ٩اؾاجه ٖلى الىىاحي التربىٍت والاظخماُٖت و الا٢خهاصًت٣ٞ،ض ؤْهغ
 )1977ؤن %30مً ألاَٟا ٫الجؼاثغٍحن ًدبٗىن حٗلُما ٖاصًا وٖ% 43غٞىا جإزغا وجىظيها
البدض الظي ؤٖضجه الُىوؿىى(،
و %17ؤٖاصوا الؿىت و %6ؤٖاصوا الؿيخحن وٖ%5غٞىا جإزغا مٗخبراك و زال ٫الٗام الضعاسخي.
و بالغٚم مً الجهىص التي جبضلها وػاعة التربُت الىَىُت و ال٣اثمىن ٖلى قاون التربُت و الخٗلُم ٖبر ٧ل والًاث
البالص للخس ٠ُٟمً ْاَغة الخإزغ الضعاسخي و الٟكل الضعاسخي  ،بال ؤن وؿبت الظًً ٌُٗضون(ً٨غعون) الٗام الضعاسخي
لم جتراظ٘ ٦شحرا ،وَى ما جٓهغٍ اليؿب الخالُت:

الخٗلُم الابخضاجي
الخٗلُم ؤلاهمالي
الخٗلُم الشاهىي

2003-2002

2004-2003

2005- 2004

%12,85
%20,48
%23,95

%13,06
%21,79
%24,79

%13 ,44
%25,06
%24,62

َظٍ اليؿب – اإلاسُٟت -حٗخبر مد٩ا ججغٍبُا لخُُ٣م ويُٗت الخٗلُم في بالصهاك و التي ٧اهذ مً بحن الضوا ٘ٞالتي
صٗٞخىا للبدض في مىيىٕ الخإزغ الضعاسخي و نٗىباث الخٗلم.
ؤلاقيالُت و حؿائالتها:
الخإزغ الضعاسخي مك٩لت حٗاوي منها ٧ل اإلااؾؿاث الخٗلُمُت ٖلى ازخال ٝؤَىاعَا وبضعظاث مخٟاوجت ،وَؿخُُ٘
٧ل مً ماعؽ الخضعَـ ؤن ً٣غ بىظىصَا في ٧ل ٞهل صعاسخي ج٣غٍباٞ ،اإلاٗلم بد٨م ٖملي الخٗلُمي اإلاؿخمغ َى الظي
ُ
جى٧ل بلُه ٖملُت الٟهل اإلابضجي بحن الخالمُظ مً خُض مؿخىاَم الضعاسخي (مخٟى٢حن-مخىؾُحن -مخإزغًٍ صعاؾُا) ،بط
ّ
ًبضؤ – اإلاٗلم -في جإصًت عؾالخه ،وَى ًالخٔ جضعٍجُا وظىص ٞغوٞ ١غصًت بحن الخالمُظ مً خُض ؾحر ٖملُت الخٗلم،
والٟهم ،والىُ ،٤وؤلاؾخٗاب… ،وجهبذ َظٍ الٟغو ١ؤ٦ثر ويىخا بٗض الؿىت الشاهُت وبسانت في بضاًت الؿىت الشالشت،
بٗضَا جبضؤ مك٩لت الخلمُظ اإلاخإزغ صعاؾُا.
ٖاصة ً٨خٟي اإلاٗلمىن وألاولُاء باإلاالخٓت -الٗاصًت -للخ٨م ٖلى َٟل ما بإهه مخإزغ صعاؾُا ؤو ؤهه ٌٗاوي مً نٗىباث
الخٗلم ألا٧اصًمُت بطا ما الخٓىا بإن مؿخىاٍ ً٣ل ؤو ًتراظ٘ بك٩ل واضر م٣اعهت م٘ ػمالثه في الٟهل ؤوفي الؿىت
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الضعاؾُت الىاخضة ،ول ً٨عٚم ؤن َظٍ اإلاالخٓت قغٍ يغوعي لخهيُ ٠الخالمُظ بال ؤجها ٚحر ٧اُٞت وخضَا ،وختى
الامخداهاث الٗاصًت -الخ٣لُضًت -ال حؿخُُ٘ ؤن ج٨ك ًٖ ٠الُ٣مت الخُ٣ُ٣ت التي خهل ٖليها الخلمُظ مً صعاؾخه إلااصة
مً اإلاىاص ؤو إلاجمىٕ اإلاىاص ،ألن ال٨شحر منها ال ً٣ىم ٖلى ألاؾـ التربىٍت٦ ،ما ؤن جُُ٣مها ًسً٘ في ظاهب ٦بحر مىه
للخ٣ضًغاث الظاجُت٦ ،ما ًجض اإلاٗلم هٟؿه ؤمام خاالث ًهٗب الٟهل في ج٣ضًغَا و الخ٨م ٖليها َ ،ل هي خاالث
حٗاوي مً جإزغ صعاسخي؟ ؤم خاالث حٗاوي مً نٗىباث الخٗلم ألا٧اصًمُت صون ؤن ج٩ىن مخإزغة صعاؾُا؟ ؤم خاالث حٗاوي
مً الخإزغ الضعاسخي و مً نٗىباث الخٗلم في آن واخض؟
ومما ًجب مالخٓخه ؤهىا حٗىصها الخمُحز بحن زالزت ؤنىاف مً الٗىامل اإلاؿببت للخإزغ الضعاس ي و هي:
 الٗىامل الفغصًت :و جىُىي جدتها ٖىامل ٞغُٖت ؤزغي هي في الٛالب :الظ٧اء ( ال٣ضعة الٗ٣لُت الٗامت) و ال٣ضعاثالٗ٣لُت الُاثُٟت ٧الظا٦غة و الاهدباٍ و التر٦حز ،بلى ظاهب بٌٗ الٗىامل الىٟؿُت في الخلمُظ ٧الضاُٗٞت للخٗلم  ،و
ج٣ضًغ الظاث  ،و الش٣ت بالىٟـ  ،و الشجل...
 الٗىامل ألاؾغٍت :و هي الٗىامل التي جخٗل ٤بالجىب اإلااصي و الا٢خهاصي لؤلؾغة ( الضزل الكهغي و اإلاؿ ،)ً٨وباإلاؿخىي الخٗلُمي و الش٣افي للىالضًً ،و بىىُٖت الٗال٢اث ألاؾغٍت و بإؾالُب اإلاٗاملت الىالضًت٦ ،ما جخٗل ٤بالٗال٢اث
الٗاَُٟت و الىظضاهُت الؿاثضة بحن ؤٞغاص ألاؾغة.
– الٗىامل اإلاضعؾُت :و جًم ٖلى الٗمىم الٓغو ٝاإلااصًت للخٗلُم ،و السهاثو الصسهُت للمٗلم ،و هىُٖت الخٗلُم
و مىاهجه ،و الخىُٓم التربىي.
ولَ ً٨ظٍ الىماطط الشالزت مً الٗىامل جخضازل وجخٟاٖل ُٞما بُنها ،و ٧ل ظاهب منها ًازغ في الجىاهب ألازغي ،
وَى ما ًُ َا
هٗب ٖلُىا في بٌٗ ألاخُان جُُ٣مها بُغٍ٣ت مدؿلؿلت.
وفي َظٍ الضعاؾت ،ؾجر٦ؼ ٖلى الٗىامل اإلاضعؾُت باٖخباع ؤجها جغجبِ مباقغة بمؿخىي الخدهُل ،و ؤجها ألا٦ثر
ُ٢اؾا ،و مً جم هُغح الدؿائالث الخالُت:
 ما مضي مؿاَمت الٗىامل اإلاضعؾُت في جإزغ الخالمُظ ًٖ صعاؾتهم؟ ما هي جلً الٗىامل اإلاضعؾُت التي كض جاصي بلى جإزغ الخالمُظ ًٖ صعاؾتهم؟ ما هي بؾتراجُجُاث التي ًجب جُبُلها للخض مً جلً الٗىامل اإلاضعؾُت؟مفاَُم الضعاؾت:
الخلمُظ اإلاخإزغ صعاؾُاٌٗ :خبر الخلمُظ مخإزغا صعاؾُا بطا ؤْهغ يٟٗا ملخىْا ومؿخمغا في جدهُله الضعاسخي باإلا٣اعهت
م٘ ؤ٢غاهه الظًً ًدبٗىن مؿخىي حٗلُمي واخض  -في هٟـ اله ٠الضعاسخي. -
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الخٗغٍف ؤلاظغاجي:بن جدضًض مٗجى الخإزغ الضعاسخي بظغاثُا ً٣خطخي ُ٢اؽ اإلاؿخىي الضعاسخي وطل ٪مً زال٫
الازخباعاث الٟهلُت و الٗامت التي ًًٗها اإلاٗلمىن  ،ؤو باؾخٗما ٫اإلا٣اًِـ الضعاؾُت اإلا٣ىىت التي جِ٣ـ اإلاؿخىي
الخدهُلي ؤو الٗمغ الخدهُلي ؤو ٧ليهما ك و َى الخلمُظ الظي ً٨غع الؿىت مغة واخضة ؤو ؤ٦ثر مً مغة.
الٗىامل اإلاضعؾُت :و جًم الٓغو ٝاإلااصًت للخٗلُم ،و السهاثو الصسهُت للمٗلم ،و هىُٖت الخٗلُم و مىاهجه ،و
الخىُٓم التربىي و التي جازغ في صعظت جدهُل الخلمُظ.
َغح و مىاككت حؿائالث الضعاؾت :
 مىاككت الدؿائٌ ألاوٌ :ما مضي جإزحر شخهُت اإلاٗلم ٖلى جإزغ الخلمُظ صعاؾُا؟ٌٗخبر اإلاٗلم الغ٦حزة ألاؾاؾُت في الٗملُت الخٗلُمُت و اإلاماعؾاث التربىٍت التي تهض ٝبلى ب٦ؿاب الخالمُظ ؾلىُ٦اث
مُٗىت مغٚىب ٞيها ،وحٗضًل ؾلىُ٦اث ؤزغي ٚحر مغٚىب ٞيها.
ول٩ىهه "ًؼاو ٫مً ٚحر ق ٪ؤبغػ ألازغ الؿُ٩ىلىجي ٖلى الخلمُظكٞالىؾاثل وؤلام٩اهاث اإلااصًت للمضعؾت واإلاىاص
الضعاؾُت وظضو ٫الضعاؾت ألاؾبىعي ٧لها جخًاء ٫بلى ظاهب و ٘٢اإلاٗلم ٖلى الخلمُظ اإلاخمشل في جىا ٤ٞالخلمُظ م٘
اإلاضعؾتٞ ،دصجُ٘ اإلاٗلم واَخمامه ًدضص ازخُاع الخلمُظ للمهىت والخسهو ؤو ٢غاعٍ بكإن بخضي الُ٣م"...
ٞاإلاٗلم َى الصسو الظي ًمشل َمؼة ونل مؿخمغة بحن الخىا ٤ٞاإلاجزلي للُٟل م٘ جىا٣ٞه اإلاضعسخي ،بٗض ؤن
ؤنبذ ًدل مدل ألاب في ُ٢اصة همى شسهُت الُٟل.
و بطا لم ٌُ َاٗض و ًُ ّ
٩ىن اإلاٗلم الخ٩ىًٍ الٗلمي والتربىي اإلاىاؾب الظي ًاَله للُ٣ام بىُْٟخه بالك٩ل اإلاُلىب،ؤو
٧ان ٚحر مسلو و ٚحر وفي إلاهىخه  ،ؤو ٧ان ٦شحر الك٩ىي و الخظمغ  ،ؤو ٧ان َبٗه ًجٗله ٢لُل الخٗاَ ٠م٘ الخالمُظ و
عاًٞا لالجها ٫و الخىاع مٗهم ٞ ،ةن طلً ٪اصي بلى يٗ ٠جدهُلهم الضعاسخي.
وًٖ جإزحر السهاثو اإلاٗغُٞت للمٗلم ٖلى جدهُل الخلمُظ واَخمامه باإلااصة الضعاؾُت و اهجظابه هدىَا،ؤ٦ضث
:)1978ؤن اإلاٗلم الظي ًخمحز
 )1965و(Dittmer
الضعاؾاث التي جىاولذ َظا الجاهب مً البدض ٦ضعاؾت (Flanders
باألؾلىب ٚحر اإلاباقغ في جٟاٖله م٘ جالمُظٍ صازل الٟهلً،خ٣بل مكاٖغَم وؤ٩ٞاعَم ،و ٌٗمل ٖلى جُىٍغَا بإ٩ٞاع
مً ٖىضٍ،و ً٣ىم بدصجُٗهم ٖلى ببضاء ؤ٩ٞاعَم٦،ما ٌٗمل ٖلى َغح مجمىٖت مً ألاؾئلت ؾىاء حٗل٣ذ بالضعؽ،ؤو
لجضب اهدباٍ الخالمُظ وجدمِؿهم لالقترا ٥في اإلاىا٢كت٩ً،ىن ؤًٞل ب٨شحر مً اإلاٗلم الظي ًخمحز باألؾلىب اإلاباقغ
الظي ٌٗخمض ٖلى ؤلال٣اء مً ظاهبه  ،بياٞت بلى بنضاع الخىظيهاث و الخٗلُماث التي ًغي ؤهه ًجب ؤن ًىٟظَا الخالمُظ
صون مىا٢كتها ؤو الاؾخٟؿاع ٖنها.
 -1كمال الدسوقي "،النمو التربوي للطفل و المراىق" ،دار النهضة العربية  ،بًنوت  ، 979 ،ص .373
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 )1971مً بدىثهمٞ،اإلاٗلم
 ،)1970وعوػوكاًً (Rosenshine
وخؿب ما اؾخيخجه عٍذ وهُىجاٌ (Newthal & Righ
اإلاخٟى ١في مُضان جسههه واإلااَل مهىُا ٖلى هدى ّ
ظُض ٌٛضو ؤ٦ثر ٗٞالُت مً اإلاٗلم ألا٢ل جٟى٢ا وبٖضاصا،بطا ِ٢ؿذ
َظٍ الٟٗالُت بمؿخىي جدهُل جالمُظٍ.
 )1982في صعاؾت خى ٫وؿبت الٟكل في حٗلم اللٛت ٖىض جالمُظ
و مً ظهخه زلو ( J. Ravard & F. Ravard
اله ٠ألاو ٫والشاوي مً الخٗلُم الابخضاجي بلى ؤن ٟ٦اءة اإلاٗلم هي الٗامل ألا٦ثر ؤَمُت لخٟؿحر الٟىاع ١اإلاسجلت في
وؿب الٟكل الضعاسخي -ؾىاء صازل الٟهل ؤو بحن اإلااؾؿاث الخٗلُمُت ُٞما بُنها.-
 )2002ما وؿبخه %85مً اإلاٗلمحن في الابخضاجي و%65مً اإلاضعؾحن في
لئلقاعة٣ٞ،ض جلذ ؤلاخهاثُاث في بالصها (
مخدهلحن ٖلى قهاصة الب٩الىعٍا ،مما ّ
ّ
ًبحن العجؼ الظي ًل٣ي بٓالله ٖلى هىُٖت الخٗلُم
الخٗلُم اإلاخىؾِ ٚحر
ومؿخ٣بله.
و ل ً٨ختى و بن ٧اهذ َظٍ اليؿب ٢ضًمت ،وؤصع٦ذ وػاعة التربُت الىَىُت اإلاىٞ ٠٢ىيٗذ قغٍ الكهاصة
الجامُٗت – قهاصة اللِؿاوـ ؤو ما ٌٗاصلها  -لاللخدا ١بؿل ٪الخٗلُم بمغاخله الشالزت  ،بال ؤن ألاٚلبُت ممً ًلخد٣ىن
بىُْٟت الخٗلُم ًى٣ههم الخ٩ىًٍ التربىي و الؿُ٩ىلىجي الًغوعٍحن لهظٍ الىُْٟت  ،و ًٓهغ َظا ظلُا في
َغٍ٣ت حٗاملهم و جٟاٖلهم م٘ الخالمُظ ،و َغٍ٣ت جُُ٣مهم لهم ،و في ج٣ضًمهم لضعوؾهمك ٦ما ؤن بٖضاصَم ببرامج
ٗٞالت إلاؿاولُاتهم الخٗلُمُت بٗض الخدا٢هم بمضاعؾهم جب٣ى ها٢هت وُٖ٣مت.
و٢ض باث مً اإلاا٦ض ؤن لؤل٢ضمُت في اإلاهىت جإزحرا بًجابُا ٖلى جدهُل الخالمُظ٣ٞ ،ض وظض ماإلاِ٨ؿذ
0,35
 )1958في بخضي صعاؾاجه اعجباَا بحن ؤ٢ضمُت اإلاٗلم و٢ضعة جالمُظٍ ٖلى ال٣غاءة ٢ضع بـ
(Malmquist
0,12ك ولَ ً٨ظا ال ًىٟي وظىص مضعؾحن ظضص في الخٗلُم و ً٣ضمىن مغصوص م٣بى ٫و ُمغضخي زانت بطا زًٗىا
و
لخ٩ىًٍ و جإَُل.
و باليؿبت لؿً اإلاٗلم و جإزحرٍ ٖلى الٗملُت التربىٍت و الخٗلُمُت ًًٟل ماإلاِ٨ؿذ ؤن ً٩ىن ؾً اإلاٗلم في
ّ
ولخدمله مخاٖب الخٗلُم الظي
الؿىىاث ألاولى مً الخٗلُم الابخضاجي مً ؾً الشالزحن ٞما ٞى ،١وطل ٪لىطج هٟؿه
ٌؿببه ألاَٟا ٫الهٛاعٞ ،الظًً ًٟخ٣غون بلى الخجاعب التربىٍت ؤو الخٗلُمُت ،ؤو الظًً ال ًخدملىن اإلاخاٖب التي ٌؿببها
لهم الهٛاعٌ ،ؿاَمىن في زل ٤ؤؾباب ججٗل الُٟل ًخٗثر في الىُ ٤وفي ال٣غاءة ،مما ًجٗله مخإزغا في مؿخىاٍ
الخٗلُمي.
-Ajuraguerra, J. De et Marcelli, D : Psychopathologie de l’enfant, Paris, Masson,1989,

1

p 432.

 - 2زلمد مزيان "،التربية في خدمة التنمية "في" التربية و التعليم في الوطن العربي و مواجهة التحديات "،اجلزء األول ،دار الغرب
للنشر و التوزيع ،وىران ، 2002،ص . 0
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و مً هاخُت ؤلاٖضاص اإلانهي وألا٧اصًمي للمٗلمحن٣ٞ ،ض ً٩ىن اإلاٗلم ٚحر ماَل ؤ٧اصًمُا و مهىُا و زبراجه بالخٗلُم
٢لُلت مما ًًٟي ٖلى ؤؾلىبه الخٗلُمي الغوجحن في اؾخجاباجه لخاظاث الخالمُظ الخٗلُمُت و ٢ضعاتهم الخدهُلُت٣ٞ ،ض
 )1964بلى وظىص اعجباٍ بًجابي بحن مؿخىي الخدهُل
ؤقاعث البدىر التي ٢ام بها ؾُمىن وآقاع (Simon & Asher
ألا٧اصًمي للمٗملحن وٗٞالُتهم الخٗلُمُت ٦ما ً٣ضعَا ؤلاصاعٍىن واإلاىظهىن التربىٍىن في يىء بٖضاص السُِ الضعاؾُت
والخٗامل م٘ الُالب.
َظٍ الىخاثج وٚحرَا جض ٘ٞباإلاؿاولحن في ُ٢اٖاث التربُت والخٗلُم بلى بم٩اهُت الىٓغ في ج٩ىًٍ اإلاٗلمحن – زانت مً
الجاهب الٟجي و الؿُ٩ىلىجي -بتزوٍضَم بمجمىٖت مً اإلا٣غعاث الضعاؾُت ٧االجها ٫التربىي  ،و بصاعة اله ...٠و
الىٓغ ٦ظل ٪بلى اإلاد٩اث اإلاسخاعة لخُُ٣مهم.
وبطا بَخمُىا بالؿلىُ٦اث الٗامت للخالمُظ بلى ظاهب اإلا٨دؿباث اإلاضعؾُت في خض طاتهاٞ ،خإزحر شسهُت اإلاٗلم ًٓهغ
ظلُا و مما ال ًضٕ مجاال للك ،٪زانت في اإلاغخلت الابخضاثُت ،خُض ًخم ؤ٦بر ظؼء مً ٖملُت الخدهُل صازل الٟهل،
ِٞؿخُُ٘ اإلاٗلم طو الصسهُت اإلاتزهت -ال٣ىٍت ؤن ًض ٘ٞجالمُظٍ بلى جدهُل ّ
ظُض٦ ،ما ًم ً٨ؤن جاصي ؤزُائٍ بلى ٢خل
عوح اإلاباصعة في هٟىؾهم ،وجىٟحرَم مً جدهُل ما ً٣غئون ومً الجى الضعاسخيك ووكحر َىا بلى الضعاؾت التي ٢ام بها
٢ )1958اعن بحن ُ٢م ؾخت مٗلمحن بالشاهىٍت وُ٢م زماهُت وؤعبٗحن جلمُظا مً جالمُظَم ،ووظض ؤن الخالمُظ
باجل (Battle
الظًً ٧ان جدهُلهم ظُضا ٧اهذ ُ٢مهم مكابهت لُ٣م مٗلميهم بلى خض بُٗض٦،ما ؤن الخالمُظ الظًً ٧ان جدهُلهم ؤ٢ل
ُ٢مهم مسالٟت بك٩ل واضر َا
٧اهذ َا
لُ٣م مٗلميهم… ك ٦ما وكحر بلى الضعاؾاث التي ٢امذ خى ٫مضي جبجي ألاَٟا٫
.)1962
،)1961و صعاؾت قافغ ومىجان (Schaffer & Mangan
لؿلىُ٦اث واججاَاث اإلاٗلم ٦ضعاؾت عٍاوـ (Ryans
 )1975وظىص اعجباَا بًجابُا بحن خماؽ
و خى ٫مؼاط اإلاٗلم،ؤْهغث هخاثج صعاؾت ٧ل مً قحرمان وبالهمان (
اإلاٗلم ومؿخىي جدهُل جالمُظٍ.
بن خماؽ اإلاٗلم ٦هٟت شسهُت في ٞاٖلُت الخٗلُمٌ ،ؿاَم في جباًً الخالمُظ مً خُض مؿخىي الخدهُل
ومً خُض اججاَاتهم هدى اإلااصة الضعاؾُت ُومضعؾها.
ّ
وٍظ٦غ لىا ٦غوهبا Cronbach ٥و ؤوؾىبل  Osobelهخاثج البدىر التي ؤظغٍذ خىٖ ٫ال٢ت ؤؾلىب ج٣بل اإلاٗلم
بيخاثج ّ
الخٗلم ،والتي هىظؼَا ُٞما ًلي:
 ػٍاصة اَخمام الخالمُظ بالٗمل اإلاضعسخي.
 ػٍاصة ببخ٩اعٍت الخالمُظ (في ال ًٟؤو ألاصب).
 ػٍاصة ٟ٦اءة الخالمُظ في الخدهُل اإلاضعسخي.
 -1حسن ،زلمد فارغة"،المعلم وإدارة الفصل"،مؤسسة اخلليج العريب ،القاىرة ، 986 ،ص.20

 - 2عبد اجمليد  ،نشوايت "،علم النفس التربوي"،دار الفرقان ،عمان ، 986 ،ص .239
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 -)1964ؤهه صازل الهٟى ٝالتي
وما ًم ً٨مالخٓخه–خؿب صعاؾت بغووع وؤهضعؾىن (Brewer & Anderson
ً٩ىن ٞيها اإلاٗلم مً الىمىطط اإلاؿُُغ ً٩ىن الخالمُظ ٞيها مُالحن لخبجي هٟـ الؿلىُ٦اث ( )Reuchlin, 1970 : 90ك
ٞالىمىطط الُ٣اصي للمٗلم ًٓهغ ظلُا بإهه ؤخض السهاثو التي ظلبذ اَخمام الباخشحن ؤ٦ثر٣ٞ ،ض الخٔ ظامب
 )1961بإن اإلاٗلمحن الظًً ًخمحزون بالخإصًب و بالهغامت  -اإلابالٞ ٜيها -وظض في نٟىٞهم
وهىهحن (Gamp & Kounin
جالمُظ ٦باع الؿً ومىسٟطخي الش٣ت ،وَظا ًترظم ٖضواهُتهم و٢ـلت اَخمامهم باإلاضعؾت.
 )1951الٟىاع ١الهامت ٖلى ازخباع الش٣ت بحن نٟى ٝصعاؾُت ًضًغَا مٗلمىن مدؿلُىن
و٢ض جل ظاصوو (
ومؿدبضون ،ونٟىً ٝداوٞ ٫يها اإلاٗلمىن وباؾخمغاع جٟهم جالمُظَم وػعٕ الش٣ت بُنهم٩ٞ ،اهذ الٟىاعَ ١بٗا لهالر
اإلاجمىٖت الشاهُت.
 )1940خى ٫الُ٣اصة و الخُاة صازل الجماٖت ٢ ،اما ٞيها
 1939و
وفي صعاؾت للبِذ وواًذ ( Lippit & White
بخ٣ؿُم مجمىٖت مً الخالمُظ ٖمغَم 11ؾىت بلى زالر ٞئاث ،وٞغ لؤلولى ظىا صًم٣غاَُا ،وللشاهُت ظىا ٞىيىٍا
والشالشت ويٗذ في ظى صً٨خاجىعيٞ ،جاءث الىخاثج :
 ؤن الجماٖت ألاولى ٧ان جدهُلها ظُضا وؤؾهل اؾخدًاعا. بِىما ٧اهذ الجماٖت الٟىيىٍت حٗاوي مً السمى ٫والىٟىع وٖضم ال٣ضعة ٖلى مىانلت الٗمل. ؤما الجماٖت الضً٨خاجىعٍت ٣ٞض ؾاصَا الايُغاب والؿلى ٥الٗضواوي بحن الخالمُظ ؤهٟؿهم ،وبُنهم وبحن مكغٞهم.بن الاٖخباعاث ألازحرة ج٣ىصها بلى اؾخدًاع هُ٣ت َامت وهي مك٩لت الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت بحن الخلمُظ واإلاٗلم ،و
 )1911الخٔ ؤلٟغص بحن  Binetبإن ُٚاب اإلاغح بحن اإلاٗلم والخلمُظ ٖامل خ٣ُ٣ي مً ٖىامل
َى مك٩ل ٢ضًم،بط في (
الهٗىباث اإلاضعؾُت.
بن الٗال٢ت بحن اإلاٗلم و الخلمُظ جلٗب ًة
صوعا َاما في بىاء شسهُت الخلمُظ لِـ مً الجاهب اإلاٗغفي ٞدؿب بل
ُ
مً مسخل ٠الجىاهب ،و هي حٗض الٗامل ألا٦ثر جإزحرا في هجاح الٗملُت الخٗلُمُت زانت في ؤزىاء اإلاغاَ٣ت  ،هٓغا
لسهىنُاتها و للٗىامل اإلاازغة في اإلاغاَ٤ك ٞاخترام اإلاضعؾحن لخالمُظَم و مىدهم الش٣ت بإهٟؿهم َما قغَان
ؤؾاؾُان لُ٣ام الٗال٢ت ؤلاوؿاهُت بُنهما  ،لظل٧ ٪ان مً الًغوعي ظضا ججىب ٧ل ؾلى٢ ٥ض حهحن الخالمُظ ؤو
ًدخ٣غَم ؤو ًهضمهم  ،مشلما ال ًيبػي جغ٦هم صازل ويُٗت مٓلمت ؤو مجهىلت ً٩ىن مً الهٗب ظضا ٖليهم الخدغع
 -فؤاد أبو حطب "،العالقة بين أسلوب المعلم و درجة التوافق بين قيميو وقيم تالميذه

"علم النفس االجتماعي في الوطن

العربي" ،إعداد:لويس كامل مليكة .اجمللد الثالث ،اذليئة ادلصرية العامة للكتاب  ،القاىرة  ، 979 ،ص . 232
-Reuchlin, M :Traité de psychologie appliquée, Tome 5, Paris: PUF.1970, p90.

2

"- Lippit. R & White, R: Une étude expérimentale du commandement et de la vie en groupe, in

3

psychologie sociale, textes fondamentaux anglais et américains, Tome 1, Paris, Ed, Dunod, 1978, pp
278-292.
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منها ك و ٖلُه ال بض مً الاَخمام بمىايُ٘ الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت و الاجها ٫التربىي و الصخت الىٟؿُت  -اإلاضعؾُت في
بغامج بٖضاص و ج٩ىًٍ اإلاٗلمحن و اإلاضعؾحن ،بل و ظٗلها يمً ؤولىٍاث جل ٪البرامج.
وإلبغاػ ؤَمُت وصوع الٗال٢اث الاظخماُٖت (مٗلم-جالمُظ) ّبُيذ صعاؾاث ول٨يؿىن وؤوظمان
 )1939ؤن الُالب الظًً ًضعؾىن م٘ مٗلمحن ًمل٩ىن مٗلىماث واٞغة ًٖ َالبهمً ،مخاػون
( Ojemann&Wilkinson
بمؿخىي جدهُلي ؤٖلى مً اإلاؿخىي الخدهُلي للُالب الظًً ًضعؾىن م٘ مٗلمحن ال ٌٗغٞىن ًٖ َالبهم بال الِؿحر
مً اإلاٗلىماث.
ّ
وجالمُظٍ،وبحن ؤن اإلاٗلمحن ًخٟاوجىن في الؿُُغة ٖلى ؾلى٥
وفي صعاؾت ألهضعؾىن الخٔ ٞيها الخٟاٖل بحن اإلاٗلم
الٟهلٞ" -اإلاضعؾىن الظًً ًسل٣ىن ؤظىاء اظخماُٖت في اله ٠الضعاسخي حكٛلهم مٟاَُم الصخت الىٟؿُت وصًىامُاث
الصسهُت ،بجهم ٌكٗغون بمؿاولُاتهم ًٖ همى واعج٣اء شسهُاث جالمُظَم ب٣ضع ما ّ
حهمهم ج٣ضمهم الضعاسخي
وحٗلمهمك ومشل َاالء اإلاضعؾحن لضحهم الُٓ٣ت والخؿاؾُت ب٣ل ٤جالمُظَم و٨ٞغتهم الظاجُت ،وٖال٢اتهم بالغٞا،١
واججاَاتهم هدى اإلاضعؾت ".
 375جلمُظا مً اإلاغخلت ؤلاٖضاصًت
ٖ )1997لى
و خى ٫هٟـ اإلاىيىٕ ٦كٟذ الضعاؾت التي ٢ام بها وهتزٌ (Wentzel
ؤن بصعا ٥الخالمُظ إلاضي اَخمام اإلاٗلمحن بهم ،و صعظت الاٖخىاء التي ًدًىن بها مً ٢بلهمً ،غجبُان بًجابُا بمضي
مخابٗت الخالمُظ لؤلَضا ٝالاظخماُٖت للخٗلُم و اؾخٗضاصَم لبظ ٫الجهض الضعاسخي اإلاُلىب منهم.
جدؿً ّ
وال ًسخل ٠اإلاغبىن في يغوعة جدلي اإلاٗلم بالهٟاث التي ّ
وجلحن اإلاٗاملت بِىه وبحن جالمُظٍ ًٖ َغٍ٤
ّ
وججىب ؤي ؾلىً ٥اصي بلى بٖا٢ت الخٟاَم بُنهما ،ومى٘ ٖملُت الخضعَـ مً الُ٣ام
الاجها ٫و الخٟاٖل بُنهما،
بمخُلباتها ،وجد ٤ُ٣ؤَضاٞها.
وٍغي مٗٓم ٖلماء التربُت ؤن ؤؾلىب ال٣ىة وال٣ؿىة ُٖ٣م ،جيخج ٖىه مك٨الث ؾلبُت في ٖملُت الخضعَـ ،منها:
 ٦غٍ الخلمُظ للماصة الضعاؾُت. ٦غَه للمٗلم ناخب اإلااصة. ج٩ىًٍ اججاَاث ٖضواهُت اججاٍ اإلاٗلم. جضوي الخدهُل في جل ٪اإلااصة. اهسٟاى الضاُٗٞت للخٗلم. -عبد اجمليد  ،نشوايت" ،علم النفس التربوي" ،دار الفرقان  ،عمان ، 986 ،ص . 35

 - 2كمال  ،الدسوقي " ،النمو التربوي للطفل و المراىق" ،دار النهضة العربية  ،بًنوت  ، 979،ص.375
3

 -أمحد دوقة و آخرون " ،سيكولوجية الدافعية للتعلم"  ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية  ،اجلزائر،
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 -ج٩ىًٍ اججاٍ ؾلبي هدى الضعاؾت.

بياٞت بلى َظٍ آلازاعً ،غي والترؽ  Waltersؤن ؤؾلىب ال٣ؿىة ًمى٘ الخٗلم وما ٢ض ًترجب ٖلُه مً ج٨ٟحر ها٢ض
وا٦دكا ٝلؤل٩ٞاع ؤلابضاُٖت.
٦ما وظض زىعهضًً  Thorndikeفي ٢اهىن ألازغ ،ؤن الٗ٣اب لم ًٖ ٌ٣لى الخٗلم ٞدؿب ،ولً ً٨اصي بلى به٣ام
ٞغنه.
و وظض جىيبام في صعاؾت له ؤن  %6مً الخالمُظ الظًً زًٗىا لىٓام الٗ٣اب لضحهم ٦غاَُت قضًضة للخُاة
اإلاضعؾُت٦ ،ما ؤن وؿبت %20مً الخالمُظ ٚحر ؾٗضاء ،خُض ٖبروا ًٖ طل ٪ب٣ىلهم :بجهم ٖلى اؾخٗضاص للهغوب مً
اإلاضعؾت !
و ؤ٦ضث الضعاؾت التي ٢ام بها ؾٗض ظال ٫وٖماص الضًً ؾلُان ؤهه مً بحن اإلاك٨الث التي حؿاٖض ٖلى يٗ٠
اإلاغصوص اإلاضعسخي للخالمُظ مٗاملت اإلاٗلم الؿِئت لهم٣ٞ ،ض بُيذ ؤن %38مً ؤٞغاص الُٗىت ٌك٩ىن مً جدحز بٌٗ
اإلاضعؾحن للخالمُظ !.
 )1971ؤن جىجغ الٗال٢ت بحن الخلمُظ ومضعؾُه ؤو قٗىعٍ بإهه لِـ مدبىبا مً ػمالثه ٦شحرا
وجا٦ض عمؼٍت الٛغٍب (
ما ً٩ىن ؾببا في ٦غَه للمضعؾت
واههغاٞه ًٖ الخدهُل واهسٟاى مؿخىي َمىخه.
وٍ٩ىن مً الهٗب ؤن هُلب مً مٗلمحن مدؿلُحن ؤن ّ
ٌٗضوا جالمُظ مخٟخدحن ٖلى الخىاع واإلاكاع٦ت ،وؤن
ّ
ًضعبىَم ٖلى الٗمل الجماعي بطا ٧اهىا َم ؤهٟؿهم ًغًٞىن ٧ل حٗامل ٗٞلي م٘ ػمالئهم ،ؤو م٘ ؤولُاء الخالمُظ وؾاثغ
ؤًٖاء اإلاجخم٘.
وبطا لم ٌؿخُ٘ ال٣اثمىن ٖلى جغبُت الُٟل ؤن ًخٗغٞىا ٖلى خاظاجه ؤو ٌؿخجُبىا لها بُغٍ٣ت ؾلُمت ،ؤو بطا
٧ان ؾلى٦هم في الخٗامل مٗه ّ
ًخمحز بال٣ؿىة والسكىهت بضال مً الضٝء واللحن ،وبالغ ٌٞبضال مً ال٣بىٞ ،٫ةن طل٪
ٌٗمل ٖلى ػعٕ بظوع الك ٪لضي الُٟل في البِئت اإلادُُت به ،وٍٓهغ طل ٪في ٖال٢اث الخىجغ اإلاتزاًضة ،والتي جبضو
ؤٖغايها في نىع مخٗضصة مشل الٗؼو ًٖ ٝالخٟاٖل ،وال٣ل ،٤والا٦خئاب الظي ٢ض ًخًمً الب٩اء ،ؤو ٣ٞضان الكهُت،
ؤو الالمباالة ،والتي ال جازغ ٖلى مغصوص الُٟل الضعاسخي ،بل جازغ ٖلى صخخه الىٟؿُت والجؿضًت والٗ٣لُت.
ّ
وٖلُه ها٦ض ؤن السهاثو اإلاؼاظُت للمٗلم حك٩ل ؤَم اإلاضزالث التربىٍت التي جازغ بك٩ل ؤو بأزغ لِـ ٖلى
الىخاثج اإلاضعؾُت للخلمُظ ٞدؿب ،ول ً٨جازغ ؤًًا ٖلى ظىاهبه الىٟؿُت ،والاهٟٗالُت ،واإلاٗغُٞت.
 -جابر عبد احلميد جابر" :دراسات في علم النفس التربوي" ،عامل الكتب ،القاىرة. 979 ،
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 مىاككت الدؿائٌ الشاوي :ما مضي جإزحر الٓغوف اإلااصًت الٗامت للخٗلُم ٖلى جإزغ الخلمُظ صعاؾُا؟صٖا بؿخالىجؼي بلى الاَخمام باالهُباٖاث الخؿُت في حٗلم اإلاىاص اإلاسخلٟت…وؤ٦ض ؤن ال٩لماث ال حٗضو ٧ىجها عمىػا
زالُت مً اإلاٗاوي ،ما لم جصخبها زبراث خؿُت واُٗ٢ت.
بن مٗض ٫ؤلاقغا ٝوبزغاء الىؾاثل التربىٍت… الض ٧اهذ مدىع مىا٢كت في ؤ٦ثر مً ملخ٣ى ،ومىيىٕ بدض في ؤ٦ثر
 )1954والتي َضٞذ بلى اإلا٣اعهت بحن مضاعؽ مسخلٟت مً خُض
مً صعاؾت ،منها الضعاؾت التي ؤظغاَا ػاػو وصابى (
الىؾاثل التربىٍت  -وختى بن لم جًبِ ٞيها اإلاخٛحراث ألازغي ظُضاٞ -ةن َظٍ الضعاؾت حٗخبر ٧اُٞت للخىىٍه بإَمُت
الىخاثج التي جىنل الباخشان بليها ،واإلاخمشلت في جإزحر الىؾاثل التربىٍت بًجابا ٖلى الخدهُل الضعاسخي.
ومً الخجاعب في َظا اإلاىيىٕ ،ججغبت ؤظغٍذ في مضاعؽ الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت ٖلى جضعَـ الٗلىم بإخض
الهٟى ٝالضعاؾُت اإلاىاْغة له ٠الغابٗت بٖضاصي ،وؤقاعث الىخاثج بلى:
ؤ -بن الهٟى ٝالتي اؾخٗاهذ باألٞالم الخٗلُمُت بلى ظاهب ال٨خاب اإلاضعسخي والُغ ١اإلاٗخاصة ،ػاص جدهُلها بىدى%20
ًٖ جدهُل الهٟى ٝألازغي التي اؾخسضمذ هٟـ ال٨خاب وَغ ١الخضعَـ ول٨نها لم حؿخًٗ بصخيء مً ألاٞالم.
ب -والخ٣ُ٣ت الشاهُت هي ؤهه بٗض مطخي ؾخت ؤؾابُ٘ ػاصث اإلاٗلىماث التي جظ٦غَا جالمُظ نٟى ٝألاٞالم بم٣ضاع%38
ٖلى هٓغائهم في الهٟى ٝالتي لم حؿخًٗ باألٞالم.
بلى ظاهب طلٞ ،٪ةن الىؾاثل الخٗلُمُت بةم٩اهُاتها الُٗٓمت ًم ً٨ؤن حؿاٖض في حٗلم اإلاٟاَُم وجُىٍغَا
وهمىَاك ٞاإلاخٗلم ٦شحرا ما ًدخاط بلى ٞهم الٗال٢اث اإلاجغصة بحن الٓىاَغ وألاقُاء ونىال بلى مٟهىم مٗحن ٌؿاٖض ٖلى
ازتزا ٫اإلاٗغٞت وجىُٓمها٦ ،ما ٌؿاٖض ٖلى الخسُُِ والخيبا ،وهي ؤمىع ًهٗب ٖلى اإلاٗلم جد٣ُ٣ها مً زال ٫الُغ١
اللُٟٓت اإلاٗخاصة.
ُ
ولٖ ً٨لى الغٚم مً الاَخمام اإلاتزاًض بهظا الجاهب مً اإلا٣اعهاث التي حؿخٗمل ٞيها الىؾاثل التربىٍت اإلاسخلٟت
 )1960بإن الضعاؾاث في َظا اإلاجا ٫الػالذ بُٗضة
زانت ٖلى مؿخىي حٗلم اللٛاث ،بال ؤهىا ه٣ى ٫م٘ فغهىن (Vernon
ًٖ ؤن ج٩ىن ُم٣ىٗتٞ ،مً الهٗب بطن مغا٢بت ويبِ ٧ل اإلاخٛحراث اإلاازغة زانت ٖامل "اإلاٗلم" وجٟاٖالجه م٘ ٖامل
"اإلاىهج" في خض طاجه…
ٖلى الٗمىم جٓهغ ؤَمُت الىؾاثل الخٗلُمُت للمٗلم و اإلاخٗلم في ؤجها:
ؤ -جغ ٘ٞمً ٟ٦اءة اإلاخٗلمحن
ب حؿاٖض في مىاظهت الخطسم اإلاٗغفي.
 -عبد اهلل الرشدان ونعيم جعنيين ":المدخل إلى التربية والتعليم" ،دار الشروق ،عمان ، 994 ،ص

.3

- Reuchlin, M :Traité de psychologie appliquée. Tome 5. Paris: PUF, 1970, p89.

 - 2أمحد  ،حسٌن اللقاين" :الرسائل التعليمية والمنهج المدرسي" :مؤسسة اخلليج العريب ،القاىرة  ، 986 ،ص ص .33 -32
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ج  -جؼٍض مً ٞاٖلُت الخضعَـ.
ص  -جىٞغ الى٢ذ في ه٣ل اإلاٗلىماث.
ﻫ  -جخٛلب ٖلى مك٩لت الٟغو ١الٟغصًت بحن اإلاخٗلمحن.
و  -حؿخسضم ؤ٦بر ٖضص مً الخىاؽ في ٖملُت الخٗلم.
 –٫حؿاٖض ٖلى جسؼًٍ اإلاٗلىماث و اؾترظاٖها.

مىاككت الدؿائٌ الشالض:ما مضي جإزحر ٖضم هفاًت الخضعَـ ٖلى جإزغ الخلمُظ صعاؾُا؟بن يٗ ٠الخضعَـ زانت في اإلاغاخل الخٗلُمُت ألاولى ًاصي بلى ٖضم بج٣ان الخلمُظ للمهاعاث ألاؾاؾُت في اإلااصة،
٨ٞم مً جلمُظ جغاظ٘ مؿخىاٍ في الغٍايُاث وؤنبذ ٧اعَا لها هدُجت لؿىء جضعَـ اإلاٗلم ،ؤو ٖضم وظىص ؤي خاٞؼ
ًضٗٞه لخٗلمهاك ُٞغٍ٣ت الخضعَـ التي ًدبٗها بٌٗ اإلاٗلمحن ال جاصي بهىعة ٧اُٞت بلى مؿاٖضة الخالمُظ ٖلى
الاؾدُٗاب صون بظ ٫ؤ٢صخى الجهىص ،وَظا ما جا٦ضٍ ؾىػان بًؼهـ ب٣ىلها "بن ما ًازغ ٖلى ٟ٦اًت الخلمُظ في بٌٗ
اإلاىاص وزانت الخؿاب م٣ضعة اإلاٗلم عبِ َظٍ اإلااصة بٛحرَا مً ؤهىإ اليكاٍ الٗلمي ٧األقٛا."٫
٦ما ؤن ٖضم ٟ٦اًت بِئت الخٗلم اإلاضعؾُت بهٟت ٖامت ًم ً٨ؤن ً٩ىن الؿبب ألاو ٫في الهٗىباث الخىاُ٣ٞت التي
ًىاظهها الخالمُظ في اإلاضعؾت.
 ،)1984و ؾُض
 ،)1980و هحرن والفذ (
و ًخ ٤ٟؤٚلب الباخشحن في التربُت و ٖلم الىٟـ مً ؤمشا ٫زلُل مُساثُل (
 )1999بلى وظىص ٖىامل جازغ في الخدهُل الضعاسخي مشل :ألاؾالُب ٚحر التربىٍت و اإلادؿلُت ،و َغ١
ٖبض الخمُض (
الخضعَـ ٚحر الٟٗالت  ،والى٣و في بم٩اهُاث اإلااؾؿاث الخٗلُمُت الالػمت إلاخُلباث الخٗلُم ٗ٦ضم وظىص مٗلمحن
ؤٟ٦اء و ٣ٞغ البِئت اإلاضعؾُت مً اإلاشحراث التي جشحر اَخمام الخلمُظ و جلبي خاظاجه الش٣اُٞت.
ومً ظهت ؤزغي٢ ،ض ججبر الٓغو ٝاإلاىازُت ال٣اؾُت مشل البروصة الكضًضة اإلاصخىبت بدؿا ِ٢الشلىط زانت
في اإلاىاَ ٤الضازلُت مً البالص اإلاٗلمحن والخالمُظ ٖلى الخإزغ ًٖ الضعاؾت وًٖ الخُٛب ألًام٦،ما ًازغ اهُ٣إ الخُاع
ال٨هغباجي اإلاٟاجئ واإلاخ٨غع ٖلى الؿحر الخؿً للٗملُت التربىٍت ،بدُض ًًُغ اإلاٗلم في مشل َظٍ الخاالث بلى حُٛحر
ّ
الخهت الضعاؾُت مً صعؽ مغجي ٧الخؿاب بلى صعؽ مؿمىٕ ٧اإلاداصزت ،و٧ل َظا ً٣لل مً ٟ٦اًت الخضعَـ.
ووكحر َىا بلى هُ٣ت َامت جازغ بضوعَا في مؿخىي الخلمُظ جخمشل في وي٘ همىطط حٗلُمي واخض وونٟت حٗلُمُت
واخضة لجمُ٘ ألاَٟا ،٫والجمُ٘ ٌٗلم بالٟغو ١الٟغصًت ،وؤن ؤبىاءها ال ًضزلىن ٧لهم بلى اإلاضاعؽ بىٟـ الاؾخٗضاصاث،
وبىٟـ مؿخىي الىطج.
 -نعيم الرفاعي" :الصحة النفسية -دراسة في سيكولوجية التوافق – "،مكتبة اجلامعة ،دمشق ، 995 ،ص . 459
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مىاككت الدؿائٌ الغاب٘:ما مضي جإزحر ٖضم اؾخلغاع اإلاضعؾحن و الخىُٓم التربىي ٖلى جإزغ الخلمُظ صعاؾُا:بن جىػَ٘ الخالمُظ بصاعٍا ٖلى الهٟى ٝبضون مغاٖاة الخجاوـ في الخىػَ٘ مً قإهه ؤن ًجٗل اإلاٗلم ؤمام
مجمىٖاث ٚحر مخجاوؿت ،وبالخالي ًىاظه ؤهماَا مخٗضصة منهم ؾغَعي الخٗلم وبُيء الخٗلم…وَىا ًهبذ خاثغا ؤي
مجمىٖت ًىليها اَخماما ؤ٦ثر مً الشاهُت؟
بن ٖضم اؾخ٣غاع اإلاضعؾحن ،و٦ثرة جى٣التهم مً مضعؾت بلى ؤزغي ًازغ ؾلبا ٖلى اإلاىار اإلاضعسخي و ٖلى ؤلاصاعة
الخؿىت للماؾؿت الخٗلُمُت ،وَظا بضوعٍ ًازغ ؾلبا ٖلى ّ
ج ٠ُ٨الخالمُظ و ٖلى هخاثجهم الضعاؾُت.
بياٞت بلى ما ؾبٞ ٤خُٛحر اإلاضعؾحن ب٨ثرة ًاصي بلى ٖضم م٣ضعة الخالمُظ ٖلى مؿاًغة َغٍ٣ت اإلاضعؽ الجضًضة التي
٢ض جسخلَ ًٖ ٠غٍ٣ت ؾابُ٣هُٞ ،يخج ًٖ طل ٪جغاظ٘ في جدهُلهم في ماصة صعاؾُت مُٗىت ،و التي ٢ض جازغ ٖلى باقي
اإلاىاص ألازغي.
بن ٖضم اؾخ٣غاع الخىُٓم التربىي مىظ بضء الٗام الضعاسخي و الظي ًخجلى في جإزغ جىػَ٘ اإلاٗلمحن ٖلى نٟىٞهم،
بط في ال٨شحر مً الخاالث ًب٣ى الخالمُظ بضون مٗلم مضة ٞهل صعاسخي ٧امل ؤو ؤ٦ثر ،صون ؤن ًخضزل اإلاؿاولىن ًٖ
التربُت في جل ٪اإلا٣اَٗت زانت ؤمام ُٚاب وعي ألاولُاء و ججاَلهم للمك٩ل  ...و باألزو في اإلاىاَ ٤اإلاٗؼولتك و َىا
هُغح الدؿائ ٫الخالي :إلااطا جيخٓغ مضًغٍاث التربُت مغوع قهغ ٧امل ؤو ؤ٦ثر لئلٖالن ًٖ هخاثج ؤؾماء اإلاٗلمحن و ألاؾاجظة
الظًً هجخىا في مؿاب٣ت الخىُْ ٠و مً جم الالخدا ١باإلااؾؿاث الخٗلُمُت؟!
٦ما ًخجلى ٖضم اؾخ٣غاع الخىُٓم التربىي في ؾىء اهخٓام الخالمُظ وٞؿاص هٓام الامخداهاث ،وه٣ل الخالمُظ مً
ٞهل بلى آزغ ؤٖلى مً مؿخىاَم الخ٣ُ٣ي ،وحسجُل الخالمُظ الظًً لم ًبلٛىا الؿً ال٣اهىوي للخمضعؽ -و التي حٗاوي
وؿبت ٦بحرة منهم مً نٗىباث في الخٗلم، -وٖضم ؾحر اإلاىاهج الضعاؾُت م٘ خاظاث ومُى ٫واؾخٗضاصاث الخالمُظ ألجها
م٨شٟت ٦شحرا وجٟخ٣غ بلى الىىُٖت و بلى الخـ الجمالي٧ ...ل َظٍ الٗىامل وٚحرَا جازغ ٖلى مؿخ٣بل الخلمُظ الضعاسخي.
وهسلو بلى ما ّجىنلذ بلُه صعاؾت عٍاوـ  (1961) Ryansمً ؤن اعجباٍ ٗٞالُاث الخٗلُم بالسهاثو الاهٟٗالُت و
اإلاؼاظُت للمٗلمحن ؤ٢ىي مً اعجباَها بسهاثههم اإلاٗغُٞت.
ما هي ؤلاؾتراججُاث التي ًمً اجساطَا للخسفُف مً مكيلت الخإزغ الضعاس ي ؟ل٣ض هالذ مك٩لت الخإزغ الضعاسخي اَخمام الٗلماء في الٗالم بهض ٝوي٘ بغامج بعقاصًت وٖالظُت لٗالط َظٍ اإلاك٩لت،
وؤههب الاَخمام ٖلى جالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت ،و٢ض حٗضصث البرامج الٗالظُت ًة
جبٗا لخٗضص الٗىامل اإلاؿببت لهظٍ
اإلاك٩لت ،و٧اهذ البرامج الٗالظُت تهض ٝبلى جدؿحن مىاحي مخٗضصة لجىاهب اإلاك٩لت وهي ٦ما ًلي:
 اإلاىخى ألاوٌ  :اؾتراجُجُاث صعاؾُت لخدؿحن ٖملُت الخٗلم.
 اإلاىخى الشاوي :بغامج ٖالظُت لخدؿحن نىعة اإلاخإزغًٍ صعاؾُا ًٖ ؤهٟؿهم.
 اإلاىخى الشالض  :بغامج ؤلاعقاص اإلاضعسخي لخدؿحن الخدهُل الضعاسخي.
 اإلاىخى الغاب٘  :بغامج ؤلاعقاص اإلاهٛغ للخٛلب ٖلى مك٩لت الخإزغ الضعاسخي.
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و بىاءا ٖلى ما ظاء في الجاهب الىٓغي مً ؤ٩ٞاع و ؤَغوخاث هٓغٍت ،و مً صعاؾاث ؤظىبُت و ٖغبُت خى ٫صوع
ّ
الٗىامل اإلاضعؾُت في جإزغ الخالمُظ صعاؾُاً ،م٨ىىا ؤن ه٣ضم مجمىٖت مً ؤلاؾتراجُجُاث التي جم ً٨مً الخس ٠ُٟمً
اإلاك٨الث اإلاضعؾُت التي ٌٗاوي منها الخلمُظ و اإلاخمشلت في:
 الخ٩ىًٍ التربىي و الؿُ٩ىلىجي للمٗلمحن ٢بل الخدا٢هم بمىانب ؤٖمالهم. بظغاء صوعاث جضعٍبُت للمٗلمحن في اإلاؿاثل و الُغ ١التربىٍت و الؿُ٩ىلىظُت الخضًشت ٦ةصاعة اله ٠الضعاسخي ،وؾُ٩ىلىظُت الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت  ،و الاجها ٫التربىي  ،و اؾتراجُجُاث مىاظهت الًٛىٍ اإلاضعؾُت...
 جؼوٍض اإلاضاعؽ بالخجهحزاث الخٗلُمُت الخضًشت التي حؿاٖض اإلاٗلم في جإصًت مهامه بُغٍ٣ت ٗٞالت و مغٍدت و جضعٍباإلاٗلمحن ٖليها.
 بٖاصة الىٓغ في حجم الٟهل الضعاسخي بما ٌؿخجُب للمٗاًحر التربىٍت الخضًشت. الاَخمام بالهىضؾت البكغٍت الخهمُمُت في اإلاضاعؽ زانت باليؿبت للمباوي اإلاضعؾُت و حجغاث الضعاؾت مً خُضحجمها و مىٗ٢ها و ججهحزَا و َظا لخدؿحن البِئت اإلاضعؾُت و لغاخت اإلاٗلم و اإلاخٗلم و للٟاٖلُت التربىٍت.
 جُبُ ٤هٓام اإلا٩اٞأث لسل ٤ظى بًجابي في اإلاضعؾت ٌؿاٖض ٖلى جىىٕ وؾاثل الخ٣ىٍم التربىي. بظغاء اإلاؼٍض مً الضعاؾاث في الخإزغ الضعاسخي و الدؿغب الضعاسخي للى٢ىٖ ٝلى ألاؾباب الخُ٣ُ٣ت التي وعاءَما،والٗمل ٖلى بًجاص الخلى ٫اإلاىاؾبت لهما.
كاثمت اإلاغاظ٘ :
 "،)1986اإلالضمت" بحروث :صاع وم٨خبت الهال.٫
 - 1ابً زلضون ٖ،بض الغخمً (،
" ،)1979الٗالكت بحن ؤؾلىب اإلاٗلم و صعظت الخىافم بحن كُمه وكُم جالمُظٍ "ٖلم الىفـ
 - 2ؤبى خُبٞ ،ااص (،
الاظخماعي في الىًَ الٗغبي"بٖضاص:لىَـ ٧امل ملُ٨ت ،اإلاجلض الشالض ،ال٣اَغة :الهُئت اإلاهغٍت الٗامت لل٨خاب.
"،)1979صعاؾاث في ٖلم الىفـ التربىي" ،ال٣اَغةٖ :الم ال٨خب.
 -3ظابغ ٖ ،بض الخمُض ظابغ( ،
"،)1997الخسلف الضعاس ي و نٗىباث الخٗلم" ،بحروث :صاع الىٟاجـ.
 -4زحر الؼعاص ُٞ ،هل مدمض(،
" ،)1979الىمى التربىي للُفل و اإلاغاَم" ،بحروث :صاع النهًت الٗغبُت.
 -5الضؾىقي ٦ ،ما( ،٫
"،)2011ؾُىىلىظُت الضافُٗت للخٗلم" ،الجؼاثغ :صًىان اإلاُبىٖاث الجامُٗت.
 -6صو٢ت  ،ؤخمض و آزغون( ،
" ،)1994اإلاضزل بلى التربُت والخٗلُم"ٖ ،مان :صاع الكغو.١
 -7الغقضان ٖبض هللا  ،و ظٗىُجي ،وُٗم (
" ،)1995الصخت الىفؿُت  -صعاؾت في ؾُىىلىظُت الخىافم" ،صمك :٤م٨خبت الجامٗت.
 -8الغٞاعي ،وُٗم( ،
 "،)1964ؤؾاؾُاث الصخت اإلاضعؾُت" ،ال٣اَغة :صاع النهًت الٗغبُت.
 -9الكبراوي ٖ،لي ،و َىضامً ،خي(،
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" ،)2005صلُل اإلاٗلم لخل مكىالث الاهًباٍ في اإلاغخلت الابخضاثُت" ،الغٍاى :م٨خبت ظغٍغ.
 -10قىعُ٦ ،ىِض (،
 -11الكغقي ،مخي الضًً وآزغون (،صث) "،الخىىًٍ اإلانهي إلاٗلم اإلاضاعؽ الابخضاثُت اإلاٛغبُت" ،الضاع البًُاء:
ال٨خاب،اإلاٛغبي.
"،)1986اإلاٗلم وبصاعة الفهل" ،ال٣اَغة :ماؾؿت السلُج الٗغبي.
ٞ -12اعٚت ،خؿً مدمض( ،
" ،)1986الغؾاثل الخٗلُمُت واإلاىهج اإلاضعس ي" ،ال٣اَغة :ماؾؿت السلُج الٗغبي.
 - 13الل٣اوي  ،ؤخمض خؿً( ،
 -14مؼٍان  ،مدمض" ،)2002(،التربُت في زضمت الخىمُت "في" التربُت و الخٗلُم في الىًَ الٗغبي و مىاظهت
الخدضًاث" ،الجؼء ألاو ،٫وَغان :صاع الٛغب لليكغ و الخىػَ٘.
ٖ"،)1986لم الىفـ التربىي"ٖ ،مان :صاع الٟغ٢ان.
 -15وكىاحي ٖ ،بض اإلاجُض (،
16-Ajuraguerra, J. De et Marcelli, D. (1989). Psychopathologie de l’enfant. Paris :
Masson.
17- Lippit. R & White, R. (1978). Une étude expérimentale du commandement et de la
vie en groupe. In" psychologie sociale, textes fondamentaux anglais et américains. Tome
1. Paris : Dunod.
18 - Rault, A. (1987). Echec et difficultés scolaires. Paris : PUF.
19- Reuchlin, M. (1970).Traité de psychologie appliquée. Tome 5. Paris: PUF
20 - www.questions-college.fr
21- http://www.enseignons.be/actualités
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ً
همىطظا
ٖؿغ اللغاءة وٖالكخه بالخدهُل الضعاس ي ٖىض الخالمُظ :الؿىت الشاهُت ابخضاجي
ؤ.بدغة هغٍمت/ظامٗت وَغان2

ملخو:
تهضف الضعاؾت الخالُت بلى مٗغٞت الٗال٢ت بحن ٖؿغ ال٣غاءة والخدهُل الضعاسخي ٖىض الخالمُظ ،و٢ض ج٩ىهذ ُٖىت
الضعاؾت مً جالمُظ الخٗلُم الابخضاجي ممشال في الؿىت الشاهُت ابخضاجي همىطظا وج٩ىهذ الُٗىت مً 17جلمُظا.
و٢ض َب٣ذ الباخشت ملُاؽ عؾم الغظل لجىصاهف ٦ما اؾخسضمذ جلىُت جطخُم الخغوف والفهل بحن ألاخغف
اإلادكابهت ،و٢ض خهلذ الباخشت ٖلى الىخاثج الخالُت:
-1جىظض ٖال٢ت بحن ٖؿغ ال٣غاءة والخدهُل الضعاسخي ٖىض جلمُظ الؿىت الشاهُت.
-2جىظض ٖال٢ت ٖ٨ؿُت بحن ٖؿغ ال٣غاءة وال٣ضعاث الٗ٣لُت ٖىض جلمُظ الؿىت الشاهُت ابخضاجي.
-3وظىص ٞغو ١مً خُض الظ٧اء حٗؼي للؿً وٍغظ٘ لؤلَٟا ٫طوي زمان الؿىىاث.
-4ال جىظض ٞغو ١بحن الظ٧ىع وؤلاهار ُٞما ًسو الظ٧اء
َ-5ىاٞ ٥غو ١في ٖؿغ ال٣غاءة جغظ٘ ألَٟا ٫الشمان ؾىىاث.

ملضمت:
ال ؤخض ًى٨غ ما ليكاٍ ال٣غاءة مً ؤَمُت في خُاة اإلاخٗلمحن باٖخباعَا ؤصاة ال٦دؿاب اإلاٗغٞت وجىمُت اإلاهاعة اللٛىٍت،
ووؾُلت لخٗلم الخ٣ىُاث والٗلىم اإلاسخلٟت٦ ،ما ؤجها في الى٢ذ طاجه وؾُلت للترُٞه والدؿلُت،في َظا ؤلاَاع ٢ض جٓهغ
مكا٧ل ٦شحرة في مماعؾت َظا اليكاٍ عٚم ما ًخىاٞغ لضي اإلاخٗلم مً ٢ضعاث ٖ٣لُت و٨ٞغٍت٢،ض حٗغ٢ل جد ٤ُ٣ؤَضاٝ
اليكاٍ الخٗلُمي للمٗلم ٦ما ؤجها ٢ض حؿبب هىٖا مً السى ٝوال٣ل ٤للمخٗلم.
مً َظا اإلاىُل ٤جىلي الضو ٫ؤَمُت ٢هىي لخُىٍغ ؾبل جظلُل نٗىباث جىاوَ ٫ظا اليكاٍ ٖلى مؿخىي بغامجها
التربىٍت وجداو ٫نُاٚت بغامج جخىا ٤ٞوالىٓغٍاث وألابدار اإلاىظىصة  ،إلاٗالجت مسخل ٠اإلاك٨الث التي ٌٗاوي منها
اإلاخٗلمىن في الؿىىاث ألاولى مً الضعاؾت.
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جمهُض:
مفهىم اللغاءة:

 -1مفهىم اللغاءة :جىضعط ال٣غاءة يمً ألاَضا ٝألاؾاؾُت للمضعؾت ٞهي ال حٗبر ًٖ ؾلى ِ٣ٞ ٥بل جخٗضاٍ بلى ٧ل
اليكاَاث اإلاضعؾُت صون اؾخصىاء و ال٣غاءة في عؤي ٦شحر مً اإلا٨ٟغًٍٖ ،ملُت ٖ٣لُت ج٣ىم ٖلى جٟؿحر الغمىػ التي
ًخل٣اَا ال٣اعت ًٖ َغٍُٖ ٤ىه ،ومً َىا ٧اهذ الٗملُاث الىٟؿُت اإلاغجبُت بال٣غاءة مٗ٣ضة لضعظت ٦بحرة.
خُض ٌٗخبر ٧ل مً( ) Joel -goughؾلى ٥ال٣غاءة ٖباعة ًٖ مغ٦بخحن َما:الخٗغٖ ٝلى ال٩لماث اإلا٨خىبت و الٟهم ٞهاجان
اإلاغ٦بخان يغوعٍخان ال٦دؿاب الُٟل بم٩اهُت الخٗغٖ ٝلى ال٩لماث ٦سُىة ؤولى لٟهم ما ً٣غاٍ بٗض طل٦ .٪ما جغي
الباخشت ‹‹ ›› Guerraؤن ٖملُت ال٣غاءة ال جخمشل في بصعا ٥الخغو ٝو ٞهم اإلاٗجى بل جدلُل وجغُ٦ب مٗ٣ض َضٞها بلىٙ
مٗجى ظضًض اهُال٢ا مً الخٛحر اللؿاوي اللٛىي وَظا ال ًخد ٤٣بال بطا ٧اهذ َاجان الٗملُخان مخ٩املخان٦ .ما ٌٗغٝ
"افىحرًجي" ال٣غاءة ب٣ىله‹‹:بن ال٣ى ٫ؤب ّن ٞغصا ما ٌٗغ ٝال٣غاءة ًم ً٨ؤن ًترظم بلى مُٗىحنٞ،هي حٗجي ؤوال ؤن
باؾخُاٖخه ؤن ًغبِ نىجا بدغ،ٝو ؤن ٌٗبر ًٖ خغ ٝبالهىث الظي ًىاؾبه و ال٣غاءة في َظٍ الخالت ًم ً٨ؤن حٗغٝ
ٖلى ؤجها  ٪ٞالغمىػ و ٌٗجي زاهُا ؤن َظا الٟغص ًضع ٥ما ً٣غؤ و ًمحز بحن َظا اإلاٗجى و طل ٪و ال ًم٨ىه بلىَ ٙظٍ اإلاغخلت
بال بٗض ؤن جهبذ مغخلت  ٪ٞالغمىػ آلُت،و الظًَ مغها بدُض ًخم ً٨مً ا٦دكا ٝاإلاٗجى مً زال ٫الغمىػ التي
ً٣غؤَا›› وخؿب ‹‹ٖبض الفخاح خافٔ››:ال٣غاءة":هي ٖملُت الخٗغٖ ٝلى الغمىػ اإلا٨خىبت التي حؿخضعي مٗاوي ج٩ىن ٢ض
ج٩ىهذ مً السبرة الؿاب٣ت لل٣اعت في نىعة مٟاَُم و ٦ظل ٪بصعا ٥مًمىجها الىا٢عي ٌؿاَم في جدضًض مشل َظٍ
اإلاٗاوي ٧ل مً ال٩اجب و ال٣اعت".و ٖلى َظا ٞلل٣غاءة ٖملُخان مىٟهلخان :
الٗملُت ألاولى:الك٩ل الاؾخاجُ٩ي ؤي الاؾخجاباث الٟؿُىلىظُت إلاا َى م٨خىب.
الٗملُت الشاهُتٖ:ملُت ٖ٣لُت ًخم زاللها جٟؿحر اإلاٗجى و حكمل َظٍ الٗملُت الخ٨ٟحر و الاؾخيخاط .
:ؤهىإ اللغاءة :جخمشل ؤهىإ ال٣غاءة في ال٣غاءة الٗاصًت ،ال٣غاءة اإلاٗبرة ،ال٣غاءة الهامخت ،ال٣غاءة اإلاكغوخت.
ا -اللغاءة الٗاصًت ؤو الجهغٍت:
هي التي جبحن ؤن الخلمُظ ٌٗغ ٝه٣ل الغمىػ الهىعٍت ،صون زُا ؤي ٦الم واضر و ٌكترٍ في طل ٪ؤن ً٣غؤ ٧ل جلمُظ
بالؿغٖت التي حؿمذ له بٗضم الخى ٠٢ؤو السُإ ؤو ؤلاٖاصة ٗٞ،لُه ؤن ً٨دؿب الاَمئىان و الش٣ت بط ال ٞاثضة مً خشه
ٖلى ؤلاؾغإ ؤو جإهِبه ،بل الىاظب ً٣خطخي مؿاٖضجه ًٖ َغٍ ٤جُبُ ٤ال٣اٖضة الظَىُت الخالُت ٧:ل امغت ً٣غؤ
بالؿغٖت التي حؿمذ له بإن ال ًغج٨ب ؤي زُا ألن الؿغٖت ًخد٨م ٞيها ٖامالن الؿغٖت السانت ب٩ل ٞغص و الٟهم إلاا
جخم ٢غاءجه ..
 -فهيم مصطفى زلمد("،)2000الطفل ومشكالت القراءة"(،شضط )،مصر،الدار ادلصرية اللبنانية،ص .55

210

الٗضصًً  : 18 -17ماعؽ – 2016

مغهؼ ظُل البدض الٗلمي

ٞةطا هي ٖباعة ًٖ الخٗغ ٝالبهغي للغمىػ اإلا٨خىبت و بصعا٣ٖ ٥لي إلاضاوالتها و مٗاهيها ٚحر ؤجها جغص بالخٗبحر الكٟىي
َظٍ اإلاضلىالث و اإلاٗاوي بىُ ٤ال٩لماث بط حٗخبر ال٣غاءة الجهغٍت ؤنٗب مً ال٣غاءة الهامخت.
ب -اللغاءة اإلاٗبرة:هي التي ًم ً٨ؤن حؿمى ال٣غاءة الٗاَُٟت ،و هي ٖملُا ٚحر مم٨ىت بال مً اللخٓت التي ًهبذ
الُٟل ٢اصعا ٖلى ال٣غاءة الٗاصًت ،ؤي لم ٌٗض ًىاظه ٖ٣باث و ًم ً٨له ججاوػ ظمُ٘ الهٗىباث ال٩امىت في ٖملُت
ال٣غاءة ٖ،ىضثظ ًم ً٨بٞؿاح اإلاجا ٫لخماعًٍ زانت و مشمغة لل٣غاءة اإلاٗبرة ،و ال٣غاءة اإلاٗبرة حؿاٖض ٖلى ٞهم ما ه٣غا
ٞهما ؤص ١و ؤوؾ٘ .
ط  -اللغاءة الهامخت:هي اهخ٣ا ٫الٗحن ٞى ١ال٩لماث بدُض ٌؿخُُ٘ ال٣اعت بصعا ٥مضلىالتها و مٗاهيها ،بطن في َظا
الىىٕ ج٩ىن ال٣غاءة ؾغٍت ال ٌؿم٘ ٞيها ال نىث و ال َمـ و ال جدغٍ ٪اللؿان ؤو الكٟخحن و جلٗب ال٣غاءة الهامخت
صوعا َاما في الخىمُت ال٨ٟغٍت للخالمُظ ،الن َبُٗت الٗمل اإلاُلىب منهم جلؼمهم بمماعؾتها ،بط ً٣غا الخلمُظ هها إلاؿالت
خؿابُت ً٣خطخي خلها ،ؤو جمغًٍ في ال٣ىاٖض ًيبػي الخٛلب ٖلى نٗىبخه ،و ٦ظل ٪الضعوؽ التي ًدٟٓها.
و ُٞما بٗض حٛضو ال٣غاءة الهامخت يغوعٍت في ظمُ٘ ألاو٢اث لالَالٕ ٖلى ٧امل اإلاٗلىماث.
اللغاءة اإلاكغوخت :بن مٟهىم ال٣غاءة اإلاكغوخت ؤنبذ الهض ٝمىه َى البدض ًٖ الُ٣م الجمالُت اللٛىٍت للىو،
 ٠ُ٦جضبغ اإلاال ٠ؤمغٍ لُٗغى ألاشسام و ألاخضار و اإلاىا٤ٞ؟٣ً ٠ُ٦و و ٌؿغص؟ً ٠ُ٦خىنل بلى ؤزاعجىا و بلى
ظظب اهدباَىا ،بطا ال٣غاءة اإلاكغوخت حٗغ ٝفي ٧لمخحن َما:الٟهم و الخظو.١
َ -3بُٗت ٖملُت اللغاءة:
ل٣ض جىنلذ الضعاؾاث و ألابدار في مُضان ال٣غاءة بلى بٌٗ الىخاثج اإلاهمت إلاٗغٞت َبُٗت ٖملُت ال٣غاءة و ألاؾـ
الىٟؿُت التي حٗخمض ٖليها و مً ؤَم َظٍ الىخاثج التي ط٦غَا ‹‹مدمض ٢ضعي لُٟي››في صعاؾخه خى ٫ال٣غاءة:
ؤوال :ؤن ال٣غاءة ٖملُت مٗ٣ضة ظضا ج٣ىم ٖلى ؤؾاؽ حُٛحر الغمىػ اإلا٨خىبت ،ؤي الغبِ بحن اللٛت والخ٣اث ٤ألن الغمىػ
اإلا٨خىبت ال حٗضوا ؤن ج٩ىن عؾىما بُٗضة في طاتها ًٖ الخ٣اث.٤
زاهُا :ؤن ألاؾباب التي ؤصث بلى حُٗ٣ض ٖملُت ال٣غاءة هي ؤجها جخإل ٠مً ٖضص ٦بحر مً ال٣ضعاث الغثِؿُت التي ًجب ؤن
ً٨دؿبها اإلاخٗلم ٧ال٣ضعة ٖلى ٞهم اإلا٣غوء و ال٣ضعة ٖلى حُٗحن مىي٘ اإلاٗلىماث اإلاسخلٟت مً الُٗ٣ت ،ال٣ضعة ٖلى
الاخخٟاّ بما ً٣غؤ و ال٣ضعة ٖلى بصعا ٥ألا٩ٞاع الغثِؿُت في الُٗ٣ت و ال٣ضعة ٖلى الخهٟذ الؿغَ٘…الض
زالشا :ؤن َىاٖ ٥ىامل ظؿمُت و هٟؿُت جازغ في ال٣ضعة ٖلى ال٣غاءة ألن ال٣غاءة ٖملُت صًىامُُ٨ت ٌكتر ٥في ؤصائها
ال٩اثً ٧له،و جخُلب مىه جدغعا ٖ٣لُا و هٟؿُا و ظؿمُا ٞةطا ؤنِب ال٩اثً بايُغاب هٟسخي ؤو حٛحر ظؿمي ؤصي بلى
زلل ُٞه ٢لذ ٟ٦اءجه في الُ٣ام بٗملُت ال٣غاءة.
 -1أمحد عبد الكرمي محزة("،)2008سيكولوجية عسر القراء"،ط ،األردن ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،ص
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عابٗا:ؤنبذ مً الخ٣اث ٤الشابخت اإلاالخٓت و اؾخٗما ٫ألاظهؼة اإلاسخلٟت ؤن الٗحن جخدغ ٥في ؤزىاء ال٣غاءة ٖلى َى٫
الؿُغ خغ٧اث ٢هحرة ؾغَٗت و ج ٠٣وٟ٢اث ٢هحرة ؾغَٗت زم ًلي طلٖ ٪ىصة ؾغَٗت مً آزغ الؿُغ بلى ؤو ٫الؿُغ
الظي ًلُه،و بظل ٪ال جخدغ ٥الٗحن خغ٦ت واخضة مؿخمغة ٖلى الؿُغ ٦ما ٧ان ًًٓ مً ٢بل.
زامؿا٧:ان مً هخاثج َظٍ الضعاؾاث الاَخمام بما ًبضًه ألاَٟا ٫مً يٗ ٠في ال٣غاءة ٖلى ا٦دكا ٝؤؾباب طل٪
الًٗ ٠و حصسُو ؤٖغايه ووي٘ ٖالط له ختى ؤنبذ لل٣غاءاث ُٖاصاث جٟدو ُٖىبها و حٗضصث ألاظهؼة و ألاصواث
التي حؿخٗمل في َظٍ الٗباعاث و ٦ثرث الازخباعاث التي ٌؿخٗان بها ٖلى ٦كُٖ ٠ىب ال٣غاءة و ٖالظها.
ّ
 :(AKwall) 1977ؤَمُت ال٣غاءة بلى زالر مؿخىٍاث مخضعظت هي :
٢ؿم بًىىاٌ
-1مؿخىي اللغاءة الخغة :وُٞه ٌؿخُُ٘ الُٟل ؤن ٌٗمل بهىعة مالثمت صون مؿاٖضة ؤو جىظُه مً اإلاضعؽ وٍ٩ىن
مٗض ٫الٟهم ،%90ومٗض ٫الخٗغٖ ٝلى ال٩لماث.%99
-2مؿخىي اللغاءة الخٗلُمي :وُٞه ٌؿخُُ٘ الُٟل ؤن ٌٗمل بهىعة مالثمت م٘ مؿاٖضة وجىظُه اإلاٗلم وفي َظا
اإلاؿخىي ًيبػي ؤن ً٩ىن مٗض ٫الٟهم %75ومٗض ٫الخٗغٖ ٝلى ال٩لماث%99
-3اإلاؿخىي اإلادبِ لللغاءة :وفي َظا اإلاؿخىي ال ٌؿخُُ٘ الُٟل ؤن ٌٗمل بهىعة مالثمت ،وٚالبا ما ًٓهغ ٖلى الُٟل
ٖالماث الخىجغ وٖضم ؤلاعجُاح وٍ٩ىن مٗض ٫الٟهم لضي الُٟل خىالي %50وؤ٢ل.
-4اإلاغاخل ألاؾاؾُت لفهم اللٛت اإلاىخىبت:
م٘ بلى ٙالُٟل خىالي ؾذ ؾىىاث ًهبذ مخد٨ما في اللٛت الكٟهُت ،وبالخالي ً٣ترب مً حٗلم ال٣غاءةٞ.ةطا ٧ان جُىع
اللٛت ًجغي بُغٍ٣ت َبُُٗت ،حٗلم لٛت م٨خىبت ً٩ىن الىدُجت لخٗلم واضر.
-:1-4آلالُاث الخانت إلاٗالجت الىخابت :هدى حٗغٍف زام إلافهىم اللغاءة:
هدً ه٣غؤ لىخٗلم" ه٣غؤ لى٣غؤ" ولً ً٩ىن للخٗلم بالخإُ٦ض صون ٢غاءة ؤي مٗجى.م٘ طل ٪بطا ٧ان ٞهم الىو اإلا٣غوء َى
الهض ٝمً مٗالجت ال٨خابتٞ.ةن َظٍ اإلاٗالجت ال ج٣خهغ ٖلى وكاٍ الٟهم .ِ٣ٞ
ّ
الُٟل الظي ًٟهم ٞهما مشالُا لىو ً٣غئٍ ٢غاءة ظهغٍتّ ،
ول٨ىه ال ًٟهم الىو هٟؿه ٖىضما ً٣غئٍ وخضٍ َظا ال ًض٫
ٖلى ؤهه ًجض نٗىباث في الٟهم و ل٨ىه لم ً٨دؿب بٗض آلالُاث السانت بمٗالجت ال٨خابتً .خٗل ٤ألامغ َىا بألُاث
اؾخ٨كا ٝال٩لماث،هىضر ٦الؾُُ٨ا َظا الٟغ ١بحن الٟهم والاؾخ٨كا ٝبالٗال٢ت الخالُت:
L=RxC

 -1أمحد عبد الكرمي محزة("،)2008سيكولوجية عسر القراء"ط ،األردن ،دار الثقافة للنشر والتوزيع،ص . 2
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في َظٍ الهُٛت:
 : Lحٗجي ٗٞالُت ال٣غاءة الؾخسالم اإلاٗلىمت مً الىو.
 :Rحٗجي اؾخ٨كا ٝال٩لماث اإلاٗؼولت مشا :٫الجملت اإلا٨خىبت :ال٣بٗت خمغاء

َ Le bonnet est rougeظا اإلاخٗلم ٖلُه ؤن ٌٗغ ٝبإن َىا٧ ٥لمخحن بالٗغبُت مشال وؤعبٗا بالٟغوؿُت.
 :Cحٗجي مً ظهتها الٟهم الكٟىي َ ،ظا الٗامل ًخٗل ٤بضعظت الخد٨م في اللٛت الكٟهُت بم٩ىهاتها اإلاسخلٟت.بهه ًخٗل٤
ؤًًا بمٗاعٖ "ٝلى الٗالم" ٣ٞ،ض ً٩ىن اإلاخٗلم بٟٗل َظا ألازغ ماَغا في ج ٪ُ٨ٟالغمىػ ؤو السُىٍ ،ول٨ىه ال ٌؿخُُ٘
ٞهم هو ًدىاو ٫ز٣اٞت ٚغٍبت ؤو صزُلت ٖلى ز٣اٞخىاٞ،الٗامل  Cبطن ال ًسخو بمٗالجت ال٨خابت ،بجها جمخض بىظه آزغ
بلى الٗامل : Rالظي ٌكحر بلى آلالُاث السانت بمٗالجت ال٣غاءةَ،ظا الٗامل ٌكمل الخـ البهغي لسُىٍ الخغو،ٝ
الخٗغٖ ٝلى ال٩لماث.

القراءة

فهم= اللغة الشفهية

إستكشاف الكلمات
المكتوبة

مٗاعف ومٗلىماث ٖلى الٗالم الخدىم في اللٛت الكفهُت

التعرف على الكلمات

الحس البصري

الكيل عكم:01مفهىم اللغاءة .
--2آلُاث الخٗغف ٖلى اليلماث:
ٌؿخسضم الُٟل بؾتراجُجُاث مسخلٟت للخٗغ ٝويبِ ال٩لماث اإلا٨خىبتٖ ،لى امخضاص َظٍ الٗملُت ،همى َظٍ
الاؾخٗضاصاث ج٩ىن في ٖلى ق٩ل زىاثُت:ال٣غاءة مشحر لل٣غاءة والٗ٨ـ.

1

- Marc Delahaie(2009).L’evolution du langage de l’enfant – de la diffuculté au trouble.2
ed.edition Jeanne Herr. France .p :28
2
- Marc Delahaie(2009).L’evolution du langage de l’enfant – de la diffuculté au trouble.2
ed.edition Jeanne Herr. France .p :29-
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:1-2مغخلت الخٗبحر ؤلاقاعيLe stade logographique:

جخمحز َظٍ اإلاغخلت بإؾلىب الخٗغٖ ٝلى ال٩لماث اإلاؿدىض ٖلى الاؾخ٨كا ٝلـ " :همىطط بهغي"ً ،إزظ ُٞه الُٟل ًٖ
ْهغ ٢لب اإلاٟاَُم (اإلاٗاوي) ،بطن ٞال٣ىاٖض التي جىٓم اللٛت اإلا٨خىبت ملٛاة جماما .بٗباعة ؤزغي ٌٗالج الُٟل ال٩لماث
٦ما ٌٗالج الهىعٌ.ؿخٗحن ألاَٟا ٫في َظٍ اإلاغخلت بةقاعاث م٣ضمت مً َغ ٝالبِئت ؤًً ج٩ىن ٞيها ال٩لمت اإلا٨خىبت
مىظىصة :مشال:البِئت جدىي ٖلى ال٨شحر مً الخلىٍاث وؿاٖضَم ٖلى الخٗلم ب٣ى٧ ٫لمت "خلىي" ." BonBonاؾخٓهاع
ؤلاقاعاث الساعظُت لل٩لمت اإلا٨خىبت هي ٖباعة ًٖ وؾاثِ بحن اإلا٨خىب والكٟهي وَظا ألازحر ًاصي بلى بَما ٫زهاثو
ال٩لمت اإلا٨خىبت في خض طاتها .وال٩لمت طاتها لى ٢ضمذ في بِئت مسخلٟت ال ًم ً٨الخٗغ ٝبليها ،وٍم ً٨حؿمُت ال٩لمت
اإلاٗغوٞت في بِئت الُٟل حؿمُت زاَئت .في َظٍ اإلاغخلت للخٗغٖ ٝلى ال٩لماث ال ٌؿخسضم ألاَٟا ٫ؤلاقاعاث
الخسُُُُت  les indices graphiquesللخٗغٖ ٝلى ال٩لماث.
بؾتراجُجُت الخٗبحر ؤلاقاعي جٓهغ ه٣ها للخٗغٖ ٝلى الٗضص ال٩ا ٝلل٩لماث ،مً ظهت ؤزغي"ؾٗت" contenance
اإلاهُلخاث البهغٍت مدضوصة ،وَظا مً ظهت ؤزغي ًجٗل الُٟل ٚحر ٢اصع بضون وؾاَت ال٨باع مً الخٗغٖ ٝلى
٧لمت م٨خىبت ًخٗغٖ ٝليها ألو ٫مغةَ.ظان الجاهبان ٌُُٗان خىنلت لؤلزُاء الكاجٗت التي ًخٗغى لها الُٟل في
اإلاغخلت ألاولى لخٗلم ال٣غاءة:
وٍم ً٨الاؾدكهاص بىىٖحن مً ألازُاء:
-1البضاثل اللُٟٓت : les substitutions lexicales:التي جدترم َى ٫ال٩لمت اإلا٣هىصة مشا٧ :٫لمتً " feu" :م ً٨الخٗغٝ
ٖليها ب٩لمت " ." jeu
-2البضاثل الىٓغٍت-ؾُمُاثُت:Les substitutions visuo-sémantiques :
جىْ ٠في ؤلاَاع (الهىعي مشال)ٌ :ؿدبض ٫الُٟل ال٩لمت اإلا٨خىبت بإزغي طاث مٗجى ٢غٍب منها ،مشال ٧لمت «»Voiture
ٌؿدبضلها ب٩لمت " ." Auto
 :2-2اإلاغخلت الهجاثُت (:)Le stade alphabétique
للخٗغٖ ٝلى ال٩لماث الجضًضة بك٩ل اؾخ٣الليً،دبجى الُٟل بؾتراجُجُاث ظضًضة إلاٗالجت ال٨خابت(.بؾتراجُجُت
الخهجئت)ٖ.ملُت الخهجئت جخُلب جدىٍل الخغو( ٝخغ ٝؤو مجمىٖت خغو )ٝبلى نىث لٛىي( وخضاث عهاهت حؿمذ
بخمُحز اإلاٗجى) .وباإلاؿاواة هدً هخدضر ٖلى بظغاءاث الخٗغٖ ٝلى ال٩لماث بىؾاَت نىجُت.بجها مدضصة بٟٗل اإلآاَغ
الغهاهت للٗباعة (اإلآاَغ الهىجُت  ،) aspects phonologiquesوجهبذ ٖلى ق٩ل .+
ٌؿمذ َظا ؤلاظغاء للُٟل ب٣غاءة ؾلؿلت مً الخغو ٝو٦ظل ٪حؿمذ له ب٣غاءة ظُضة حكغٞ ٥يها ٧لماث ٌٗغٞها ،ؤو
جل ٪التي جغص بلى ٧لماث ال ٌٗغٞها.ؤلاظغاء بالىؾُِ الهىحي بطن" جىلُضي" ،" generative "،بؾتراجُجُت الخهجئت التي
حٗخبر مٗلم  ،نٟت ممحزة للضزى ٫الٟٗا ٫في حٗلم ال٣غاءة وَظا ما ًخُلب حٗلم الخغو ٝالهجاثُت٦.ىدُجت جهاثُت بطا
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٧ان الُٟل ٌٗالج الخغو ٝبغبُها باألنىاث ؾُجض نٗىباث ٦بحرة ل٣غاءة ال٩لماث ختى وبن ٧اهذ بؿُُت مشل
" " Chaireؤو " " Phareوؾُ٩ىن مً الهٗب ٖلُه ؤًًا ٢غاءة ٧لماث جدخىي خغوٞا جخٗل ٤ببِئت جسُُُها(٦خابتها)
مشل g :و;  cو  gؤًً جىُ ٤بـ  Largeفي م٣ابل Longueؤو  cuireفي م٣ابل (Marc .Cire
في ألازحر٢ :غاءة ال٩لماث جىٓم باإلؾتراجُجُت ألابجضًت ،وج٩ىن بُُئت ظضا ٖىض اإلاخٗلم اإلابخضتَ ،ظا البِء ًيصخئ
ٖ٣بت ٖىضما ًخٗل ٤ألامغ بٟهم هو م٣غوءٞ :هم الىو ٌؿخىظب ؾغٖت حٗغٖ ٝلى250بلى400خغ ٝفي الض.٤ُ٢
ؤًً ج٩ىن ؤجمذ اؾتراجُجُت الخهجئت (ألابجضًت) بؿغٖت والخٛلب ٖلى ه٣اثهها.في َظا اإلاىٓىع حٗلم اللٛت اإلا٨خىبت
ٌؿمذ ببروػ بؾتراجُجُت ؤزغي ؤ٦ثر ٟ٦اءة هي بؾتراجُجُت الخض ٤ُ٢ؤلامالجي. la stratégie orthographique
:3-2بؾتراجُجُت الخضكُم ؤلامالجي:la stratégie orthographique :
وهي ممحزة باإلؾتراجُجُت ألابجضًت ،بد٣ُ٣ت ؤن الغمىػ الهىجُت٧ ،لماث م٨خىبت مٗغوٞت ًخم اؾترظاٖها ٖلى الٟىع مً
الظا٦غة.ا٢ترخذ صعاؾاث خضًشت ؤن ال٣اعت البال (ٜالسبحر)ً ،يكِ جل٣اثُا في ال٣غاءة الهامخت الغمىػ الهىجُت
لل٩لماث اإلا٨خىبت مخٗغٖ ٝليها وَ٨ظاٞ ،ةن َظٍ آلالُت باليؿبت لل٣اعت اإلابخضت مسخلٟت َظا الخيكُِ آلي جماما،
وبالىدُجت ً٩ىن بؿغٖت بُُئت ظضا لٟهم هو م٣غوء.
وجخمحز ؤًًا بُبُٗت الىخضاث ألاؾاؾُت للمٗالجت ،ووٖلُه بطا ٧اهذ الىخضاث اإلاٗالجت في اإلاغخلت الهجاثُت(ألابجضًت)
وخضاث ٚحر صالت ؤو مٗبرة(خغوٞ ،(Les graphèmes )ٝةجها جخىا ٤ٞم٘ وخضاث ججهحز مغخلت الخض ٤ُ٢ؤلامالجي ؤي
الىخضاث السانت باإلاٗجى les morphèmes:هإزظ ٦مشا٧ ٫لمت" " danseurفي ؤلاؾتراجُجُت ألابجضًت ً٣ؿم بلى خغوٞه
ألاؾاؾُت ) ،(les graphèmesزم جدى ٫بلى عمىػ نىجُت  phonèmesزم ججم٘ الغمىػ الهىجُتَ ،ظٍ الٗملُت بُُئت
وا٢خهاصًت ٢لُال ،جيخهي بالخٗغٖ ٝلى ال٩لمت.في بؾتراجُجُت الخض ٤ُ٢ؤلامالجي جيخهي ججؼثت ال٩لمت بلى ٞهلها /eur-
 dansؤًً ًخم اؾترظاٖها في الغمىػ الهىجُت.بؾتراججُت الخض ٤ُ٢ؤلامالجي ممحزة ؤًًا بةؾتراجُجُت الخٗبحرؤلاقاعي٦،مُٗاع ًخٗل ٤ألامغ بمٗالجت ألاق٩ا ٫ؤلامالثُت للٛت( اإلاٗالجت اللٛىٍت) ). traitement linguistiqueولِـ
٦مٗالجت مدًت للهىع(مٗالجت بهغٍت مُٗىت)(traitement visuel exclusif).
ٖ-3الكاث الىخابت /اللغاءة:
بٌٗ ال٨خاب اَخمىا بك٩ل زام بٗال٢اث ال٨خابت وال٣غاءة.اإلابضؤ الٗام ؤن واخضة منهما ٖباعة ًٖ مهاعة ،ال٣غاءة ؤو
ال٨خابت ٌك٩ل ؤخضَما مصج٘ /ميكِ لآلزغ.
خؿب فغٍض( )Frithبؾتراجُجُت الخٗبحر ؤلاقاعي جُىع ؤوال في ال٣غاءة ومً زمت جُب ٤في ال٨خابت.
1

- Marc Delahaie(2009).L’evolution du langage de l’enfant – de la diffuculté au trouble.2
ed.edition Jeanne Herr. France .p :29-30.
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في اإلا٣ابل في مُضان ال٨خابت ًُىع في ؤو ٫ألامغ بظغاء بىؾاَت نىجُت(ؤلاؾتراجُجُت ألابجضًت) ،والتي ًم ً٨ؤن جدى٫
بٗض طل ٪بلى ٢غاءة.في النهاًت بظغاء الخض ٤ُ٢ؤلامالجي ج٨دؿب بضاًت في ال٣غاءة ،وٍجب اهخٓاع جدٟ٦ ٤ُ٣اءاث ال٣غاءة في
مؿخىٍاث ؤٖلى ختى حؿخُٟض ال٨خابت مً َظا الىىٕ مً اإلاٗالجت ،الجضو ٫ؤصهاٍ ًىضر ٖمل َظا الىمىطط:خؿب َظا
الىمىطط ،ول واخضة مً َظٍ ؤلاؾتراجُجُاث جُىع ٖلى مغخلخحن:
-1بؾتراجُجُت الخٗبحر ؤلاقاعيStratégie logographique:
ال٣غاءة في ؤو ٫ألامغ حٗبحرًت /بقاعٍت ،ال٨خابت ؤًًا عمؼٍت ٖباعة ًٖ عؾىم(ٌٗبر الُٟل بالغؾم).بظغاء الخٗبحر ؤلاقاعي
ًدى ٫بٗض طل ٪بلى ٦خابت.
-2ؤلاؾتراجُجُت ألابجضًت:بالغٚم مً مبضؤ حٗلم الخغو ،ٝالُٟل ٌؿخٗمل ال٣غاءة ٦ضٖامت للخٗبحر ؤلاقاعي وٖلُه
ج٩ىن ال٨خابت في بضاًت ألامغ ؤبجضًت ،اإلاغخلت ألابجضًت جدى ٫بٗض طل ٪بلى ٢غاءة.
-3بؾتراجُجُت الخضكُم ؤلامالجيٖ :ملُت بظغاء الخض ٤ُ٢ؤلامالجي ؾغَٗت ظضا٦ ،خابت ال٩لماث ج٩ىن مدهىعة بااللتزام
ب٣ىاٖض الخدىٍل الهىحي  ،conversion phonographiqueبظغاء الخض ٤ُ٢ؤلامالجي ًدى ٫بلى ٦خابت.
اإلاغخلت

اللغاءة

الىخابت

الخٗبحر ؤلاقاعي

الخٗبحر ؤلاقاعي

عمؼٍت

الخٗبحر ؤلاقاعي

حٗبحر بقاعي

الخٗبحر ؤلاقاعي

ؤبجضًت

ؤبجضًت

ؤبجضًت

الخضكُم ؤلامالجي

ؤبجضًت

الخضكُم ؤلامالجي

الخضكُم ؤلامالجي.

ألابجضًت

الخضكُم ؤلامالجي

 5-1ؤؾـ حٗلم اللغاءة:
حٗخبر ال٣غاءة مً ؤَم اإلاىاص التي جم ً٨الخلمُظ مً الاَالٕ و مٗغٞت ألا٩ٞاع و مً زم ٞهم الٗالم اإلادُِ به،بياٞت بلى
ؤجها حٗم ٤بصعا٦ه و لها صوع و ؤَمُت لخٗلم اإلاىاص الضعاؾُت اإلا٣غعة ٖلُه.و هٓغا لهظٍ ألاَمُت البالٛت ويٗذ ؤؾـ
ٞهمه لل٣غاءة هلسهها ُٞما ًلي:
1

- Marc Delahaie(2009).L’evolution du langage de l’enfant – de la diffuculté au trouble.2
ed.edition Jeanne Herr. France .p :34-35.
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 -1ألاؾـ الىفؿُت :و جخُلب مٗغٞت اإلاضعؽ إلاُى ٫الُٟل و عٚباجه و اؾخٗضاصاجه الٗ٣لُت و بًجاص الُغٍ٣ت اإلاىاؾبت
إلً٣اّ الخىاٞؼ ٖىضٍ.
 -2ألاؾـ التربىٍت :و طل ٪بمغاٖاة اإلاضعؽ للٟىاع ١الٟغصًت بحن الخالمُظ و جىمُت اإلاهاعاث وجغُ٢ت ألاطوا ١و بزاعة
الخىاٞـ.
 -3ألاؾـ اللٛىٍت :و جخمشل في ازخُاع الىهىم اإلاىاؾبت و اإلاالثمت إلاؿخىي الخالمُظ الٗ٣لي و ال٨ٟغي ،وان ج٩ىن طاث
ُ٢مت في اإلاٗجى و اإلابجى و وؿخمضٍ مً الىا ٘٢اإلاٗاف.
 -4ألاؾـ الاظخماُٖت :بما ؤن التربُت تهض ٝبلى بٖضاص اإلاىاًَ الهالر الظي ًخ ٠ُ٨م٘ بُئخه اإلاجزلُت و اإلاضعؾُت و
اإلاجخم٘ الظي ٌِٗل ُٞه.
ٖؿغ اللغاءة:
ٌٗاوي الُٟل في ؾىىاجه الضعاؾُت ألاولى نٗىبت في جهجئت الخغو ٝو٢غاءة ال٩لماث ،مما ًىلض له قٗىعا بالٟكل
ٗٞؿغ ال٣غاءة (الضؾلىؿُا) َى ايُغاب حٗلمي ًخطر بك٩ل ؤؾاسخي ٦هٗىبت في ال٣غاءة والهجاء وَى مىٟهل
وممحز ًٖ نٗىباث ال٣غاءة الىاظمت ًٖ ؤؾباب ؤزغي ،مشل ُٖىب ٚحر ٖهبُت بالغئٍت ؤو الؿم٘ ،ؤو بؿبب يٗ٠
مؿخىي وٖضم مالثمت حٗلُم ال٣غاءةَ .ىا ٥ج٣ضًغ ًُٟض بإن " ُثٖؿغ اللغاءة" ًهِب ما بحن  : 5بلى : 17مً ؾ٩ان
الىالًاث اإلاخدضة.
ٖلى الغٚم مً الاٖخ٣اص بإن ُٖؿغ ال٣غاءة ً٩ىن هدُجت الزخالٖ ٫هبيٞ ،ةهه ال ٌٗض بٖا٢ت طَىُت .خُض ًهِب " ُٖؿغ
ال٣غاءة" ؤشسانا مً ظمُ٘ مؿخىٍاث الظ٧اء ،اإلاخىؾِٞ ،ى ١اإلاخىؾِ ،والٗالي.
هٓغة جاعٍسُت ٖلى ٖؿغ اللغاءة:
ؤي واٞض ظضًض بلى صعاؾت ٖؿغ ال٣غاءة ٌٗخ٣ض ؤن ٖؿغ ال٣غاءة ْاَغة ظضًضة وؿبُا ،الىاضر ؤن الخا ٫لِـ ٦ظل،٪
 )1996بىنٖ ٠ؿغ ال٣غاءة
 .) 1997اؾدكهضث هغٍدكلي (
في إلادت جاعٍسُت قاملت جخجاوػ َظٍ الىٓغة ،ؤظاػَا ( Ott
)1997
الظي ٢ضمه جىماؽ وٍلؿً٦ ،ما اؾخسضمذ الاؾم الظي جىاوله البروٞؿىع بغلحن ؾىت٦،1672ما اؾدكهض ( Ott
بإ٩ٞاع هىؾماوٌ ،الظي ّ
ٖغٞها بٗمى ال٩لمتٖ word-blindness ،ىض ضخاًا الٗملُاث اإلاٟاظإة طاث ألازغ ال٣ىي،بِىما
ًيؿبه  Hinshelwoodمً زالٖ ٫مله م٘ مغضخى ،الظًً ًجضون نٗىبت م٘ الخٗامل م٘ ألاع٢ام ،والخغو.ٝجىٞغث م٘
ؤوازغ ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ ؤصلت لٗضًض مً السبراء لخٗغٍ ٠وجدضًض ؤٖغاى الضٌؿل٨ؿُا ،ؤو ٖمى ال٩لمت ،وحكمل َظٍ
 1952والظي ٌٗخبر مً
،1898وفي هٟـ الؿىت ظُمـ ٦حر.ؤٖما ٫ؤوعجً في ٖام
ألاصلت صعاؾاث وٍلُام بغهجل في ٖام
ألاٖما ٫ألا٦ثر قهغة،في خحن جم٨ىذ ؤها ظُلىٛهام ومٗهض ؾدُلمان بِسخي ،اؾخيباٍ ههج  multisensoryهدُجت ألٖما٫
ؤوعجً،الظي ؾاص وٍازغ خالُا ٖلى َغ ١جضعَـ الظًً ٌٗاهىن مً الضٌؿل٨ؿُا.
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 )1996بةخُاء ألاٖما ٫اإلاًُل٘ بها في ظامٗت ؤوؾتن ،التي ظمٗذ في مُ٣اؽ ؤوؾتن ،الخيباي والىنٟي،
٢امذ مُلؼ (
٦إصاة لخدضًض ؤهماٍ الضٌؿلُ٨ؿُا مً خُض الهٗىبت ،والتي ًم ً٨ؤن ٌؿخسضمها اإلاٗلم.
همذ بٗض طل ٪همىا مُغصا َىا ٫ؾىىاث السمؿِىاث صعاؾاث في َظا اإلاجا،٫وٞهمه في اإلامل٨ت اإلاخدضة ،جإؾؿذ ٖام
 "،1972عابُت ٖؿغ اللغاءة البرًُاهُت" في طاث الى٢ذ جإؾـ مٗهض ٖؿغ ال٣غاءة،ومٗهض َىعوؿبي ،اللظان صمجا
.Action Dyslexia 2005
ٖام
مفهىم ٖؿغ اللغاءة: Dyslexie :
ًة
ؤؾخٗمل ألو ٫مغة مٟهىم ٖؿغ ال٣غاءة في الُب وبالخالي ٧اهذ ؤ٦ثر الخٗاعٍ ٠جضاوال هي الخٗاعٍ ٠الُبُت،واهدكغ
همىطط َبي لخٟؿحر ٖؿغ ال٣غاءة بإهه ُٖب ًدضر في الىٓام البُىلىجي ًخم جصخُده بطا ٧ان طل ٪مم٨ىا مً زال٫
مهىت الُب.واخضة مً التربىٍاث بضؤث باإلقاعة بلى الهٗىباث التي ًىاظهها ؤَٟا "٫الضؾل٨ؿُا"و٧اهذ ألا٦ثر
مهضاُ٢ت ،وؤصي طل ٪بلى زل ٤همىطط جغبىي إلاٗالجت َظٍ الهٗىباث،ويٗذ هٓغٍاث ؤ٦ثر خضازت اٖخبرث ٖؿغ
ال٣غاءة ٧ىاخض مً اإلادضصاث طاث اإلايكإ الاظخماعي.وٍدخل الىمىطط الاظخماعي الُىم م٩اهت َامت في حٗغٍٖ ٠ؿغ
ال٣غاءة ،مدخجت بظل ٪بإن اإلاجخم٘ َى الظي ًجٗل الُىم مً ٖؿغ ال٣غاءة خاظؼا في الخُاة بضال مً بٖخباعَا الكغٍ
في خض طاتها ،وٍم ً٨جٟؿحر الكغٍ َىا بالُ٣اؽ مشال باؾخسضام ٦غسخي مخدغ ٥ل ً٨اإلا٨خب في الُاب ٤الٗلىيٞ ،ةهه
لِـ ال٨غسخي اإلاخدغ ٥الخاظؼ ول ً٨الضعط هي الخاظؼ في طل٣ً ،٪ى ٫البٌٗ ؤجها مؼٍج مً الازىحن ولضًىا ختى آلان
الىماطط الخٗلُمُت والىماطط اإلاجخمُٗت والتي جخماشخى م٘ بًٗها ظىبا بلى ظىب.
ُ
لٛتًُ:لٖ ٤لى ٖـؿغ ال٣غاءة مهُلر «صٌؿلُىؿُا»  Dyslexiaوَى مهُلر ًىهاوي ًخ٩ىن َظا مً "  "Dysو مٗىاٍ في
1800م،
الالجُيُت ال٣ضًمت الًٗ ٠ؤو ٖضم الٟ٨اًت ،ومً"  "lexieوَٗجي اللٛت،اؾخدضزه «عوصول ٠بغلحن» ؤوازغ الٗام
وونٟه بـ «نٗىبت الخٗامل م٘ ال٩لماث» ،ؤو « ُٖؿغ٢ /هىع ال٣غاءة».
بنُالخا :وٖغٞخه الغابُت الضولُت لٗؿغ ال٣غاءة وال٨خابت بإهه «ايُغاب له  -في مٗٓم ألاخُان  -نلت وعازُت،
ًة
ًة
وٍدؿبب في نٗىبت حٗلم ومٗالجت اللٛت ..اؾخماٖا وحٗبحرا ،وٍخًمً مك٨الث في الىُ ،٤وال٣غاءة وال٨خابت وؤلامالء،
والسِ ،وؤخُاها في الغٍايُاث».
بن ٖؿغ ال٣غاءة مً الايُغاباث التي ازخل ٠في حٗغٍٟها الٗلماء و الباخشىن لدكٗبه و ازخال ٝهٓغٍاث جٟؿحرٍ٣ٞ.ض
ؤُٖى الٗالم " " ORTONالخٗغٍ ٠الخالي ٖ… " :ؿغ ال٣غاءة هي نٗىبت في صمج الٗىانغ الغمؼٍت اإلاضع٦ت في الىخضة ،
٧لمت ٧اهذ ؤم ظملت مهما ج ً٨آلُاث َظا الضمج.بِىما ٖغٞه " " " LAUNNEYبٗضم ال٣ضعة الىالصًت ٖلى ال٣غاءة…" ،ؤما
الٗالم" ٌٗ "Mucchielleiغٞه بإهه( ايُغاب ا٦دسر و بهىعة جل٣اثُت مُضان الخٗبحر و الخىانل) .ؤما "" B . Maisonny
ُٗٞغٞه ٖلى ؤهه ( :نٗىبت زانت في الخٗغ ٝو الٟهم و بٖاصة بهخاط الغمىػ اإلا٨خىبت و التي مً هخاثجها ايُغاب ٖمُ٤
- Wendy Hall(2009) :Dyslexia in the Primary classroom.learningMatters LTD.Great Britain.p4
Wendy Hall(2009) :Dyslexia in the Primary classroom.learningMatters LTD.Great Britain.p6
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لخٗلم ال٣غاءة و الىدى)  .ؤما الباخض ألامغٍ٩ي" ُٗٞ " F.R. Velitinoغٖ ٝؿغ ال٣غاءة ٣ُٞى " : ٫بن ٖؿغ ال٣غاءة هي
مك٩لت لٛىٍت ص٣ُ٢ت لها ظظوعَا في مجاالث ؤزغي منها عجؼ في الترمحز الهىحي ؤي ٖضم ال٣ضعة ٖلى نىث ال٩لمت و
ًة
الىنى ٫لها بُٛت حؿهُل جظ٦غَا " .بطا ًم ً٨جهيَُ ٠ظٍ الخٗاعٍ ٠بلى زالر مجمىٖاث هي :
ؤ-الخٗاعٍف الىنفُت  :جخمشل في ظم٘ مٓاَغ الايُغاب  ،وَظا الجم٘ ال ٌكمل ما ًضع٦ه ألاولُاء واإلاغبىن ،ِ٣ٞ
ًة
ل ً٨ؤًًا ظؼثُاث ألامغاى ٧السلِ بحن الخغو ٝاإلادكابهت مً خُض ال٨خابت ؤو الىُ ٤و السلِ بحن ألانىاث و
مكا٧ل الهُ٩لت الؼماهُت – اإلا٩اهُت وَظا ما إلاؿىاٍ في حٗغٍ."Maisonny" ٠
ب-الخٗاعٍف الىعازُت  :جخمشل في حٗغٍ "Mucchiellei ٠الظي خهغ الايُغاب في ازخال ٫الٗال٢ت بحن ألاها و الٗالم ،
ًة
هاُٞا بظلٖ ٪امل آزغ ًم ً٨ؤن ًخضزل ٧الٗامل الٗهبي ؤو الٗامل التربىي.
ط -الخٗاعٍف الخهىعٍت ً :خجلى في حٗغٍ " Orton" ٠الظي ؤُٖى ؤَمُت لخهىع الٗىهغ الغمؼي ال٨خابي  ،ؤي ؤن ٖؿغ
ال٣غاءة َى زلل وُْٟي ْاَغ في ؤلاصعا ٥البهغي ؤو الظا٦غة البهغٍت.
ولٟهم ٖمُ ٤لٟدىي الايُغاب وظب ٖلُىا ؤن هخُغ ١بلُه مً ظاهبه الؿببي و الدصسُصخي ،زم هخُغ ١بلى ؤَم
الُغ ١الٗالظُت اإلاٗخمضة .
-2ؤؾباب ٖؿغ اللغاءة:
ل٣ض ْهغث ٖضة صعاؾاث جٟؿغ ؤؾباب ٖؿغ ال٣غاءة منها مً ًغظٗها بلى زلل و ُْٟي ْاَغ في ؤلاصعا ٥البهغي و
الظا٦غة البهغٍت و ًظَب ُٞما بٗض بلى ؤهه هاجج ًٖ جإزغ في الىطج  ،هدُجت بزٟا ١ؤخض ههٟي ٦غٍ الضما ٙفي
 ،1925و ل٣ض
الؿُُغة ٖلى الىمى اللٛىي للُٟل ،و ؤبغػ مً ًمشل َظا الاججاٍ الٗالم الىٟؿاوي ألامغٍ٩ي " ٖ "Ortonام
بغَىذ ٖضة صعاؾاث و ؤبدار ٖلى زُإ َظٍ الٟغيُت  ،و٢ضمذ بغاَحن ٧ىظىص ؤَٟا ٫مٗؿىعي ال٣غاءة لضحهم ظاهبُت
ظُضة ٣ٞ ،ض َلب مً الًٗا ٝفي ال٣غاءة ؤن ًيسسىا ؤق٩اال و ٧لماث وؤٖضاصا ٖكىاثُت الترجِب  ،بٗض بل٣اء هٓغة
ؾغَٗت ٖليها و َلب منهم بٗض طل ٪حؿمُت اإلاىبهاث ٞ ،ىظض ؤن ؤولئ ٪الًٗا ٝفي ال٣غاءة اؾخُاٖىا ؤن ًيسسىا
ًة
الخغو ٝفي ال٩لمت اإلاىبهت بك٩ل صخُذ اججاَا و جغجِبا ختى ٖىضما لم ًخم٨ىىا مً حؿمُت ال٩لمت بض٢ت.ؤما الٟغيُت
الشاهُت ٞخظَب بلى ؤن الؿبب الغثِسخي َى يٗ ٠والصي لىُْٟت الخدلُل و الترُ٦ب َ ،ظٍ الىُْٟت التي مً قإجها ؤن
حؿمذ بخمُحز الخغو ٝفي مُ٣ىٖت ٦خابُت و ججمُٗها في م٣اَ٘ و ٧لماث و في الخ٣ُ٣ت ؤن َظٍ الىُْٟت ما هي بال
مهاعاث ٞغُٖت مً اإلا٩ىهاث ألاؾاؾُت و الًغوعٍت ل٣ابلُت ال٣غاءةَ ،ظا مً ظهت و مً ظهت ؤزغي ًم ً٨ال٣ىٖ ٫لى
خض ؾىاء بن الُٟل ٌٗاوي يٟٗا لٛىٍا ؤٖم ًازغ في ظمُ٘ مهاعاجه الٟغُٖت ،وَظا ما ظٗل  Liberman.و Shankweler
-
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ً٣ىالن بن يٗا ٝال٣غاءة ال ٌٗغٞىن بك٩ل واضر ؤهه ًم ً٨ج ُُ٘٣ال٩لماث اإلا٣غوءة واإلا٨خىبت بلى ؤنىاث مىٟهلت ،
و َظا ما ًجٗل مً الهٗب ٖليهم حٗلم الخٗغٖ ٝلى ال٩لماث مً زال ٫اإلاسر ألابجضي و جغُ٦ب ؤنىاث الخغو،ٝؤو
ما ًضعي بدل الترمحز الهىحي لل٩لمت و ٌٗخ٣ض ؤن يٗ ٠الخ ُُ٘٣الهىحي مٓهغ مً مٓاَغ مك٩لت ؤٖم مً الترمحز
ًة
الهىحي جخجلى في ازتزان الظا٦غة عمىػا ُٖ٣مت ألنىاث الخغو ٝو ؤلٟاّ ال٩لماث ولظلٞ ٪ةن ال٩لماث جستزن صون
جغمحز الهىحي اإلاىاؾب لها ٞ .ةطا َلب مً الُٟل ؤن ٌؿخُٗض ال٩لمت اإلاىاؾبت مً الظا٦غة ،و ظض ؤهه لم ًدخٟٔ
بالضالالث اإلا٩اهُت لُخىنل بلى لَ ٟٔظٍ ال٩لمت.وَىاٖ ٥ضة ٞغيُاث خؿب الٗالم " " Velintinoج٣ى ٫ؤن ؾبب ٖؿغ
ال٣غاءة ً٨مً في الىْاثٚ ٠حر اللٛىٍت  ،بخضي َظٍ الٟغيُاث هي ٞغيُاث ال٣هىع الاهدباهي التي جيؿب الهٗىبت في
ال٣غاءة بلى عجؼ ٖام في التر٦حز و الاهدباٍ.والى٣ض اإلاىظه لهظٍ الٟغيُت ًخمشل في ؤن ألاَٟا ٫الظًً ٌٗاهىن مً َظٍ
العجؼ ًىاظهىن نٗىبت في ؤمىع ؤزغي ٚحر ال٣غاءة و ال ًمشلىن ؤولئ ٪الظًً جىدهغ مك٩لتهم في ال٣غاءة  ،وبهٟت
ٖامت جم جهيُ ٠هٓغٍاث ٖؿغ ال٣غاءة بلى مداوع عثِؿت:
ًة
اإلادىع ألاوًٌ :خمشل في الايُغاباث ألاصاثُت طاث ألانل الىُْٟي بط ٚالبا ما ًٟؿغ الايُغاب  ،بايُغاب الجاهبُت و
نٗىباث صمج الهىعة الجؿضًت  ،و الخىُٓم الؼماوي و اإلا٩اوي  ،و جإزغ ؤو ايُغاب اللٛت و عجؼ ؤلاصعا ٥الؿمعي و
البهغي.
اإلادىع الشاوي ً :خمشل في ألاؾباب الىعازُت ٞدؿب الٗالم " ٖ "Critchleyؿغ ال٣غاءة عاظ٘ بلى ؤنل ج٩ىٍجي و لِـ
للمدُِ ؤي صزل في ْهىع َ ،ظا ما بغًَ ٖلُه الٗالم "  Hallgrenبط وظض وؿبخه %89.7جسً٘ لؿىابٖ ٤اثلُت في
ُٖىت جخ٩ىن مً 160مٗؿىع ال٣غاءة ٦،ما ؤن صعاؾت ْهىع َظا الايُغاب ٖىض الخىاثم وظضث في صعاؾت مسخُت
 1969ؤظغٍذ ٖلى 18ػوظا مً الخىاثم الخ٣ُ٣ت  ،ؤن وؿبت ْهىع الايُغاب لضحهم هي.%100
بٟغوؿا ؾىت
اإلادىع الشالض٣ٞ:ض ؤُٖى ؤصخابه ألاولُت لؤلؾباب الٗهبُت ٟٞي صعاؾاث "  "DEBRYو "  " Willemsوظض ؤن ٖؿغ
ًة
ال٣غاءة ٧ان مىظىصا ٖىض ؤَٟا ٫مهابحن بعجؼ خغ٧ي طي ؤنل ٖهبي مصخىب بسهاثو ٚحر ٖاصًت للخٟٔ
الضماغي ال٨هغباجي.
اإلادىع الغاب٘:ومىيىٖه ألاؾباب الىظضاهُت ٣ٞض بحن مٗٓم الباخشحن وظىص ايُغاباث وظضاهُت و ؾلىُ٦ت ٖىض
الُٟل اإلاهاب بٗؿغ ال٣غاءة ٞدؿب "َٟ " DEBRAYالن مً زالزت ًبضون اإلا٣اومت  ،الٗى ٠الاهُىاء خى ٫الظاث ،
الخبىٚ ٫حر ؤلاعاصي و ايُغاباث الىىم و ٢ض ازخلُٞ ٠ما بطا ٧اهذ َظٍ الايُغاباث هدُجت لٗؿغ ال٣غاءة ؤم ؤٖغاى
عثِؿُت له .و مً اإلادخمل ؤن ج٩ىن َظٍ الايُغاباث عص الٟٗل إلاك٩ل ؤٖم.
اإلادىع الخامـ :وَى الؿبب الاظخماعي الش٣افي ٞ ،بدؿب  Establetو  Brandlotايُغاب ٖؿغ ال٣غاءة لِـ له
وظىص  ،ول ً٨ألامغ ًخٗل ٤بٗضم ج ٠ُ٨ز٣افي ألَٟا ٫الُب٣اث اإلادغومت التي لم ًغ ١مؿخىاَا اللٛىي بلى اإلاؿخىي
اإلاُلىب الظي جخمخ٘ به الُب٣اث طاث اإلاؿخىي الا٢خهاصي والاظخماعي الٗالي.
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ًة
اإلادىع الؿاصؽ  :وهي الؿبب البُضاٚىجي  ،بط ؤن ٖؿغ ال٣غاءة ٢ض ً٩ىن عاظٗا بلى هٓام جغبىي ٞاقل و ٚحر م٠ُ٨
م٘ ٢ضعاث الُٟل  ،و ال ٌؿخجُب إلاؿخىاٍ اإلاٗغفي.
وٍم ً٨ج٣ؿُم ؤؾبابها في مجمل ؤؾباب ايُغاباث اللٛت ٖىض الُٟل ٖلى ازخال ٝؤهىاٖها بلى:
-1ألاؾباب الىُْفُت ؤو الىفؿُت :وهي ؤؾباب مغجبُت بإؾالُب الخيكئت ألاؾغٍت واإلاضعؾُت وزانت ما اعجبِ منها
بالٗ٣اب بإق٩اله اإلاٗىىٍت والجؿضًت ،مما ًاصي بلى ْهىع الخإجإة ؤو الؿغٖت الؼاثضة في ال٨الم ؤو الخلٗشم.
-2ألاؾباب الٗهبُت:وٍ٣هض بظل ٪جل ٪ألاؾباب اإلاغجبُت بالجهاػ الٗهبي اإلاغ٦ؼي ،وما ًهِب طل ٪الجهاػ مً جل٠
ؤو بنابت ٢بل ؤو بٗض ؤو ؤزىاء الىالصة ٞ ،الجهاػ الٗهبي مؿاو ًٖ ٫الىُ ٤واللٛت ،وجٓهغ الايُغاباث بك٩ل واضر
لضي اإلاهابحن بالكلل الضماغي .ومما ًضٖ ٫لى آزاع ألاؾباب الٗهبُت مك٩لت ٣ٞضان الىُ )Aphasia( ٤ؤو نٗىبت
ال٣غاءة (  ،)dyslexiaؤو ال٨خابت (  ) Dysgraphiaونٗىبت ٞهم ال٩لماث ؤو الجمل( )Agnosiaونٗىبت جغُ٦ب الجمل مً
خُض ٢ىاٖض اللٛت ومٗىاَا ( .) language Deficitو٦ظل ٪الخاالث الٟغصًت بلى ق٩ل مً ؤق٩ا ٫الايُغاباث اللٛىٍت
مشل الكٟت الكغماء ( ) Cleft Lipوؾ ٠٣الخل ٤اإلاك٣ى ) Cleft Plateً( ١خُض ًىاظه ناخبها مك٩لت في هُ ٤بٌٗ
الخغو ٝمشل ( ط،٫،ث،ٍ،ص،ب )ٝ،ؤو في خالت ايُغاب خغ٦ت اللؿان وهي مك٩لت في هُ ٤الخغو ٝمشل ( ث،
ط،ٍ،ع) وخالت ايُغاب جىاؾ ٤ألاؾىان مك٩لت هُ ٤الخغو ( ٝػ ،ؽ ،ي،ٝ ،ط،ػ).
-3الايُغاباث اإلاغجبُت بةٖا٢اث ؤزغي:وٍ٣هض بظل ٪ؤن الايُغاباث جٓهغ بك٩ل ممحز لضي ألاٞغاص طوي ؤلاٖا٢اث
الؿمُٗت والٗ٣لُت والاهٟٗالُت ونٗىباث الخٗلم.
ألاؾباب الًٗىٍت وجخٗل :٤بؿالمت ألاظهؼة اإلاؿاولت ًٖ بنضاع ألانىاث وهُ٣ها مشل الخىجغة ومؼماع الخل ٤وال٨ٟحن
وألاه ٠والكٟخحن وألاؾىان واللؿان والتي حٗض قغَا عثِؿُا مً قغوٍ ؾالمت الٟغص مً ايُغاباث اللٛت ٖلى
ازخال ٝؤهىاٖها.
ماقغاث الٗؿغ اللغاجي:
جىظض ٖالماث وماقغاث حؿاٖض اإلاضعؽ ؤو ال٣اثم بالدصسُو للخٗغٖ ٝلى الخالمُظ الظًً ٌٗاهىن مً الٗؿغ ال٣غاجي
ؤو جدضًضَم،وَظٍ اإلااقغاث ؤو الٗالماث حؿاٖض  ِ٣ٞفي الخٗغٖ ٝلى َاالء الخالمُظ ،و٢ض وعص في ألاصب الؿُ٩ىلىجي
السام بالٗؿغ ال٣غاجي الٗضًض مً َظٍ اإلااقغاث لٗضص ٦بحر مً الباخشحن وال٨خاب.
-
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ًظ٦غ جىمؿىن وماعؾلىض ،1966بٌٗ اإلااقغاث التي جٓهغ ٖلى ألاَٟا ٫الظًً لضحهم ٖؿغ ٢غاجي ،ومً َظٍ
اإلااقغاث:
َ-1االء ألاَٟا ٫جدهُلهم في ال٣غاءة ؤ٢ل بهىعة ٦بحرة ٖما َى مخىُٞ ٘٢ما ًخٗل ٤بٗمغَم الٗ٣لي ،وؾىىاث
جىاظضَم باإلاضعؾت ،وٚالبا ؤ٢ل جدهُلهم في الخؿاب.
َ-2االء ألاَٟا ٫ال ًٓهغون ؤي صلُل ٖلى وظىص ؤي عجؼ مخٗل ٤بداؾتي الؿم٘ وؤلابهاع ؤو جل ٠اإلاش Brain damage
ؤو ؤي اهدغا ٝؤؾاسخي بالصسهُت.
ًٓ-3هغ َاالء ألاَٟا ٫نٗىبت ٦بحرة في جظ٦غ هماطط ال٩لمت ٧املت ،وَى ال ًخٗلمىن بؿهىلت مً زال ٫الُغٍ٣ت
البهغٍت لل٣غاءة،وٍمُلىن إلخضار هىٕ مً الايُغاباث ُٞما ًخٗل ٤بال٩لماث الهٛحرة والتي جدكابه في الك٩ل الٗام.
-4وَم ٢غاء يٗاُٞ ٝما ًخٗل ٤بجاهب ال٣غاءة الجهغٍت ،وؤؾاؾا ٞهم يٗا ٝمً هاخُت الهجاء ٖلى الغٚم مً ؤجهم
ٌؿخُُٗىن في بٌٗ ألاخُان الدؿمُ٘ ؤو بؾتراظإ ٢اثمت مدٟىْت مً ٧لماث الهجاء إلاضة مسخلٟت مً الى٢ذ.وَكحر
٧الٟي بلى الٗؿغ ال٣غاجي وماقغاجه ب٣ىله :الٗؿغ ال٣غاجي -بهٟت ٖامت -مغى خؼًٍ ألن ٖغيه ألاؾاؽ َى الٟكل
والطخُت ال ج٩ىن ٢اصعة ٖلى ؤن ج٣غؤ ،ؤو ج٨خب ،صون ؤن حٗ٨ـ الخغو ،ٝوالُٟل الظي لضًه َظا الايُغاب ال
ٌؿخُُ٘ ؤخُاها ؤن ًدب٘ الخٗلُماث البؿُُتٞ ،بٌٗ ألاَٟاً ٫يبػي ؤن ًىٓغو بلى ٖالماث في ؤًضحهم ختى ًخم٨ىىا مً
مٗغٞت الُمحن مً الِؿاع.
اإلاش واللغاءة:اإلاش ٌٗض ًٖىا مٗ٣ضا ال ًم ً٨جهىعٍ وجهىع ؤن مٗغٞت وُْٟخه في حٗلم ال٣غاءة والٗؿغ ال٣غاجي لِؿذ
جامت ختى آلان،ول ً٨بما ؤن ال٣غاءة حٗض واخضة مً ألاوكُت البكغٍت الغمؼٍت ،واإلاخجضصة والهٗبتٞ ،ةهه مً اإلاىُ٣ي
الاٞتراى بإن ال٣غاءة جخُلب مش ٌٗمل صازل خضوص َبُُٗت ،وان ؤلاهدغاٞاث ًٖ َظٍ الخضوص عبما حؿبب مك٨الث
في ال٣غاءة ،وؤن الٗ٣ل البكغي الظي ًدخىي بالًحن السالًا الخُت اإلاخضازلت بهىعة مٗ٣ضة والتي ال ًم ً٨جهىعَا
ًى٣ؿم بلى ههٟحن ًغبُهم وؿُج ٖهبي ؤؾاسخي ٌؿمى ( الجؿم الشٟ٣ي  ،) Corpus Callosumوؤن صوع ٧ل مً ههٟي
اإلاش في الىُْٟت اإلاٗغُٞت لم ًدك٩ل بىيىح بٗض ،خُض ؤن َىال ٪مىُ٣خان صازل الىه ٠ألاٌؿغ مً اإلاش جسخهان
ؤؾاؾا بىْاث ٠اللٛت الىىُٖت ،وَىال ٪مىُ٣خان صازل الىه ٠ألاٌؿغ مً اإلاش جسخهان ؤؾاؾا بىْاث ٠اللٛت وَما
مىُ٣ت بغو٧ا  Brocar’s Areaوهي يغوعٍت لل٨الم ،ومىُ٣ت ٞغهُ.WernicK’s Area ٪ومً زال ٫صعاؾت بُىلىظُا اإلاش
ؤوضخذ الضعاؾاث الخضًشت ؤن الٗملُاث التي جدضر في اإلاش جازغ ٖلى اللٛت اإلا٨خىبت بهىعة مسخلٟت ٦ما في خاالث
ٖؿغ ال٣غاءة.

 -1سهاد أمحد حلقوم( ب س) "،تأثير برنامج عالجي في خفض االضطرابات اللغوية لدى طالب في الصف الثاني االبتدائي( دراسة

حالة)"،ص .23

 - 2أمحد عبد الكرمي محزة ("،)2008سيكولوجية عسر القراءة"،ط ،األردن،دار الثقافة للنشر والتوزيع،ص . 6- 5
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مفهىم الخدهُل الضعاس ي:
الخدهُل ٌٗ Acheivementجي ؤن ًد ٤٣الٟغص لىٟؿه في ظمُ٘ مغاخل خُاجه مىظ الُٟىلت وختى ؤوازغ الٗمغ ؤٖلى
مؿخىي مً الٗلم ؤو اإلاٗغٞت في ٧ل مغخلت ختى ٌؿخُُ٘ ؤلاهخ٣ا ٫بلى اإلاغخلت التي جليها والاؾخمغاع في الخهىٖ ٫لى
الٗلم واإلاٗغٞت ،ولظا ٞةن الخدهُل مغجبِ ٖاصة بالخٗلم والضعاؾت.
الخدهُل الضعاسخي مً ظملت اإلاٟاَُم التي لم حؿخ٣غ ٖلى مٟهىم مدضص واضرٞ ،إٚلب الخٗغٍٟاث مخضازلت ومسخلٟت،
ٞهىا ٥مً ً٣هغٍ ٖلى الٗمل اإلاضعسخي  ،ِ٣ٞوَىا ٥مً ًغي ؤهه ٧ل ما ًخدهل ٖلُه الٟغص مً مٗغٞت ؾىاء ٧ان طل٪
صازل اإلاضعؾت ؤو زاعظها ،واإلاىخى ألاوً ٫سهو الخدهُل اإلاضعسخي للٗملُت الخٗلُمُت اإلا٣هىصة واإلاىظهت مً َغٝ
اإلاضعؾت.
ؤما اإلاىخى الشاوي ًضمج ما ًدهله الٟغص مً اإلاضعؾت وما ًدهله مً مٗلىماث بُغٚ ١حر م٣هىصة وٚحر مىظهت ٖلى
ؤهه جدهُال.وعٚم ازخال ٝوظهاث الىٓغ وجًاعب اإلاٟاَُم ٞةن الاجٟا ١خىُ٢ ٫مت وٗٞالُت ما ًدهله الٟغص مً
اإلاٗاعٌٗ ٝخبر ظؼء مً شسهِخه الىامُت ،وٍغي عوبحر الٞىن ؤن الخدهُل اإلاضعسخي ٌٗجي ":اإلاٗغٞت التي ًدهل ٖليها
الُٟل مً زال ٫بغهامج مضعسخي ٢هض جُُٟ٨ه م٘ الىؾِ والٗمل اإلاضعسخي".
بن َظا اإلاٟهىم للخدهُل ً٣هغٍ ٖلى ما ًدهل ٖلُه اإلاخٗلم مً مٗلىماث و ٤ٞبغهامج مٗض حهض ٝبلى ظٗل اإلاخٗلم
ؤ٦ثر جُٟ٨ا م٘ الىؾِ الظي ًيخمي بلُه باإلياٞت بلى بٖضاصٍ للخ ٠ُ٨م٘ الىؾِ اإلاضعسخي بهٟت ٖامت ،واإلاد ٪للخ٨م
ٖلى اإلاؿخىي الظي ونل بلُه اإلاخٗلم ًخمشل في البرهامج ،ؤما ظابلًٞ Ghablin :حري ؤن الخدهُل َ":ى مؿخىي مدضص
مً ألاصاء ؤو الٟ٨اءة في الٗمل الضعاسخي ٦ما ًُ٣م مً ٢بل اإلاٗلمحن ؤو ًٖ َغٍ ٤الازخباعاث اإلا٣ىىت ؤو ٧ليهما".
وٍالخٔ ؤن َظا اإلاٟهىم ٢غٍب مً مٟهىم "الفىن" ٚ Lafanحر ؤن ألاو ٫ؤي الٞىن ًغبِ اإلاؿخىي باإلاىهج ٦مد ٪ؤما
الشاوي ٞحربِ ألاصاء بالٟ٨اءة.
 -1عمر عبد الرحيم نصر اهلل ( "،)2004تدني مستوى التحصيل واإلنجاز المدرسي أسبابو وعالجو "(،ط ) ،األردن،دار وائل للنشر

والتوزيع،ص . 4
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ؤما باعاَُم ٖبض اإلادؿً الىىاوي ٞحري ؤن الخدهُل الضعاسخي َى ٧ ":ل ؤصاء ً٣ىم به الُالب في اإلاىيىٖاث اإلاضعؾُت
اإلاسخلٟت والظي ًم ً٨بزًاٖه للُ٣اؽ ًٖ َغٍ ٤صعظاث بزخباع ؤو ج٣ضًغاث اإلاضعؾحن ؤو ٧ليهما".
ومؿخىي الخدهُل  Level acheivementه٣هض به الٗالمت التي ًدهل ٖليها الُالب(الٟغص) في ؤي بمخدان مضعسخي في
ماصة مُٗىت ٢ض حٗلمها م٘ اإلاٗلم مً ٢بل ،لظا ٞةن الخدهُل اإلاضعسخي ؤو ألا٧اصًمي ٣ً academic acheivementهض به
طل ٪الىىٕ مً الخدهُل الظي ًخٗل ٤بضعاؾت ؤو حٗلم الٗلىم واإلاىاص الضعاؾُت اإلاسخلٟت ،والٗالمت التي ًدهل ٖليها
ٖباعة ًٖ جل ٪الضعظت التي خهل ٖليها الُالب في امخدان م٣جن ًخ٣ضم بلُه ٖىضما هُلب مىه طل ٪ؤو ً٩ىن خؿب
الخسُُِ والخهمُم اإلاؿب ،٤وؤٖلى ٖالمت ًد٣٣ها ؤو ًدهل ٖليها الُالب حٗخبر الغ٢م الُ٣اسخي الخدهُلي الظي
اؾخُإ ؤن ًهل بلُه وؤٖخمض ؤو جل ؤو عنض مً ٢بل اإلاٗلم زالٞ ٫ترة ػمىُت مُٗىت .وباالٖخماص ٖلى َظٍ الضعظاث
الخدهُلُت التي ًدهل ٖليها ٧ل َالب وؿخُُ٘ مٗغٞت وؿبت الخدهُل  Qotient acheivementوالتي ههل بليها مً
زاعط ٢ؿمت الٗمغ الخدهُلي ٖلى الٗمغ الؼمجي مًغوبا في مئت.
ٌٗغ ٝؾُض زحرهللا" في مالٟه (بدىر هفؿُت وجغبىٍت) مٟهىم الخدهُل الضعاسخي جدضًضا بظغاثُا خُض ًغي ان
الخدهُل" ٌٗجي الخدهُل الضعاسخي٦ ،ما ً٣اؽ باالزخباعاث الخدهُلُت اإلاٗمى ٫بها باإلاضاعؽ في امخداهاث قهاصة
اإلاغخلت ألاولى (اإلاغخلت الابخضاثُت) في جهاًت الٗام الضعاسخي ،وَى ما ٌٗبر ٖىه اإلاجمىٕ الٗام لضعظاث الخلمُظ في ظمُ٘
اإلاىاص الضعاؾُت ."..وٍالخٔ ؤن َظا اإلاٟهىم ًغبِ بحن الخدهُل والازخباعاث التي حؿخٗمل لُ٣اؽ اإلادهلت النهاثُت
إلاجمىٖت اإلاٗاع ٝواإلاهاعاث والتي جخمشل في اإلاجمىٕ الٗام لضعظاث الخلمُظ في جهاًت الؿىت الضعاؾُت. .ومً اإلا٣اًِـ
اإلاؿخٗملت لُ٣اؽ الٟغو ١الٟغصًت ،هجض الخدهُل الضعاسخي ":10وَى اإلاٗلىماث والسبراث الخٗلُمُت اإلاٟغوى ؤن
ًدهل ٖليها الخلمُظ في اإلاضعؾت".وحٗخبر اإلاغا٢بت اإلاؿخمغة والازخباعاث وؾُلت ُ٢اؽ الخدهُل خُض ًغمؼ بلُه بالىِ٣
والٗالماث وٍم ً٨مً زال ٫الىخاثج الخمُحز بحن اإلاخسلٟحن واإلاخ٣ضمحن صعاؾُاٌٗ .غ ٝظىص الخدهُل الضعاسخي
بإهه":بغاٖت في ألاصاء في مهاعة ؤو مجمىٖت مً اإلاهاعاث".ؤما حكابلً٣ٞ":ض ٖغٞه ٖلى ؤهه مؿخىي مدضص مً ؤلاهجاػ ؤو
الٟ٨اءة ؤو ألاصاء في الٗمل اإلاضعسخي ًجغي مً ٢بل اإلاٗلمحن ؤو بىاؾُت الازخباعاث اإلا٣ىىت"وَكحر ٞغط َه ُٖض ال٣اصع
َه ":بلى ؤن اإلاهُلر ٌؿخسضم لئلقاعة بلى ال٣ضعة ٖلى ؤصاء مخُلباث الىجاح اإلاضعسخي ،ؾىاءا في الخدهُل بمٗىاٍ
 -1الطاىر سعد اهلل ( "،) 99عالقة القدرة على التفكير اإلبتكاري بالتحصيل الدراسي الجزائر "،ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،ص
.47-46
 -2عمر عبد الرحيم نصر اهلل ( "،)2004تدني مستوى التحصيل واإلنجاز المدرسي أسبابو وعالجو "(،ط )،األدرن ،دار وائل للنشر
والتوزيع،ص . 5
 -3سيد خًن اهلل("،) 990بحوث نفسية وتربوية"(،ط )،مصر،دار النهضة العربية للنشر والتوزيع،ص .32
 -4عبد اجمليد النحكامي("،)20 0مسؤولية األسر في التحصيل الدراسي ألبنائها"،ادلغرب،ص .27
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الٗام ؤو الىىعي إلااصة صعاؾُت مُٗىت. ".وه٣هض بالخدهُل الضعاسخي ،صعظت الىجاح في ماصة ،وكاٍ ؤو مجمىٖت مً
ألاوكُت م٣اعهت باألَضا ٝاإلاىيىٖت ؤو اإلادضصة ،إلاىاهج صعاؾُت مسخلٟت.
مىهجُت الضعاؾت:
الُغٍلت والاظغاءاث:
-1خضوص الضعاؾت :حٗغف َظٍ الضعاؾت بدضوصَا :
اإلاىيىُٖت :ؤظغٍذ الضعاؾت ٖلى ٢ؿم الؿىت الشاهُت اإلا٩ىن مً 26جلمُظا،والبال ٜؤٖماعَم ما بحن 7و 8ؾىىاث.
اإلاياهُت:ؤظغٍذ الضعاؾت بمضعؾت ٖ٣اػ الابخضاثُت بمضًىت ؾُ.٤
.2013
 2012بلى ماعؽ
الؼمىُت :صامذ الضعاؾت مً ؤ٦خىبغ
مىهج الضعاؾت:
اؾخسضمذ اإلاىهج الىنفي الظي ٌٗالج َبُٗت اإلاىيىٕ وَى البدض في ٖال٢ت ظىصة الخُاة بالخدهُل الضعاسخي،
خُض حٗالج البدىر الىنُٟت مىيىٖا ؤو ْاَغة مُٗىت ًٖ َغٍ ٤ون ٠الٗال٢اث اإلاىظىصة بحن مخٛحر ؤو آزغ ؤو بحن
مجمىٖت مً اإلاخٛحراث.
ُٖىت الضعاؾت٢:امذ الباخشت بخُبُ ٤بزخباع عؾم الغظل ٖلى ُٖىت مً جالمُظ ٢ؿم الؿىت الشاهُت ابخضاجي و٧اهذ
الُٗىت مىػٖت ٧الخالي:
الجضوٌ عكم ( :)01جىػَ٘ الُٗىت خؿب الجيـ.
ط
ب

اليؿبت اإلائىٍت
%50
%50

الٗضص
13
13

مً زال ٫الجضو ٫هالخٔ الخىػَ٘ اإلادؿاوي بحن الظ٧ىع وؤلاهار.

 -2يونسي تونسية (  "،)20 2-20تقدير الذات وعالقتو بالتحصيل الدراسي لدى المراىقين المبصرين والمراىقين
المكفوفين"،ميكرة

مقدمة لنيل شهادة ادلاجستًن،جامعة اجلزائر،ص .101

- Jean Lecrec(1996).En éducation; la nécessité d’une autre gestion: la qualité totale des

2

processus pour l’amélioration des résultats. Québec. Presse de l’université de Québec.p136.
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الجضوٌ عكم ( :)02جىػَ٘ ؤفغاص الُٗىت خؿب جاعٍش الاػصًاص
ط
ب

2002
02
0

اليؿبت
%7،69
0

2003
01
0

2004
01
0

اليؿبت
%3.84

2005
09
10

اليؿبت
%3.84

اليؿبت
%34،62
%38،46

2006
03
0

اليؿبت
%11،53
0

 2005بيؿبت،%62،34باليؿبت لئلهار و%64،38
مً زال ٫الجضو ٫هالخٔ ؤن ؤٖلى وؿبت ٧اهذ للمؼصاصًً في ؾىت
2002
 2006باليؿبت لئلهار ،ِ٣ٞووؿبت 96،7للمىلىصًً في ؾىت
باليؿبت للظ٧ىع،جليها وؿبت 53،11للمىلىصًً في ؾىت
باليؿبت لظ٧ىع  ،ِ٣ٞووؿبت  %84،3باليؿبت للمىلىصًً في ؾىت 2003و.2004وٍالخٔ مً الجضو ٫ؤن ال٣ؿم
 ،2006ؤما ٚحر اإلاىلىصًً في َاجحن
 2005وبٌٗ اإلاىلىصًً في ؾىت
مسهو لخالمُظ الؿىت الشاهُت اإلاىلىصون في ؾىت
الؿيخحن َم مً اإلا٨غعًٍ والظًً ٌٗاهىن نٗىباث خاصة في ال٣غاءة.
ٖالكت اللضعاث الٗللُت بالخدهُل الضعاس ي :
الازخباعاإلاؿخسضم :عؾم الغظل:
 1926جدذ ٖىىان ازخباع عؾم الغظل لجىصاهف
هبظة ًٖ ازخباع عؾم الغظل :وْهغث ؤو ٫نىعة لهظا الازخباع ؾىت
خُض جًمىذ َظٍ الهىعة 51مٟغصة ًٖ ؤظؼاء الجؿم وؤما٦نها والخىاؾب بُنها والض٢ت في الخٗبحر ٖنها و٢ض جم ج٣ىحن
َٟ 4000ل ؤمغٍ٩ي ،جم خؿاب زباث َظٍ الهىعة بةٖاصة جُبُ٣ها ٖلىَٟ 194ال بٗض مغوع ًىم واخض
َظٍ الهىعة ٖلى
 1963ازخباع عؾم الصسو لجىصاهف –
 0.94وجم الخد ٤٣مً نض٢ه بٗضة َغْ .١هغ في ؾىت
خُض بل ٜمٗامل الشباث
َاعَـ خُض ؤزظ َاعَـ ب٨ٟغة ظىصاه ٠في عؾم الغظل وؤيا 22ٝمٟغصة للهىعة ألاولى لخهبذ مٟغصاث اإلاُ٣اؽ
اإلاٗض 73٫مٟغصة جبحن ؤجها جمحز بحن ألاَٟا ٫بدؿب ؤٖماعَم الؼمىُت ٦ما ؤياَ ٝاعَـ بلى عؾم الغظل عؾم اإلاغؤة
وعؾم الظاث لخىٞحر نىعة مخ٩اٞئت لالزخباع ،وجىٞحر مُ٣اؽ ُٟ٦ي  Quality Scaleلُ٣اؽ مٟهىم الظاث ٖىض ألاَٟا.٫
ظضوٌ عكمً 03ىضر الفغوق بحن الظهىع وؤلاهار مً خُض اللضعاث الٗللُت:
ط
ب

الٗضص
13
13

اإلاخىؾِ الخؿابي
38.38
33.92

ؤلاهدغاف اإلاُٗاعي
7.26
7.06

ث
1.58

صعظت الخغٍت
24

مؿخىي الضاللت
0.12

مً زال ٫الىخاثج هجض بإن لِـ َىاٞ ٥غ ١صا ٫بخهاثُا بحن الظ٧ىع وؤلاهار في ما ًسو صعظاث الظ٧اء ٖلى ازخباع
عؾم الغظل ،م٘ وظىص ٞغ ١في اإلاخىؾُاث الخؿابُت لهالر الظ٧ىع.

 -1أكادميية علم النفس"،اختبار رسم الرجل" ،مت اسرتجاعو من ادلوقع اإللكرتوين ،يوم :20 3- 2.0
http://www.acofps.com/vb/showthread.php?t=21771

226

الٗضصًً  : 18 -17ماعؽ – 2016

مغهؼ ظُل البدض الٗلمي
ظضوٌ عكمً 04ىضر الفغوق في الظواء خؿب الؿً:

صازل اإلاجمىٖاث
بحن اإلاجمىٖاث
اإلاجمىٕ

مجمىٕ اإلاغبٗاث

صعظت الخغٍت

مخىؾِ اإلاغبٗاث

ف

386.024
975.361
1361.385

2
23
25

193.012
42.40

4.55

مؿخىي
الضاللت
0.022

اإلاىاككت:
مً زال ٫الىخاثج اإلادهل ٖليها هجض ؤن َىاٞ ٥غ ١صا ٫بخهاثُا بحن الخالمُظ مً خُض الظ٧اء ،لهالر الخالمُظ طوي
ؾً الشامىت،م٣اعهت بحن جالمُظ طوي ؾً الؿابٗت وألا٦بر مً ؾً الشامىت ،وبالٟٗل الخٓذ ؤن وؿبت ط٧اء جالمُظ ؾً
 ،2005خُض قهضث
الشامىت ٖالُت ظضا ،و٢ض ًغظ٘ طل ٪بلى الٓغو ٝالتي وكإ ٞيها َاالء الخالمُظ والتي حٗىص لؿىت
الجؼاثغ همىا مُغصا واَخماما زانا باإلاىالُض ،في خحن ًيخمي الخالمُظ اإلاٗؿىعًٍ بلى ؤؾغ ٣ٞحرة وولضوا في ؾىىاث
 2003خُض ٖاهذ ألاؾغ الجؼاثغٍت مً ال٣ٟغ والٓغو ٝالاظخماُٖت اإلاؼعٍت والتي لها ؤزغ ٖلى الخمل والىالصة.في
،2001
خحن ً ٘٣الخالمُظ طوي ؾً الؿابٗت بحن الٟئخحن وٍغظ٘ ه٣و ط٧ائهم للٗمغ الؼمجي وٖال٢خه بالٗمغ الٗ٣لي ٖىض
الُٟل.
ٖالكت اللضعاث الٗللُت بٗؿغ اللغاءة ٖىض جلمُظ الؿىت الشاهُت ابخضاجي:
ظضوٌ عكمً :5ىضر مٗامل اعجباٍ بحرؾىن بحن اللضعاث الٗللُت وٖؿغ اللغاءة ٖىض الخلمُظ:
ٖضص الخالمُظ
17

مؿخىي الضاللت
0.014

مٗامل اعجباٍ بحرؾىن
-0.41

الضاللت ؤلاخهاثُت
0.05

 .0.014وظض ؤهه ًىظض اعجباٍ
بخُبُ ٤مٗامل بحرؾىن -0.41الظي وظض ٖىض مؿخىي الضاللت 0.05بمؿخىي صاللت
ٖ٨سخي بحن ال٣ضعاث الٗ٣لُت ٖىض الخلمُظ وٖؿغ ال٣غاءة وَى ما ًخ ٤ٟوالضعاؾت التي ٢امذ بها تهاوي ٖخُ٣ت الهبخي
مً ظامٗت ؤم ال٣غي بم٨ت اإلا٨غمت،اؾتهضٞذ ْاَغة ٖؿغ ال٣غاءة لضي ألاَٟا ٫الىاَ٣حن باللٛت الٗغبُت ومضي جإزحر
هٓام ال٨خابت الظي جخمحز به اللٛت الٗغبُت ٖىض يبِ الك٩ل وٖضم يبِ الك٩ل في ؤٖغاى اإلاغى .و٦كٟذ هخاثج
صعاؾتها ٖلى ٖضم وظىص ٖال٢ت بحن ال٣ضعة ٖلى ال٣غاءة والظ٧اء ٖىض اإلاهابحن بٗؿغ ال٣غاءة٦.ما هجض ؤن وؿبت الظ٧اء
٧اهذ مغجٟٗت للخالمُظ طوي الشمان الؿىىاث م٘ طل٧ ٪اهذ وؿبت ٖؿغ ال٣غاءة ٖىضَم ؤ٦ثر وَظا ما ًشبذ صخت ال٣ى٫
بإهه ال جىظض ٖال٢ت بحن ٖؿغ ال٣غاءة وال٣ضعاث الٗ٣لُت ٖىض جلمُظ الؿىت الشاهُت ابخضاجي.
 "-1مظاىر عسر القراة الديسليكسيا في نظام الكتابة لدى
Learning Difficulties

األطفال"،صادرة عن :
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ٖالكت ٖؿغ اللغاءة بالخدهُل الضعاس ي ٖىض َفل الؿىت الشاهُت ببخضاجي:

مً زال ٫الىخاثج اإلادهل ٖليها هجض بإهه َىاٖ ٥ال٢ت بحن ٖؿغ ال٣غاءة والخدهُل الضعاسخي ،خُض ٧ان مٗامل
اعجباٍ بحرؾىن
.0.05
ٖ 0.50ىض مؿخىي الضاللت
ظضوٌ عكمً:6بحن ُٖىت الخالمُظ اإلاٗؿىعًٍ في اللغاءة
الٗضص
7
10

ب
ط

اليؿبت
%41.17
%58.82

مً زال ٫الجضو :٫هجض بإن ٖضص الظ٧ىع اإلاٗؿىعًٍ في ال٣غاءة ؤ٦بر مً ٖضص ؤلاهار اإلاٗؿىعاث في ال٣غاءة.
الجضوٌ عكمً :7ىضر ٖضص الخالمُظ اإلاٗؿىعًٍ في اللغاءة خؿب مخٛحر الجيـ والؿً
الؿً
ط
ط
ب
اإلاجمىٕ

8
الٗضص
5
2
7

اليؿبت
%29.71
%14.28
%41.17

7
الٗضص
0
4
4

اليؿبت
0
%28.57
%28.57

8+
الٗضص
5
1
6

اليؿبت
%29.41
%7.14
%35.29

 %41.17في خحن ٧اهذ اليؿب
مً زال ٫الجضو ٫هجض ؤن ٖضص ألاَٟا ٫اإلاٗؿىعًٍ ٧ان ٖىض طوي  8ؾىىاث بيؿبت
مدؿاوٍت ٖىض ألاَٟا ٫طوي 7ؾىىاث وألا٦ثر مً 8ؾىىاث.

ٖالكت ٖؿغ اللغاءة بالخدهُل الضعاس ي ٖىض الُفل:
 0.05هجض ؤهه جىظض ٖال٢ت
ٖ 0.024ىض مؿخىي الضاللت
 0.50بمؿخىي صاللت
بدؿاب مٗامل اعجباٍ بحرؾىن الظي وظض
بحن ٖؿغ ال٣غاءة والخدهُل الضعاسخي ٖىض َٟل الؿىت الشاهُت ،وٍغظ٘ طل ٪بلى ؤن ال٣غاءة ٖباعة ًٖ ٟ٦اءة ٖغيُت
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(ؤُ٣ٞت) جىظض ٖلى مؿخىي ٧ل اليكاَاث التي ً٣ىم بها الخلمُظ وجٓهغ الهٗىبت ؤ٦ثر في الازخباعاث لىظىص نٗىبت في
ال٨خابت واؾخظ٧اع ما خ ٟٔبالسهىم ٞخخضوى هخاثج الخلمُظ الضعاؾُت.بٗض جُبُ ٤البرهامج الظي ٢امذ به الباخشت
ابخ٨غ ث َغٍ٣ت جغ٦ؼ ٖلى ؾما٦ت الخغو ٝوجٟهُل ألاخغ ٝاإلادكابهت٢ ،امذ الباخشت باؾخسضام ج٣ىُت العجحن
و٦خابت الخغوٖ ٝلى الؿبىعة واللىخت بؿما٦ت م٘ الخٟغٍ ٤بحن ألاخغ ٝاإلادكابهت ول٣ض هجر خىالي %65مً الخالمُظ
بيؿبت %100في جسُي نٗىبت ال٣غاءة في خحن جسل ٠الباقي لٗضم اإلاضاومت ولهٗىبت الٟهم جغظ٘ الٖخ٣اص الباخشت في
 0.007بٗض جُبُ ٤البرهامج واعج ٟ٘جدهُل الخالمُظ اعجٟاٖا
 0.62بمؿخىي صاللت
جإزغ ٖ٣لي اعج ٟ٘مٗامل الاعجباٍ بلى
٦بحرا ،وَظا ما ًا٦ض ؤَمُت ال٣غاءة ٦يكاٍ ؤؾاسخي في حٗلم اليكاَاث ألازغي بىظه زام وفي الخدهُل الضعاسخي
بىظه ٖام٦.ما وظض بإهه ال ًىظض ٞغ ١صا ٫بخهاثُا بحن الخالمُظ مً خُض الؿً بخُبُ ٤ازخباع الخباًً ألاخاصي
والجضو ٫الخالي ًىضر طل:٪
ظضوٌ عكمً:08ىضر الفغوق مً خُض ٖؿغ اللغاءة خؿب الؿً

صازل اإلاجمىٖاث
بحن اإلاجمىٖاث
اإلاجمىٕ

مجمىٕ اإلاغبٗاث

صعظت الخغٍت

مخىؾِ اإلاغبٗاث

ف

3.613
94.857
98.47

2
14
16

1.807
6.77

0.26

مؿخىي
الضاللت
0.77

بخُبُ ٤مٗاصلت قُُٟه وظضث ٞغو ١بحن الخالمُظ خُض ٧ان ٖؿغ ال٣غاءة ٖىض الخالمُظ ألا٦بر مً 8ؾىىاث وطوي8
ؾىىاث ول ً٨بيؿبت ؤ٦بر ٖىض ألاَٟا ٫طوي 8ؾىىاث م٣اعهت باألَٟا ٫طوي 7ؾىىاث.وَظا ما ًا٦ض ؤهه ال ًىظض
ٖال٢ت بحن الظ٧اء وٖؿغ ال٣غاءة خُض وظض ؤن وؿبت الظ٧اء ٧اهذ مغجٟٗت ٖىض الخالمُظ طوي 8ؾىىاث م٣اعهت بٛحرَم ،
في الىخاثج اإلاظ٧ىعة ؤٖالٍ.
هُفُت مىاظهت اإلاٗلم إلاسخلف الايُغاباث التي جٓهغ ٖىض الُفل:
اؾتراجُجُاث لٗالط ٖؿغ اللغاءة ٖىض ألاَفاٌ:
ٌؿخسضم اإلاٗلم َغ٢ا مسخلٟت لٗالط ٖؿغ ال٣غاءة ٖىض جالمُظٍ ،وٖلُه ؤن ً٩ىن مخُٟىا إلاسخل ٠الهٗىباث وَغ١
بػالتها ٞل٩ل خالت ٞغصًتها وزهىنُتها.
حؿخسضم َغ٢ا مسخلٟت منها الخٗلم الٗالجي:
-1الخٗلم الٗالجيً:يبػي في الخٗلم الٗالجي ؤن جدضص ألاَضا ،ٝوجدضص ؤوؿب ألاوكُت الخٗلُمُت واإلاماعؾاث وألاٖما٫
اإلاىاؾبت لخل ٪اإلاغامي وألاَضا ،ٝوؤن ًخىاٞغ ٢ضع مىاؾب مً الضوا.٘ٞ
-2الخلمُظٖ:ىضما ًخٗثر الخلمُظ في نٗىبت ٞةن جُاع خُاجه ًخإزغ بال٩املٖ ،ىضَا ال ًيبػي ؤن هىٓغ بلى جل ٪اإلاؿإلت ٖلى
ؤجها مجغص نٗىبت ٢غاءة ،بط ًخٗثر جُاع همىٍ ،وٍجب مغاٖاة ما ًلي:
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:1-2الخفغٍض:Indvidulisation:في ٖالط الخٗلم ؤبغػ مخُلباجه.طل ٪ؤن الخلمُظ الظي ٌٗاوي مً نٗىبت حٗلم بهما ٌٗاوي
منها هدُجت ٖىامل ٞغصًت٢ ،ض جدكابه بٌٗ الٗىامل وَكترٞ ٥يها بٌٗ مً ٌٗاهىن نٗىباث حٗلم مُٗىت ،ول ً٨ألامغ
في النهاًت ٞغصي ختى لى وظض ٢ضع مً الدكابه.
للخلمُظ ناخب الهٗىبت الخ ٤في ؤن ٌٗبر ًٖ نٗىبخه وٍ٩ىن له عؤي في حصسُهها وج٣ىٍمها وويٗها ،وؤن ٌكاع ٥في
وي٘ السُت الٗالظُت.
ًيبػي الخدغع مً آلازاع الاهٟٗالُت التي ج٩ىهذ وجغا٦مذ خى ٫مىُ٣ت الهٗىبت ؤو مجالها ٖىض اإلاخٗلم ،بدُض ًمً٨
للمخٗلم اإلاكاع٦ت في ؤوكُت الخٗلم الٗالجي مً ٚحر ٢ىي م٨بلت لخغ٦خه.م٘ َظا الخدغع ًبضؤ بىاء الش٣ت بالظاث
وبال٣ضعة ٖلى ججاوػ الهٗىبت ُٞبضؤ الاهخ٣ا ٫مً صاُٗٞت ؾلبُت مُٗلت بلى صاُٗٞت،بلى صاُٗٞت مىظبت وكُت .
-3اإلادخىي:ل٩ل حٗلم مضعسخي مدخىي ؤو مًمىنٞ ،ةهه مً الًغوعي لىجاح َظا الخٗلم وهجاح ٖالط نٗىباجه ؤن
ج٩ىن البيُت اإلاٗغُٞت ،إلاجا ٫الخٗلم واضخت مً خُض م٩ىهاتها ؤلاوؿاهُت وٖال٢اث َظٍ اإلا٩ىهاث ًبًٗها البٌٗ ،مما
ًترجب ٖلُه جدضًض ؤوؿب ألاؾالُب وألاوكُت ال٦دؿابها والخم ً٨منها ،بدُض ٢ض ًخُلب الٗالط ،في هاخُت جغ٦حزا ٖلى
مجا ٫آزغ مخهل بمىيىٕ الٗالط ألانلي.
ومً اإلاهم ؤن ً٣ضم اإلادخىي في نىعة لها ظاطبُتها ُٞما ًخٗل ٤باإلاخٗلم ناخب الهٗىبتٞ ،هى بداظت بلى حكىٍ ٤اإلااصة
ختى ًهل بلى الضعظت اإلاىاؾبت مً الٗالط.
-4ألاوكُت:بطا ٧اهذ نٗىبت الخٗلم جدبضي في ؾلى ،٥في ؤٖغاىٞ ،ةن ٖالظها ًبضؤ بإن ًدؿً ونَ ٠ظا الؿلى،٥
وَظٍ ألاٖغاى هغجب ؤ٦ثر ؤ٢ؿامه حٗغيا للهٗىبت ،ختى ًم ً٨ؤن هبضؤ في حٗضًل ما ًجب ٖالظه لىيخ٣ل بلى ما بٗضٍ
مما ٢ض ًترجب ٖلُه وَؿاٖضها في َظا ٞهمىا للبىاء اإلاٗغفي إلادخىي ماصة الخٗلم وما وؿبُت ٖلُه مً زُىاث ظؼثُت،
حٗؼػ حٗؼٍؼا مىاؾبا ،م٘ ج٣ىٍم الخٗضًل بالخ٨غاع زالٞ ٫ترة الخضعٍب الٗالجي وؤلاٞاصة مً هخاثجه.
ألاصواث الخانت بٗالط ٖؿغ اللغاءة:بؾتراجُجُت صًٟحز:التي ج٣ىم ٖلى الخماعًٍ الخالُت:
-1جماعًٍ التر٦حز لضًٟؼ وجخًمً:
ؤ :جماعًٍ الاؾترزاء.
ب:جمغًٍ الخىظُه الظَجي.
ط :جمغًٍ اإلاىاػهت ل٨غاث ال٩ىف.
ص:جمغًٍ جىُٓم ماقغ الُا٢ت.
 أمحد عبد الكرمي محزة("،)2008سيكولوجية عسر القراءة"،ط ،األردن ،دار الثقافة للنشر والتوزيع،ص ص .88-87 -2أمحد عبد الكرمي محزة(،)2008نفس المرجع ،ص ص .89-88
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/2جماعًٍ بج٣ان الغمىػ ووجًمً:

ؤ :بج٣ان الخغو ٝألابجضًت بإق٩ا ٫الخغو ٝمٟغصة وخؿب مىا٣ٞها في ال٩لمت وؤؾمائها وؤنىاتها.
ب:بج٣ان الدؿلؿل ألابجضي وحٗخمض مٟهىم (٢بل وبٗض وبحن) مً مىا ٘٢الخغو ٝفي َظا الدؿلؿل.
ط :بج٣ان الخغ٧اث الشالر واإلاض والشالر م٘ الخغو ٝبالخٗغٖ ٝليها وهُ٣ها بإنىاتها الصخُدت.
ص:بج٣ان ٖالماث الترُ٢م بإق٩الها وؤؾمائها واؾخسضاماتها ألاؾاؾُت.
ٌ :حٗخمض مهاعة اؾخسضام الدؿلؿل ألابجضي للبدض في ال٣امىؽ.
زاهُا :ألاصواث السانت باإلاىاص اإلاؿخسضمت للخضعٍب ٖلى مهاعاث صًٟؼ لل٣غاءة:
-1حٗلُماث السُىاث ؤلاظغاثُت.
٧-2ىعاث الِ٨ل للمىاػهت.
٦-3ك ٠ماقغ الُا٢ت.
-4بُا٢ت الخغو.ٝ
-5قغٍِ الخغو ٝألابجضًت.
ٖ-6لب الهلها ٫وٖلب الىع ١اإلا٣ىي وؾ٩ا٦حن البالؾدُ ٪و٦ك ٠ألاق٩ا ٫الهىضؾُت.
-7بُا٢اث الخغ٧اث واإلاض بإق٩اله الشالزت م٘ ٧ل خغ. ٝ
-8بُا٢اث ٖالماث الترُ٢م.
٢-9امىؽ ٖغبي.
ؤَمُت الخضزل الٗالجي في خاالث الٗؿغ اللغاجي(:الضٌؿلُىؿُا):بن مجغص الخٗغٖ ٝلى اإلاٗؿغًٍ ٢غاثُا ؤو
جدضًضَم مً زال ٫ؤلاظغاءاث الدصسُهُت ال ٌٗجي قِئا ،ما لم ًدبٗه الٗالط اإلاىاؾب لخاالث الٗؿغ ال٣غاجي وٖملُت
الخضزل.الدصسُهُت ال ٌٗجي قِئا ما لم ًدبٗه الٗالط اإلاىاؾب لخاالث ٚحر الٗؿغ ال٣غاجي وٖملُت الخضزل والٗالط
حٗخبر مؿاولُت الجمُ٘ في اإلاجز ٫واإلاضعؾت.وجسخل ٠البرامج الٗالظُت مً خالت ألزغي وٍجم٘ ظمُٗا َض ٝؤؾاسخي
َ Ekwall:1966ا
ؤن َىا ٥زالزت ؤهىإ مً بغامج
واخض وَى بخغاػ الخ٣ضم اإلاخٗل ٤بالخلمُظ في ال٣غاءة.وٍىضر بً٩ىا٫
ال٣غاءة وهي:
 -1أمحد عبد الكرمي محزة(،)2008نفس المرجع ،ص .91-90
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-1البرامج الىماثُت( )Devlopement Programsوهي بغامج الخٗلُم التي جمذ في الٟانل الٗاصي والتي ًدبٗها اإلاٗلم إلاخابٗت
اخخُاظاث الخالمُظ الظًً ًخ٣ضمىن بمٗضً ٫خ ٤ٟم٘ ٢ضعاتهم.
-2البرامج الخصخُدُت )Corrective Programs(:وهي بغامج لخٗلُم ال٣غاءة ًٖ َغٍ ٤مضاعؽ الٟهل زاعط الٟهل
الضعاسخي لخٗلُم مهاعاث ال٣غاءة الىماثُت الىىُٖت للخالمُظ صون اإلاؿخىي في ال٣غاءة.
٦ما ًيبػي ػٍاصة الىعي بالضٌؿلُ٨ؿُا لضي آلاباء واإلاضعؾحن واإلاهىُحن وطل ٪مً زال:٫
-1اإلااجمغاث.
٣ٖ-2ض الل٣اءاث والضوعاث الخضعٍبُت.
-3الخٗلُم بالُٟضًى.
-4مً زال ٫وكغ ال٨خب اإلاخٗل٣ت بٗؿغ ال٣غاءة.بن َىاٖ ٥ضة َغ ١لٗالط الضٌؿلُ٨ؿُا ،ول ً٨ؤًٞل َغٍ٣ت للخٗامل
م٘ ٖؿغ ال٣غاءة َى الٗالط الٟغصي ،وطل ٪ل٩ي ًخىا ٤ٞم٘ الاخخُاظاث الىىُٖت لٗؿغ ال٣غاءة.
بغامج الىمبُىجغ وصوعَا في مٗالجت ٖؿغ اللغاءة الضٌؿلُىؿُا:
جم ً٨الٗلماء مً زال ٫بغهامج ٦مبُىجغ جٟاٖلي مً جدؿحن اإلاغخلت الٗمغٍت التي ٌؿخُُ٘ ٞيها الُٟل اإلاهاب بٗؿغ
ال٣غاءة جسُي ؤػمخه بك٩ل وؿبي ،و٢ض ؾاٖضث َظٍ البرامج وألالٗاب ألاَٟاٖ ٫لى الىُ ٤الصخُذ خُض ؤن ألاَٟا٫
اإلاهابحن بٗؿغ ال٣غاءة الظًً اؾخسضمىا البرهامج اإلاٗغو ٝباؾم(  .)fast Forwardإلاضة جؼٍض ًٖ 100ص٣ُ٢ت ًىمُا ٖلى
مضاع ؾخت ؤؾابُ٘٢،ض خ٣٣ىا ج٣ضما وؿبُا في ٖمغ ال٣غاءة السام بهم ،وَبُٗت ٖمل البرهامج حٗخمض ٖلى مؿاٖضة
ألاَٟاٖ ٫لى حٗلم الٟهل بحن ألانىاث ال٨الؾُُ٨ت وال٣ضعة الؼمىُت بحن ٧ل ٞىهُم وبالخالي له في ُٞما ًلٗب ألاَٟا٫
لٗبت ٧لماث بؿُُت.وَٗمل البرهامج ٖلى جإُ٦ض ألاقُاء التي ًجض ألاَٟا ٫اإلاهابىن بٗؿغ ال٣غاءة نٗىبت في جمُحزَا.
الاكتراخاث والخىنُاث:
مً زال ٫الخجغبت اإلاُضاهُت ،الخٓذ بَماُٖ ٫ىت َامت مً الخالمُظ الظًً ًخمخٗىن ب٣ضعاث ٖ٣لُت ٖالُت ً٣ٟضوجها
هدُجت مىاظهتهم لٗؿغ ال٣غاءة التي ال ًخٗغ ٝبليها اإلاٗلم بىظه زام والتي ًٓلم ٞيها الخلمُظ الظي ً٩ىن في ؤخُان
٦شحرة ًخمخ٘ بظ٧اء زاع ١للٗاصةُُٗٞ ،ض بظل ٪لؿىىاث الؿىت الشاهُت ،إلاجغص مىاظهخه لٗؿغ ال٣غاءة وٖضم ٢ضعة اإلاٗلم
ال٦دكا ٝطل ٪ؤو مٗالجخه وَىا ؤ٢ترح :
-1يغوعة ب٦ؿاب اإلاٗلمحن مهاعاث مٗالجت ٖؿغ ال٣غاءة ٖىض جالمُظَم بةجبإ بغامج جغبىٍت ًًٗها مسخهىن.
ٚ-2البا ما ٌٗاوي اإلاٗؿغ في ال٣غاءة مً نٗىباث في ال٨خابت م٘ صعظت ٦بحرة في الاؾخظ٧اع وال٣ضعة ٖلى ؤلاظابت الكٟىٍت
وخل الخماعًٍ واإلاؿاثل الغٍايُت طَىُا ،ول ً٨الامخداهاث ال٨خابُت حك٩ل لهم ٖاث٣ا في ؤلاظابت ،وَظا ٌؿخضعي بٖاصة
الىٓغ في هىٕ الامخداهاث التي ججغي لهم.
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-3جىُٖت ألاولُاء بًغوعة اإلاخابٗت الضوعٍت لصخت ؤبىائهم ،وججىُبهم الهضماث اإلاسخلٟت ومغا٢بت الىمى اللٛىي
وال٣ضعاث الٗ٣لُت ٖىض ؤَٟالهم في الؿىىاث ألاولى مً ؤٖماعَم ختى ًجىبىَم جًُِ٘ ؾىىاث مً خُاتهم والتي ًمً٨
ؤن حٗغيهم اليُغاباث هٟؿُت زُحرة٧ :اال٦خئاب والاهُىاثُت ،واخخ٣اع الظاث وٚحرَا.
ًجضع الظ٦غ بإن بٌٗ اإلاهابحن بٗؿغ ال٣غاءة ٢ ،ض جخٗضي وؿبت ط٧ائهم اإلاٗض ٫الُبُعي وٖاصة ما ً٩ىن لضحهم
ؤؾلىب مسخل ٠وزام في مىاظهت اإلاكا٧ل وخلها وٚالبا ما ًخمخٗىن ب٣ضعة زُالُت ٦بحرة ٢ض ظٗلذ مً بًٗهم ٖلماء
ومكاَحر ؤمشا ٫لُىهاعصو صٞيصخي،ؤلبرث ؤًيكخحن ،ؤل٨ؿىضع ٚغاَام با ،٫والذ صًؼوي وٚحرَم٦ ،ما ؤزبدذ صعاؾت
ؤمغٍُ٨ت خضًشت ؤظغٍذ في ظامٗت واقىًُ جغابِ اإلاىاَ ٤الغثِؿُت السانت باللٛت وٖمل الظا٦غة اإلاٗىُت بال٣غاءة
لضي ألاَٟا ٫اإلاهابحن بالضٌؿلُ٨ؿُا بك٩ل مسخلٖ ٠ىض ألاَٟا ٫طوي اإلاهاعاث الجُضة في ال٣غاءة،والخهجئت.
كاثمت اإلاغاظ٘:
باللٛت الٗغبُت:
"،)2008ؾُىىلىظُت ٖؿغ اللغاءة"،1ٍ،ألاعصن ،صاع الش٣اٞت لليكغ والخىػَ٘.
-1ؤخمض ٖبض ال٨غٍم خمؼة(
"،)2000الُفل ومكىالث اللغاءة"،)1ٍ(،مهغ،الضاع اإلاهغٍت اللبىاهُت.
ٞ-2هُم مهُٟى مدمض(
"،)1985ؤمغاى الىالم"،)4ٍ(،مهغ،م٨خبت مهغ.
-3مهُٟى ٞهمي(
"،)1999مباصت البدض الىفس ي والتربىي"،2ٍ،الجؼاثغ،صاع الٛغب لليكغ والخىػَ٘.
 -4مدمض مؼٍان(
"،)2010مؿاولُت ألاؾغ في الخدهُل الضعاس ي ألبىائها"،اإلاٛغب.
ٖ-5بض اإلاجُض الىد٩امي(
"،)1990بدىر هفؿُت وجغبىٍت"،)1ٍ(،مهغ،صاع النهًت الٗغبُت لليكغ والخىػَ٘.
-6ؾُض زحر هللا(
ٖ"،)1991الكت اللضعة ٖلى الخفىحر ؤلابخياعي بالخدهُل الضعاس ي الجؼاثغ "،صًىان اإلاُبىٖاث
-7الُاَغ ؾٗض هللا(
الجامُٗت.
ٖ"،)2008لم الىفـ التربىي"،)8ٍ(،ألاعصن،صاع اإلاؿحرة لليكغ والخىػَ٘ والُباٖت.
-8نالر مدمض ٖلي ؤبى ظاصو(
"،)2004جضوي مؿخىي الخدهُل وؤلاهجاػ اإلاضعس ي ؤؾبابه وٖالظه"،)1ٍ(،ألاصعن ،صاع
ٖ -9مغ ٖبض الغخُم ههغ هللا(
واثل لليكغ والخىػَ٘.
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اإلاجالث:

" -Academic Tutoringمٓاَغ ٖؿغ اللغاة الضٌؿلُىؿُا في هٓام الىخابت لضي ألاَفاٌ"،ناصعة ًٖ 10:
Center & Learning Difficulties
11-Jean Lecrec(1996).En éducation; la nécessité d’une autre gestion: la qualité totale des processus pour
l’amélioration des résultats. Québec. Presse de l’université de Québec.
12-Marc Delahaie(2009).L’evolution du langage de l’enfant – de la diffuculté au trouble.2 ed.edition Jeanne
Herr.France
13-Wendy Hall(2009) :Dyslexia in the Primary classroom.learningMatters LTD.Great Britain
الغؾاثل:
-14ؾهاص ؤخمض خل٣ىم( ب ؽ)"،جإزحر بغهامج ٖالجي في زفٌ الايُغاباث اللٛىٍت لضي َالب في الهف الشاوي
الابخضاجي( صعاؾت خالت)".
"،)2012جلضًغ الظاث وٖالكخه بالخدهُل الضعاس ي لضي اإلاغاَلحن اإلابهغًٍ واإلاغاَلحن
-2011
ً-15ىوسخي جىوؿُت(
اإلاىفىفحن"،مظ٦غة م٣ضمت لىُل قهاصة اإلااظؿخحر،ظامٗت الجؼاثغ.
مىاك٘ ألاهترهذ:
-"،)1434ايُغاب ٖؿغ اللغاءة (الضٌؿالهؿُا) ،وملاعباجه الٗالظُت في الىؾِ
 -16الجمعي بىلٗغاؽ(-04-06
الفغهىفىوي الٗغبي Disorder of dyslexia; its approaches' therapeutic "،ظامٗت جبؿت – الجؼاثغ:جم اؾترظاٖه ًىم
 2013مً اإلاى ٘٢ؤلال٨ترووي=http://www.allesan.org/default.aspx?tabId=ZiIsmM7+6sc :
-12.01
:2013
-12.01
-17ؤ٧اصًمُت ٖلم الىٟـ"،ازخباع عؾم الغظل" ،جم اؾترظاٖه مً اإلاى ٘٢ؤلال٨تروويً ،ىم
http://www.acofps.com/vb/showthread.php?t=21771
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اإلاؿخىي الترهُبي ٖىض طوي ؤلاٖاكت الؿمُٗت -صعاؾت مُضاهُت-
صٖ.ىٍلب فخُدت/ظامٗت مٗؿىغ،الجؼاثغ

ملخو:
البدض ٖباعة ًٖ صعاؾت مُضاهُت ّ
جىضر ؤزغ العجؼ الؿمعي ،و٣ٞضان خاؾت الؿم٘ في ا٦دؿاب اإلاهاعاث اللٛىٍت لضي
الخلمُظ اإلاٗا ١ؾمُٗا ويُٗ ٠الؿم٘٩ٞ ،اهذ صعاؾدىا مغ٦ؼة ٖلى ا٦دؿاب ال٣ىاٖض الىدىٍت وجغاُ٦ب اللٛت الٗغبُت.
اليلماث اإلافخاخُت:الايُغاباث اللٛىٍت -اإلاؿخىي الترُ٦بي-ؤلاٖا٢ت الؿمُٗت.
 -1بقيالُت الضعاؾت:
ٌٗاوي الخلمُظ اإلاٗا ١ؾمُٗا مً مك٩لت الؿم٘ التي حٗض اإلاىٟظ الغثِسخي للمٗلىماثٞ ،اإلصعا ٥الؿمعي ظاهب مهم في
الٗملُت الخٗلُمُت ،وبما ؤن ألاَٟا ٫اإلاٗا٢حن ؾمُٗا ًضع٧ىن مٗلىماتهم ًٖ َغٍ ٤خاؾت البهغ  ِ٣ٞصون ال٣ضعة ٖلى
ًة
اؾخسضام الىٓام الؿمعيٞ ،ةن اخخٟاْهم باإلاٗلىماث ً٩ىن لٟترة ٢هحرة .واؾدىاصا بلى ما جم الخىنل بلُه في صعاؾاث
ؾاب٣تٞ ،ةن مٗالجتهم للمٗلىماث ج٩ىن ؾُدُت ،وٍازغ َظا بالُب٘ ٖلى مؿخىي الخدهُل لضحهم.
ومما ج٣ضم ًم ً٨نُاٚت مك٩لت الضعاؾت في الدؿائالث آلاجُت:
 )1ما هي مسخل ٠الهٗىباث التي ٌٗاوي منها الخلمُظ اإلاٗا ١ؾمُٗا ٖلى اإلاؿخىي الترُ٦بي؟
َ )2ل ًازغ ٣ٞضان خاؾت الؿم٘ ٖلى الا٦دؿاب اللٛىي لضي الخلمُظ اإلاٗا ١ؾمُٗا؟
ًة
َ )3ل ًخم ً٨الخلمُظ اإلاٗا ١ؾمُٗا مً جغجِب الجملت الٗغبُت جغجِبا صخُدا ؟
-2مهُلخاث الضعاؾت:
اإلاؿخىي الترهُبي:حهخم اإلاؿخىي الترُ٦بي بالترُ٦ب الظي جخإل ٠مً زالله الجملت .طل ٪ؤن الترُ٦ب ّ
ٌٗغٖ ٝلى ؤهه "ٖىهغ اللٛت الظي
ًدضص ٢ىاٖض ججمُ٘ ال٩لماث في ظمل" .
٦ما ًسخو الترُ٦ب "بضعاؾت الٗال٢اث صازل هٓام الجملت ،وخغ٦ت الٗىانغ واوسجامها في ؾُاْ ١غٍ ٠وجالئمها في
هٓام جام مُٟض ،جخالقى ُٞه اإلاٗاوي وجدىاؾ ٤الضالالث ٖلى ؤؾاؽ الٗال٢اث التي جال ٠وخضة مخ٩املت لها بٞاصتها
اللٛىٍت والىدىٍت" .
 -أنس زلمد أمحد قاسم"،اللغة والتواصل لدى الطفل" ،مركز اإلسكندرية للكتاب ،القاىرة ،2005 ،ص .34

 - 2بلبشًن حلسن" ،التركيب وعالقتو بالنحو ،مجلة المصطلح"،جامعة أبو بكر بلقايد ،تلمسان ،ع  ،مارس  ،2002ص
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-ؤلاٖاكت الؿمُٗت:

ؤلاٖا٢ت الؿمُٗت هي جل ٪ؤلاٖا٢ت التي ّ
جمـ خاؾت الؿم٘ بدُض جهبذ مُٗلت ال جاصي وُْٟتها ٦ما ًجب ،لظلٞ ٪هي
" هىٕ مً ال٣ٟضان الؿمعي التي جهى ٠يمً بؿُِ ،مخىؾِ ،قضًض ؤو قضًض ظضا" .
ُٖ -3ىت الضعاؾت :
جخدضص الُٗىت في الخالمُظ اإلاٗا٢حن ؾمُٗا مً مضعؾت نٛاع الهم بب٩اعٍت والًت جبؿت،والجضو ٫آلاحي ًمشل ٖضص ؤٞغاص
الُٗىت اإلاسخاعة في ٧ل مغخلت حٗلُمُت:
الجيـ

اإلاغاخل الخٗلُمُت

الٗضص

الشالشت ابخضاجي
الغابٗت ابخضاجي
الخامؿت ابخضاجي
الغابٗت مخىؾِ
اإلاجمىٕ

 10ما بحن(10و 16ؾىت)
 9ما بحن(12و 16ؾىت)
12ما بحن(12و 18ؾىت)
 14ما بحن(16و 19ؾىت)
45

طهىع
10
5
7
8
30

بهار
0
4
5
6
15

 -4مىهج الضعاؾت:
بن َبُٗت الضعاؾت اإلاُضاهُت اؾخلؼمذ مىا بجبإ اإلاىهج الىنفي الخدلُلي و٦ظا ؤلاخهاجي ،بط ؾاٖضها َظان اإلاىهجان
ٖلى عنض الخاالث وون ٠الٓاَغة اإلاغاص صعاؾتها ،وظم٘ ؤونا ٝومٗلىماث ص٣ُ٢ت ٖنها ٦ما هي في الىا٦ ،٘٢ما ٢مىا
بجم٘ البُاهاث ٧اإلا٣ابلت والاؾخماعة واإلاالخٓت ،وازخباع ُٖىاث ممازلت إلاجخم٘ البدض ،وبخهاء الىخاثج التي جم
الخىنل بليها زم جدلُلها ومىا٢كتها.
 -5هخاثج الضعاؾت (اإلاىاككت والخدلُل):
الجضاو ٫آلاجُت جىضر هخاثج الازخباعاث التي جم جُبُ٣ها ٖلى الُٗىت ،خُض ٢مىا بدؿاب اليؿب اإلائىٍت لئلظاباث
الصخُدت و٦ظا ؤلاظاباث الساَئت للُٗىت اإلاضعوؾت وٍم ً٨جىيُذ طل ٪مً زال ٫اإلاشا ٫آلاحي:
ؤلاظاباث الصخُدت( 41:ج٨غاع).
اإلاجمىٕ.50:
اليؿبت اإلائىٍت

100 ×41
50

= %82

ووَ ٤ٞظٍ الُغٍ٣ت جم الخهىٖ ٫لى هخاثج الضعاؾت التي ؤجبٗىاَا باإلاىا٢كت والخدلُل.

 -إبراىيم عبد اهلل الزريقات "،اإلعاقة السمعية -مبادئ التأىيل السمعي و الكالمي و التربوي ،"-دار الفكر ،السويد ،ص . 08
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ؤوال :جفؿحر هخاثج اإلاؿخىي الشالض ابخضاجي:
-بصعان ؤو جمُحز الُٗىت بحن الاؾم ،الفٗل والخغف مً ٖضمه:

ؤلاظاباث الصخُدت ٧اهذ بيؿبت %52ؤما ؤلاظاباث الساَئت ٣ٞضعث بـ ،%48ؤي َىا ٥جٟاوث في مضي بصعا ٥وجمُحز
الخلمُظ اإلاٗا ١ؾمُٗا ألهىإ ال٩لمت ( الاؾم ،الٟٗل والخغ ،)ٝالاؾم هدى :مؿ٦ ،ً٨غسخي ،والٟٗل هدى :صزل -ؤ٧ل،
والخغ ٝهدى :في -بلى -ؤو...الض.
بصعان الُٗىت لترجِب الجمل مً ٖضمه:ؤلاظاباث الصخُدت جمشل وؿبت %54ألٞغاص الُٗىت خى ٫جغجِب الجمل ،وؤن %36جمشل وؿبت ؤلاظاباث الساَئت ،ؤما
ٞ %10خمشل امخىإ ؤٞغاص الُٗىت ًٖ ؤلاظابت ال بالصخُذ وال بالسُإ .ووؿخُُ٘ جٟؿحر َظٍ الىخاثج ب٣ىلىا ؤن الترجِب
الصخُذ للجملً ،خىٖ ٠٢لى مٗغٞت ما بطا ٧اهذ َظٍ ال٩لماث مإلىٞت لضي الخلمُظ اإلاٗا ١ؾمُٗا ؤم ال ،ؤي هي مً
البِئت التي ٌٗغٞها َظا الخلمُظ٦ ،ما ًخى ٠٢الترجِب الؿلُم للجملت ٖلى هىٕ َظٍ ال٩لماث ّ
ألن الخلمُظ اإلاٗا ١ؾمُٗا ال
ًضع ٥بال ال٩لماث اإلادؿىؾت َ ،ظا باإلياٞت بلى جٟغٍ٣ه ؤو جمُحزٍ بحن ؤهىإ ال٩لماث اإلا٩ىهت للجملت.
ٞمً زالَ ٫ظا الازخباع٢ ،امذ الُٗىت بخهيُ ٠ألاؾماء ،ألاٗٞا ٫والخغو ٝفي ظضو .٫وبٗضَا َلبىا منها جغجِب
ال٩لماث آلاجُت للخهىٖ ٫لى ظملت.
-

الًباب -الجباُٚ -٫ى.
السغٍ -٠في -هدًٞ -هل.
٢غؤث -الىو -ؾىضؽ.
الخلمُظة -ػَغة -عؾمذ -ظمُلت.
ال٣هت -اإلاٗلم٢ -غؤ.

ٞالخٓىا ازخالٞا في جغجِب َظٍ الجمل مً ٢بل ؤٞغاص الُٗىت  ،بط ًمحز بىاء الجملت لضي الخلمُظ اإلاٗا ١ؾمُٗا ،طل٪
الترجِب الٗكىاجي الظي جسلى ُٞه الجملت مً ؤصواث الغبِ ؤو خغو ٝالجغ و٦إجها ال جاصي وُْٟت في هٓغٍ .و٢ض ً٣ضم
ًة
ًة
الٟاٖل ٖلى الٟٗل ؤو اإلاٟٗى ٫به ،م٘ ّ
ؤن « ألاؾماء وألاٗٞا ٫والهٟاث وخغو ٝالجغ...الض ،جلٗب صوعا خاؾما في
ًة
نُاٚت ألاخ٩ام وال٣ىاٖض ّ
الىدىٍت في اللٛاث ٖمىما» .
ًة
ٞمٗٓم الجمل في الٗغبُت جخسظ ؤصواث زانت جلسو الٗال٢ت بحن ؤظؼائهاٞ ،غجبت ؤصواث الجمل ظمُٗا هي الهضاعة
هدى ؤصواث الاؾخٟهام والىٟي والىهي ،الضٖاء والىضاء٦ ،ما ؤن عجبت خغ ٝالجغ هي الخ٣ضم ٖلى اإلاجغوع ،وعجبت خغٝ
 -جون لوينز"،اللغة واللغويات" ،تر :زلمد العنايت ،دار جرير ،عمان،ط ،2009 ،ص . 24
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الُٗ ٠هي الخ٣ضم ٖلى اإلاُٗى ،ٝوَ٨ظا الخا ٫باليؿبت لخغو ٝاإلاٗاوي ألازغي٩ٞ ،ل ؤصاة في الٗغبُت جدخ ٟٔبغجبت
زانت ،ومً َىا ّ
حٗض الغجبت ٢غٍىت لُٟٓت حٗحن ٖلى جدضًض اإلاٗجى اإلا٣هىص باألصاة .
بصعان الُٗىت للجملت الفٗلُت البؿُُت مً ٖضمها:٢ضعث ؤلاظاباث الصخُدت بيؿبت ،%44ؤما ؤلاظاباث الساَئت ٣ٞضعث بـ ،%56ومً زالَ ٫ظٍ الىخاثج ًدبحن لىا ؤن َظٍ
الُٗىت ال جضع ٥الجملت الٟٗلُت البؿُُت بيؿبت ٦بحرة ،و٢ض ًغظ٘ طل ٪عبما بلى ٖضم جم٨نها مً الخمُحز بحن الاؾم
والٟٗل والخغ ٝؤو ٖضم مٗغٞتها بمٗاوي ال٩لماث التي جخ٩ىن منها الجمل الٟٗلُت ،بط َلبىا مً ؤٞغاص الُٗىت حُٗحن
الجملت الٟٗلُت في الازخباع آلاحي:
-

ؤقٗلذ البيذ ٖىص الش٣اب.
الٛغٞت مؼٍىت بهىع ظمُلت.
الكىاعٕ مٓلمت.
ؾُ٣ذ الشلىط.
قٗغث البيذ بالخٗب.
اهخهى الخلم الجمُل.

٩ٞاهذ بظاباتهم مخٟاوجت بحن الصخُدت والساَئت.
بصعان الُٗىت للجملت الاؾمُت البؿُُت مً ٖضمها:وؿبت ؤلاظاباث الصخُدت هي %90ؤما ؤلاظاباث الساَئت ٣ٞضعث بـ ،%10وَظا ٌٗجي ؤن بصعا ٥الُٗىت للجملت الاؾمُت
البؿُُت ٧ان بيؿبت ٦بحرة باإلا٣اعهت م٘ بصعا٦ها للجملت الٟٗلُت البؿُُت .وٍغظ٘ طل ٪عبما ألن الجملت الاؾمُت جخ٩ىن
مً ٧لمخحن (مبخضؤ وزبر) ٨ٖ، ِ٣ٞـ الجملت الٟٗلُت التي جدىىٕ ٞيها ال٩لماث مً اؾم وٗٞل وخغ ،ٝمما ظٗل
السلِ وا ٘٢في الخمُحز بحن الجملت الٟٗلُت والجملت الاؾمُت.
بط جًمً الازخباع الخمُحز بحن الجمل الاؾمُت والجمل الٟٗلُت بىي٘ زِ جدذ الجملت الٟٗلُت وزُحن جدذ الجملت
الاؾمُت.
زاهُا :جفؿحر هخاثج مؿخىي الغابٗت ابخضاجي:
بصعان الُٗىت لالؾم ،الفٗل والخغف مً ٖضمه: %07.5جمشل ؤلاظاباث الساَئت ،واهُال٢ا مً َظٍ الىخاثج ًدبحن لىا ؤن
 %92.5جمشل ؤلاظاباث الصخُدت ووؿبت
وؿبت
ؤٞغاص الُٗىت ًمحزون بحن ؤهىإ ال٩لمت :الاؾم ،الٟٗل والخغ٣ٞ ،ٝض جم الخُغ ١بليها في الؿىت اإلاايُت (في اإلاؿخىي
 -ينظر :كواليزار كاكل عزيز" ،القرينة في اللغة العربية" ،دار دجلة ،عمان ،ط ،2009 ،ص . 29
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الشالض ابخضاجي) ،واإلاالخٔ خى ٫ال٩لماث التي جًمنها الازخباع ؤجها ٧لماث مإلىٞت في الخ٣ُ٣ت لضي الخلمُظ اإلاٗا١
ؾمُٗا ،ألن ال٩لماث ٚحر اإلاإلىٞت ًهٗب ٖلُه الخٗغٖ ٝلى مٗاهيها والخمُحز بُنها.
 بصعان الُٗىت لترجِب الجملت مً ٖضمه:خؿب الىخاثج اإلاخدهل ٖليها ٞةن وؿبت ؤلاظاباث الساَئت ٢ضعث بـ %82.5وهي ؤ٦بر ب٨شحر مً وؿبت ؤلاظاباث
ًة
 ،%17.5واٖخماصا ٖلى َظٍ الىخاثج ًم ً٨ال٣ى ٫بإن ؤٚلبُت ؤٞغاص الُٗىت لم ًخم٨ىىا مً الترجِب
الصخُدت التي ٢ضعث بـ
الصخُذ للجمل التي جًمنها الازخباع ،وَظا عاظ٘ بُبُٗت الخا ٫و٦ما ؾب ٤الظ٦غ بلى ؤن الترجِب الؿلُم لٗىانغ
الجملت ًخىٖ ٠٢لى مضي بصعا ٥الخلمُظ اإلاٗا ١ؾمُٗا إلاٗاوي ال٩لماث التي جخ٩ىن منها الجملت وبلى ال٣اٖضة الىدىٍت
السانت بالجملت الٟٗلُت والجملت الاؾمُت ،التي جم٨ىه مً مٗغٞت ؤن الجملت الٟٗلُت جبضؤ بٟٗل ًدبٗه ٞاٖل زم
مٟٗى ٫به وؤن الجملت الاؾمُت جخ٩ىن مً ع٦ىحن ؤؾاؾُحن َما :اإلابخضؤ والسبرَ .ظا بلى ظاهب مٗغٞخه بإصواث الخماؾ٪
ّ
الىدىي وؤبغػَا الغبِ بإخغ ٝالُٗ ٠مً واو وٚحرَا بازخال ٝاإلاٗاوي والضالالث .
ومً َىا جدبحن لىا ؤَمُت ؤصواث الغبِٞ ،األصواث بهٟت ٖامت « ال جضٖ ٫لى مٗان معجمُتّ ،
ول٨نها جضٖ ٫لى مٗجى
ٍ
وُْٟي ٖام َى الخٗلُ ٤زم جسخو ٧ل َاثٟت منها جدذ َظا الٗىىان بىُْٟت زانت» .
٣ٞض ظاءث ؤلاظاباث مخٟاوجت بحن الصخُدت والساَئت ومً ؤلاظاباث الساَئت هجض ج٣ضًم الٟاٖل ٖلى الٟٗل هدى:
(ؾىضؽ ٢غؤث الىو) ؤو ج٣ضًم اإلاٟٗى ٫به ٖلى الٟٗل والٟاٖل هدى (الجبا ٫الًباب ُٚى) و(٢هت ٢غؤ اإلاٗلم)...الض.
ٞاألَٟا ٫الظًً ج٩ىن بناباتهم في الؿم٘ مخىؾُت ًسُئىن في وي٘ ال٩لماث في ظمل٦ ،ما ٌؿخسضم اإلاٗا٢ىن ؾمُٗا
ألاٗٞا ٫في ؤػمىت ٚحر صخُدت ،و٢ض ًدظٞىن خغ ٝالجغ والُٗ ،٠و٢ض ٌؿخسضمىن ؤبؿِ ال٩لماث في الىن ،٠ؤما
ًة
ألاَٟا ٫الهم ٞةن نٗىباتهم جؼصاص حُٗ٣ضا ،خُض ٌٗاهىن مً ظمُ٘ اإلاك٨الث الؿاب٣ت ،باإلياٞت بلى طلٞ ٪ةجهم
ٌٗاهىن مً نٗىبت في حٗلم مٗاوي ال٩لماث .
بصعان الُٗىت للجملت الفٗلُت البؿُُت مً ٖضمه:جىضر الىخاثج ؤن َىا ٥جٟاوجا يُٟٗا بحن وؿبت ؤلاظاباث الصخُدت التي ٢ضعث بـ %45ووؿبت ؤلاظاباث الساَئت التي
٢ضعث بـ %55م٘ ؤن اليؿبت ال٨بحرة ٧اهذ لئلظاباث الساَئت ،و٢ض ًغظ٘ طل ٪في ألاؾاؽ بلى ٖضم الخمُحز والخٟغٍ ٤بحن
الاؾم والٟٗل ،ألجهما مً م٣ىماث وؤؾـ بىاء الجملت الٟٗلُت طل ٪ؤن الٟٗل َى الظي ًخهضع الجملت الٟٗلُت ،وٍلُه
الٟاٖل وبٗض طلً ٪إحي اإلاٟٗى ٫به وَ٨ظا ،وال ً ٘٣الخ٣ضًم ؤو الخإزحر بال ألٚغاى بالُٚت م٣هىصة.
عمان ،ط ،2009 ،2ص .220
 -ينظر :إبراىيم زلمود خليل" ،في اللسانيات ونحو النّص" ،دار ادلسًنةّ ،

 - 2كوليزار كاكل عزيز" ،القرينة في اللغة العربية" ،ص . 23

 - 3ينظر كرميان بدير وأخرى "،تنمية المهارات اللغوية للطفل" ،عامل الكتب ،اإلسكندرية ،ط  ،2000 ،ص .2 9
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و٢ض ًغظ٘ طل ٪بلى اليؿُان الظي ًمحز الخلمُظ اإلاٗا ١ؾمُٗا ،ألن َظٍ ألامىع ٢ض جُغ ١بليها في الؿىت اإلاايُت ،و٢بل
ؤن ًخٗغٖ ٝلى مٗجى الجملت الٟٗلُت٢ ،ض حٗغٖ ٝلى ٖىانغَا في الضعؽ السام بإهىإ ال٩لمت :الاؾم ،الٟٗل
والخغ.ٝ
 بصعان الُٗىت للجملت الاؾمُت مً ٖضمه:جىضر الىخاثج ؤن ؤٚلب ؤٞغاص الُٗىت ال ًٟغ٢ىن بحن الجملت الٟٗلُت والجملت الاؾمُت ،وطل ٪واضر مً زال ٫الىخاثج
.%42.5
 %57.5في خحن ؤن وؿبت ؤلاظاباث الصخُدت ٢ضعث بـ
التي جٓهغ ؤن وؿبت ؤلاظاباث الساَئت ٢ضعث بـ
ظاءث َظٍ الىخاثج بٗض الازخباع الظي مً زالله َلب مً ؤٞغاص الُٗىت وي٘ زِ جدذ الجملت الٟٗلُت وزُحن جدذ
الجملت الاؾمُت ،و ًم ً٨جٟؿحر َظٍ الىخاثج بإن الخلمُظ اإلاٗا ١ؾمُٗا ٦ -ما ط٦غها ؾاب٣اً -دخاط بلى الخظ٦حر في ٧ل
مغة بما َى اإلا٣هىص بالٟٗل والاؾم والخغ ،ٝومٗغٞت مٗاوي ال٩لماث التي ًخٗامل مٗها،وٍخُلب طل ٪في ٧ل مغة عؾم
ؤو بخًاع نىعة جمشل ال٩لمت ؤو اؾخسضام لٛت ؤلاقاعة لخىيُذ طل.٪
زالشا :جفؿحر هخاثج مؿخىي الخامؿت ابخضاجي:
 بصعان الُٗىت وجمُحزَا بحن الاؾم ،الفٗل والخغف مً ٖضمه:بن الىخاثج جبحن ؤن وؿبت %88جمشل ؤلاظاباث الصخُدت وهي هدُجت جضٖ ٫لى ؤن وؿبت ٦بحرة مً ؤٞغاص الُٗىت جضع٥
الٟغ ١بحن ؤهىإ ال٩لمت :الاؾم ،الٟٗل والخغ ،ٝوجب٣ى وؿبتٞ %12هي جمشل ؤلاظاباث الساَئت ،وجغظ٘ َظٍ الىخاثج
بما بلى ْاَغة اليؿُان التي جمحز الخلمُظ اإلاٗا ١ؾمُٗا ؤو بلى صعظت ؾمٗه ؤو بلى ٖامل الؿً الظي ٢لىا بإهه ًلٗب صوعا
٦بحرا في الا٦دؿاب اللٛىي الجُض لضي الخلمُظ اإلاٗا ١ؾمُٗا.
 بصعان الُٗىت لؿالمت جغجِب الجملت مً ٖضمها:ًخطر لىا ؤن وؿبت ؤلاظاباث الصخُدت هي ،%44ؤما ؤلاظاباث الساَئت ٣ٞضعث بـ ،%56وبطا ؤعصها جٟؿحر َظٍ الىخاثج
ه٣ى ٫بإن طلً ٪غظ٘ بالضعظت ألاولى بلى ٖضم الخمُحز بحن مٗاوي ال٩لماث التي جخ٩ىن منها الجملٞ ،هي بما ٧لماث مجغصة
ؤو مدؿىؾتَ ،ظا بلى ظاهب ألاؾماء وألاٗٞا ٫التي جخ٩ىن منها َظٍ الجمل ٣ٞض ج٩ىن مإلىٞت ومخضاولت ،و٢ض ال ج٩ىن
٦ظلٞ ٪مشال ٧ان جغجِب بخضي الجمل ٧اآلحي:
-

ًٖ الهضً ٤نضً٣ه بدض( .بيؿبت ٦بحرة).
بدض الهضً ًٖ ٤نضً٣ه( .بيؿبت ٢لُلت ظضا).
الهضً ٤نضً٣ه بدض ًٖ( .بيؿبت ٦بحرة).
الهضً ًٖ ٤نضً٣ه بدض( .بيؿبت ٦بحرة).
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 بصعان الُٗىت الفغق بحن الجملت الفٗلُت والجملت الاؾمُت البؿُُت مً ٖضمه:مً زال ٫الىخاثج ًخطر لىا ؤن وؿبت ؤلاظاباث الصخُدت هي ،%96ؤما وؿبت ؤلاظاباث الساَئت ٞهي ،%4وَظا ٌٗجي
ؤن ؤٚلبُت ؤٞغاص الُٗىت ًضع٧ىن الٟغ ١بحن الجملت الاؾمُت والجملت الٟٗلُت ،و ٢ض ظاءث َظٍ الىخاثج بىاء عبما ٖلى
الىخاثج التي خ٣٣تها َظٍ الُٗىت في الازخباعاث السانت بالٟغ ١بحن الٟٗل والٟاٖل و٦ظا الخمُحز بحن ؤػمىت الٟٗل بلى
ظاهب الازخباع السام بالخمُحز بحن ؤهىإ ال٩لمت :الاؾم ،الٟٗل والخغ.ٝ
ٞباليؿبت لهظٍ الُٗىت التي جضعؽ في الؿىت السامؿت ابخضاجي ،واهُال٢ا مً اإلاٗلىماث التي ٢ضمها لىا مٗلمىَا،ال
ًم٨نها ا٦دؿاب بال ال٣ىاٖض الىدىٍت اإلاظ٧ىعة في الجضو ٫الخالي:
اللىاٖض الىدىٍت
الجملت الاؾمُت
الخبر قبه ظملت
الجملت الخعجبُت
الجملت الاؾخفهامُت
زبر وان مفغص
زبر وان ظملت
زبر قبه ظملت
ً
زبر بن مفغصا وظملت
زبر بن قبه ظملت
الهفت
الىضاء
الخاٌ
الخاٌ ظملت وقبه ظملت
الخمُحز
ؤؾماء ؤلاقاعة
ألاؾماء اإلاىنىلت
الاؾخصىاء
اإلافٗىٌ فُه
اإلافٗىٌ ألظله
اإلافٗىٌ مٗه
اإلافٗىٌ اإلاُلم
الخىهُض اللفٓي
الخىهُض اإلاٗىىي
ألافٗاٌ الخمؿت
بٖغاب الفٗل اإلاٗخل

ًىدؿبها اإلاٗاق ؾمُٗا
×

ال ًىدؿبها اإلاٗاق ؾمُٗا
×

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
بًٗهاَ :ظاَ -ظٍ
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
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مً زالَ ٫ظا الجضوً ٫خطر لىا ؤن الخلمُظ اإلاٗا ١ؾمُٗا في َظا اإلاؿخىي ( السامؿت ابخضاجي) ،ال ًم٨ىه ا٦دؿاب ظل
ال٣ىاٖض الىدىٍت اإلا٣غعة في ال٨خاب اإلاضعسخي ،بط ال ٌؿخُُ٘ ؤن ً٨دؿب بال ال٣ىاٖض الىدىٍت البؿُُت ٧الجملت
الاؾمُت ،الجملت الخعجبُت ،الاؾخٟهامُت باإلياٞت بلى بٌٗ ال٣ىاٖض الىدىٍت التي ا٦دؿبها في الؿىىاث اإلاايُت
(الشالشت والغابٗت ابخضاجي) ٦إهىإ ال٩لمت وؤػمىت الٟٗل والجملت الٟٗلُت البؿُُت وؤع٧اجها :الٟٗل ،الٟاٖل واإلاٟٗى ٫به،
٦ما ؤن الخلمُظ اإلاٗا ١ؾمُٗا ال ًخم ً٨في َظٍ اإلاغخلت الخٗلُمُت مً بٖغاب ال٩لماث ؤو بٖغاب الجمل في الىو.
عابٗا:جفؿحر هخاثج مؿخىي الغابٗت مخىؾِ:
 جمُحز الُٗىت بحن ؤػمىت الفٗل مً ٖضمه:مً زال ٫الىخاثج ًخطر ؤن ؤٞغاص الُٗىت ًضع٧ىن وٍمحزون بحن الٟٗل اإلااضخي ،اإلاًاعٕ وألامغ وَظا واضر في اليؿب
ًة
اإلادهل ٖليها ٣ٞض مشلذ ؤلاظاباث الصخُدت %95.8والساَئت بـ %4.2وَظا عاظ٘ بلى ؤن الخلمُظ اإلاٗا ١ؾمُٗا ٢ض
ًة
ا٦دؿب َظٍ ألاػمىت وحٗلمها في ؤو ٫مغاخل حٗلمه بضءا مً الؿىت الشالشت ابخضاجي ،وٍم ً٨جٟؿحر وؿبت ؤلاظاباث
الساَئت بلى ؤن الى٣و ٢ض ًغظ٘ بلى صعظت العجؼ الؿمعي الظي ٌٗاوي مىه الخلمُظ ؤو جإزغٍ ًٖ الخٗلُم ؤو ٖامل
الؿً الظي له صوع في ٖملُت الخدهُل اإلاضعسخي.
 جمُحز ؤو بصعان الُٗىت الفغق بحن الفٗل ،الفاٖل واإلافٗىٌ به:هالخٔ ؤن الخلمُظ اإلاٗا ١ؾمُٗا وَى في َظٍ اإلاغخلت الخٗلُمُت (الغابٗت مخىؾِ) ،ال ًضع ٥الٟغ ١بحن ٖىانغ الجملت
الٟٗلُت :الٟٗل ،الٟاٖل ،واإلاٟٗى ٫به ،وَظا واضر مً زال ٫الىخاثج التي ؤْهغَا الجضو ٫بىاء ٖلى الازخباع الظي َب٤
.%62.8
 %37.2في خحن ؤن ؤلاظاباث الساَئت بلٛذ وؿبت
في َظا الجاهب ،بط هجض ؤن ؤلاظاباث ٢ضعث بـ
وٍم ً٨بعظإ ؤؾباب َظٍ الىخاثج بلى َبُٗت العجؼ الؿمعيٖ ،امل الؿً طل ٪ؤن ؤٖماع َظٍ الٟئت جتراوح ما بحن
(16و19ؾىت)ٞ ،هظان ٖامالن ؤؾاؾُا في ٖملُت الا٦دؿاب والخٗلم لضي الخلمُظ اإلاٗا ١ؾمُٗاَ ،ظا بلى ظاهب حكابه
اإلاهُلخاث ونٗىبت ٞهمها والخٟغٍ ٤بحن الٟٗل الظي َى الخضر ومً ٢ام بالٟٗل ومً الظي وٖ ٘٢لُه ٗٞل الٟاٖل.
 بصعان الُٗىت وجمُحزَا بحن الفٗل اإلابجي للمٗلىم والفٗل اإلابجي للمجهىٌ مً ٖضمه:ؤْهغث الىخاثج ؤن وؿبت ؤلاظاباث الصخُدت هي %37.1ؤما وؿبت ؤلاظاباث الساَئت ٞبلٛذ %62.9ومً زالَ ٫ظٍ
ألاع٢ام ًخطر لىا ؤن الخلمُظ اإلاٗا ١ؾمُٗا عٚم بلىٚه َظٍ اإلاغخلت الخٗلُمُت (الغابٗت مخىؾِ)ٞ ،هى ال ًؼا ٫ال ًٟغ١
بحن الٟٗل اإلابجي للمٗلىم والٟٗل اإلابجي للمجهىٞ ،٫بسهىم الٟٗل اإلابجي للمٗلىم ٢ض ًٟهم الخلمُظ اإلاٗا ١ؾمُٗا ؤن
ًة
َىاٞ ٥اٖال ٢ام بهظا الٟٗل ،ؤما ؤن ًٟهم ؤن َىاٗٞ ٥ل ٢ام به َغ ٝمجهىٞ ،٫هظا ما ال ٌؿخُُ٘ اؾدُٗابه وٞهمه.
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و٦ما َى مٗلىم ّ
ٞةن « نُٛت اإلابجي للمجهى ٫بهٟت زانت ًهٗب ٖلى ألاَٟاٞ ٫همها بك٩ل صخُذ ختى خىالي
السامؿت مً ؤٖماعَم» .
اإلاىظه لؤلَٟا ،٫ولظلّ ٪
وٍالخٔ ؤن الجمل اإلابيُت للمجهى ٫ؤ٦ثر هضعة في الخضًض ّ
ٞةن ٧ل الضالثل حكحر بلى الخ٨هً بإن
ألاَٟا ٫الهٛاع ًجضون الجمل اإلابيُت للمجهى ٫ؤنٗب في الٟهم مً الجمل اإلابيُت للمٗلىم .
ّ
ًة
ل ً٨ما ًالخٔ ؤن ٞهم الجمل اإلابيُت للمجهى٩ً ٫ىن نٗبا في اإلاغاخل ألاولى لخٗلم الُٟل ،ل ً٨م٘ مغوع الى٢ذ وزغاء
لٛخه٨ً ،دؿب في اإلاغاخل الخٗلُمُت اإلاىالُت َظٍ الجمل ،ل ً٨الخلمُظ اإلاٗا ١ؾمُٗا ال ًم٨ىه ا٦دؿاب َظٍ الجمل
وٞهمها ال في اإلاغاخل ألاولى وال في مغاخله الخٗلُمُت ألازغي.
 بصعان ؤو جمُحز الُٗىت بحن الجملت الفٗلُت والجملت الاؾمُت مً ٖضمه:مً زال ٫الازخباع الظي ؤظغي مً ؤظل الخٗغٖ ٝلى مضي بصعا ٥الُٗىت الٟغ ١بحن الجملت الٟٗلُت والجملت الاؾمُت
مً ٖضمه ،بُيذ لىا الىخاثج ؤن وؿبت ؤلاظاباث الصخُدت بلٛذ %90ووؿبت ؤلاظاباث الساَئت هي ،%10وَظا صلُل
ٖلى ؤن ؤٞغاص الُٗىت ًٟغ٢ىن وٍمحزون بحن الجملت الٟٗلُت والجملت الاؾمُت ،وَظا ٖ٨ـ ما عؤًىاٍ باليؿبت لالزخباع
السام بةصعا ٥الٟغ ١بحن ٖىانغ الجملت الٟٗلُت بط ٧اهذ وؿبت ؤلاظاباث الساَئت هي الٛالبت.
 -6هخاثج الضعاؾت:
 الخٓىا ؤن الُٗىت اإلاسخاعة في الؿىىاث الشالر :الشالشت ،الغابٗت والسامؿت ابخضاجي جم٨ىذ مً بصعا ٥ؤهىإ ال٩لمت:الاؾم ،الٟٗل والخغ ٝوَى ألاؾاؽ الظي جبجى ٖلُه الجملت ُٞما بٗض.
 جم٨ىذ الُٗىاث في الؿىىاث ألاعب٘ :الشالشت ،الغابٗت والسامؿت ابخضاجي و٦ظل ٪الغابٗت مخىؾِ مً الخمُحز بحنؤػمىت الٟٗل :اإلااضخي ،اإلاًاعٕ وألامغ وَظا شخيء يغوعي وؤؾاسخي.
 الخٓىا ؤن الخلمُظ اإلاٗا ١ؾمُٗا ،وَى في مغخلت حٗلُمُت ال بإؽ بها (الغابٗت مخىؾِ) ٧اهذ بظاباجه زاَئتبسهىم الٟغ ١بحن الٟٗل واإلاٟٗى ٫بهٞ ،هى في ٦شحر مً ألاخُان ال ًمحز بحن ٖىانغ الجملت الٟٗلُت ،وَظا ؤمغ ًازغ
ٖلُه ؾلبا في الجاهب الىدىي وٍجٗله ؤًًا ال ًمحز بحن الجملت الٟٗلُت والجملت الاؾمُت وَما ؤؾاؽ الجملت الٗغبُت.
 بسهىم الازخباع الظي وظه بلى الؿىىاث الشالر :الشالشت ،الغابٗت والسامؿت ابخضاجي ،هالخٔ بزٟا ١الُٗىاث فيجغجِب الجمل جغجِبا صخُدا ،وٍغظ٘ طل ٪بلى ٖضة ٖىامل منها :ؤن الخلمُظ اإلاٗا ١ؾمُٗا ًدبظ الخٗامل م٘ ال٩لماث
وهي مىٟغصة ،وٖىضما هً٘ ؤمامه ظملت ًجض نٗىبت في  ٪ٞقٟغاتها ؤي بالخٗغٖ ٝلى مٗجى ٧ل ٧لمت ٖلى خضا مً ؤظل
الخٗغٖ ٝلى اإلاٗجى الٗام للجملت.
 ًخى ٠٢الترجِب الصخُذ للجمل بالضعظت ألاولى ٖلى مٗغٞت مٗاوي ال٩لماث اإلا٩ىهت للجملت٣ٞ ،ض جخإل ٠الجمل مً٧لماث ٚحر مإلىٞت ؤو ٧لماث مجغصة ال ًٟهم اإلاٗا ١ؾمُٗا مٗىاَا.
 دانيال ىاالىان وآخرون " ،صعوبات التعلّم (مفهومها -طبيعتها -التعليم العالجي )" ،تر :عادل عبد اهلل زلمد،دارالفكر،عمان،ط  ،2008،ص .479

 - 2ينظر :اليسون أليوت " ،التطور اللغوي عند األطفال " ،تر  :الصهيب علي بلحوق وآخر ،منشورات جامعة الفتح ،طرابلس ،ط ،
 ، 988ص . 63
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 ًخى ٠٢الترجِب الصخُذ للجمل ٦ظلٖ ٪لى هىٕ ال٩لماث التي جخ٩ىن منها َظٍ الجمل :ؤؾماء ،ؤٗٞا ،٫خغو...ٝالض. ٖضم مٗغٞت اإلاٗا ١ؾمُٗا ل٣ىاٖض جغجِب الجملت ٦،إن ًّ٣ضم الٟٗل ٖلى الٟاٖل واإلاٟٗى ٫به في الجملت الٟٗلُت
،وؤن ّ
ً٣ضم اإلابخضؤ ٖلى السبر في الجملت الاؾمُت بؿبب وؿُاهه لل٣اٖضة الىدىٍتَ .ظا بلى ظاهب خظٞه للغوابِ
وألاصواث مً الجملت ،وٖضم مٗغٞخه إلاىٗ٢ها في الجملت .
 لم ًخم ً٨ؤٞغاص الُٗىت في مؿخىي الغابٗت ابخضاجي مً ؤلاظابت الصخُدت في الازخباع السام بةصعا ٥الجملتالٟٗلُت البؿُُت و٦ظا الجملت الاؾمُت ،وٍغظ٘ طل ٪عبما بلى هىٕ ال٩لماث التي جتر٦ب منها َظٍ الجمل ،ونٗىبت ٞهم
مٗاهيها باليؿبت للخلمُظ اإلاٗا ١ؾمُٗا.
 ًًٟل الخلمُظ اإلاٗا ١ؾمُٗا ٦خابت و٢غاءة الجمل ال٣هحرة وٍىٟغ مً الجمل اإلاٗ٣ضة (اإلاغ٦بت) والُىٍلت. بن الضعؽ السام بالٟٗل اإلابجي للمٗلىم و الٟٗل اإلابجي للمجهى ٫م٣غع في ال٨خاب اإلاضعسخي الابخضاجي ،ل٨ىىا ًٞلىاًة
جُبُ ٤الازخباع ٖلى الُٗىت طاث مؿخىي الغابٗت مخىؾِ هٓغا لهٗىبت َظا الضعؽ في اإلاغخلت الابخضاثُت -خؿب عؤًىا-
بال ؤن الىخاثج التي ؤْهغَا الازخباع بُيذ ؤن الخلمُظ اإلاٗا ١ؾمُٗا،وَى في َظٍ اإلاغخلت الخٗلُمُت ال ًم٨ىه الخٟغٍ٤
والخمُحز بحن الٟٗل اإلابجي للمٗلىم والٟٗل اإلابجي للمجهى ،٫وهي مً الضعوؽ التي ّ
حٗض نٗبت الٟهم والاؾدُٗاب لضًه
خؿب قهاصة ألاؾاجظة واإلاٗلمحن.
زاجمت:
ّ
جىضر لىا ؤن اإلاٗا ١ؾمُٗا ٌٗاوي ال٨شحر مً الهٗىباث التي جخٗل ٤بخإلُ ٠الجمل
بٗض ٖغى الىخاثج

والتراُ٦ب،وَظا اظ٘ بلى ّ
ٖضة ؤؾباب ؤَمها يٗ ٠ؾمٗه الظي ًازغ ٖلى ا٦دؿابه إلاسخل ٠مهاعاث الخٗلم،باإلياٞت
ع
بلى ؤن الجاهب الترُ٦بي له ٖال٢ت وَُضة بالجاهب الضالليٞ ،مٗغٞت مٗاوي ال٩لماث التي جخ٩ىن منها الجمل له صوع ٦بحر

في مٗغٞت جغجِب َظٍ ال٩لماث جغجِبا صخُدا لخإ ٠ً٫ظمل صخُدت هدىٍا وصاللُا.
كاثمت اإلاغاظ٘:
 -1ببغاَُم ٖبض هللا الؼعٍ٣اث" ،ؤلاٖاكت الؿمُٗت -مباصت الخإَُل الؿمعي و الىالمي و التربىي" -،صاع ال٨ٟغ،
الؿىٍض.
ّ
الىو" ،صاع اإلاؿحرةّ ،
.2009
ٖمان،2ٍ ،
 -2ببغاَُم مدمىص زلُل"،في اللؿاهُاث وهدى
.2005
 -3ؤوـ مدمض ؤخمض ٢اؾم"،اللٛت والخىانل لضي الُفل" ،مغ٦ؼ ؤلاؾ٨ىضعٍت لل٨خاب ،ال٣اَغة،
 -4الِؿىن ؤلُىث"،الخُىع اللٛىي ٖىض ألاَفاٌ" ،جغ :الهبهي ٖلي بلخى ١وآزغ ،ميكىعاث ظامٗت الٟخذَ ،غابلـ،
.1988
ٍ،1
.2002
 -5بلبكحر لخؿً"،الترهُب وٖالكخه بالىدى" ،مجلت اإلاهُلر ،ظامٗت ؤبى ب٨غ بل٣اًض ،جلمؿان ،1ٕ ،ماعؽ
 -6ظىن لىٍجز"،اللٛت واللٛىٍاث"،جغ :مدمض الٗىاحي، ،صاع ظغٍغٖ ،مان -8 .2009،1ٍ،صاهُاَ ٫االَان
ّ
وآزغون"،نٗىباث الخٗلم (مفهىمهاَ -بُٗتها -الخٗلُم الٗالجي)" ،جغٖ :اصٖ ٫بض هللا مدمض،صاع
.2008
ال٨ٟغٖ،مان،1ٍ،
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ّ
 -7صاهُاَ ٫االَان وآزغون"،نٗىباث الخٗلم (مفهىمهاَ -بُٗتها -الخٗلُم الٗالجي)" ،جغٖ :اصٖ ٫بض هللا مدمض،صاع
 ،2008م.479
ال٨ٟغٖ،مان،1ٍ،
.2000
٦ -8غٍمان بضًغ وؤزغي "،جىمُت اإلاهاعاث اللٛىٍت للُفل"ٖ ،الم ال٨خب ،ؤلاؾ٨ىضعٍت،1ٍ ،
.2009
٧ -9ىالحزاع ٧ا٧ل ٖؼٍؼ" ،اللغٍىت في اللٛت الٗغبُت" ،صاع صظلتٖ ،مان،1ٍ ،
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الفهم اللغاجي اإلاُخامٗغفي وٖالكخه بالظاهغة الٗاملت لضي جالمُظ الؿىت الخامؿت ابخضاجي
اإلاٗؿغًٍ ً
كغاثُا  -صعاؾت مُضاهُت في بٌٗ مضاعؽ بلضًت ألاٚىاٍ -
ص.مدمض بىفاجذ/ظامٗت ٖماع زلُجي،ألاٚىاٍ ؤ.ؤخمض بً ِٖس ى/ظامٗت ٖماع زلُجي،ألاٚىاٍ

ملخو :
َضفذ َظٍ الضعاؾت بلى مٗغٞت َبُٗت الٗال٢ت بحن الٟهم ال٣غاجي اإلاُخامٗغفي والظا٦غة الٗاملت لضي جالمُظ الؿىت
السامؿت ابخضاجي اإلاٗؿغًٍ ٢غ ًة
اثُاَ.ب٣ذ الضعاؾت ٖلى ُٖىت ٢ضعَا ( )90جلمُظا مٗؿغا ٢غاثُا  ،ولجم٘ البُاهاث ٢ام
الباخشان بخُبُ ٤ازخباع هو الُٗلت لهاخبخه (ٚالب كؼاصعي نلُدت ) مً ؤظل جدضًض ُٖىت البدض  ،زم جُبُ٤
ازخباع الظاهغة الٗاملت واإلاهمم مً َغ ( ٝباصلي وظازغهىٌ) ،وازخباع الفهم اللغاجي اإلاُخامٗغفي مً حٗغٍب
وج٣ىحن(ؤخمض مهضي مهُفي وبؾماُٖل الهاوي) ،وجم الخإ٦ض مً الهالخُت الؿُ٩ىمترًت لؤلصواث ٖلى ُٖىت
الضعاؾت الاؾخُالُٖت  ،ولخدلُل البُاهاث جم الاٖخماص ٖلى بغهامج  SPSSوبٗض الخدلُل ؤؾٟغث هخاثج الضعاؾت ٖلى ما
ًلي :
جىظض ٖال٢ت َغصًت مىظبت صالت بخهاثُا بحن الٟهم ال٣غاجي اإلاُخامٗغفي والظا٦غة الٗاملت ٖىض الخالمُظ اإلاٗؿغًٍ
٢غاثُا.
جىظض ٖال٢ت َغصًت مىظبت صالت بخهاثُا بحن الٟهم ال٣غاجي اإلاُخامٗغفي -ظمل الخل٣ت الٟىهىلىظُت ٖ -ىض الخالمُظ
اإلاٗؿغًٍ ٢غاثُا.
جىظض ٖال٢ت َغصًت مىظبت صالت بخهاثُا بحن الٟهم ال٣غاجي اإلاُخامٗغفي ٞالخل٣ت الٟىهىلىظُت و٧ -لماث ٖ -ىض
الخالمُظ اإلاٗؿغًٍ ٢غاثُا.
جىظض ٞغو ١صالت بخهاثُا في الٟهم ال٣غاجي اإلاُخامٗغفي ٖىض الخالمُظ اإلاٗؿغًٍ ٢غاثُا حٗؼي بلى ألاصاء في مُ٣اؽ
الظا٦غة الٗاملت لهالر الخالمُظ طوي الظا٦غة الٗاملت اليكُُت.
ملضمت:
حٗخبر ال٣غاءة مً بحن ؤَم مهاعاث اللٛت وبخضي لبىاث الخٗلمٞ،هي لِؿذ مجغص  ٪ٞللغمىػ اإلا٨خىبت وجدىٍلها بلى
عمىػ مىُى٢ت،بل جخٗضي طل ٪ل٩ىجها وكاٍ ظض مٗ٣ض جخضزل ٞيها مُ٩اهحزماث ٖضًضةُ ،مؿاَمت في ٖملُت الخٗلم ٩٦ل
 ،وهي بخضي اإلاهاعاث اإلا٩ىهت للبٗض اإلاٗغفي للخلمُظ،وجمشل الهض ٝألاؾاسخي والغثِسخي للمضعؾت الابخضاثُت و٢ض هالذ
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اَخمام الباخشحن في مجاٖ ٫لم الىٟـ اإلاٗغفي واللٛىي ومجا ٫نٗىباث الخٗلم،زانت ما ًغجبِ بٗملُت ال٣غاءة مً
نٗىباث ٖىض الخالمُظ في اإلاغخلت الابخضاثُت وَٗىص طل ٪الاَخمام بلى مضي ٢ىة جغابِ الٗملُاث اإلاٗغُٞت ألاؾاؾُت
واإلاؿاٖضة في ال٣غاءة ٧الظا٦غة والاهدباٍ والظ٧اء ،بياٞت بلى آلُت وكاٍ ال٣غاءة وجُىع مهاعاتها مشل الخٗغٖ ٝلى
ال٩لماث وٞهم اإلا٣غوء والاؾخيخاط و٧ل َظا ًإحي بُغٍ٣ت مخخابٗت ومدؿلؿلت لدك٩ل بىاء َظا البٗض اإلاٗغفي اإلا٨خمل
لِؿاٖض الخلمُظ ٖلى جُىع وجىمُت ٢ضعاجه ومهاعاجه اإلاٗغُٞت  .خُض جخًمً ال٣غاءة (ٖ )Readingملُخحن ؤؾاؾِخحن:
ألاولى  ٪ٞقٟغة ) (Decodingالخغو ٝوالغمىػ اإلا٨خىبت وجدىٍلها بلى ؤنىاث ولٛت مىُى٢ت والشاهُت هي ٞهم
) (Comprehensionجل ٪اإلااصة اإلا٣غوءة وجدىٍلها بلى مٗجى .
خُض ؤن اإلا٣هىص مً ٢غاءة ؤي ماصة ٢غاثُت والتي جخمشل في الىو ال٣غاجي َى ٞهم اإلادخىي وجدىٍل الغمىػ بلى مٗاوي ،
وال ق ٪ؤن ال٣غاءة الخُ٣ُ٣ت جل ٪التي جدؿم بالخٗغ ٝالصخُذ للغمىػ واإلاغجبِ بالٟهم .
والٟهم بضوعٍ ً٣ترن بؿهىلت اؾخسضام الخلمُظ للمٟاَُم واإلاٗاوي اإلا٨دؿبت خُض ٌٗخبر الٟهم ال٣غاجي َى اإلاهاعة
ألاؾاؾُت،التي مً زاللها ًىُل ٤الخلمُظ بلى ٞهم واؾدُٗاب اإلاىاص الخٗلُمُت ألازغي  ،وخاإلاا ًخجاوػ الخلمُظ َظٍ
الهٗىبت ٌؿخُُ٘ ججاوػ ؤي نٗىبت في ٞهم ؤي ماصة ؤزغي .
ّ ّ
ٞةن حٗلم ال٣غاءة ًخُلب ج٩امل الٗملُاث اإلاٗغُٞت ،والتي هي بمشابت وْاث ٠طَىُت حؿخدىط ظؼء ٦بحر
بياٞت بلى طل٪
ُ
ُ
مً الخ٩ىًٍ الٟغصي ،واإلاخمشلت في ؤلاصعا ،٥الاهدباٍ ،الظ٧اء ،الظا٦غة ،واللٛت التي جمشل ظىَغ الؿلى ٥ؤلاوؿاويٗٞ ،ضم
٢ضعة ؤي هٓام مً ألاهٓمت اإلاٗغُٞت ٖلى ؤصاء وْاثٟه ًيخج ٖىه نٗىباث حٗلم ال٣غاءة ،خُض ٌُ ّ
ٗض حٗلم ال٣غاءة ؤو٫
ُ
ا٦دؿاب ٢اٖضي للُٟل ٖىض صزىله اإلاضعؾت ،وهي وكاٍ ظض مٗ٣ض ل٩ىهه مؿاَما في ٖملُت الخٗلم ّ
٩٦لٞ ،هي حؿاٖض
ّ
ٖلى جىمُت الىْاث ٠الٗلُا ،وا٦دؿاب اإلاٗاع ٝالتي حؿمذ بىنى ٫الُٟل لخٗلم اإلاهاعاث اإلاضعؾُت ألازغي
بك٩ل
ٍ
ؾلُم .
ول٩ي ًخٗلم الخلمُظ ٞاهه ً٣ىم باؾخ٣با ٫اإلاٗلىماث ( )Inputsزم ً٣ىم بخجمُ٘ الىخضاث اإلاىٟهلت مً اإلاٗلىماث وٖمل
عوابِ بُنها (الخجهحز واإلاٗالجت )Processing.زم الخٗبحر ًٖ جل ٪اإلاٗلىماث في نىعة مسغظاث ) ،(Outputsوؤزىاء
 إمساعيل الصاوي (" ، )2009صعوبات الفهم القرائي المعرفية والميتامعرفية" ،القاىرة  ،دار الفكر العريب ،ص.206 -2نفس ادلرجع السابق  ،ص .56
 - 3مها عبد اهلل السليمان (  " ،)200أثر برنامج قائم على استخدام استراتجيات ما وراء المعرفة في تنمية مهارات الفهم القرائي

لدى تلميذات صعوبات القراءة في الصف السادس ابتدائي" ،رسالة ماجيستًن غًن منشورة  ،شللكة البحرين  ،ص . 05

 - 4آسيا بوخراز (  " ،)200اضطرابات المفكرة الفضائية وعالقتها بصعوبات تعلم القراءة لدى تالميذ السنة الثالثة والرابعة

ابتدائي"  ،رسالة ماجستًن غًن منشورة  ،اجلزائر  ،ص .2
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ٖملُت اإلاٗالجت ً٣ىم الخلمُظ بخدلُل وجغُ٦ب وجيكُِ اإلاٗلىماث باؾخسضام بؾتراجُجُت للٗمل ٖلى اؾدب٣اء
اإلاٗلىماث في نىعة وكُت ومضع٦ت بالظا٦غة زم ً٣ىم باؾخضٖاء َظٍ اإلاٗلىماث بؿهىلت .
وَىا ًبرػ صوع الظا٦غة الٗاملت ؤزىاء ؤصاء الخلمُظ للمهمت ؤو اليكاٍ الخٗلُمي في ٟ٦اءتها وؾٗتها ومضي وكاَها ،
ٞالخلمُظ ٖىضما ًبضؤ في حٗلم ال٣غاءة وجىمُت ٢ضعاجه ومهاعاجه ال٣غاثُت ٞةهه ً٣ىم باؾخ٣با ٫اإلاٗلىماث التي ًسؼجها
وٍ٣ىم بمٗالجتها واؾترظاٖها بؿغٖت  ،وَظا مغجبِ بمضي ٞاٖلُت طا٦غجه الٗاملت ألجها اإلاؿاولت ًٖ الخسؼًٍ اإلاا٢ذ
للمٗلىماث ومٗالجتها مٗالجت بهغٍت ٞىهىلىظُت.
ّ
اليكاَاث ألا٦ثر ؤَمُت في ّ
واٖخبر ٖلم ّ
الىٓام اإلاٗغفي
الىٟـ الٗهبي اإلاٗغفي للُٟل ؤن الظا٦غة اليكُُت مً بحن
ًة
ّ
الخٗلم ،عٚم بم٩اهُت ّ
ٛٞالبا ما ُجازغ ايُغاباتها بهىعة ؾلبُت ٖلى ّ
الخمضعؽ بال ؤهه ًُٓهغ وظىص مكا٧ل ٖلى
للٟغص،
ُمؿخىي ؤلا٦دؿاباث اإلاضعؾُت ال٣اٖضًت .
ًة
وجمشل الظا٦غة الٗاملت ّ
اإلا٩ىن اإلاٗغفي للٗملُاث ألا٦ثر جإزحرا في جيكُِ اإلاٗلىماث صازل الظا٦غة ؤلاوؿاهُت
والاخخٟاّ بها ،للُ٣ام بالٗضًض مً الاؾخسضاماث اإلاٗلىماجُت الؾُما الخدهُلُت  ،وٍخم طل ٪مً زال ٫الىٓم اإلاٗغُٞت
اإلاخهلت بها ،وَكحر باصلي( )Baddeley,1996بلى الضوع الىُْٟي للظا٦غة الٗاملت في اإلاهام اإلاٗغُٞت السانت بالخٗلم
والخ٨ٟحر اإلاىُ٣ي والٟهم  ،خُض حٗخبر الظا٦غة الٗاملت هي هٓام مدضوص ال٣ضعةٌ ،ؿمذ بخسؼًٍ اإلاٗلىماث جسؼٍىا
ما٢خا وَٗالجها٦ ،ما ؤن الظا٦غة الٗاملت جمشل الجؼء الخُىي مً هٓام الظا٦غة ال٨لي ،ول٣ض ُونٟذ بإجها مغ٦ؼ الىعي
)ؤلاصعا ،٥والٟهم ( في هٓام مٗالجت اإلاٗلىماث .
وحٗخبر اإلاُخامٗغُٞت مً ؤ٦ثر مىايُ٘ ٖلم الىٟـ خضازت  ،خُض ًغي واهُل ( )1998،Khanilؤن ما وعاء اإلاٗغٞت حٗىص
بلى ٖملُاث الخ٨ٟحر اإلاٗ٣ضة التي ٌؿخسضمها اإلاخٗلم ؤزىاء وكاَاجه اإلاٗغُٞت ،وؤ٦ض (ؾخحرهبحرط )1979،Sternberg.ؤن َظا
اإلاٟهىم ْهغ يمً ؾُا ١هٓغٍت مٗالجت اإلاٗلىماث  ،وطل ٪بهض ٝبىاء همىطط لٗملُاث الخد٨م باإلاٗغٞت .
وٍظ٦غ خؿحن ٖبض الباعي ؤن اإلاُخامٗغُٞت م٩ىن مً ؤلاظغاءاث الالػمت لًبِ ؤلاظغاءاث اإلاٗغُٞت ؤو الٗملُاث
اإلاٗغُٞت والؿُُغة ٖليها  ،والخد٨م ٞيها وجىظيهها .
 )2011في صعاؾت له ؤن الخلمُظ ؤزىاء ال٣غاءة في خاظت بلى الخ٨ٟحر ُٞما ٌٗغٞه وما الظي ًدخاط بلى
وط٦غ (خمضان
مٗغٞخه ،وج٣ىٍم مضي ج٣ضمه في جد ٤ُ٣ؤَضاٞه٦ ،ما ًدخاط بلى جىُٓم ٢غاءجه بالك٩ل الظي ًًمً له جدَ ٤ُ٣ظٍ
 -سلتار أمحد الكيال ( "،)2006فاعلية برنامج لتحسين مقدار معلومات الوعي الماوراء الذاكرة وأثره في تحسين كفاءة منظومة

التجهيز المعرفي لدى تالميذ ذوي صعوبات التعلم"  ،كلية الرتبية  ،جامعة عٌن مشس ،ص.07
 - 2آسيا بوخراز (  ،)200مرجع سابق  ،ص. 6

 - 3مسعد أبو الديار(" ،)20 2الذاكرة العاملة وصعوبات التعلم" ،ط  ،الكويت ،سلسلة إصدارات مركز تعليم وتقومي الطفل،
ص. 5
 - 4عدنان يوسف العتوم (" ،)2004علم النفس المعرفي"  ،ط  ،عمان  ،دار ادلسًنة  ،ص.205

 - 5حسن عبد الباري عصر ("،) 2005التفكير مهارتو واستراتيجيات تدريبو"  ،ط  ،االسكندرية  ،مركز للكتاب  ،ص.34
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ألاَضا ،ٝواؾخسضام الخلمُظ إلؾتراجُجُاث ما وعاء اإلاٗغٞت ؤزىاء ال٣غاءة ،ججٗله ٖلى وعي بجىاهب ال٣ىة والًٗ٠
لضًه ُٞما ً٣غؤ ،وبالخالي جم٨ىه مً بٖاصة الىٓغ في ألاوكُت وؤلاؾتراجُجُاث اإلاٗغُٞت التي ٌؿخسضمها ؤزىاء ٖملُت
ال٣غاءة ،وبسانت ٖىضما ًىاظه نٗىباث في الخٗغ ٝوٞهم ما ً٣غؤ ،ومً زم ً٣ىم بةظغاء الخٗضًالث الالػمت ٖليها بهضٝ
جصخُذ مؿاع ال٣غاءة ومٗالجت َظٍ الهٗىباث .
بمٗجى آزغ ًخمشل في اٖخماص الخلمُظ ٖلى طاجه في ؤصاء اإلاهمت اإلاٗغُٞت بازخُاع ؤلاؾتراجُجُت التي جم٨ىه مً الىجاح في
اإلاهمت والىنى ٫بلى الىدُجت اإلاغظىة.
 )2001في صعاؾتها ؤن اإلاالخٔ ٖلى الخالمُظ ألا٢ل مؿخىي في ال٣غاءة لضحهم ؤؾالُب زاَئت
وحكحر( مها ٖبض الؿلُمان
بالٗملُاث اإلاٗغُٞت السانت بال٣غاءة  ،واؾخسضامهم الؾتراجُجُاث ما وعاء اإلاٗغٞت ٌؿاَم في مغا٢بت طواتهم ؤزىاء
.

ال٣غاءة

وجخطر الٗال٢ت ؤ٦ثر في ؤو ٫مغخلت مً مغاخل اإلاُخامٗغُٞت لل٣غاءة ٦ما خضصَا ( بؾماُٖل الهاوي
 )2009والتي جإحي
٢بل ال٣غاءة وجمشل البيُت اإلا٨برة ؤو الىمِ الخىُٓمي الكامل الظي مً زالله ًسُِ ال٣اعت لٗملُت ال٣غاءة بىاؾُت
بؾتراجُجُت الدؿائ ٫الظاحي التي حؿاٖضٍ في جدضًض َضٞه مً ال٣غاءة  ،وؾببها والخيبا بما ًدخىٍه الىو وا٦دكاٝ
الٗال٢اث بحن اإلاٗلىماث الجضًضة التي ؾى٣ً ٝغؤَا والتي جخٗل ٤بالظا٦غة الٗاملت واإلاٗلىماث الؿاب٣ت التي ٢ام بخٗلمها
واإلاستزهت في الظا٦غة بُٗضة اإلاضي ٟٞ ،ي َظٍ اإلاغخلت ًيكِ الخلمُظ مسُُاجه اإلاٗغُٞت .
وو٣ٞا إلاا جم َغخه مً آعاء ،وٖلى الغٚم مً وظىص بٌٗ الازخالٞاث التي ججٗلىا ه٣ىم بالىٓغة الٟاخهت لُبُٗت
َظٍ الٗال٢ت والخد ٤٣منها  ،م٘ هضعة و٢لت الضعاؾاث الؿاب٣ت ٖ -لى خض ٖلم الباخشحن  -زانت جل ٪التي جىاولذ
اؾخسضام الاؾتراجُجُاث اإلاُخامٗغُٞت في اليكاٍ اإلاٗغفي  ،وٖال٢تها ببٌٗ الٗملُاث اإلاٗغُٞت في مُضان ال٣غاءة ٖىض
الخالمُظ طوي نٗىبت ال٣غاءة  ،بال ؤهه جىظض بٌٗ الضعاؾاث التي جىاولذ الاؾتراجُجُاث اإلاُخامٗغُٞت في بغامج جضعٍبُت
للخالمُظ طوي نٗىباث ال٣غاءة ؤو الٟهم ال٣غاجي  ،ؤو جل ٪التي جىاولذ الٟهم ال٣غاجي اإلاُخامٗغفي وٖال٢خه باألؾالُب
اإلاٗغُٞت ٖىض الخالمُظ الٗاصًحن.
ٖلى يىء ما ط٦غ ج٣ىم صعاؾدىا ٖلى الظا٦غة الٗاملت والتي هي ؤخض ؤَم الٗملُاث اإلاٗغُٞت الهامت في ٖملُت ال٣غاءة
والٟهم ال٣غاجي اإلاُخامٗغفي  ،الظي ٌٗخمض اؾخسضام الخلمُظ إلاهاعاث الخسُُِ للمهمت ومغا٢بت هٟؿه ؤزىاء ؤصائها
وج٣ىٍم الىخاثج التي ونل بليها ٖىض بجهاثه اإلاهمت  .وٖلى َظا ؾخ٩ىن حؿائالث الضعاؾت ٧الخالي:
حؿائالث الضعاؾت :
 - 1زلمد حسن علي محدان (  "،)20فعالية استخدام استراتجيات ما وراء المعرفة في تدريس القراءة على تنمية بعض مهارات
الفهم القرائي ومهارات ما وراء المعرفة لدى طالب المرحلة الثانوية" ،رسالة ماجستًن غًن منشورة  ،كلية الرتبية  ،قنا  ،مصر ،ص. 0
 - 2مها عبد اهلل سليمان  ،)200 ( ،مرجع سابق ،ص.04
 -3إمساعيل الصاوي ( )2009مرجع سابق ،ص .2 5

250

الٗضصًً  : 18 -17ماعؽ – 2016

مغهؼ ظُل البدض الٗلمي

 َل جىظض ٖال٢ت طاث صاللت بخهاثُت بحن الٟهم ال٣غاجي اإلاُخامٗغفي والظا٦غة الٗاملت؟ َل جىظض ٖال٢ت طاث صاللت بخهاثُت بحن الٟهم ال٣غاجي اإلاُخامٗغفي والخل٣ت الٟىهىلىظُت٧-لماث -؟ َل جىظض ٖال٢ت طاث صاللت بخهاثُت بحن الٟهم ال٣غاجي اإلاُخامٗغفي والخل٣ت الٟىهىلىظُت -ظمل  -؟ َل جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت في الٟهم ال٣غاجي اإلاُخامٗغفي بحن (وكُُي ومىسٟطخي) الظا٦غة الٗاملت ٖىضالخالمُظ اإلاٗؿغًٍ ٢غاثُا حٗؼي بلى مؿخىي ألاصاء ٖلى الظا٦غة الٗاملت ؟
 فغيُاث الضعاؾت : جىظض ٖال٢ت طاث صاللت بخهاثُت بحن الٟهم ال٣غاجي اإلاُخامٗغفي والظا٦غة الٗاملت. جىظض ٖال٢ت طاث صاللت بخهاثُت بحن الٟهم ال٣غاجي اإلاُخامٗغفي والخل٣ت الٟىىلىظُت٧ -لماث.- جىظض ٖال٢ت طاث صاللت بخهاثُت بحن الٟهم ال٣غاجي اإلاُخامٗغفي والخل٣ت الٟىىلىظُت  -ظمل.- جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت في الٟهم ال٣غاجي اإلاُخامٗغفي بحن (وكُُي ومىسٟطخي) الظا٦غة الٗاملت ٖىضالخالمُظ اإلاٗؿغًٍ ٢غاثُا حٗؼي بلى مؿخىي ألاصاء ٖلى الظا٦غة الٗاملت.
ؤَضاف الضعاؾت:
 ال٨كَ ًٖ ٠بُٗت الٗال٢ت بحن الٟهم ال٣غاجي اإلاُخامٗغفي والظا٦غة الٗاملت ٖىض الخالمُظ اإلاٗؿغًٍ ٢غاثُا ومضي٢ضعتهم ٖلى اؾخسضام وٖيهم للٗملُاث اإلاٗغُٞت لل٣غاءة ؤزىاء ؤصاء اإلاهمت ال٣غاثُت.
 مٗغٞت الٟغو ١في اؾخسضام اؾتراجُجُاث ما وعاء اإلاٗغٞت في الٟهم ال٣غاجي بحن الخالمُظ اإلاٗؿغًٍ بحن طوي الظا٦غةاليكُُت والًُٟٗت .
الخٗغٖ ٝلى الٗال٢ت بحن الٟهم ال٣غاجي اإلاُخامٗغفي والخل٣ت الٟىهىلىظُت –ظمل  -لضي ُٖىت الخالمُظ اإلاٗؿغًٍ ٢غاثُا.
الخٗغٖ ٝلى الٗال٢ت بحن الٟهم ال٣غاجي اإلاُخامٗغفي والخل٣ت الٟىهىلىظُت ٧-لماث  -لضي ُٖىت الخالمُظ اإلاٗؿغًٍ ٢غاثُا.
ؤَمُت الضعاؾت : ؤَمُت اإلاخٛحراث التي هدىاولها في الضعاؾت وهي الظا٦غة الٗاملت والٟهم ال٣غاجي اإلاُخامٗغفي ٖىض الخلمُظ في ٖملُتال٣غاءة.
 مضي خاظت اإلاٗلم والخلمُظ بلى اؾخسضام الخ٨ٟحر اإلاُخامٗغفي مً ؤظل ججاوػ الهٗىباث التي حٗترى َغٍ ٤الخلمُظ ،واؾخسضام الخلمُظ إلاهاعة الىعي بظاجه وما ًجغي صازله ؤزىاء ال٣غاءة  ،وامخال ٥الخلمُظ اؾتراجُجُاث لًبِ اليكاٍ
اإلاٗغفي زانت ال٣غاءة و بظغاء الخ٣ىٍم الظاحي اإلاؿخمغ لليكاٍ اإلاٗغفي .
الخٗاعٍف الىٓغٍت وؤلاظغاثُت إلافاَُم الضعاؾت :
 الظاهغة الٗاملت  :هي ظهاػ إلاٗالجت اإلاٗلىماث  ،وهي خل٣ت الىنل بحن الظا٦غة الخؿُت والظا٦غة َىٍلت اإلاضي فيالخٗلم .

251

الٗضصًً  : 18 -17ماعؽ – 2016

مغهؼ ظُل البدض الٗلمي

 وحٗغف بظغاثُا  :بالضعظت التي ًدهل ٖليها الخلمُظ اإلاٗؿغ ٢غاثُا ٖلى مُ٣اؽ الظا٦غة الٗاملت (همىطط باصلي) . الفهم اللغاجي اإلاُخامٗغفي ً :ى٣ؿم َظا اإلاهُلر بلى ظؼؤًً ؤخضَما مٗغفي وَى مخٗل ٤بالٟهم ال٣غاجي والظي ) 1975بإهه ٖملُت الخٗغٖ ٝلى الغمىػ واإلاىاص اإلا٨خىبت زم حكُ٨لها م٘ بًٗها في ق٩ل مىضمج و
ٌٗغٞه( ؾامي ٖبض هللا
حٛحر مٗاهيها في ٖملُاث ٖ٣لُت مٗ٣ضة .
والشاوي ما وعاء مٗغفي الظي ًخمشل في مهُلر اإلاُخامٗغُٞت وهي:
٦ما ٌٗغٞها (وٍىؿىن  )1998 Wicsonبإجها مٗغٞت الٟغص ووُٖه بٗملُاث واؾتراجُجُاث الخ٨ٟحر ،و٢ضعجه ٖلى جُُ٣م
وجىُٓم ٖملُاث الخ٨ٟحر السانت به طاجُا  ،وهي الخٗلم بكإن  ٠ُ٦ؤٗٞل ؟ إلااطا ؤٗٞل ؟ ماطا ؤٗٞل ؟
وجخًمً زالر مهاعاث :
 مهاعة الخسُُِ  :وجخًمً ألاؾئلت الخالُت :َل للٟغص ٞهم واضر إلاا ًٟٗل ؟ َل للمهمت مٗجى ؟ َل ًبل ٜالهض ٝ؟.
 مهاعة الخلىٍم :والتي جخًمً ألاؾئلت الخالُت:َل بل ٜالهض ٝ؟ ما لظي هجر ُٞه ؟ وما لظي لم ًىجر ُٞه ؟ َل ٢ام بما ٖلُه ؟ َل ًم ً٨ؤن ً٣ىم
بالٗملُت بك٩ل مسخل٠؟
 مهاعة اإلاغاكبت :والتي جخًمً ألاؾئلت الخالُت :َل للٟغص ٞهم واضر إلاا ًٟٗله ؟ َل للمهمت مٗجى ؟ َل ًبل ٜالهض ٝ؟ َل ًخٗحن ٖلُه بظغاء حُٛحراث ؟ .
وَٗغف بظغاثُا :بإهه الضعظت التي ًخدهل ٖليها الخلمُظ اإلاٗؿغ ٢غاثُا في مُ٣اؽ الٟهم ال٣غاجي اإلاُخامٗغفي اإلاُب ٤في
الضعاؾت .
 الخلمُظ اإلاٗؿغ كغاثُا و وٗغفه بظغاثُاَ:ى الخلمُظ الظي ً٩ىن لضًه ماقغ ال٣غاءة الؿلُمت ؤ٢ل مً 0.50و ػمً٢غاءجه ؤ٦ثر مً 180زاهُت في ؤصاءٍ ٖلى ازخباع "هو الُٗلت" (للباخشت ٚالب ٢ؼاصعي نلُدت).
 مىهج البدض:اٖخمض الباخشان اإلاىهج الىنٟي في الضعاؾت ٧ىهه ً٣ىم بىن ٠الٓاَغة اإلاضعوؾت وجهىعَا ٦مُا وُُٟ٦ا ًٖ َغٍ٤
ظم٘ اإلاٗلىماث.

 -1مراد عيسى سعد ( "،)2006الضعف القرائي وأساليب التعلم " ،ط  ،اإلسكندرية ،دار الوفاء للطباعة والنشر ،ص.95

 - 2بن الطاىر التجاين  " ،األسلوب المعرفي االستقالل /االعتماد على المجال اإلدراك والفهم القرائي الميتا معرفي لدى تالميذ

نهاية المرحلة االبتدائية"  ،أطروحة دكتوراه غًن منشورة  ،جامعة اجلزائر . 2009 ،

252

الٗضصًً  : 18 -17ماعؽ – 2016

مغهؼ ظُل البدض الٗلمي
خضوص الضعاؾت:

. 2015
/1014
الخضوص الؼماهُت :جمذ الضعاؾت زال ٫اإلاىؾم الضعاسخي الشاوي لؿىت
الخضوص اإلاياهُت  :ؤظغٍذ الضعاؾت ٖلى 06مضاعؽ ابخضاثُت في بلضًت ألاٚىاٍ.
 ؤصواث الضعاؾت وظم٘ البُاهاث: -1ازخباع هو الُٗلت للباخشت ٚالب نلُدت ً :خ٩ىن مً هو ٖىىاهه" الُٗلت " مُبىٕ ٖلى وع ١م٣ىي مغٞى١
بغؾىماث لها ٖال٢ت بمدخىي الىو ،ووع٢ت الٟدو ًخم ٞيها حسجُل اإلاٗلىماث السانت باإلاٟدىم ٧الؿً واإلاؿخىي
الضعاسخي ومالخٓاث ؤزغي تهم الٟدو ألاعَىٞىوي لل٣غاءة باإلياٞت بلى وع٢ت البروجى٧ى ٫وهي ٖباعة ًٖ وسست مً
هو الازخباع صون عؾىماث وهي زانت بالٟاخو خُض جم٨ىه مً جدب٘ ٢غاءة اإلاٟدىم ،ما ًِ٣ؿه الازخباع َى ػمً
ال٣غاءة وٖضص ال٩لماث اإلا٣غوءة الصخُدت ؤي ص٢ت ال٣غاءة وؾغٖت ال٣غاءة.
مضة الازخباع :لم ًخم جدضًض مضة مُٗىت إلً٣ا ٝجُبُ ٤الازخباع بدسجُل ٧ل الى٢ذ اإلاؿخٛغ ١ل٣غاءة ٧امل الىو .
 - 3ازخباع اإلافىغة البهغٍت  -الفًاثُت:

ُ
ؤ  /حٗغٍف الازخباع :ؾىٗخمض في َظٍ الضعاؾت ٖلى ازخباع اإلا٨ٟغة البهغٍت – الًٟاثُت اإلاهمم مً َغٝ
-4
(باصلي وظازغهىٌ) ) ،Baddeley et Gathercole (1982واإلاُ ّ
 ،)2004جدذ
- 2003
ُب ٤مً َغ ٝالباخشت (ؾُٗضون ؾهُلت) (
عؾالت اإلااظؿخحر في ألاعَٟىهُا بجامٗت الجؼاثغ ،الهض ٝمً َظا الازخباع َى ُ٢اؽ مضي ٢ضعة اإلا٨ٟغة البهغٍت -
ًة
الًٟاثُت في ا٦دؿاب ألاَٟا ٫اإلاخمضعؾحن إلاهاعة ال٣غاءة ،وطلً ٪ة
بىاء ٖلى مٗالجت مٗلىمت بهغٍت ،وجهىعَا طَىُا ومً
زمت الاخخٟاّ بها واؾترظاٖها ؤزىاء الًغوعة ؤي ٖىض ال٣غاءة  ،مبضؤ الازخباع بؿُِ وؾهل لظا لم ًدخاط بلى ؤي حُٛحر ؤو
ًة
حٗضًل ًُظ٦غ في البِئت الجؼاثغٍتً ،دخىي َظا الازخباع ٖلى زمـ ؾالؾل مً الجضاو ٫ابخضءا مً ؾلؿلت ظضولحن بلى
ًة
ٚاًت زمـ ظضاو ،٫بمجمىٕ 60ظضوال ،خُض ًدخىي ٖلى 42قب٨ت.

 -2ازخباع الخللت الفىهىلىظُت:
ُ
ازخباعاث الخل٣ت الٟىهىلىظُت الظي ُ
نمم مً َغ( ٝؾُجل و عٍان) ) Siegel et ryan (1989وَ ّب ٤مً َغٝ
(ؾُيُىعًٍ) )ّ Seigneric (1998
 )2001في عؾالت ماظؿخحر في
- 2000
جم جُُٟ٨ها مً َغ ٝالباخشت (كاؾمي ؤماٌ) ؾىت (
ألاعَٟىهُا بجامٗت الجؼاثغ ،والهض ٝمً َظا الازخباع َى ُ٢اؽ مضي ٢ضعة هٓام الخل٣ت الٟىهىلىظُت باٖخباعٍ مغ٦ؼ
ج٨غاع وجظ٦غ الجمل ،ال٩لماث وختى ألاع٢ام وألاٖضاصً ،ة
وبىاء ٖلُه اقخملذ ازخباعاث الخل٣ت الٟىهىلىظُت ٖلى زالزت
ٞغوٕ ،وهي:
 -1غالب قزادري صليحة ( "،) 998اضطرابات تعلم القراءة في المدرسة األساسية  ،بناء اختبار القدرة على القراءة بالغة العربية "
 ،رسالة ماجستًن غًن منشورة  ،جامعة اجلزائر ،ص -ص . 66 - 6
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ازخباع الخل٣ت الٟىهىلىظُت (٧لماث) ،ازخباع الخل٣ت الٟىهىلىظُت (ظمل)  ،ازخباع الخل٣ت الٟىهىلىظُت (ؤٖضاص)
:)2003
 -3ملُاؽ الفهم اللغاجي اإلاُخامٗغفي(وسخت
وكحر في البضاًت بلى ؤن َظا اإلاُ٣اؽ مً حٗغٍب و ج٣ىحن الباخشان (ؤخمض مهضي مهُٟي وبؾماُٖل الهاوي) مً ٧لُت
التربُت٢ ،ؿم ٖلم الىٟـ الخٗلُمي بمهغ ،وَى في ألانل مً بٖضاص ٧ل مً .Swanson.H.L& Trahan.M.1996
حهضَ ٝظا اإلاُ٣اؽ بلى حصسُو نٗىباث الخٗلم الىىُٖت في الٟهم ال٣غاجي اإلاُخامٗغفي لضي جالمُظ اله ٠السامـ
ابخضاجي مً زال ٫اإلا٩ىهاث اإلاُخامٗغُٞت الشالزت الخالُت:
 -1الخسُُِ إلاهام الٟهم ال٣غاجي.
 -2مغا٢بت الظاث.
 -3جُُ٣م اؾتراجُجُاث الٟهم ال٣غاجي.
ونف اإلالُاؽ:اإلاُ٣اؽ ٩٦ل م٩ىن مً ٖكغًٍ ٣ٞغة جِ٣ـ زالزت م٩ىهاث مُخامٗغُٞت للٟهم ال٣غاجي وهي:
 -1مغا٢بت الظاث :وهي جخًمً اإلاخٛحراث اإلاغجبُت بىعي الخلمُظ بظاجه ؤزىاء ال٣غاءة وَظا اإلا٩ىن جِ٣ؿه
ال٣ٟغاث(.)4،7،8،10
 -2الخسُُِ للمهمت :وٍخًمً اإلاخٛحراث اإلاغجبُت بىعي الخلمُظ بباعمتراث (مٗاًحر) مهمت الٟهم ال٣غاجي ،وَظا اإلا٩ىن
جِ٣ؿه ال٣ٟغاث(.)20، 15، 11، 9، 6،5،3، 2
 -3جُ٣م ؤلاؾتراجُجُت :وٍخًمً اإلاخٛحراث اإلاغجبُت بخُُ٣م الخلمُظ الؾتراجُجُاجه التي ٌؿخسضمها في الٟهم ال٣غاجي،
وَظا اإلا٩ىن جِ٣ؿه ال٣ٟغاث(.)19،18،17،16، 14، 13، 12، 1
ج٣ضًغ صعظاث اإلاُ٣اؽ في وسسخه ألاولى:
٧ل صعظت ٖلى ٧ل ٣ٞغة جتراوح – هٓغٍا – ما بحن ( 4،1صعظاث) خُض حٗ٨ـ صعظت ( )4وُٖا مُخامٗغُٞا مغجٟٗا  ،بِىما
حٗ٨ـ الضعظت ( )1وُٖا مُخامٗغُٞا مىسًٟا ،والضعظت ٖلى اإلا٩ىن جترامذ ما بحن ( 16-4صعظت)،ؤما الضعط ٖلى اإلا٩ىهحن
الشاوي والشالض ٞختراوح ٧ل منهما بحن ( 32-8صعظت) ،ومً زم ٞان الضعظت ٖلى اإلاُ٣اؽ ٩٦ل جتراوح ما بحن ( 80-20صعظت).
 -5الخهاثو الؿُىىمترًت ألصواث الضعاؾت:
 -1ملُاؽ الظاهغة الٗاملت :
 الشباث  :جم ج٣ضًغ الشباث بُغٍلخحن َما: مٗامل ؤلفا هغوهبار :و٢ض اؾخسضمذ َظٍ اإلاٗاصلت لخؿاب زباث الاحؿا ١الضازلي للمُ٣اؽ جم خؿاب مٗامل ؤلٟا٦غوهبار للمُ٣اؽ ٩٦ل٩ٞ ،اهذ الىخاثج ٧الخالي:
ظضوٌ عكم ( :)1مٗامالث زباث ملُاؽ الظاهغة الٗاملت بُغٍلت ؤلفا لىغوهبار:
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ٖضص الفلغاث

مٗامل ؤلفا هغوهبار

20

0.98

 )0.98وهي ُ٢مت
ًخطر مً الجضو ٫الؿاب ٤ؤن مٗامل الشباث بُغٍ٣ت ؤلٟا ٦غوهبار للمُ٣اؽ ٩٦ل ٢ض بل( ٜ
مغجٟٗت ،مما ٌٗجي ؤن اإلاُ٣اؽ ًخمخ٘ بضعظت ٖالُت مً الشباث.
 الخجؼثت الىهفُت  :وباؾخٛال ٫هٟـ بُاهاث الُٗىت الاؾخُالُٖت ٢ ،اماالباخشان بخ٣ؿُم ٖباعاث اإلاُ٣اؽ بلىههٟحن وبٗض طل ٪جم خؿاب مٗامل الاعجباٍ ٩ٞاهذ الىخاثج ٧الخالي :
ظضوٌ عكم (ً :)2ىضر مٗامل الاعجباٍ ملُاؽ الظاهغة الٗاملت بُغٍلت الخجؼثت الىهفُت واإلاصدخت بمٗاصلت
ظىجمان.
مٗامل الاعجباٍ

مٗاصلت الشباث بٗض الخصخُذ

الضاللت ؤلاخهاثُت

0.98

0.99

صاٌ بخهاثُا

ًخطر مً الجضو ٫ؤن مٗامل الشباث مغج ٟ٘وَى صا ٫بخهاثُا وٍم ً٨الىزى ١به.
الهضق  :جم ج٣ضًغ الهض ١بالُغ ١الخالُت:
نضق الاحؿاق الضازلي :و٢ض جم طل ٪مً زال ٫خؿاب ُ٢م مٗامالث الاعجباٍ بحن ٧ل ٣ٞغة والضعظت ال٩لُتللمُ٣اؽ .
ظضوٌ عكم ( :)3مٗامالث الاعجباٍ بحن ول ٖباعة والضعظت اليلُت للملُاؽ.
الفلغة
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

الاعجباٍ
**.785
**.928
**.897
**.939
**.884
**.813
**.932
**.967
**.823
**.771

الفلغة
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

الاعجباٍ
**.855
**.953
**.810
**.887
**.929
**.967
**.834
**.856
**.938
**.962

مما ؾبً ٤خطر ؤن مٗامالث اعجباَاث ال٣ٟغاث بالضعظت ال٩لُت للمُ٣اؽ ؤٚلبها ٧ان صالا بخهاثُا ٖىض مؿخىي
 )0.05وَظا ما ٌُٗي ماقغا لالحؿا ١الضازلي للمُ٣اؽ.
 )0.01و (
صاللت(
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 الهضق الخمُحزي ٦:ما جم خؿاب نضَ ١ظا اإلاُ٣اؽ باؾخسضام َغٍ٣ت اإلا٣اعهت الُغُٞت وطل ٪بترجِب الضعظاثجىاػلُا زم ؤزظ وؿبت %27مً َغفي اإلاُ٣اؽ ألاٖلى وألاصوى ،ؤي ما ً٣ابلها 7صعظاث ٖلُا و 7صعظاث صهُا زم اإلا٣اعهت
بُنهما باؾخسضام ازخباع الضاللت ؤلاخهاثُت (. )Ttest
ظضوٌ عكم (ً :)4ىضر نضق اإلالاعهت الُغفُت للملُاؽ الظاهغة الٗاملت.
الُغفحن
الضعظاث

الُغف
ألاٖلى
الُغف
ألاصوى

ازخباع الخجاوـ
لُفحن F
6.38

مؿخىي
الضاللت
0.02

حجم
الُٗىت
7

اإلاخىؾِ
الخؿابي
165.28

الاهدغاف
اإلاُٗاعي
9.94

7

87.42

4.61

صعظت
الخغٍت
12

T
18.78

مؿخىي
الضاللت
0,00

اللغاع
صاٌ
بخهاثُا

وبالىٓغ بلى ُ٢مت ازخباع الضاللت (٦ )Ttestما َى مىضر في الجضو ٫ع٢م (ً )4خطر بإن َظا اإلاُ٣اؽ ناص ١خُض بلٛذ
.)α= 0.01
 )18.78وهي صالت ٖىض صعظت الخغٍت ( )12ومؿخىي السُإ ؤو الضاللت (
ُ٢مخه (
وؿخيخج مً طل ٪ؤن اإلاُ٣اؽ ًخمخ٘ بضعظاث مغجٟٗت مً الهض ١والشباث ًم ً٨الىزى ١بها الؾخسضامه في البِئت
اإلادلُت ب٩ل اَمئىان.
 -2الفهم اللغاجي اإلاُخامٗغفي :
 الشباث: مٗامل ؤلفا هغوهبار  :و٢ض اؾخسضمذ َظٍ اإلاٗاصلت لخؿاب زباث الاحؿا ١الضازلي لالزخباع ،و٢ض جم ازخُاع َظٍاإلاٗاصلت هٓغا ألن اؾخجاباث ألاٞغاص ٖلى ٖباعاث اإلاُ٣اؽ و ٤ٞمحزان عباعي الخضعٍج4-1
جم خؿاب مٗامل ؤلٟا ٦غوهبار لالزخباع ٩٦ل٩ٞ ،اهذ الىخاثج ٧الخالي:
ظضوٌ عكم ( :)5مٗامالث زباث ازخباع الفهم اللغاجي اإلاُخامٗغفي بُغٍلت ؤلفا هغوهبار
ٖضص الفلغاث

مٗامل ؤلفا هغوهبار

20

0.91

 )0.91وهي ُ٢مت مغجٟٗت،
ًخطر مً الجضو ٫الؿاب ٤ؤن مٗامل الشباث بُغٍ٣ت ؤلٟا ٦غوهبار لالزخباع ٩٦ل ٢ض بل( ٜ
مما ٌٗجي ؤن الازخباع ًخمخ٘ بضعظت ٖالُت مً الشباث.
 الخجؼثت الىهفُت  :وباؾخٛال ٫هٟـ بُاهاث الُٗىت الاؾخُالُٖت٢ ،اما الباخشحن بخ٣ؿُم ٖباعاث الازخباع بلى ههٟحنوبٗض طل ٪جم خؿاب مٗامل الاعجباٍ ٩ٞاهذ الىخاثج ٧الخالي :
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ظضوٌ عكم (ً :)6ىضر مٗامل الاعجباٍ الزخباع الفهم اللغاجي اإلاُخامٗغفي بُغٍلت الخجؼثت الىهفُت واإلاصدخت
بمٗاصلت ظىجمان
مٗامل الاعجباٍ

مٗاصلت الشباث بٗض الخصخُذ

الضاللت ؤلاخهاثُت

0.86

0.92

صاٌ بخهاثُا

ًخطر مً الجضو ٫ؤن مٗامل الشباث مغج ٟ٘وَى صا ٫بخهاثُا وٍم ً٨الىزى ١به.
 الهضق : نضق الاحؿاق الضازلي :و٢ض جم طل ٪مً زال ٫خؿاب ُ٢م مٗامالث الاعجباٍ بحن ٧ل ٣ٞغة والضعظت ال٩لُت لالزخباع .ظضوٌ عكم ( :)7مٗامالث الاعجباٍ بحن ول ٖباعة والضعظت اليلُت لالزخباع
الفلغة
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

الاعجباٍ
**.582
**.716
*.418
**.687
.307
**.709
*.502
**.621
**.624
**.633

الفلغة
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

الاعجباٍ
*.503
**.634
**.750
*.455
**.740
**.521
**.626
**.601
**.785
**.756

مما ؾبً ٤خطر ؤن مٗامالث اعجباَاث ال٣ٟغاث بالضعظت ال٩لُت لالزخباع ؤٚلبها ٧ان صالا بخهاثُا ٖىض مؿخىي
 )0.05وَظا ما ٌُٗي ماقغا لالحؿا ١الضازلي الزخباع.
 )0.01و(
صاللت(
 الهضق الخمُحزي ٦ :ما جم خؿاب نضَ ١ظا الازخباع باؾخسضام َغٍ٣ت اإلا٣اعهت الُغُٞت وطل ٪بترجِب الضعظاثجىاػلُا زم ؤزظ وؿبت %27مً َغفي اإلاُ٣اؽ ألاٖلى وألاصوى ،ؤي ما ً٣ابلها 7صعظاث ٖلُا و 7صعظاث صهُا زم اإلا٣اعهت
بُنهما باؾخسضام ازخباع الضاللت ؤلاخهاثُت (. )Ttest
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ظضوٌ عكم (ً :)8ىضر نضق اإلالاعهت الُغفُت إلزخباع الفهم اللغاجي اإلاُخامٗغفي
مؿخىي حجم
ازخباع
الُغفحن
الخجاوـ لُفحن الضاللت الُٗىت
F
7
0.29
1.19
الضعظاث الُغف
ألاٖلى
7
الُغف
ألاصوى

اإلاخىؾِ
الخؿابي

الاهدغاف
اإلاُٗاعي

صعظت
الخغٍت

T

مؿخىي
الضاللت

اللغاع

62.28

2.21

12

19.70

0,00

صاٌ
بخهاثُا

35.28

2.87

وبالىٓغ بلى ُ٢مت ازخباع الضاللت (٦ )Ttestما َى مىضر في الجضو ٫ع٢م (ً )8خطر بإن َظا الازخباع ناص ١خُض بلٛذ
.)α= 0.01
 )19.70وهي صالت ٖىض صعظت الخغٍت ( )12ومؿخىي السُإ ؤو الضاللت (
ُ٢مخه (
هالخٔ مً الىخاثج الؿاب٣ت ؤن الازخباع ًخمخ٘ بضعظاث مغجٟٗت مً الهض ١والشباث ًم ً٨الىزى ١بها الؾخسضامه في
البِئت اإلادلُت ب٩ل اَمئىان.
 ُٖىت الضعاؾت:بٗض جدضًض مىيىٕ البدض ومخٛحراث الضعاؾت واهدهاع الضعاؾت ٖلى مجخم٘ البدض واإلاخمشل في الخالمُظ طوو
الٗؿغ ال٣غاجي ولخدضًض مجخم٘ البدض وُٖىت الضعاؾت ٢مىا بخُبُ ٤ازخباع "هو الُٗلت "للباخشت (ٚالب كؼاصعي
نلُدت) ٖلى اإلاضاعؽ التي ٢مىا بازخُاعَا ،و٧ان ٖضصَا 5مضاعؽ ابخضاثُت .
وؤزظها بٗحن الاٖخباع جدضًض بٌٗ السهاثو واإلاىانٟاث التي خضصهاَا في ُٖىت الضعاؾت الاؾخُالُٖت و ٤ٞبٌٗ
اإلادضصاث مً بُنها :
اإلاالخٓت اإلاباقغة :والتي جمذ في زالزت خهو ل٩ل مضعؾت  ،واؾخُٗىا ػٍاعة الخالمُظ إلاالخٓت الؿلى ٥الٗام صازل
ال٣ؿم وألاصاء في ال٣غاءة والخٟاٖل صازل ال٣ؿم م٘ اإلاٗلم .
ملابلت اإلاٗلم :خُض ٢ام اإلاٗلم بضوع الضلُل مً ؤظل الىنى ٫بلى مٗغٞت مؿخىي الخالمُظ وجدهُلهم في ٧ل اإلاىاص
والاَالٕ ٖلى هخاثجهم في الخ٣ىٍم اإلاؿخمغ والٟغوى والىنى ٫بلى السهاثو واإلاىانٟاث واإلاغاص جد٣٣ها في ُٖىت
الضعاؾت والتي مً بُنها :
الؿً  :خُض ٢مىا بخدضًض الؿً الظي ًتراوح بحن 9ؾىىاث و 11ؾىت وَى الؿً الُبُعي للخالمُظ اإلاخمضعؾحن في
الؿىت السامؿت ابخضاجي خُض ٢مىا بخٟاصي الخالمُظ الظًً ًبل ٜؾنهم ؤ٦ثر مً 13ؾىت  ،وَم بما مً طوي جإزغ صعاسخي
وَظا مً قإهه ؤن ٌؿُ٣ىا في ٞش الدصسُو  ،ؤو طوو الضزى ٫اإلاخإزغ ٞ ،ا٢خهغها ٖلى الؿً الُبُعي .
٢مىا ازخُاع ألا٢ؿام التي ًضعؽ بها مٗلمحن بهفت جدبُٗت ،ؤي الخضعَـ مً الؿىت ألاولى بلى الؿىت السامؿت بضون
اهُ٣إ  ،ل٩ىن اإلاٗلم ٌٗغ ٝجالمُظٍ بهٟت ص٣ُ٢ت مً ٧ل الجىاهب .
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ب٢هاء ٧ل الخاالث التي ٌك ٪اإلاٗلم ؤجها حٗاوي ه٣و في الظ٧اء ،ؤو مكا٧ل ؾلىُ٦ت ٦دكدذ الاهدباٍ وٞغٍ الخغ٦ت
وب٢هاء ٧ل الخاالث التي حٗاوي ؤي ٢هىع ؤو بٖا٢ت ؤو ايُغاب ؤو خغمان ٖلى اإلاؿخىي الىٟسخي والاظخماعي واللٛىي
 ،وجٟاصي الخاالث التي لضحها جإزغ صعاسخي في ٧ل اإلاىاص واإلاُٗضًً  ،بٗض الخُبُ٧ ٤اهذ الُٗىت ٧الخالي:
ظضوٌ عكم(ً :)9ىضر زهاثو ُٖىت الضعاؾت
اإلااؾؿت

ٖضص ألاكؿام

الٗضص ؤلاظمالي
للخالمُظ

َاللبت ٖبض
الغخمً

زالزت ؤكؿام

 130جلمُظ

ؤخمض قُت

كؿمحن

 80جلمُظ

صخمان ٖلي

كؿم واخض

 35جلمُظ

ؤخمض الخاوحي

زالزت ؤكؿام

 120جلمُظ

ٖالٌ باعوصي
اإلاجمىٕ

كؿم واخض
 10ؤكؿام

 35جلمُظ
400

ٖضص الخالمُظ اإلاٗؿغًٍ
كغاثُا
 32جلمُظ
21
جلمُظ
17
جلمُظ
28
جلمُظ
 7جالمُظ
105

مخىؾِ الؼمً
لضي الُٗىت

مخىؾِ ماقغ اللغاءة
الؿلُمت لضي الُٗىت

%35.55
%35
%48.75

 262زا

0.35

%23.33
%23.33
%31.34

ٖغى ومىاككت هخاثج فغيُاث الضعاؾت :
ٖغى ومىاككت هخاثج الفغيُت ألاولي :
ههذ الفغيُت ألاولى ٖلى ؤهه ":جىظض ٖال٢ت مىظبت صالت بخهاثُابحن الٟهم ال٣غاجي اإلاُخامٗغفي والظا٦غة الٗاملت
ٖىض الخالمُظ اإلاٗؿغًٍ ٢غاثُا ،وبٗض اإلاٗالجت ؤلاخهاثُت جم الخىنل بلى الىدُجت الخالُت:
ظضوٌ عكم (ً:)10ىضر الٗالكت بحن صعظاث ؤفغاص ُٖىت الضعاؾت في ول مً الفهم اللغاجي اإلاُخامٗغفي والظاهغة
الٗاملت.
الفهم اللغاجي
اإلاُخامٗغفي

مٗامل الاعجباٍ
مؿخىي الضاللت
حجم الُٗىت

الظاهغة الٗاملت
**
740.
000,
90

الضاللت
صالت ٖىض 0.01

مً زال ٫الجضو ٫ؤٖالٍ ع٢م ( )10وبالىٓغ بلى ُ٢مت مٗامل الاعجباٍ بحرؾىن بحن الضعظت ال٩لُت لؤلٞغاص في الٟهم
 ،)0.74وهي ُ٢مت مغجٟٗت ومىظبت ،وَظا ٌٗجي ؤن
ال٣غاجي اإلاُخامٗغفي وصعظاتهم ال٩لُت في الظا٦غة الٗاملت التي بلٛذ (
الاعجباٍ بحن الضعظت ال٩لُت لؤلٞغاص في الٟهم ال٣غاجي اإلاُخامٗغفي وصعظاتهم ال٩لُت في الظا٦غة الٗاملت َى اعجباٍ َغصي ،
ؤي ؤهه ٧لما اعجٟٗذ الضعظاث في الٟهم ال٣غاجي اإلاُخامٗغفي اعجٟٗذ صعظاتهم في الظا٦غة الٗاملت والٗ٨ـ صخُذ٦ ،ما
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 ،)α=0,01ومىه وؿخُُ٘ ال٣ى ٫بإهه ًم٢ ً٨بى٫
ؤن هدُجت َظا الاعجباٍ ظاءث صالت بخهاثُا ٖىض مؿخىي الضاللت ؤلٟا (
ٞغيُت البدض ،ووؿبت الخإ٦ض مً َظٍ الىدُجت َى %99م٘ اخخما ٫الى٢ىٕ في السُإ بيؿبت.%1
ؤي ٧لما ٧ان اليكاٍ في اإلا٩ىن اإلاٗغفي الظي ًخمشل في الظا٦غة الٗاملت بكُ٣ه اللٛىي والخؿابي مغج ٟ٘ؤصي بلى
اليكاٍ في اإلا٩ىن اإلاُخا مٗغفي الظي ًخمشل في اؾخسضام الخلمُظ اإلاٗؿغ ٢غاثُا الؾتراجُجُاث ما وعاء اإلاٗغٞت في الٟهم
ال٣غاجي  ،ومىه وؿدىج وظىص جٟاٖل وٖال٢ت بحن اإلا٩ىهحن ٖىض الخلمُظ اإلاٗؿغ ٢غاثُا وجٟؿغ الٗال٢ت الُغصًت اإلاىظبت
في اإلاخٛحرًً بىظىص اؾخٗضاص وصاُٗٞت ٖىض الخلمُظ اإلاٗؿغ ٢غاثُا في اؾخسضام بؾتراجُجُت ما وعاء مٗغُٞت ٖىض ؤصاء
اإلاهمت اإلاٗغُٞت ؾىاء ٧اهذ في ال٣غاءة ؤو في الٗملُاث اإلاٗغُٞت اإلاؿاٖضة لل٣غاءة ٧الظا٦غة الٗاملت  ،وَظا ًضٖ ٫لى ؤهه
واعي بمضي الهٗىبت التي ٌٗاوي منها في ال٣غاءة والظا٦غة الٗاملت.
ٖ-2غى ومىاككت هخاثج الفغيُت الشاهُت :
ههذ الفغيُت الشاهُت ٖلى ؤهه  ":جىظض ٖال٢ت مىظبت صالت بخهاثُابحن الٟهم ال٣غاجي اإلاُخامٗغفي والخل٣ت
الٟىهىلىظُت الجمل ٖىض الخالمُظ اإلاٗؿغًٍ ٢غاثُا ،وبٗض اإلاٗالجت ؤلاخهاثُت جم الخىنل بلى الىدُجت الخالُت:
ظضوٌ عكم (ً :)11ىضر الٗالكت بحن صعظاث ؤفغاص ُٖىت الضعاؾت في ول مً الفهم اللغاجي اإلاُخامٗغفي والخللت
الفىهىلىظُت الجمل
الخللت الفىهىلىظُت الجمل
الفهم اللغاجي اإلاُخامٗغفي

**

620.
000,
90

مٗامل الاعجباٍ
مؿخىي الضاللت
حجم الُٗىت

الضاللت
صالت ٖىض 0.01

مً زال ٫الجضو ٫ؤٖالٍ ع٢م ( )11وبالىٓغ بلى ُ٢مت مٗامل الاعجباٍ بحرؾىن بحن الضعظت ال٩لُت لؤلٞغاص في الٟهم
 ،)0.62وهي ُ٢مت مغجٟٗت ومىظبت،
ال٣غاجي اإلاُخامٗغفي وصعظاتهم ال٩لُت في الخل٣ت الٟىهىلىظُت الجمل التي بلٛذ (
وَظا ٌٗجي ؤن الاعجباٍ بحن الضعظت ال٩لُت لؤلٞغاص في الٟهم ال٣غاجي اإلاُخامٗغفي وصعظاتهم ال٩لُت في الخل٣ت الٟىهىلىظُت
 ظمل َ -ى اعجباٍ َغصي  ،ؤي ؤهه ٧لما اعجٟٗذ الضعظاث في الٟهم ال٣غاجي اإلاُخامٗغفي اعجٟٗذ صعظاتهم في الخل٣تالٟىهىلىظُت الجمل والٗ٨ـ صخُذ٦ ،ما ؤن هدُجت َظا الاعجباٍ ظاءث صالت بخهاثُا ٖىض مؿخىي الضاللت ؤلٟا
 ،)α=0,01ومىه وؿخُُ٘ ال٣ى ٫بإهه ًم٢ ً٨بىٞ ٫غيُت البدض.
(
والخل٣ت الٟىهىلىظُت  -ظمل  -هي ظؼء مً الظا٦غة الٗاملت وهي جخٗل ٤باإلاهام اللُٟٓت اللٛىٍت  ،وجٟؿغ ٖلى ؤهه ٧لما
٧اهذ الخل٣ت الٟىهىلىظُت وكُت ٖلى مؿخىي الجملت ٧لما ػاص الٟهم ال٣غاجي اإلاُخامٗغفي ٖىض الخلمُظ اإلاٗؿغ ٢غاثُا ،
وحٗخبر الجملت ظؼء مً الىو خُض ؤن الىو ًخ٩ىن مً ٖضة ظمل ٩ٞ ،لما اؾخُإ الخلمُظ اؾترظإ الجمل في و٢ذ
٢هحر ٧لما ؾاٖضٍ طل ٪في اؾخسضام بؾتراجُجُت جخمشل في مهاعاث الٟهم ال٣غاجي اإلاُخامٗغفي وهي الخسُُِ ل٣غاءة
الىو ومغا٢بت طاجه ٖىض ال٣غاءة وج٣ىٍم ٢غاءجه ٖىض الاهتهاء منها لُسغط بىدُجت ٖلى ؤؾاؾها ٌؿعى لخدؿحن مؿخىاٍ في
اإلاغة ال٣اصمت  ،خُض ؤن اليكاٍ في الخل٣ت الٟىهىلىظُت– ظمل – ومٗغٞت ُُٟ٦ت جسؼًٍ اإلاٗلىمت ومٗالجتها وب٣ائها في
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نىعة وكُت واؾخضٖائها و٢ذ الخاظت بليها ًازغ ٖلى ٞهم الخلمُظ لـ متى ؟ ؤًً ؟ وإلااطا ؟ ٌؿخسضم ؤلاؾتراجُجُت
اإلاىاؾبت للمى ٠٢ال٣غاجي .
ٖ-3غى ومىاككت هخاثج الفغيُت الشالشت :
ههذ الفغيُت الشالشت ٖلى ؤهه ":جىظض ٖال٢ت مىظبت صالت بخهاثُابحن الٟهم ال٣غاجي اإلاُخامٗغفي وطا٦غة الٗمل
ال٩لماث ٖىض الخالمُظ اإلاٗؿغًٍ ٢غاثُا ،وبٗض اإلاٗالجت ؤلاخهاثُت جم الخىنل بلى الىدُجت الخالُت:
ظضوٌ عكم (ً : )12ىضر الٗالكت بحن صعظاث ؤفغاص ُٖىت الضعاؾت في ول مً الفهم اللغاجي اإلاُخامٗغفي والخللت
الفىهىلىظُت  -اليلماث -
الخللت الفىهىلىظُت اليلماث
الفهم اللغاجي اإلاُخامٗغفي

**

6940.
0000,
90

مٗامل الاعجباٍ
مؿخىي الضاللت
حجم الُٗىت

الضاللت
صالت ٖىض 0.01

مً زال ٫الجضو ٫ؤٖالٍ ع٢م ( )12وبالىٓغ بلى ُ٢مت مٗامل الاعجباٍ بحرؾىن بحن الضعظت ال٩لُت لؤلٞغاص في الٟهم
 ،)0.69وهي ُ٢مت مغجٟٗت ومىظبت،
ال٣غاجي اإلاُخامٗغفي وصعظاتهم ال٩لُت في الخل٣ت الٟىهىلىظُت ال٩لماث التي بلٛذ (
وَظا ٌٗجي ؤن الاعجباٍ بحن الضعظت ال٩لُت لؤلٞغاص في الٟهم ال٣غاجي اإلاُخامٗغفي وصعظاتهم ال٩لُت في الخل٣ت الٟىهىلىظُت
ال٩لماث َى اعجباٍ َغصي  ،ؤي ؤهه ٧لما اعجٟٗذ الضعظاث في الٟهم ال٣غاجي اإلاُخامٗغفي اعجٟٗذ صعظاتهم في الخل٣ت
الٟىهىلىظُت ال٩لماث والٗ٨ـ صخُذ٦ ،ما ؤن هدُجت َظا الاعجباٍ ظاءث صالت بخهاثُا ٖىض مؿخىي الضاللت ؤلٟا
 ،)α=0,01ومىه وؿخُُ٘ ال٣ى ٫بإهه ًم٢ ً٨بىٞ ٫غيُت البدض.
(
الخل٣ت الٟىهىلىظُت ٧لماث حٗخبر ٦ظل ٪ظؼء مً الظا٦غة الٗاملت وجخٗل٦ ٤ظل ٪باإلاهام اللُٟٓت اللٛىٍت ٧ ،لما ٧اهذ
الظا٦غة الٗاملت ٖلى مؿخىي ال٩لمت وكُُت ؤي ً٣ىم الخلمُظ بالخسؼًٍ والاؾترظإ في و٢ذ ٢هحر ٧لما ػاص وكاٍ
الٟهم ال٣غاجي اإلاُخامٗغفي  ،وال٩لمت هي ظؼء مً الجملت والىو،خُض ؤهه ٧لما ٢م بالخسؼًٍ واإلاٗالجت والاؾترظإ في
و٢ذ ؾغَ٘ ٖىض ؤصاء اإلاهمت ال٣غاثُت ٧لما ؾاٖضٍ في وعي َظٍ الٗملُت وٞهمها والخ٨ٟحر ٞيها  ،وبظل٩ً ٪ىن ٢ض ونل بلى
مغخلت اؾخسضام بؾتراجُجُت طاجُت حؿاٖضٍ ٖلى ٞهم الىو اإلا٣غوء ،بياٞت بلى اؾخسضام بؾتراجُجُت لخدؿحن ؤصاءٍ
في ال٣غاءة وٖملُاتها ألاؾاؾُت التي مً بُنها الظا٦غة الٗاملت.
ٖ-4غى ومىاككت هخاثج الفغيُت الغابٗت :
ٖغى هخاثج الفغيُت الغابٗت  :جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت في الٟهم ال٣غاجي اإلاُخامٗغفي ٖىض الخالمُظ اإلاٗؿغًٍ
٢غاثُا حٗؼي بلى ألاصاء في مُ٣اؽ الظا٦غة الٗاملت (طا٦غة مىسًٟت /طا٦غة وكُُت) ،وبٗض اإلاٗالجت ؤلاخهاثُت جم
الخىنل بلى الىدُجت الخالُت:
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ظضوٌ عكم (ً:)13ىضر الفغوق في الفهم اللغاجي اإلاُخامٗغفي حٗؼي بلى ملُاؽ ؤصاء الظاهغة الٗاملت( مىسفًت-
مغجفٗت)
صعظاث ألافغاص ٖلى
الفهم اللغاجي
اإلاُخامٗغفي
مىسفًت
الفهم
اللغاجي
مغجفٗت

ازخباع
الخجاوـ
لُفحن F

مؿخىي
الضاللت

حجم
الُٗىت

اإلاخىؾِ
الخؿابي

الاهدغاف
اإلاُٗاعي

صعظت
الخغٍت

T

مؿخىي
الضاللت

الضاللت
ؤلاخهاثُت

0.82

46

37.84

6.62

88

7.92

0.00

صاٌ 0,01

44

49.63

7.47

0.05

مً زال ٫الجضو ٫ع٢م ( )13ؤٖالٍ هالخٔ ؤن ُ٢مت ازخباع الخجاوـ لُٟحن ( )Fبلٛذ في ازخباع الٟهم ال٣غاجي
 ،)0.05وَظٍ الُ٣مت ٚحر صالت بخهاثُا مما ٌؿمذ لىا باؾخسضام ازخباع الضاللت ؤلاخهاثُت ( )Tباليؿبت
اإلاُخامٗغفي(
لُٗيخحن مؿخ٣لخحن مخجاوؿخحن.
 ،)7.92هالخٔ ؤن الُ٣مت
وبالىٓغ بلى ُ٢مت ازخباع الٟغو )Ttest( ١والتي بلٛذ في ازخباع الٟهم ال٣غاجي اإلاُخامٗغفي (
 ،)α=0,01وبالخالي ًم ً٨ال٣ى ٫بإهه جىظض ٞغو ١في مؿخىي الٟهم ال٣غاجي اإلاُخامٗغفي
صالت ٖىض مؿخىي الضاللت ؤلٟا (
لضي الخالمُظ اإلاٗؿغًٍ ٢غاثُا حٗؼي بلى مُ٣اؽ الظا٦غة الٗاملت وطل ٪لهالر الظا٦غة الٗاملت اإلاغجٟٗت  ،ووؿبت الخإ٦ض
مً َظٍ الىدُجت اإلاخىنل بليها َى %99م٘ اخخما ٫الى٢ىٕ في السُإ بيؿبت.%1
وٍ٨مً جٟؿحر َظٍ الٟغيُت ٖلى ؤن الٟهم ال٣غاجي اإلاُخامٗغفي ًخإزغ بيكاٍ ؤو زمى ٫الظا٦غة الٗاملت ٩ٞ ،لما ٧اهذ
الظا٦غة الٗاملت وكُُت في مٗالجت اإلاٗلىماث وجدؼٍنها واؾخضٖائها في و٢ذ ٢هحر ٧لما ؾاٖضث الخلمُظ في اؾخسضام
اؾتراجُجُاث ما وعاء اإلاٗغٞت في ٖملُت الخٗلم وٖملُت ال٣غاءة ٖلى السهىم ،وٍٓهغ الٟغَ ١ىا لهالر الخالمُظ
الظًً لضحهم طا٦غة ٖاملت وكُُت وَظا بٟاع ١اإلاخىؾِ ٦ما ًٓهغ في الجضو ٫ع٢م ( )13خُض الٟغ ١لهالر طوي
الظا٦غة الٗاملت اليكُُت  ،وهٟؿغ َظٍ الىدُجت بان طوي وكاٍ الظا٦غة الٗاملت ؤًٞل مً طوي زمى ٫ؤو يٗ٠
الظا٦غة الٗاملت  ،ألن اليكاٍ في الظا٦غة الٗاملت ً٩ىن ٖلى مؿخىي ؾغٖت الخسؼًٍ واإلاٗالجت والاؾخضٖاء للمٗلىماث
وَظا ٌؿاَم في ٢ضعة الخلمُظ ٖلى ازخُاع بؾتراجُجُت مُخا مٗغُٞت جبضؤ مً الخسُُِ زم مغا٢بت طاجه جهاًت بخُُ٣م
الىخاثج اإلاخىنل بليها بالخ٨ٟحر وٞهم ووعي اإلاهمت وَغح ؤؾئلت طاجُت خى ٫اإلاهمت  ،ومً زال ٫ما ط٦غ ؤخمض مسخاع
 )2006وؿخيخج ؤن يٗ ٠مٟهىم ما وعاء اإلاٗغٞت والتي حٗجى باؾخسضام بؾتراجُجُت الخسُُِ للمهمت واإلاغا٢بت
الىُاٌ (
الظاجُت ٖىض ؤصائها وج٣ىٍم هخاثج ؤلاؾتراجُجُت وجُبُ٣ها في الخٗلم جاصي بلى عجؼ في الخٗامل م٘ اإلاهام اإلاٗغُٞت في
ٖملُاث الخٗلم ٖامت وٖملُت ال٣غاءة زانت وَظا بٗضم جىُٓم وجسُُِ ومغا٢بت وجُُ٣م للمهمت اإلاٗغُٞت في اإلاى٠٢
ال٣غاجي زانت وفي بِئت الخٗلم ٖامت،وَظا مً قإهه ؤن ً٩ىن ؤصاة ٗٞالت للخلمُظ طو نٗىبت الخٗلم وٖؿغ ال٣غاءة ٖلى
وظه السهىم ،واؾخسضام ظُض للمهام اإلاٗغُٞت ألاؾاؾُت لل٣غاءة ٧الظا٦غة الٗاملت.
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الاؾخيخاط الٗام:
مً زال ٫ما ؾب ٤وؿخيخج وظىص جغابِ وجٟاٖل بحن اإلاخٛحرًً خُض ؤن وكاٍ الظا٦غة الٗاملت ٌؿاَم في ٢ضعة
الخلمُظ ٖلى ازخُاع بؾتراجُجُت ٌؿخسضمها في ؤصاء اإلاهام اإلاٗغُٞت في وكاٍ ال٣غاءة،مً زال ٫وُٖه ولهظٍ اإلاهمت
والخ٨ٟحر ٞيها والخسُُِ لها،ومغا٢بت هٟؿه ؤزىاء ؤصاثه في ٖملُت ال٣غاءة  ،وج٣ىٍم الىخاثج التي جىنل بليها مً زال ٫ما
ؾب، ٤بياٞت بلى ا٦دؿاب الخلمُظ اإلاٗؿغ ٢غاثُا بلى ال٣ضعة ٖلى الخ٨ٟحر في مهامه اإلاٗغُٞت في ال٣غاءة والخٗلم ٖلى وظه
الٗمىم ٌؿاٖضٍ ٖلى بصعا ٥ووعي وكاَه اإلاٗغفي والتي مً بُنها الظا٦غة الٗاملت لخدؿحن ٟ٦اءتها ووكاَها.
اكتراخاث:
 الُ٣ام بضعاؾت م٣اعهت بحن الٗاصًحن واإلاٗؿغًٍ ٢غاثُا في الٟهم ال٣غاجي اإلاُخامٗغفي. الخُغ ١بلى ما وعاء الظا٦غة والظا٦غة الٗاملت العجباَهما اإلاباقغ واإلاخخاب٘ في ٖملُت الخٗلم. مغاٖاة ٢ضعاث الخلمُظ في الخ٨ٟحر صازل ال٣ؿم مً ٢بل اإلاٗلم  ،والخإُ٦ض ٖلى يغوعة بصعا ٥اإلاٗلم لهظٍ ال٣ضعاثواؾخسضامها في حٗضًل الٗاصاث الؿلىُ٦ت الساَئت في ال٣ؿم واإلاؿخسضمت مً َغ ٝجالمُظ طوي نٗىباث الخٗلم في
ال٣ؿم ؤزىاء ؤصاء اإلاهام الخٗلُمُت.
كاثمت اإلاغاظ٘:
"،)2009نٗىباث الفهم اللغاجي اإلاٗغفُت واإلاُخامٗغفُت"،ال٣اَغة  ،صاع ال٨ٟغ الٗغبي.
 -1بؾماُٖل الهاوي (
" ،)2001ايُغاباث اإلافىغة الفًاثُت وٖالكتها بهٗىباث حٗلم اللغاءة لضي جالمُظ الؿىت الشالشت
 -2آؾُا بىزغاػ (
والغابٗت ابخضاجي"  ،عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة  ،الجؼاثغ.
" ،)2009ألاؾلىب اإلاٗغفي الاؾخلالٌ /الاٖخماص ٖلى اإلاجاٌ ؤلاصعان والفهم اللغاجي اإلاُخا
 -3بً الُاَغ الخجاوي (
مٗغفي لضي جالمُظ نهاًت اإلاغخلت الابخضاثُت"  ،ؤَغوخت ص٦خىعاٍ ٚحر ميكىعة  ،ظامٗت الجؼاثغ .
 "،) 2005الخفىحر مهاعجه واؾتراجُجُاث جضعٍبه"  ، 1ٍ ،ؤلاؾ٨ىضعٍت  ،مغ٦ؼ لل٨خاب.
 -4خؿً ٖبض الباعي ٖهغ (
ٖ" ،)2004لم الىفـ اإلاٗغفي "ٖ ، 1ٍ ،مان  ،صاع اإلاؿحرة.
ٖ -5ضهان ًىؾ ٠الٗخىم (
 "،)1998ايُغاباث حٗلم اللغاءة في اإلاضعؾت ألاؾاؾُت  ،بىاء ازخباع اللضعة ٖلى اللغاءة
ٚ -6الب ٢ؼاصعي نلُدت (
بالٛت الٗغبُت"  ،عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة  ،ظامٗت الجؼاثغ.
 "،)2011فٗالُت اؾخسضام اؾتراججُاث ما وعاء اإلاٗغفت في جضعَـ اللغاءة ٖلى جىمُت
 -7مدمض خؿً ٖلي خمضان (
بٌٗ مهاعاث الفهم اللغاجي ومهاعاث ما وعاء اإلاٗغفت لضي َالب اإلاغخلت الشاهىٍت " ،عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة ،
٧لُت التربُت ٢ ،ىا  ،مهغ.
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 "،)2006فاٖلُت بغهامج لخدؿحن ملضاع مٗلىماث الىعي اإلااوعاء الظاهغة وؤزغٍ في جدؿحن
 -8مسخاع ؤخمض الُ٨ا( ٫
هفاءة مىٓىمت الخجهحز اإلاٗغفي لضي جالمُظ طوي نٗىباث الخٗلم" ٧ ،لُت التربُت  ،ظامٗت ٖحن قمـ.
 "،)2006الًٗف اللغاجي وؤؾالُب الخٗلم " ،1ٍ ،ؤلاؾ٨ىضعٍت ،صاع الىٞاء للُباٖت واليكغ.
 -9مغاص ِٖسخى ؾٗض (
 "،)2012الظاهغة الٗاملت ونٗىباث الخٗلم" ، 1ٍ ،ال٩ىٍذ ،ؾلؿلت بنضاعاث مغ٦ؼ حٗلُم
 -10مؿٗض ؤبى الضًاع(
وج٣ىٍم الُٟل.
" ،)2001ؤزغ بغهامج كاثم ٖلى اؾخسضام اؾتراججُاث ما وعاء اإلاٗغفت في جىمُت مهاعاث
 -11مها ٖبض هللا الؿلُمان (
الفهم اللغاجي لضي جلمُظاث نٗىباث اللغاءة في الهف الؿاصؽ ابخضاجي"  ،عؾالت ماظِؿخحر ٚحر ميكىعة ممل٨ت
البدغًٍ.
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ؤلاعقاص ألاؾغي آلباءألاَفاٌ طوي نٗىباث الخٗلم
ؤ.بىٚاػي هغٍمت/ظامٗت  8ماي،1945كاإلات

ؤٖ.غٍبي ؾُٗضة/ظامٗت  8ماي،1945كاإلات

ملخو :
ٌٗخبر ؤلاعقاص الىٟسخي ظؼءا َاما و ؤؾاؾُا في الخٟ٨ل باألَٟا ٫طوي نٗىباث الخٗلم،ألهه ٌؿاٖضَم ٖلى الخ٠ُ٨
م٘ اإلادُِ الظي ٌِٗل ُٞه،وٍغي اإلاسخهىن في التربُت السانت ؤن ج٣ضًم السضماث ؤلاعقاصًت ال حكمل الُٟل ِ٣ٞ
بل جمخض بلى ألاؾغة مً زال ٫بقغا ٥الىالضًً في البرامج ؤلاعقاصًت اإلا٣ضمت لخ٩ىن ؤ٦ثر ٗٞالُت .
و٢ض ظاءث ٨ٞغة صمج الىالضًً في البرامج هدُجت للضوع الهام الظي جلٗبه ألاؾغة في خُاة ألاَٟا،٫خُض ؤن ما ً٣ضم
لهم مً زضماث وصٖم لخلبُت اخخُاظاتهم ٌٗ،ض في اإلا٣ام ألاو ٫جلبُت الخخُاظاث الاَٟا ٫طاتهمٞ،مً زال ٫اإلاكاع٦ت
ًخٗلم آلاباء َغ ١حٗضًل الؿلى ٥وُُٟ٦ت الخٟاٖل م٘ الُٟل بك٩ل ٢ض ًدضر حٛحراث بًجابُت ،باإلياٞتبلى
مؿاٖضتهم ٖلى ز ٌٟالكٗىع بالًٛىٍ الىٟؿُت هدُجت لغٖاًتهم َٟل طوي اخخُاظاث زانت.
ومً َىا جبرػ ؤَمُت ؤلاعقاص ألاؾغي ٧اؾتراجُجُت ج٣ىم ٖلى صٖم ألاؾغة ٩٦ل و مؿاهضتها مً ؤظل الىنى ٫بلى ج٣ضًم
ؤًٞل جٟ٨ل باألَٟا ٫مً زال ٫جىٞحر البِئت ألاؾغٍت اإلاىاؾبت التي حؿاٖض ٖلى جٟهم بم٩اهُاث الُٟل و بخدؿحن
ه٣اٍ يٟٗه و جُىٍغ ماًمخل ٪مً ٢ضعاث أل٢صخى خض مم.ً٨
ملضمت :
بن وظىص َٟل طوي نٗىباث الخٗلم في ؤؾغة ما ًىجم ٖليها مً مك٨الث ٢ض ً٩ىن له ألازغ ال٨بحر في بخضار حٛحر في
ج ٠ُ٨ألاؾغة وبًجاص زلل في الخىُٓم الىٟسخي والاظخماعي ألٞغاصَا ب ٌٛالىٓغ ًٖ صعظت ج٣بل ألاؾغة لهظا الُٟل،
ومً ؤبغػ اإلاك٨الث هجض ألاػماث الؼوظُت وػٍاصة الٗضواهُت والا٦خئاب والكٗىع بالظهب وال٣ل ٤والخىجغ...الضَ ،ظا ما
ًة
ًجٗل آلاباء في خاظت بلى ؤلاعقاص مً ؤظل جُىٍغ اؾتراجُجُاث مىاؾبت لخلبُت الخاظاث اإلاغجبُت بمك٩لت الُٟل ًٞال
ًٖ جلبُت الخاظاث السانت بهم إلاىاظهت الًٛىٍ الىٟؿُت.
وَٗمل ؤلاعقاص ألاؾغي ٖلى جدؿحن هىُٖت خُاة ألاؾغة مً زال ٫مؿاٖضتها ٖلى ٞهم خالت الُٟل و ج٣بله وجدؿحن
ؤهماٍ الخٟاٖل بحن الُٟل و الىالضًً و تهُئت بِئت مىاجُت ومصجٗت للىمى الهخي اإلاخ٩امل.
وٖلى َظا ألاؾاؽ ؾى٣ضم في َاجه الىع٢ت ٖغى إلاك٩لت نٗىباث الخٗلم زم هيخ٣ل بلى مدىع مىيىٖىا اإلاخمشل في
ؤلاعقاص ألاؾغي آلباء ألاَٟا ٫طوي نٗىباث الخٗلم،خُض هخُغ ١بلى حٗغٍ ٠ؤلاعقاص ألاؾغي و ؤَضاٞه و اخخُاظاث
1

-Baum,s , Small Goup Counseling For Children in Changing Families, School Psychology,1999, P
36 , December, P29- 41.
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آلاباء و اإلاكا٧ل التي ًىاظهىجها،زم هيخ٣ل بلى ٖملُت ؤلاعقاص ٞجري زُىاتها و بٌٗ الاؾتراجُجُاث اإلاؿخسضمت إلاؿاٖضة
آلاباء في ج٣بل الُٟل.
ؤوال :نٗىباث الخٗلم :
- 1حٗغٍف نٗىباث الخٗلم :
 ،)1975مكحرا إلاجمىٖت مً
بن مٟهىم نٗىباث الخٗلم،مً اإلاٟاَُم الخضًشت في مُضان التربُت السانت ْهغ ؾىت (
ألاَٟاٚ ٫حر اإلاخجاوؿحن في نٟاتهم بط ال ًىُبٖ ٤لى خالتهم َظٍ ؤي جهيُ ٠مً الخهيُٟاث اإلاخٗاعٖ ٝليها في مُضان
التربُت السانت ٞ ،هم ٌٗاهىن مً ٖضة مك٨الث ؤ٧اصًمُت وهماثُت (نٗىباث ال٨خابتٖ،ؿغ ال٣غاءة،نٗىبت
الخؿاب )...ظٗلذ اإلاهخمحن ٌؿخسضمىن حؿمُاث مسخلٟت للضاللت ٖلى اإلاك٩لت مشل :العجغ ًٖ الخٗلم،الضٌؿلُ٨ؿُا
الىماثُت اإلادضصة ،الخسل ٠ال٣غاجي اإلادضص ...الض.
و ٌكحر ألازهاثُىن في َظا اإلاجا ٫بلى ؤن ألاَٟا ٫طوي نٗىباث الخٗلم ال ٌٗاهىن مً ؤي بٖا٢اث ؤزغي ٖ٣لُت
ًة
ًة
٧اهذ ؤو خؿُت و ٖلى الغٚم مً طلٞ ٪هم ًٓهغون جباًىا واضخا بحن ما ًمخل٩ىن مً ٢ضعاث ٖ٣لُت و بحن ؤصائهم في
الخدهُل ألا٧اصًمي.
و ٌٗغ ٝمدمىص مدمضألاَٟا ٫طوي نٗىباث الخٗلم بإجهم ًخهٟىن ب٣ضعة ٖ٣لُت مخىؾُت ؤو ٞى ١اإلاخىؾُت ،بال ؤن
جدهُلهم الضعاسخي الٟٗلي ًسخل ًٖ ٠اإلاخى ٘٢بىاء ٖلى جل ٪ال٣ضعة الٟٗلُت،وَٗاهىن مً مكا٧ل في واخضة ؤو ؤ٦ثر مً
الٗملُاث الٗ٣لُت الىماثُت ؤو نٗىباث ؤ٧اصًمُت َ،ظا م٘ اؾدبٗاص ٧اٞت خاالث ؤلاٖا٢ت الجؿمُت ؤو الخسل ٠الٗ٣لي ؤو
الخغمان البُئي ؤو الايُغاب الىٟسخي .
٦ما

جغي اللجىت ألامغٍىُت لهٗىباث الخٗلمٖ NJCLDلى ؤجها مجمىٖت مخجاوؿت مً الايُغاباث التي جخمشل في

نٗىباث واضخت في ا٦دؿاب و اؾخسضام ٢ضعاث الاؾخمإ ،ال٨الم ،ال٣غاءة ،ال٨خابت ،الاؾخضال ٫الغٍاضخيًٟ،ترى ؤن
َظٍ الايُغاباث جيكإ هدُجت زلل في الجهاػ الٗهبي اإلاغ٦ؼي ؤو عبما جٓهغ م٘ خاالث ؤزغي ٧الخسل ٠الٗ٣لي ؤو العجغ
الخغ٧ي ؤو الايُغاباث الاهٟٗالُت و الاظخماُٖت ؤو مخالػمت م٘ مك٨الث الخٗامل الاظخماعي و ال ج٩ىن مك٩لت نٗىباث
الخٗلم هدُجت لهظٍ الخاالث ؤو الخإزحراث.
 )2012ؤهه مهما ازخلٟذ الخٗاعٍ ٠اإلا٣ضمت لهٗىباث الخٗلم ٞةجها جخ ٤ٟفي ٖضة هلاٍ وهي:
وؤ٦ضث وناٌ مدمض (
 وظىص جباًً بحن مؿخىًخدهُل الُٟل و اإلاؿخىي اإلاخى ٘٢مىه ٖلى ؤؾاؽ ٢ضعاجه الٗ٣لُت ؤو مؿخىي ؤ٢غاهه. جىضعط جدذ َظا اإلاهُلر مجمىٖت مسخلٟت مً الايُغاباث.حسن نوري (" ،)2000صعوبات التعلم الخاصة"  ،الدار العربية للعلوم  ،بًنوت  ،ص.23

2محدان زلمد ،سليمان رجب" ،العالج النفسي لذوي صعوبات التعلم " ،مقدم دلؤدترالعلمي االول  ،رعاية االطفال ذوي صعوبات التع مل
،جامعة بنها ،ص.4

3وصال زلمد" ،الطلبة الموىوبين ذوي صعوبات التعلم ،مجلة دراسات تربوية" ،العدد  7جانفي  ،20 2ص.5
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 وظىص ؤؾاؽ بُىلىجي للمك٩لت ًخمشل في زلل وْاث ٠الجهاػ الٗهبي اإلاغ٦ؼي. ال جغظ٘ َظٍ الهٗىبت بلى بٖا٢اث خؿُت ؤو جسل٣ٖ ٠لي ؤو خغمان ز٣افي ؤو حٗلُمي. الؿبب ٧امً في الٟغص ولِـ في البِئت.- 2الٗىامل اإلااصًت لهٗىباث الخٗلم :
َىا ٥مجمىٖت مً الٗىامل حؿهم في ْهىع مك٩لت نٗىباث الخٗلم،وٖاصة ما جدضص الٗىامل الىعازُت مضي ال٣ضعة
ال٩امىت ٖلى ؤلانابت بهٗىباث الخٗلم باليؿبت للُٟل في خحن جدضص الٗىامل البُئُت في النهاًت صعظت الخدهُل .هجمل
َظٍالٗىاملفي:
 بناباث اإلاش :
حٗضبنابت اإلاش البؿُُت مً ؤ٦ثر ألاؾباب قُىٖا لهٗىباث الخٗلم،و٢ض جدضر َظٍ ؤلاناباث ؤزىاء الخمل ٖىضما
جهاب ألام ببٌٗ ألامغاى مشل الخهبت ألاإلااهُت ؤو بصمان ال٨دى.٫
 الٗىامل الىعازُت :
ج٨كٟذ الٗىامل الىعازُت لهٗىباث الخٗلم مً زال ٫الضعاؾاث التي جىنلذ بلى ٢ابلُت نٗىباث الخٗلم للىعازت
ًة
َٟ 682ال لضًه نٗىبت بال٣غاءة ووظض ؤن وؿبت
والاهخ٣اٖ ٫بر ألاظُا ٫في ألاؾغة مشل صعاؾت َالجغن التي ؤظغٍذ ٖلى
 1980و صعاؾت ؾمُض و
قُىٕ نٗىباث الخهجئت و ال٣غاءة ٖىض ألا٢اعب ٦بحرة،و٢ض ؤًضث صعاؾت ٧ل مً اؾخحنstayn
صٌؿترًً Districh&smitheطل.٪
 الٗىامل الىُمُاثُت الخُىٍت :
٢ض جغجبِ نٗىباث الخٗلم ب٣هىع الخىاػن الُ٨مُاجي الخُىي في الجؿم،خُض ؤن الؼٍاصة ؤو الى٣و في مٗضَ ٫ظٍ
الٗىانغ الُ٨مُاثُت الخُىٍت ًازغ ٖلى زالًا اإلاش ُٞما ٌٗغ ٝبالسلل الىُْٟي اإلاذي البؿُِ.
 الٗىامل الىالصًت:
حكحر بلى مجمىٖت مً اإلاازغاث الؿلبُت التي ًخٗغى لها الجىحن في ٞترة الخمل ؤو ؤزىاء الىالصة مشل ازخالٞ ٝهُلت
الضم بحن ألام الجىحن ،بصمان ال٨دى ٫و اإلاسضعاث...الض.
ٖ ىامل مضعؾُت:
للسبراث

 Ariel1992بؾهام
 1986واعٍاٌ
اإلاضعؾُت الؿلبُت التي ٌِٗكها الُٟل مشلما ًىضر ٧ل مً واعيWerry

ؤزُاء الخضعَـ في ْهىع مك٩لت نٗىباث الخٗلم ٦ما ؤ٦ضا ٖلى ؤن لُغ ١الخضعَـ الؿِئت صوع في طل.٪
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 الٗىامل الىفؿُت:
ؤقاع

)2000ؤن ألاَٟا ٫طوي نٗىباث الخٗلم ًٓهغون ايُغاباث في الىْاث ٠الىٟؿُت
ٖبض الهاصي و آزغون (

ألاؾاؾُت ٧اإلصعا،٥الخظ٦غوج٩ىًٍ اإلاٟاَُم.خُشإن ألاَٟا ٫ال ٌؿخُُٗىن ٞهم الاججاَاث اإلا٩اهُت ؤو جظ٦غ اإلااصة
الخٗلُمُت ؤو ٦خابت ظمل مُٟضة.
ٖ ىامل بُئُت :
لها

ؤًًا ؤزغ في وظىص نٗىباث الخٗلم خُض ؤن ألاَٟاً ٫إجىن مً بِئاث ٚحر مىاؾبت ال ًىظض ٞيها الخٟاٖل

اإلاُلىب الظي ًازغ ؾلبُا ٖلى جُىٍغ ٢ضعاتهم٦،ما ؤن للبِئت الهُٟت ؤزغ مً خُض ا٦خٓاّ الهٟى ٝو ُٚاب الاعجُاح
الظي ٢ض ًاصي بلى ٖضم ال٣ضعة ٖلى الخٗامل م٘ ألاع٢ام ؤو بج٣ان ال٣غاءة و ال٨خابت.
- 3زهاثو طوي نٗىباث الخٗلم:
هٓغا ل٩ىن نٗىباث الخٗلم مسُٟت خُض ؤن الخالمُظ الظًً ٌٗاهىن منها ًبضون في صخت ظُضة باليؿبت إلاٗلمُه مً
خُض مؿخىي الظ٧اء واإلآهغ الساعجي ألجهم ال ًىضعظىن يمً ٞئت بٖا٢ت مُٗىت ل٨نهم لِـ بم٣ضوعَم ا٦دؿاب
اإلاهاعاث ألا٧اصًمُت اإلاىا٣ٞت لؿنهم في ألا٢ؿام الٗاصًت مً مؿإلت الخٗغٖ ٝليهم لِـ باألمغ الهحن.
لهظا ؾىداوُٞ ٫ما ًلي ٖغى زهاثو الظًً ٌٗاهىن مً نٗىباث الخٗلم إلاؼٍض مً ؤلاًًاح لهظا اإلاٟهىم ،بالغٚم
مً ازخال ٝالٗلماء في جدضًض لسهاثو نٗىباث الخٗلم بال ؤجهم اج٣ٟىا خى ٫ظملت منها:
 زهاثو مٗغفُت:
 ايُغاباث في الظا٦غة. ايُغاباث في الخ٨ٟحر. نٗىباث في ٞهم الخٗلُماث . نٗىباث في ؤلاصعا ٥الٗام و ايُغاب اإلاٟاَُم. زهاثو ؾلىهُت :هظ٦غمنها :
 التهىع والاهضٞاُٖت. ه٣و الاهدباٍ يٗ ٠التر٦حز م٘ قغوص الظًَ والدكدذ. نٗىبت في ؤلاصعا ٥الؿمعي والبهغي والخغ٧ي. اليكاٍ و الخغ٦ت اإلاٟغَان. العجؼ ًٖ بجمام اإلاهام اإلاى٧لت لهم.ًم ً٨لهظٍ السهاثو ؤن جخىاظض لضي ألاَٟا ٫الٗاصًحن ل٩ل ما ًمحزَا لضي طوي نٗىباث الخٗلم هي قضتها ،ج٨غاعَا
ومضة ْهىعَا لضي اإلاخٗلم.
1عبد اذلادي و آخرون("،)2000بطء التعلم و صعوباتو" ،ط ،دار وائل للطباعة و النشر ،عمان ،ص. 5
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 زهاثو خغهُت :مشل جىاظض :
 نٗىباث في الخأػع الخسخي الخغ٧ي. نٗىباث في الًٗالث الض٣ُ٢ت يٗ ٠في الخىاػن الٗام. زهاثو لٛىٍت :هي مٓاَغ مخٗل٣ت بمجا ٫اللٛت وجمحز مً ٌٗاهىن مً نٗىباث بك٩ل زام وجخمشل ُٞما ًلي:
-

نٗىبت في ال٣غاءة.
خظ ٝبٌٗ ال٩لماث ؤو ؤظؼاء مً ال٩لماث اإلا٣غوءة.
٢لب ألاخغ٣ُٞ ،ٝغؤ ال٩لماث ؤو اإلا٣اَ٘ بك٩ل مٗ٩ىؽ.
بياٞت بٌٗ ال٩لماث الجضًضة وٚحر اإلاىظىصة في الىو ألانلي.

 زهاثو ؤواصًمُت:
ًبضي الخلمُظ الظي ٌٗاوي مً نٗىبت في الخٗلم جباٖضا واضخا بحن ٢ضعاجه ؤو بم٩اهُاجه و ؤصاثه الخدهُلي واإلاخى٘٢مىه.
 ًبضي اهسٟاى واضخا في الضاُٗٞت لئلهجاػ. يٗ ٠اليكاٍ ؤلاهخاجي. زهاثهاظخماُٖت و اهفٗالُت:
ًٓهغ مً ٌٗاهىن مً نٗىباث في الخٗلم مك٨الث اظخماُٖت اهٟٗالُت هاججت ًٖ ج٨غاع زبراث الٟكل ألا٧اصًمي لضحهم:
 نٗىباث في ج٩ىًٍ ٖال٢اث اظخماُٖت ؾلُمت ؤي ه٣هض اإلاهاعاث الاظخماُٖت للٟغص ٢ض جازغ ٖلى ظمُ٘ ظىاهبالخُاة مً ظغاء ٖضم مباالة الٟغص بمكاٖغ آلازغًٍ وؤن ًضع٦ ٥بُ٣ت ػمالثه ُُٟ٦ت بىاء ٖال٢اث اظخماُٖت ؾلُمت٢ ،ض
جيب٘ مً نٗىباتهم في الخٗبحر و اهخ٣اء الؿلى ٥اإلاىاؾب في الى٢ذ اإلاالثم.
 ٖضم الشباث الاهٟٗالي وج٣لب اإلاؼاط. الؿلى ٥الاوسخابي اإلاٟغٍ هدُجت إلاكا٧لهم الجمت في ٖملُت الخإ٢لم م٘ مخُلباث اإلاضعؾت ،جدبُهم بك٩ل ٦بحرو٢ض جاصي بلى ٖضم الغٚبت في الٓهىع و الاهضماط م٘ آلازغًٍُٗٞ ،ؼٞىن ًٖ اإلاكاع٦ت في ؤلاظاباث ًٖ ألاؾئلت ؤو
اإلاكاع٦ت في اليكاَاث الهُٟت الضازلُت ،وٍخمحزون بهٟت الؿلى ٥الٗضواوي والصجاع م٘ آلازغًٍ وَظا عاظ٘ لؿلى٥
الٟكل الظي ٌٗاهىن مىه.
 )2008ؤن َظٍ اإلاكا٧ل ج٩ىن هدُجت لـ:
وٍا٦ض مهُفى فخخي (
 اٞخ٣اعألاَٟا ٫للمهاعاث الاظخماُٖت الالػمت للخٗامل م٘ ألا٢غان. الاٞخ٣اع للخؿاؾُت اججاٍ آلازغًٍ و ؤلاصعاٚ ٥حر اإلاالثم للمىا.٠٢ ٖضم الخ٣بل الاظخماعي مً آلازغًٍ. ؾىء الخ ٠ُ٨الصسصخي و الاظخماعي.حيي زلمد "،)2008(،الفروق الفردية وصعوبات والتعلم"،دار الفكر ،األردن ،ص. 08
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وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن َظٍ الهٟاث ال ججخم٘ بالًغوعة ٖىض هٟـ الُٟل بل حك٩ل ؤَم اإلاحزاث لاليُغاباث ٚحر
اإلاخجاوؿت ٦ما جم الخُغ ١بليها مؿب٣ا في الخٗغٍ.٠
 - 4اهدكاع مكيلت نٗىباث الخٗلم :
ٖمىما مك٩لت نٗىباث الخٗلم لِؿذ مك٩لت مدلُت جغجبِ بمجخم٘ مٗحن ؤو ز٣اٞت مُٗىت ول٨نها طاث َاب٘ ٖالمي ،و
ًغي الباخشحن ؤن وؿبت اهدكاع اإلاك٩لت في جؼاًض،خُض ًظ٦غ (بغٍان وبغٍان )Bryan, Brayn ،ؤن َىا ٥ػٍاصة في ٖضص
 . )1981في خحن ًغي آزغون ؤن الخُىع الخانل في ؤؾالُب
-1971
َاالء ألاَٟا ٫ج٣ضع بإ٦ثر مً %48زال ٫الٟترة (
ال٨ك ٠و الدصسُو َى الظي ؤصي بلى ازخال ٝاليؿبت م٣اعهت م٘ الؿىىاث ألازحرة.
ٟٞي ؤمغٍيا بلٛذ وؿبت اهدكاع نٗىباث الخٗلم بحن ( )%7-5لضي ألاَٟا ٫الظًً جتراوح اٖماعَم بحن 6و 17ؾىت ،ؤما
في اإلاجخمٗاث الٗغبُت جل ُٚاب صعاؾاث بخهاثُت (مسخُت) ص٣ُ٢ت ولم جخجاوػ الضعاؾاث الىخاثج التي ٧اهذ ٖلى
 )1995ؤن اهدكاع الهٗىبت في الخٗلم جتراوح ما بحن،15
بزغ اظتهاصاث بٌٗ الباخشحن هظ٦غ صعاؾت (هماٌ ؤبى ؾماخت
 %20مً مجمىٖت الُالب اإلاُ٣ضًً في اإلاضاعؽ الخ٩ىمُت في ألاعصن.و ٌكحر مدمىص مدمىص في مهغ بلى ٖضم جدضًض
مٗض ٫اهدكاع ايُغاب الخؿاب الىماجي و ايُغاب الخٗبحر الىماجي ،بِىما ً٣ضع وؿبت اهدكاع ايُغاباث ال٣غاءة
بإجها جتراوح بحن ( )%8-2لضي ؤَٟا ٫اإلاضعؾت الابخضاثُت.
- 5اإلاكىالث التي ٌٗاوي منها ألاَفاٌ طوي نٗىباث الخٗلم:
هٓغا للسهاثو التي جمحز ألاَٟا ٫طوي نٗىباث الخٗلم ٞةجهم ٟ٦ئت طاث اخخُاظاث زانت ٌٗاهىن مً الٗضًض مً
اإلاك٨الث في مجاالث الخُاة اإلاسخلٟت الىٟؿُت،ألاؾغٍت ،الاظخماُٖت و اإلاضعؾُت و هجض ؤن َىا ٥جٟاٖل بحن اإلاك٨الث
اإلاسخلٟت ٩ٞل ظاهب ًازغ في آلازغ وٍخإزغ به ،ومً بحن اإلاكىالث هجض:
 مك٨الث مضعؾُت جخمشل في ٖضم ج٣بلهم مً ٢بل اإلاٗلمحن و ؤ٢غاجهم آلازغًٍ في اله ٠و الخدحز يضَم مما ًدضمً بم٩اهُت جد ٤ُ٣ؤ٢صخى صعظت مً الىمى حؿمذ به َا٢اتهم.
 الكٗىع باإلخباٍ و الٟكل وطل ٪هدُجت ٞكلهم اإلاخ٨غع لخد ٤ُ٣الىجاح في اإلاخُلباث اإلاضعؾُت ،و اوٗ٩اؽ الٟكلصازل ألاؾغة و اإلاجخم٘ ،و٦ىدُجت لظلٞ ٪ةجهم ًهبدىن ؤ٢ل م٣اومت لئلخباٍ و ؤمُل لالؾخجابت اإلابالٞ ٜيها في
اإلاىا ٠٢الًاُٚت.
 الكٗىع بالُإؽ و الاؾدؿالم طل ٪هدُجت ج٨غاع الًٛىٍ الىٟؿُت لضحهم باإلياٞت بلى مٗاهاتهم مً ال٣ل ٤والا٦خئاب.
 اإلاٗاهاة مً مك٨الث جغبىٍت و هٟؿُت حٗىص بلى يٗ ٠الاؾخجابت لخاظاتهم السانت مً ٢بل اإلاضعؾت و طل ٪لٗضمجىٞحر ؤزهاثُحن الظًً مً اإلاٟترى ؤن ٌٗملىا ٖلى جىٞحر السضماث الىٟؿُت الخإَُلُت الالػمت.
 1الزيات فتحي  "،)2008(،صعوبات التعلم ،االستراتيجيات التدريسية،و المداخل العالجية" ،دار النشر العادلية ،مصر  ،ص .46

2زلمد عوض وآخرون"،)2006(،صعوبات التعلم التشخيص والعالج" ،دار الفكر ،األردن،ص.22

270

الٗضصًً  : 18 -17ماعؽ – 2016

مغهؼ ظُل البدض الٗلمي

 ٖضم الخٟهم و اإلاؿاهضة مً ٢بل ألاؾغةٗٞ،لى الىالضًً جىٞحر الجى ألاؾغي اإلاالثم و الٗمل ٖلى مؿاٖضة َٟلهمبالتر٦حز ٖلى ه٣اٍ ال٣ىة لضًه و الٗمل ٖلى جُىٍغ ه٣اٍ الًٗ.٠
زاهُا :ؤلاعقاص ألاؾغي آلباء ألاَفاٌ طوي نٗىباث الخٗلم :
 -1حٗغٍف ؤلاعقاص ألاؾغي:
َى مؿاٖضة ؤٞغاص ألاؾغة ٖلى جد ٤ُ٣الاؾخ٣غاع والخىا ٤ٞألاؾغي وخل اإلاك٨الث ألاؾغٍت.
وٖلُه ٞةن بعقاص ؤؾغ ألاَٟا ٫طوي نٗىباث الخٗلم وٗجي به مؿاٖضة ؤولُاء ألامىع في ٞهم خاظاث ؤبىائهم ،وجؼوٍضَم
بمٗلىماث خى ٫جُىع َٟلهم .ومؿاٖضتهم ؤًًا في ا٦دؿاب مهاعاث يغوعٍت حؿمذ لهم بضٖم جىُٟظ زُت الُٟل
الٟغصًت.وجسُي الهٗىباث التي جٟغيها اإلاك٩لت ٖلى ألاؾغة.
 -2اإلاباصت التي ًلىم ٖليها ؤلاعقاص ألاؾغي آلباء ألاَفاٌ طوي نٗىباث الخٗلم :
 بن الخٗلم ًدضر في بِئت الُٟل وألاؾغة الُبُُٗت٧،ل ألابدار ؤوضخذ ؤن ألاؾغة هي البِئت الغثِؿُت لٗملُت
الخٗلم و البِئت الُبُُٗت لخضور الخٗلم بخل٣اثِخه.
َ ىا ٥بم٩اهُت الىنى ٫مباقغة وباؾخمغاع بلى الؿلى.٥
٧ لماجم حٗلم الُٟل الؿلى ٥في بُئخه الُبُُٗت وٖلى ؤًضي ألاشسام الظًً ً٣ىمىن بغٖاًخه (الىالضًً) ؾاٖض
طلٖ ٪لى حٗمُم الؿلى ٥اإلاغٚىب و اؾخمغاعٍخه.
 بطا خضر الخٗلُم في اإلاجز ٫البض ؤن حكاع ٥ظمُ٘ ألاؾغة في َظٍ الٗملُت الخٗلُمُت،البض ؤن ًخٗلم الجمُ٘ ٠ُ٦
ًخٗاملىن م٘ الُٟلبمىده مهاعاث و ؾلىُ٦اث ؾلُمت.
 بم٩اهُتالخٗامل م٘ ٧ل الؿلىُ٦اث التي ًخٗظع الخٗامل مٗها في ٚغٞت اله.٠
 بن جضعٍب ؤولُاء ألامىع ؾحزوصَم باإلاهاعاث الًغوعٍت للخٗامل م٘ الؿلىُ٦اث الجضًضة التي ًم ً٨ان جٓهغ لضي
الُٟلٞ،دحن ًضعب ولي الامغ ًهبذ ٢اصعا ٖلى الخٗامل م٘ ٧ل مؿخجض ٢ض ًٓهغ في ؾلىُ٦اث ؤبىائهم.
 -3ؤَضاف ؤلاعقاص ألاؾغي آلباء الاَفاٌ طوي نٗىباث الخٗلم:
جخلسو ؤَضاف ؤلاعقاص آلباء ألاَفاٌ ُٞما ًلي:
 ػٍاصة اؾدبهاع الىالضًً بدالت الُٟل ًٖ َغٍ ٤جؼوٍضَما بدهُلت مىاؾبت مً اإلاٗلىماث الالػمت ًٖ:
 مك٩لت الُٟل وؤؾبابها. زهاثو الُٟل وبم٩اهاجه. مُالب همى الُٟل واخخُاظاجه السانت.2

عبد العزيز سعيد" ،)2008( ،االضطرابات النفسية لألطفال :األعراض و األسباب و العالج"  ،دار ادلعرفة  ،مصر ،ص.306
حبيبة أوغانيمhttp://www.jadidpresse.com

 3علي عبد النيب "،)20 3(،العمل مع أسر ذوي االحتياجات الخاصة" ،دار العلم ،مصر ،ص. 65
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 ؾبل بقبإ اخخُاظاجه واؾتراجُجُاث الخٗامل م٘ مك٨الجه. حٗغٍ ٠الىالضًً بد٣ى٢هم ٦أباء لؤلَٟا ٫مً زال: ٫
 بمضاص الىالضًً باإلاٗلىماث السانت ببرامج الخٗلُم والخإَُل لخالت الُٟل. جبهحر الىالضًً بمهاصع السضماث اإلاجخمُٗت التي حكب٘ خاظاث الُٟل . جبهحر الىالضًً بىاظباتهما في عٖاًت الُٟل وٍخد ٤٣طل ٪مً زال:٫

 حصجُ٘ الىالضًً ٖلي صمج الُٟل م٘ ألاَٟا ٫آلازغًٍ مً زال ٫بٌٗ ألاوكُت جضعٍب الىالضًً ٖلي ُُٟ٦ت حصجُ٘ الُٟل ٖلي مماعؾت بٌٗ اإلاهاعاث ألاؾاؾُت ٧االؾخ٣اللُت والاٖخماص ٖلىالظاث
 حصجُ٘ الىالضًً ٖلي جىٞحر بِئت ؤؾغٍت ؾلُمت. مؿاٖضة الىالضًً ٖلي الاؾدبهاع بُبُٗت الًٛىٍ اإلاغجبُت بةٖا٢ت الُٟل واوٗ٩اؾاتها الؿلبُت ٖلي ؤصاء ألاؾغة.
 -4عصوص فٗل آلاباء اججاٍ مكيلت ؤبىائهم :
 الهضمت:
جبضؤ الهضمت ٖىضما ًبضؤ ألاَل بالك ٪بىظىص زلل ما في جُىع َٟلهم وجخٗمٖ ٤ىض خهى ٫ألاَل ٖلى حصسُو
لخالت َٟلهم ،بٗض ؤن ؤمًىا ؤقهغ ؤو ؾىحن في مداولت بًجاص مبرعاث ؤو ؤٖظاع لخإزغ جُىع َٟلهم.
 الىىغان:
جإحي َظٍ اإلاغخلت بٗض مغخلت الهضمت ألجها يغوعٍت للخس ٠ُٟمً وَإة الهضمت والؿماح لؤلؾغة بالى٢ذ ال٩افي
لخ٣بل الىا ٘٢بضعظاث حؿخُُ٘ الخٗامل مٗها .وٍٓهغ الى٨غان بإق٩ا ٫مخٗضصة٣ٞ ،ض ًبضؤ ألاَل باالهخ٣ا ٫بحن ألاَباء
ًة
ؤو ؤٞغاص ٞغٍ ٤الخإَُل بدشا ًٖ حصسُو آزغ وؤًٞل لُٟلهم .ؤو ٢ض ًداولىن بًجاص ماؾؿاث إلًىاء الُٟل ؤو
ب٢ىإ ؤهٟؿهم بإن اإلاك٩لت لِؿذ بضعظت الكضة التي ٢ضمذ لهم .و٢ض ًهل ؤلاه٩اع بلى الخإمل بإن َٟلهم ؾىٌ ٝكٟى
بمعجؼة ما .والبض ؤن جهل ألاؾغة في جهاًت َظٍ اإلاغخلت لخىاػن مٗ٣ى ٫بحن ألامل والىا ٘٢الخ٣ُ٣ي لُٟلهم.
 آلاالم الىفؿُت:
وجخمشل َظٍ اإلاغخلت بٗضص مً اإلاكاٖغ منها الًٛب وجإهِب الًمحر والكٗىع بالظهب والخؼن .وٖلى ألازهاثُحن
ًة
الٗاملحن م٘ ألاؾغة الخيبه لىظىص َظٍ اإلاكاٖغ والتي ج٩ىن ؤخُاها مخًاعبت ،ومً زم بُٖاء ؤٞغاص ألاؾغة الٟغنت
ال٩اُٞت للخٗبحر ٖالهُت ًٖ قٗىعَم .والبض مً جُمُنهم بإن ٦شحر ممً ًمغون بخجاعب ممازلت ٢ض ًغاوصَم هٟـ
ألاخاؾِـ واإلاكاٖغ وٖليهم الخغم ٖلى ٖضم بُٖاء حٗلُ٣اث ٢ض حكٗغ ؤٞغاص ألاؾغة بك٩ل ؤو بأزغ ؤن قٗىعَم ٚحر
الث ٤ؤوزاَئ.
 الخىظه للخاعط:
جخمشل َظٍ اإلاغخلت ببضاًت جُل٘ ألاؾغة إلاا خىلها مً بضاثل وبم٩اهُاث إلاٗالجت َٟلها وعٖاًخه وفي َظٍ اإلاغخلت
جهبداألؾغة ؤ٦ثر ج٣بال للىا ٘٢وبظل ٪ج٩ىن ؤًٞل مما ٧اهذ ٖلُه ؾاب٣ا.
272

الٗضصًً  : 18 -17ماعؽ – 2016

مغهؼ ظُل البدض الٗلمي
 اخخىاء ألاػمت:

جخمشل َظٍ اإلاغخلت بخ٣بل مك٩لت الُٟل وقٗىع ألاؾغة بإهه ٖلى الغٚم مً الهٗىباث واإلاكا٧ل التي جىاظه الُٟل
وألاؾغة بال ؤجها ٢اصعة ٖلى الب٣اء والخدضي وجدؿم َظٍ اإلاغخلت بضعظت مً الىطج والخٟهم إلاضي جإزحر اإلاك٩لت ٖلى خُاة
ألاؾغة ٩٦ل والخُىع اإلاخى ٘٢اإلاىُ٣ي لخالت الُٟل.وٍإحي َظا الخٟهم والىطج بك٩ل جضعجي م٣غوها بىنى ٫آلاباء بلى
ج٣بل طواتهم والخسلو مً اإلاكاٖغ الؿلبُت الىاججت ًٖ الكٗىع بالظهب وجإهِب الًمحر وٚحرَا.
-5الٗىامل التي جازغ في عصوص الفٗل الىفؿُت آلباء ألاَفاٌ طوي نٗىباث الخٗلم :
حٗخمض َبُٗت ألاؾغة وعص ٗٞلها واؾخجابتها إلاك٩لت الُٟل ٖلي ٖضص مً الٗىامل ؤَمها:
 اإلاؿخىي الا٢خهاصي والاظخماعي والخٗلُمي لؤلؾغة.
ًة ًة
 جلٗب السلُٟت الضًيُت للىالضًً صوعا َاماٞ ،اإلًمان باهلل و٢ضعٍ مً قإهه ؤن ًبٗض صعظت ٖالُت مً الغيا بالىا.٘٢
 الٗمغ ٖىض خضور اإلاك٩لت وؾببها.
 جىٞحر اإلاٗلىماث والضٖم الظي جخل٣اٍ ألاؾغة مً ألا٢اعب وألانض٢اء مً قإهه مؿاٖضتها ٖلي الخٗاٌل م٘ اإلاك٩لت.
 صعظت اإلاك٩لت.
ٖ ضص ألاَٟا ٫في ألاؾغة.
-6مهاصع الًٛىٍ التي جىاظه ألاؾغة :
مً بحن الًٛىٍ التي جىاظهها ؤؾغ ألاَفاٌ طوي نٗىباث الخٗلم ما ًلي:
ٖ ضم مٗغٞت ؤؾغ َاالء ألاَٟا ٫بمهاصع السضماث اإلاخاخت ألبىائهم.
 ال٣ل ٤والدكائم خى ٫مؿخ٣بل ؤبىائهم.
 ألاٖباء اإلااصًت التي جٖ ٘٣لى آلاباء هدُجت مك٩لت َٟلهم وما ًخُلبه مً عٖاًت.
 يبِ ؾلى ٥الُٟل.
 الالخدا ١بمغ٦ؼ ؤو ماؾؿت ًم ً٨ؤن حؿاٖض الُٟل في الخٛلب ٖلى الهٗىباث التي ًخٗغى لها.
 ج ٠ُ٨ألازىة وألازىاث و اؾخ٣غاع الىي٘ ألاؾغي.
ٖ ضم اؾخجابت الُٟل لجهىص الىالضًً.
 الغٖاًت اإلاؿخمغة وما ًىجم ٖنها مً حٗب.
 مغخلت اإلاغاَ٣ت والخٛحراث اإلاترجبت ٖليها.
ٖ ضم ال٣ضعة ٖلى الٗمل والؼواط .
1

ىدى عبد العزيزhttp://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_res&r_id=74&topic_id=1620 ،

273

الٗضصًً  : 18 -17ماعؽ – 2016

مغهؼ ظُل البدض الٗلمي

 اججاَاث ألاٞغاص في اإلاجخم٘ بىظه ٖام وألا٢اعب بىظه زام .في خا٧ ٫اهذ ؾلبُت ٞهظا ًخُلب حٛحر اججاَاث
ألاٞغاص واؾدبضالها باججاَاث اًجابُت ب٣بى ٫الُٟل .
ومً الاخخُاظاث الخانت ألؾغ ألاَفاٌ طوي نٗىباث الخٗلم ما ًلي:
 الخاظتبلى ٞهم خاله الُٟل بهىعة ؤٖم ٤و مٗغٞت ما ًجب جىٗ٢ه في اإلاؿخ٣بل باليؿبت للُٟل.
 الخاظت بلى مٗغٞت مٗلىماث جخٗل ٤باخخُاظاث الُٟل وُُٟ٦ت مؿاٖضجه في جلبُتها و ُُٟ٦ت الخٗامل مٗه.
 الخاظت بلي ٖضم ؤلاخؿاؽ بالٟكل في بهجاب الُٟل الظي ٌٗاوي مً عجؼ في الخٗلم والخاظت لخ٣بل خ٣ُ٣ت ألامغ
والخٗاون والا٢خىإ بةم٩اهُت الٗالط.
 الخاظت بلي بىاء ٖال٢ت مىاؾبت لخىُٓم ٖال٢ت ألاؾغة م٘ الُٟل.
ٖ ضم م٣اعهت الُٟل بإَٟا ٫آزغًٍ.
 صٖم بعقاص بزىة الُٟل الظًً ٢ض ٌكٗغون بالشجل لىظىص مك٩لت لضًإزيهم ٞ ,هم بداظت بلى الكٗىع بالُمإهِىت
لىظىص خلى ٫لهظٍ اإلاك٩لت بالخٗاون م٘ الىالضًً واإلاٗلمحن واإلاؿاَمت بٟاٖلُت في البرهامج الٗالجي لك٣ُ٣هم.
 بعقاص ألاؾغة هدى ؤؾباب نٗىبت الخٗلم لضي َٟلهم وؤَمُت بظغاء ٞدىناث َبُت للضما ٙوألاٖهاب وؤَمُت
اللجىء لؤلزهاثُحن في ٖالط نٗىباث الخٗلم.
 صٖم الكٗىع الىٟسخي لؤلؾغة باالَمئىان ٖلى َٟلهم بىظىص ٞغم ٖضًضة ٚحر اإلاضعؾت الٗاصًت التي ال ٌؿخُُ٘
َٟلهم الاؾخمغاع ٞيها مشل الضعاؾت اإلاهىُت والخإَُل.
-7مغاخل الٗملُت ؤلاعقاصًت:
وٍخم جلبُت اخخُاظاث آباء ألاَٟا ٫طوي نٗىباث الخٗلم مً زالٖ ٫ضة زُىاث جمشل مغاخل الٗملُت ؤلاعقاصًت
هىضخها ُٞما ًلي:
 جدضًض الهضف:
للخد ٤٣مً وظىص ؾلى ٥بداظت بلى حٗضًل ومً زم اجساط ٢غاع مىاؾب ،في َظٍ اإلاغخلت ًخم جُُ٣م ؤولي ٌكمل اإلا٣ابلت
وجُبُ٢ ٤ىاثم الخ٣ضًغ واإلاالخٓت ،وحؿاٖض َظٍ اإلاغخلت الازخهاصخي ٖلى السغوط باهُباٖاث ؤولُت.
 حٗغٍف اإلاكيلت:
لخىظُه البرامج ؤلاعقاصًت وجدضًض اإلاٗاًحر التي ؾِخم في يىئها الخ٨م ٖلى ٗٞالُت البرامج.
 جدضًض زُت الٗمل:
وَٗخمض

طلٖ ٪لى ؤلام٩اهُاث اإلاخىٞغة والالػمت للخىُٟظ و ؤًًا ٖلى مهاعة وزبرة ألاٞغاص الظًً ؾُ٣ىمىن

بدىُٟظَا،وٖلى اإلاغقض جدضًض الىي٘ الظي ؾِىٟظ ُٞه البرامج ؤلاعقاصًت وازخُاع ؤؾالُب ؤلاعقاص لخد ٤ُ٣ألاَضاٝ
التي ٌؿعى بليها ،وجدضًض ؤهىإ الخٗؼٍؼ التي ؾِؿخسضمها وَغٍ٣ت ج٣ضًم اإلاٗؼػاث وجدضًض مٗاًحر الخ٨م ٖلى ٗٞالُت
ألاؾالُب اإلاؿخسضمت وألاؾالُب البضًلت في خالت ٞكل ألاؾالُب اإلاؿخسضمت.
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 جىفُظ زُِ الٗمل:
جخم

بالخٗاون م٘ آلاباء والازخهانُحن ؤو اإلاٗلمحن وٍ٩ىن جىُٟظَا خؿب عٚبت ألاَل وؤلام٩اهاث اإلاخىٞغة لضي

اإلاغقض.
 بنهاء الٗالكت ؤلاعقاصًت:
بٗض جىُٟظ السُت ًخم جُُ٣م الىخاثج وبجهاء الٗال٢ت ؤلاعقاصًت .
-1-7الاؾتراجُجُاث ؤلاعقاصًت لآلباء الاَفاٌ طوي نٗىباث الخٗلم:
ًة
ٖمىما َىا ٥الٗضًض مً الاؾتراجُجُاث التي ٌؿخسضمها ألازهاجي في الخٗامل م٘ عصوص الٟٗل الىالضًت هدى ؤلاٖا٢ت
ومؿاٖضتهم ٖلى ج٣بل الُٟل و البدض ًٖ السضماث اإلاالثمت له منها:
 اإلادايغة:
مً زال ٫ج٣ضًم مٗلىماث ألًٖاء ألاؾغة ًٖ اإلاك٩لت وؤؾبابها وآزاعَا ٖليهم وٖلى الُٟل ،وصوع ألاؾغة في جس٠ُٟ
جل ٪آلازاع وَغ ١الى٢اًت منها ومٟهىم ألا٩ٞاع ٚحر الٗ٣الهُت اإلاغجبُت باإلٖا٢ت وطلٞ ٪ىُاث بعقاص طوي الاخخُاظاث
السانت بُغٍ٣ت بؿُُت ٌؿهل ٞهمها ألًٖاء الجلؿت ألاؾغٍت ،لؼٍاصة اؾدبهاعَم وحصجُٗهم ٖلى جل٣ي اإلاٗلىماث
اإلاخًمىت في اإلادايغة طاث الهلت بمك٨التهم السانت ،وٍخمشل الهض ٝؤلاعقاصي الخُبُ٣ي لهظٍ الٟىُت في بٖاصة
البىاء اإلاٗغفي ألًٖاء الجلؿت ألاؾغٍت وتهُئت بِئت ؤؾغٍت حؿهم في الىمى الىٟسخي للُٟل.
 الخىاع:
مً زال ٫اؾخسضام ؤؾلىب اإلاىا٢كت الجماُٖت ٦مىهج مالثم ًم ً٨ؤن ًسضم الخىاع وجباص ٫الغؤي وحٛحر اإلاٗغٞت بك٩ل
صًىامي والظي ًاصي بلى اؾدشاعة الخ٨ٟحر الظاحي ألًٖاء الجلؿت ألاؾغٍت بما ُٞه ؤ٩ٞاعَم واججاَاتهم اججاٍ َٟلهم
والتي حٗبر بك٩ل ٚحر مباقغ ًٖ مك٨التهم السانت.
 بٖاصة الهُاٚت:
مً زال ٫بٖاصة حكُ٨ل اإلاىا ٠٢التي جىاظه ًٖى ألاؾغة وؾبل خلها مً ػواًا مسخلٟت ،مً زال ٫بٖاصة نُاٚت
ألا٩ٞاع الالٖ٣الهُت لؤلؾغة ججاٍ الُٟل وؾلى٦ه وجبجي عئٍت ظضًضة اججاَه.
 الخجؿُض ألاؾغي:
مً زال ٫الخٗغٖ ٝلى َبُٗت ؤصاء ألاؾغة وَغٍ٣ت الخىانل بُنهم مً زال ٫ججؿُض بٌٗ اإلاىا ٠٢اإلاىظىصة صازل
ألاؾغة ،وبالخالي ًخمشل الهض ٝؤلاعقاصي لهظٍ الٟىُت في الٗمل ٖلى ػٍاصة وعي ؤًٖاء ألاؾغة وزانت الىالضًً بُغٍ٣ت
جىانلهم والهىعة التي ًىٓغون بها بلى الُٟل مً طوي الاخخُاظاث السانت.
 الخٗؼٍؼ ؤلاًجابي:
 مً زال ٫ج٣ضًم مضٖماث بًجابُت (ماصًت ؤو اظخماُٖت) للُٟل مً طوي الاخخُاظاث السانت ٖىض ُ٢امه بؿلى٥
مغٚىب.
على عبد النيب"،)20 3(،العمل مع أسر ذوي االحتياجات الخاصة" ،دار العلم  ،مصر ،ص .306
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 لٗب الضوع ،وجباصٌ الضوع:

مً زال ٫بؾىاص صوع ما لًٗى ألاؾغة  ،زم جباص ٫ألاصواع بدُض ًً٘ الٟغص هٟؿه م٩ان آلازغ ،وبظلً ٪ضعَ ٥ظا آلازغ
وما صٗٞه بلى الؿلى ٥الظي ٢ام به ومً زم ًخمشل الهض ٝؤلاعقاصي لهظٍ الٟىُت في مٗاٌكت ًٖى ألاؾغة للضوع ومهامه
ٞ،ةطا ٢ام ًٖى ألاؾغة بخمشُل صوع الُٟل طوي نٗىباث الخٗلم مشال ٞةهه ٌكٗغ مضي اإلاٗاهاة التي ًجضَا م٣اعهت
باألَٟا ٫الٗاصًحن .
زاجمت
ًة
ًة
مً زال ٫ما جم ٖغيه جخطر ؤَمُت بقغا ٥الىالضًىٟي بغامج الُٟل ،ألن َظا ًلٗب صوعا ٦بحرا في الخسُُِ
ًة
لخيكئخه ،وٍسل ٤بخؿاؾا باإلاؿاولُت وَؿاٖض في جٟهم خاظاث الُٟل  ،وجىمُت ٢ضعاث الىالضًً ٖلى الخىانل م٘
َٟلهم بٟ٨اءة ،وب٢ىاٖهم بإن الخىٗ٢اث ؤلاًجابُت للىالضًً جازغ بك٩ل مىظب في جدؿحن مٟهىم الظاث لؤلَٟا٫
طوي نٗىباث الخٗلم  ،و٦ظلٖ ٪لى جُُ٣مه ل٣ضعاجه  ،و مىه ال بض لؤلؾغة ؤن ج٩ىن البِئت ألاولى ألا٦ثر ٗٞالُت في
مىاظهت مك٨الث الُٟل .
الاكتراخاث:
 جىُٖت آلاباء و اإلاٗلمحن بمك٩لت نٗىباث الخٗلم بخٗغٍٟهم زهاثو َاجه الٟئت و اخخُاظاتهم. ال٨ك ٠اإلاب٨غ ًٖ ألاَٟا ٫طوي نٗىباث الخٗلم مً ؤظل الخٟ٨ل بهم مً ظمُ٘ الجىاهب التربىٍت و الىٟؿُت والاظخماُٖت.
 جىٞحر مغا٦ؼ عٖاًت لٟئت نٗىباث الخٗلم و جىُٓم ظمُٗاث لالَخمام باإلاك٩لت. بٖضاص بغامج بعقاصًت مً اظل الخٟ٨ل باألَٟا ٫طوي نٗىباث الخٗلم و وصمج الىالضًً في َاجه البرامج.كاثمت اإلاغاظ٘ :
"،)2008نٗىباث الخٗلم ،الاؾتراجُجُاث الخضعَؿُت،و اإلاضازل الٗالظُت" ،صاع اليكغ الٗاإلاُت،
- 1الؼٍاث ٞخخي (،
مهغ.
"،)2001ؤولُاء ؤمىع ألاَفاٌ اإلاٗاكحن ،اؾتراجُجُاث الٗمل مٗهم و جضعٍبهم وصٖمهم"،1ٍ،
- 2السُُب ظما(،٫
بنضاعاث ؤ٧اصًمُت التربُت السانت ،الغٍاى.
" ،)2000نٗىباث الخٗلم الخانت"  ،الضاع الٗغبُت للٗلىم  ،بحروث،لبىان.
- 3خؿً هىعي (
-4خمضان مدمض ،ؾلُمان عظب " ،الٗالط الىفس ي لظوي نٗىباث الخٗلم" ،وع٢ت م٣ضمت إلااجمغ الٗلمي ألاو، ٫عٖاًت
ألاَٟا ٫طوي نٗىباث الخٗلم ،ظامٗت بنها.
اخلطيب مجال" ،)200 (،أولياء أمور األطفال المعاقين ،استراتيجيات العمل معهم و تدريبهم ودعمهم "،ط  ،إصدارات أكادميية
الرتبية اخلاصة ،الرياض ،ص .98
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"،)2006نٗىباث الخٗلم الدصخُو والٗالط" ،صاع ال٨ٟغ ،ألاعصن.
-5مدمض ٖىى وآزغون(،
"،)2008الايُغاباث الىفؿُت لؤلَفاٌ ألاٖغاى و ألاؾباب و الٗالط" ،صاع اإلاٗغٞت ،مهغ.
ٖ-6بض الٗؼٍؼ ؾُٗض( ،
" ،)2013الٗمل م٘ ؤؾغ طوي الاخخُاظاث الخانت"،صاع الٗلم ،مهغ.
ٖ- 7لي ٖبض الىبي(،
"،)2000بِء الخٗلم و نٗىباجه"،1ٍ ،صاع واثل للُباٖت و اليكغٖ،مان.
ٖ- 8بض الهاصي و آزغون (
")2012الُلبت اإلاىَىبحن طوي نٗىباث الخٗلم"،مجلت صعاؾاث جغبىٍت،الٗضص،7ظاهٟي .
- 9ونا ٫مدمض(،
" ، )2008الفغوق الفغصًت ونٗىباث والخٗلم" ،صاع ال٨ٟغ ،ألاعصن.
ً- 10خي مدمض (،
.Baum,s , Small Goup Counseling For Children in Changing Families, School Psychology,1999, December-- 11
اإلاىاك٘ الالىتروهُت:
-12خبِبت اوٚاهُمhttp://www.jadidpresse.com ،
َ-13ضي ٖبض الٗؼٍؼhttp://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_res&r_id=74&topic_id=1620 ،
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واك٘ الخىفل باإلاىَىبحن طوي نٗىباث الخٗلم مً وظهت هٓغ مؿدكاعي الخىظُه
ً
ؤهمىطظا-
مضًىت جلمؿان وباجىت –
ؤ.بً ًخي ٞغح/ظامٗت ؤبي ب٨غ بل٣اًض ،جلمؿان

ؤ.بً نالر َضاًت/ظامٗت ؤبي ب٨غ بل٣اًض،جلمؿان

ملخو:
َضفذ الضعاؾت الخالُت بلى الخٗغٖ ٝلى واك٘ الخىفل باإلاىَىبحن طوي نٗىباث الخٗلم مً وظهت هٓغ مؿدكاعي
ً
ؤهمىطظا ،-ج٩ىهذ ُٖىت الضعاؾت مً ( )55مؿدكاع ومؿدكاعة للخىظُه اإلاضعسخي،
الخىظُه ،مضًىت جلمؿان وباجىت -
منهم ( )24مؿدكاع مً والًت جلمؿان و( )31مؿدكاع مً والًت باجىت ،وللخد ٤٣مً ؤَضا ٝالضعاؾت ٢امذ الباخشخان
ببىاء اؾخماعة اقخملذ ٖلى مدىعًٍ عثِؿُحنً ،سو ألاو ٫بالخإَُل والدصسُو لٟئت اإلاىَىبحن ،والشاوي زام
بٗملُت الخٟ٨ل والغٖاًت اإلا٣ضمت لهظٍ الٟئت ،ولخدلُل هخاثج الضعاؾت جم الاٖخماص ٖلى الخ٨غاعاث واليؿب اإلائىٍتك
جىنلذ الضعاؾت بلى هخاثج ؤَمهاٖ :ضم جل٣ي مؿدكاعي الخىظُه اإلاضعسخي ج٩ىٍىا ؤو صوعاث جضعٍبُت جخٗل ٤بٟئت
اإلاىَىبحن طوي نٗىباث الخٗلم٦ ،ما ًٟخ٣غ ؤٚلبُتهم بلى ؤؾالُب الدصسُو والخٗغٖ ٝلى َظٍ الٟئت م٘ عجؼ خ٣ُ٣ي
و٢هىع في الخٗامل والخٟ٨ل وج٣ضًم الغٖاًت الالػمت للخالمُظ اإلاىَىبحن طوي نٗىباث الخٗلم.
اليلماث اإلافخاخُت :الخٟ٨ل،اإلاىَىبحن طوي نٗىباث الخٗلم ،الاججاَاث،مؿدكاع الخىظُه.
ملضمت:
ٖلى ٚحر الٗاصة بضؤث الضعاؾاث جخجه في مىخى ظضًض ٖ٨ـ الخُاع ؤال وَى البدض في مخٛحراث حٗ٨ـ جىاً٢ا
وجضازال ُٞما بُنها٦،إن ًىٓغ بلى نٗىباث الخٗلم واإلاىَبت باٖخباعَما وظهان لٗملت واخضةٞ.ل٣ض بضا مً ٚحر
اإلاؿدؿا ٙلضي الباخشحن والتربىٍحن ؤن ً٩ىن الُٟل مىَىبا في هٟـ الى٢ذ ٌٗاوي مً ايُغاباث ججٗل حٗلُمه نٗبا.
ٞال٨ٟغة التي ظاء بها  )1925( Termenهدُجت صعاؾت َىلُت ؤْهغ ٞيها ؤن "الُلبت اإلاىَىبحن ٌسجلىن صعظاث مغجٟٗت في
ازخباعاث الظ٧اء وٍاصون بُغٍ٣ت ظُضة في اإلاضعؾت باءث الُىم مدِ حك ٪ُ٨واهخ٣اص الٗضًض مً الباخشحن .واؾدبضلذ
ب٨ٟغة اإلاخٗلمحن طوي الخىاً٢اث " "Paradoxiallearnersؤو زىاثُى الٛحر ٖاصًت " "Twiceexeptionalالتي حٗ٨ـ وظىص
جضازل بحن اإلاىَبت ونٗىباث الخٗلم لضي هٟـ الٟغص وفي هٟـ الى٢ذ .و ٌٚالىٓغ ًٖ َظا الىىٕ مً الٟئاث ًمً٨
ًة
ٖؼوٍ لل٣ىإ الظي جغؾمه بخضي مٓاَغ اإلاىَبت ؤو الهٗىبت ٞمشال ٢ض جل٣ي َظٍ ألازحرة ْالال جذجب الغئي ًٖ
ّ
ال٨شحر مً ظىاهب الخٟى ،١ؤو ؤن ًدضر ٖ٨ـ طل ٪باؾخسضام بؾتراجُجُاث الخىُٓم ؤو الخٗىٌٍ وَظا ما ًسل٠
ب٣اء ٞئت اإلاخٗلمحن طوي الخىاً٢اث مسبإة صازل الىٓام الخٗلُمي الٗاصي زاعط هُا ١السضماث ؤلاعقاصًت.
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ًة
وهٓغا ألَمُت اإلاىَىبحن صازل اإلاجخمٗاث باٖخباعَم ؤَم الثرواث طاث الٗاثض ال٣ىمي،ظاءث الضعاؾت آلاهُت لل٨ك٠
ًٖ وا ٘٢الخٟ٨ل باإلاىَىبحن طوي نٗىباث الخٗلم مً وظهت هٓغ مؿدكاعي الخىظُه في صعاؾت مُضاهُت ب٩ل مً والًت
جلمؿان وباجىت.
مكيلت الضعاؾت:
قهض الٗ٣ض ألازحر مً ال٣غن الٗكغًٍ جؼاًض الاَخمام بٓاَغة ٖ٨ؿذ جضازال وجىاً٢ا ُٞما بُنها َضٞها البدض ًٖ
الصخيء اإلاكتر ٥لضي بٌٗ الٗلماء اإلاىَىبحن ٦إمشا :٫ؤًيكخحن ،بصٌؿىن ،لُىهاعصو صافيص ي ،الٗلاص وٚحرَمٗٞ .لى
الغٚم مً بم٩اهُاتهم اإلاخمحزة ٞكل بًٗهم في هُل بعجاب اإلاضعؾحن و٧ان جدهُل البٌٗ آلازغ مىسًٟا ٦ما ٖاوى
٧ل مً اًيكخحن وبصٌؿىن مً نٗىباث الخٗلم ،جمشلذ في ٖؿغ ال٣غاءة.
ُ
 )1981الظي ؾاَم في ٞخذ بهحرة الٗضًض مً الباخشحن
اإلاىيىٕ هٟؿه َغح في ماجمغ " "Jhons Hopkinsألامغٍ٩ي ؾىت (
في مجا ٫التربُت السانت والظي زلو بلى هدُجت مٟاصَا ؤن الُالب اإلاىَىبحن طوي نٗىباث الخٗلم َم ٞئت مجخمُٗت
" "opopulationلها زهاثو واخخُاظاث زانت٦،ما صٖىا ُٞه بلى يغوعة بًجاص مد٩اث لدصسُو وجدضًض َظٍ
الٟئت ،مً زمت الٗمل ٖلى جىٞحر بغامج بعقاصًت حٗلُمُت حؿهم في ع ٘ٞألاصاء الضعاسخي بما ًخىا ٤ٞو٢ضعاتهم الٗ٣لُت .
 yewchak,jobay )1992ؤن ال٣ل ٤واإلاك٨الث الاهٟٗالُت التي ٌٗاوي
ومً هاخُت ؤزغي ؤْهغث صعاؾت ًىقان وظىباي (
منها ألاَٟا ٫اإلاىَىبحن مغصَا الخىٗ٢اث اإلاىسًٟت لؤلَل واإلاٗلمحن٦،ما ًٓهغ لضحهم ؾىء ج ٠ُ٨اظخماعي وٍيخابهم
الكٗىع باإلالل صازل الٟهل هدُجت ٖضم اَخمام اإلاضعؾت بمىَبتهم وجىمُتها.
 suratel )1995ؤؾلىبا للخ٠ُ٨
ؤما ًٖ ألاصاء اإلاىس ٌٟالظي ًٓهغٍ ألاَٟا ٫اإلاىَىبحن ٞاٖخبرٍ ؾىعجاٌ (
الاظخماعي،هاَُ ًٖ ٪مُل هٟـ ألاٞغاص الؾخسضام اإلاٟغصاث ألا٢ل نٗىبت لىٟـ الٛغى الؿاب.٤
 garland,zigler )1999صعاؾت ٦كٟا ٞيها مُل اإلاىَىبحن مً طوي ال٣ضعاث
ومً هاخُت ؤزغي ؤظغي لؼكلغ وظغلىض (
الٗ٣لُت الٗالُت بلى بْهاع مك٨الث ؤ٢ل مً طوي ال٣ضعاث الٗ٣لُت اإلاخىؾُت٦ ،ما ؤن اإلاك٨الث الؿلىُ٦ت والاهٟٗالُت
التي ؤْهغَا ألاَٟا ٫اإلاىَىبحن ٧اهذ ظُضة وفي اإلاضي الُبُعي .
لم ج ً٨اإلاك٨الث الىٟؿُت والاظخماُٖت وخضَا اإلاُٗ٣ت إلاؿاع خُاة الُٟل اإلاىَىب٣ٞ ،ض ا٢ترهذ اإلاىَبت ؤًًا م٘
اهسٟاى مؿخىي الخدهُل الضعاسخي وَى ما ٢ض بضي مً ٚحر اإلاؿدؿا ٙلضي ال٨شحرًً ؤن ًمخاػ اإلاىَىب ب٣ضعاث
ٖ٣لُت ٖالُت وفي هٟـ الى٢ذ ًاصي بك٩ل مىس ٌٟفي اإلا٣غعاث الضعاؾُتكو ٌكحر مهُلر اإلاىَىب طو السهىنُت
اخلليفة ،عمر وعطا اهلل ،صالح الدين "،)2008(،الكشف عن الموىوبين متدني التحصيل "،ورقة عمل مقدمة اإ ادلؤدتر العلمي
ة،منشورة على ادلوقع التايل http://gulfkids.com:ص.3
اإلقليمي للموىب
 2األمحدي ،زلمد"،)2005(،مشكالت الطالب الموىوبين وعالقتها ببعض

المتغيرات" http://www.quassimedu.gov.sa/attachement.php.:ص .43-4
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اإلاؼصوظت الى ٞئت جؼاوظذ ٞيها اإلاىَبت م٘ واخضة مً اهسٟاى الخدهُل الضعاسخي ،نٗىباث الخٗلم وايُغاب الاهدباٍ
وٞغٍ الخغ٦ت.
 )2006بضعاؾت اَخمذ
وفي البدض ًٖ ا٢تران اإلاىَبت بخضوي الخدهُل الضعاسخي ٢ام (الخلُفت و نالح الضًً،
بال٨ك ًٖ ٠اإلاىَىبحن مخضهحي الخدهُل مً بحن جالمُظ الخل٣ت الشاهُت في مضاعؽ ال٣بـ بالسغَىم اٖخماصا ٖلى
ازخباع الغٍايُاث ،الخدهُل الضعاسخي ،اإلاهٟىٞاث اإلاخخابٗت وازخباع الضواثغ للخ٨ٟحر ؤلابضاعيٖ ،لى ُٖىت بلٜ
َٟ )955ال٦ ،كٟذ هخاثج الضعاؾت ًٖ وؿبت( )%15مً اإلاىَىبحن مخضهحي الخدهُل وطل ٪صازل ُٖىت اإلاىَىبحن
٢ىامها(
التي بلٛذ( )%22مً مجمىٕ الُٗىت ال٩لُت.
 )2002اإلاىَىبحن طوي نٗىباث الخٗلم بإولئ ٪الُلبت اللظًً ًمل٩ىن مىاَب وبم٩اهاث ٖ٣لُت ٚحر
و٢ض ٖغ(ٝالؼٍاث،
ٖاصًت جم٨نهم مً جد ٤ُ٣مؿخىٍاث ؤصاء مغجٟٗت ل٨نهم ٌٗاهىن مً نٗىباث في الخٗلم ججٗل مٓاَغ الخدهُل
والاهجاػ لضحهم مىسًٟت.
وٖلى يىء طل ٪ؾعى بٌٗ الباخشحن بلى ال٨ك ًٖ ٠ؤَم اإلامحزاث والىؾاثل والخ٣ىُاث التي جم٨نهم مً الخٗغٖ ٝلى
الخالمُظ اإلاىَىبحن طوي نٗىباث الخٗلم وعٖاًتهم للنهىى بُا٢اتهم وجٟاصي آلازاع واإلاك٨الث التي حُٗ ٤ببضاٖاتهم
 )2006الظان ٢اما بضعاؾت جدلُلُت للترار الؿُ٩ىلىجي جدذ
و٦مشا ٫هظ٦غ صعاؾت ٧ل مً ؤبى كلت وٖبض اإلاُٗي (
ٖىىان "مىَىبىن طوو نٗىباث الخٗلم"طَب ٞيها الباخشان بلى الخٗغٍ ٠بهظٍ الٟئت،والبدض ًٖ اإلاد٩اث
الدصسُهُت٦ ،ظا ج٣صخي اخخُاظاتهم التربىٍت ومٗغٞت ألاؾالُب الالػمت لغٖاًت الُالب اإلاىَىبحن مً طوي نٗىباث
الخٗلم.
ٖلى ظاهب آزغ اَخمذ بٌٗ الضعاؾاث ألازغي بمٗغٞت ؤزغ الاؾتراجُجُاث الخىُٓمُت والخٗىًٍُت ٖلى جىمُت الاهجاػ
 )2009مً ؤَم الضعاؾاث الخجغٍبُت
ألا٧اصًمي لضي اإلاىَىبحن مً طوي نٗىباث الخٗلمك وحٗخبر صعاؾت الخاط ِٖس ى(
الىاطعة في الىًَ الٗغبي ،خاولذ ٞيها الباخشت ُ٢اؽ ؤزغ بغهامج "ٖ" leonardoلى ا٦دؿاب اؾتراجُجُت الخىُٓم الظاحي.
في بَاع ما ؾب ٤ط٦غًٍ ،خطر لىا ؤن اإلاىَىبحن طوي نٗىباث الخٗلم َم قغٍدت ال ٌؿتهان بها هٓغا إلاا جمخل٨ه مً
م٣ىماث الُٗاء وؤلاهجاػ وماجدخاظه ٦مىُل٣اث عثِؿُت َى الىعي ب٣ضعاتها وَا٢اتها ويغوعة ج ٠ُُ٨بغامج الغٖاًت
بما ًخالءم وجل ٪ال٣ضعاث ،وطل ٪للغ ٘ٞمً مؿخىي ألاصاء وجضاع ٥اإلاك٨الث التي ًم ً٨ؤن حٗترحهم في ألا٢ؿام الٗاصًت .
 )2007خى ٫عٖاًت اإلاىَىبحن ،ؤْهغ ٞيها ؤن بغامج عٖاًت اإلاىَىبحن بالؿٗىصًت حٗمل
ٟٞي صعاؾت ونُٟت للمىدكغي (
باألؾاؽ ٖلى تهُئت بِئت جغبىٍت مسخهت بغٖاًت اإلاىَىبحن والخٟ٨ل بهم ،بياٞت بلى جإَُل اإلاٗلمحن وجضعٍبهم وجىٞحر
قاضي ،عدنان0(،
2

"،)20موىوب ذو الخصوصية المزدوجة،منشورة على ادلوقع التايلhttp://shifaa.ahlamontada.com:

الزيات،فتحي"،)2002(،المتفوقون عقليا ذوو صعوبات التعلم :قضايا التعريف و التشخيص و العالج

للجامعات ،ص.242
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ٞغم جغبىٍت مخىىٖت إلبغاػ مىاَب الُلبت وجىمُتها ،في خحن جخسللها بٌٗ الى٣اثو ُٞما ًسو ويىح الغئٍت
وألاَضا ٝوالاؾتراجُجُاث و٢لت ؤلاهٟا ١اإلاالي.
ٖ )2002لى يغوعة مغاظٗت اإلاىاهج الخٗلُمُت للُلبت اإلاىَىبحن وجدضًض الىعف واإلاٗامل وألاظهؼة
وفي مهغ ؤ٦ض ههغ (
السانت بخٗلُم اإلاىَىبحن م٘ ػٍاصة الاَخمام بخىٞحر اإلاٗلمحن اإلااَلحن للخضعَـ .
وًٖ عٖاًت اإلاىَىبحن طوي نٗىباث الخٗلم ٗٞلى  -خؿب اَالٕ الباخشخحن -حٗخبر الضعاؾت الخالُت ألاولى مً هىٖها مً
خُض اَخمامها بٟئت اإلاىَىبحن طوي نٗىباث الخٗلم وٖلُه تهض ٝالضعاؾت الخالُت بلى مٗغٞت وا ٘٢الخٟ٨ل بالخالمُظ
اإلاىَىبحن طوي نٗىباث الخٗلم مً وظهت هٓغ مؿدكاعي الخىظُه.
وٍىضعط جدذ َظا الهض ٝالٗام ،مجمىٖت مً الاَضا ٝالٟغُٖت التي حؿاٖض ٖلى مٗغٞت ما ًلي:
 ال٨كٞ ًٖ ٠ئت اإلاىَىبحن طوي نٗىباث الخٗلم صازل اإلاضعؾت الجؼاثغٍت. ج٩ىًٍ مؿدكاعي الخىظُه في مجا ٫اإلاىَىبحن طوي نٗىباث الخٗلم.اؾخٟاصة اإلاىَىبحن طوي نٗىباث الخٗلم مً الضٖم والخٟ٨ل الالػمحن لخسُي اإلاك٩ل الخٗلُمي لضحهم واؾخٗاصةبغٍ٣هم ألا٧اصًمي؟
ؤَمُت الضعاؾت:
مً زال ٫الٗىصة ألصبُاث التربُت السانت هالخٔ ؤن ؤٚلبُت الضعاؾاث اَخمذ باألَٟا ٫اإلاىَىبحن ؤو طوي نٗىباث
الخٗلم ٧ل ٖلى خضي ،ل ً٨هاطعة هي الضعاؾاث التي اَخمذ بالك٩لحن مٗا ،وٖلُت جإزظ الضعاؾت الخالُت ق٨ال مٛاًغ
ٌؿدبٗضٍ ال٨شحرونً ،خمشل في البدض ًٖ مىيىٕ ٌٗ٨ـ جىاً٢ا انُالخُا و حٗاعيا جغبىٍا.
٦ما جإزظ َضٍ الضعاؾت ؤَمُتها مً ؤَمُت اإلاىَىبحن باٖخباعَم ؤَم الثرواث البكغٍت طاث الٗاثض ال٣ىمي،وجؼٍض ؤَمُت
البدض صعظت ٖىضما حهخم باإلاىَىبحن طوي نٗىباث الخٗلم مً زال ٫الخإُ٦ض ٖلى يغوعة جدٞ ٤ُ٣غم جغبىٍت ًمً٨
مً زاللها النهىى بُا٢اث َظٍ الٟئت وجضاع ٥مٓاَغ العجؼ والهٗىبت.
مفاَُم الضعاؾت:
 - 1اإلاىَبتً :غمؼ مهُلر اإلاىَبت إلاجمىٖت مً ألاَٟا ٫لهم ٢ضعاث ٖ٣لُت ٞاث٣ت م٣اعهت ممً َم في هٟـ الٗمغ
الؼمجي ًؼٍض مٗض ٫ط٧اءَم ًٖ ٦ ،°130ما ًهاخب طل ٪جٟى ١في مسخل ٠مجاالث الخُاة وبمٗجى آزغ َم ٞئت مً
ألاَٟاً ٫ؼٍض مٗض ٫همىَم الٗ٣لي ًٖ همىَم الؼمجي.
 1مرجتى،زكي والعاجز فؤاد ("،)20 2واقع الطلبة الموىوبين و المتفوقين بمحافظة غزة و سبل تحسينو "،رللة اإلسالمية للدراسات
الرتبوية و النفسية،اجمللد العشرين،العدد األول ،ص ص 367-333ص .339-338
2

Terassier.(1999).les enfants surdoués ou « la précocité ».Paris :Edition sociales française(ESF(p14
Vrigand,p.(2002).Le traitement des surdoués dans les systèmeséducatifs. Paris :Rapport rédige a la
demande du cabinet du ministère de l’éducation national.p.36.
3
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وفي هٟـ الؿُا ١ه٣ىم بٗغى مجمىٖت مً الخٗاعٍ ٠الٗلمُت طَبذ في مجملها بلى ون ٠اإلاىَبت ٦إ٦ثر مً ٢ضعة
ٖ٣لُت:
حٗغٍ:)1979( Kirk ٠اإلاىَىب َى الٟغص الظي ًخمخ٘ ب٣ضعة ٖالُت جٟى ،١وؿبت ط٧اثه  °130وٍخمخ٘ ب٣ضعة عُٗٞت جدبضي في
مؿخىي ٖالي مً ال٣ضعة ٖلى الخ٨ٟحر ؤلابضاعي.
وَٗغٖ ٝبض هللا وهاف٘ (:)1997اإلاىَىب بالُالب الظي جخىٞغ لضًه اؾخٗضاصاث و٢ضعاث ٚحر ٖاصًت ،زانت في مجاالث
الخٟى ١الٗ٣لي ،ؤلابضإ ،الابخ٩اع ،الخدهُل الٗلمي واإلاهاعاث وال٣ضعاث السانت.
اإلاىَىبحن طوي نٗىباث الخٗلمَ :م الُالب الظًً جم الخٗغٖ ٝليهم ٦مىَىبحن في واخضة ؤو ؤ٦ثر مً مجاالث الخُاة
(ألا٧اصًمُت٢ ،ضعة ٖ٣لُت ٖامت ،ببضإُ٢ ،اصة ،آصاءاث ٞىُت).وفي هٟـ الى٢ذ ٌٗاهىن مً:عجؼ زام بالخٗلم -
ايُغاباث اهٟٗالُت  -بٖا٢اث خؿُت  -جىخض ؤو ايُغاب الاهدباٍ وٞغٍ الخغ٦ت في خحن ٌكحر مٟهىم الُالب
اإلاىَىبحن طوي نٗىباث الخٗلم بلى ؤولئ ٪الظًً ًخمخٗىن ب٣ضعاث ٖ٣لُت ٞاث٣ت ،ل٨نهم ًٓهغون جىاً٢ا واضخا بحن
َظٍ ال٣ضعاث ومؿخىي ؤصاءَم في اإلاجا ٫ألا٧اصًمي مشل ال٣غاءة ،الخؿاب ،الهجاء ،ؤو الخٗبحر ال٨خابي٦ .ما ًغظ٘ َظا
الخىا ٌ٢لى٣و الٟغم الخٗلُمُت ؤو لًٗ ٠نخي .
ؤما (الؼٍاثُٞ )2002 ،ه ٠ؤصخاب َظٍ الٟئت بإولئ ٪الُلبت الظًً ًبضون مٓاَغ ؾلىُ٦ت ٢ىٍت جا٦ض جٟى٢هم
ومىاَبهم في بٌٗ اإلاجاالث٦ ،ما ؤجهم في طاث الى٢ذ ٌٗاهىن مً عجؼ٢ ،هىع ؤو ايُغاب في بٌٗ اإلاجاالث ألازغي.
 -3مؿدكاع الخىظُهٌٗ :غٞه" عمؼي هماٌ" ٖلى ؤهه شسو ٌؿضي الىصر وؤلاعقاص بلى الُلبت خى ٫ازخُاع الٗمل ؤو
الضعاؾت اإلاىاؾبحن ٦ما ٌؿاٖضَم ٖلى الخسُُِ للمؿاع اإلانهي الظي ًيبػي ؤن ٌؿل٨ه الُالب جإؾِؿا ٖلى مل٩اجه
و٢ضعاجه واؾخٗضاصاجه ومُىله .
ؤما فغٍض هجاعٞ ،حري ؤن اإلاغقض ؤو اإلاىظه ؤو اإلاؿدكاع َى ٧ل مً ً٣ىم بمؿاٖضة ألاقـسام آلازغًٍ ٖلى مٗالجت
قاوجهم ؤو خل مك٨التهم الاظخماُٖت والتربىٍت.
-4الاججاٍ:
الخٗغٍف الانُالحيٖ:غ ٝآصم الاججاٍ ٖلى ؤهه ج٩ىًٍ اٞتراضخي ؤو مخٛحر وؾُِ حٗبر ٖىه مجمىٖت مً الاؾخجاباث
اإلادؿ٣ت ُٞما بُنها ،ؾىاء في اججاٍ ال٣بى ٫ؤو الغ ٌٞبػاء مىيىٕ هٟسخي اظخماعي-جغبىي ،وٖلى طلًٓ ٪هغ ازغ الاججاٍ
 1ادليالدي،عبد ادلنعم"،)2003(،المتفوقون ،الموىوبون ،المبدعون :آفاق الرعاية و التأىيل" ،مؤسسة الشباب اجلامعية ،ص.06
 2الزغيب،أمحد"،)2003(،التربية الخاصة للموىوبين و المعوقين و سبل رعايتهم و ارشادىم"،سوريا:دار الفكر،ص .56
3

Bop,s ;Elaine,G;Jane,G; Leggy,L; and Randy,d.(2009).Twice-exceptionalstudents :Giftedstudents
withdisabilities.USA:Coloradoboard of education.p09
4
; Coal; kohl. (2001).best practices in identification of gifted students with learning disabilities
psychology in the schools p38.
5
Ramzi.(1998). Dictionary of the terms of education.Beirut:lebrairie liban p91.
6
Nadjer,f.(2003). An encyclopedic dictionary of the terms of education. beirut:lebrairie liban 287.
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في اإلاىا ٠٢التي جخُلب مً الٟغص جدضًض ازخُاعاجه الصسهُت ؤو الاظخماُٖت ؤو الش٣اُٞت مٗبرا بظل ًٖ ٪ظمإ زبرجه
الىظضاهُت و اإلاٗغُٞت.
الخٗغٍف ؤلاظغاجيَ :ى مجمىٖت مً آلاعاء وألا٩ٞاع التي َغخها مؿدكاعي الخىظُه مً زال ٫ؤلاؾدباهت اإلاؿخسضمت في
َظٍ الضعاؾت والتي ظاءث بٛغى ال٨ك ًٖ ٠وا ٘٢الخالمُظ اإلاىَىبحن طوي نٗىباث الخٗلم مً وظهت هٓغ مؿدكاعي
الخىظُه.
حصخُو اإلاىَىبحن طوي نٗىباث الخٗلمٌ :كحر  Swansonؾىت ( )1991بلى ؤن َىا ٥ؤعبٗت مد٩اث ًخم ٖلى يىئها
الخٗغٖ ٝلى الُالب اإلاىَىبحن مً طوي نٗىباث الخٗلم وهي:
أ .مدً الخمحز الىىعي :وَكحر بلى وظىص نٗىبت مً نٗىباث الخٗلم جغجبِ بىاخض ؤو بٗضص مدضص مً اإلاجاالث
ألا٧اصًمُت ؤو اإلاٗغُٞت .
ب .مدً الخفاوث :وَكحر بلى وظىص ٢ضع مً الخٟاوث بحن مٗضالث ط٧اءَم وبحن ؤصاءَم الٟٗلي اإلاالخٔ ؤو مؿخىي
جدهُلهم ألا٧اصًمي.
ج .مدً الاؾدبٗاص :وَكحر بلى بم٩اهُت جمحز اإلاىَىبحن طوي نٗىباث الخٗلم ًٖ طوي ؤلاٖا٢اث ،ؤو طوي نٗىباث
الخٗلم ألازغي ،ومً زمت اؾدبٗاصَم ًٖ َظٍ الٟئاث.
د .مدً الخباًً :جىظض بٌٗ الضالالث التي جمحز ؤصاء اإلاىَىبحن بحن طوي نٗىباث الخٗلم م٣اعهت بإ٢غاجهم اإلاىَىبحن
واإلاخٟى٢حن ٖ٣لُا ممً لِـ لضحهم نٗىباث حٗلم ،ومً َظٍ الضالالث ما ًلي:
 اهسٟاى ألاصاء بىظه ٖام ،اهسٟاى ؾٗت ألاع٢ام ،اهسٟاى ال٣ضعة اإلا٩اهُت. اهسٟاى ؤصاء الظا٦غة الؿمُٗت ،يٗ ٠الخمحز الؿمعي ؤو جمُحز ؤنىاث ال٩لماث والخغو.ٝ يٗ ٠ال٣ضعة ٖلى اؾترظإ اإلاٗلىماث اللُٟٓت.ٖ )2002ضصا مً الاؾتراجُجُاث الخٗلُمُت جىاؾب
بغامج عٖاًت اإلاىَىبحن طوي نٗىباث الخٗلم  :ا٢ترح الؼٍاث (
الُلبت طوي نٗىباث الخٗلم :
 جسهُو ٞهى ٫زانت للُالب اإلاخٟى٢حن ٖ٣لُا طوي نٗىباث الخٗلم. اؾخسضام ؤو ج ٠ُُ٨السضماث التربىٍت والبرامج ال٣اثمت ؤو اإلاخاخت. اؾخسضام وج ٠ُُ٨اؾتراجُجُاث وج٣ىُاث جضعَؿُت مالثمت.الطاىر،مهدي "،) 99 (،االتجاه نحو مهنة التدريس وعالقتو ببعض المتغيرات الدراسية
ماجستًن منشورة،كلية الرتبية،جامعة ادللك سعود ،الرياض،ص28

(األكاديمية)لدي الطالب "،رسالة

 2أبو قلة ،عبد ادلعطي"،)2006( ،الطالب الموىوبون ذوو صعوبات التعلم"،ورقة عمل مقدمة إإ ادلؤدتر العلمي للموىبة،منشورة على
ادلوقع التايل com,http://upa-kacst:ص.753
 3الزيات ،فتحي ( ،)2002نفس ادلرجع ص 267-242
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ومً ؤَم البرامج الٗالظُت وؤلاؾتراجُجُاث الخٗلُمُت ما ًلي:
 - 1بؾتراجُجُت الخٟاٖل الهٟي .
 - 2الخٗلم بالسبرة .
 - 3حصجُ٘ الخٗلم الظاحي.
 - 4حٗلم مهاعاث الخ٨ٟحر اإلاجغص.
 - 5حٗغٌٍ الُلبت لبرهامج بزغاجي.
 - 6اإلاكاع٦ت ألابىٍت.
ومً بحن البرامج التي َب٣ذ في الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت إلاؿاٖضة اإلاىَىبحن:

أ  -ؤلازغاء٣ً :هض بها جل ٪السبراث التي جدُذ للُالب الخٗم ٤في مجاالث اَخمامهم بمٗجى بياٞت مىيىٖاث وؤوظه
اليكاٍ للبرهامج اإلا٣غع للخالمُظ وَٗض البرهامج اإلاهمم مً َغ(rezulli and reis,1997) ٝمً ؤقهغ بغامج اإلاىَىبحن
طوي نٗىباث الخٗلم ،بط ًخ٩ىن مً منهاط مهمم إلزاعة ٢ضعاث الُلبت للخدضي والٗمل الظي ًغج٨ؼ ٖلى ه٣اٍ ٢ىة
واَخماماث الُلبت ؤهٟؿهم.
ب  -بغامج ؤلاؾغإ :حٗمل ٖلى جؼوٍض الُٟل بسبراث حٗلُمُت حُٗى في الٗاصة ألَٟا ٫ؤ٦بر ؾىا مىه تهض ٝبلى
ازخهاع ؾىىاث الضعاؾت في اإلاجا ٫ألا٧اصًمي خُض ٌٗض وؾُلت جغبىٍت مىاؾبت لتزوٍض ألاَٟا ٫اإلاىَىبحن بسبراث
جخدضي ٢ضعاتهم ،وجهمم اإلاىاهج اإلاخ٣ضمت إلزاعة الضاُٗٞت لخد ٤ُ٣اإلاىخج ؤلابضاعي اهُال٢ا مً مىَبت الُالب هٟؿه
ت  -الهفىف الخانت :ؤؾؿذ بٌٗ اإلا٣اَٗاث بالىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت بغامج الهٟى ٝالسانت للمىَىبحن
مً طوي الهٗىباث الخٗلُمُت مً ؤقهغَا مضعؾت محرالهض  school maryland publicالخ٩ىمُت ومضعؾت ظغًٍ ووص .
green wood school
الجاهب اإلاُضاوي للضعاؾت:
 - 1اإلاىهج اإلاؿخسضم:جم الاٖخماص في الضعاؾت الخالُت ٖلى اإلاىهج الىنفي الخدلُلي خؿب ما ًدىاؾب وَبُٗت
الضعاؾت ،والظي ًغج٨ؼ ٖلى ون ٠الٓاَغة وجدلُلها وجٟؿحرَا للىنى ٫الى الاؾخيخاظاث الٗلمُت واإلاىهج الىنٟي
ًد ٤٣للباخشخحن ٞهما ؤًٞل للٓاَغة اإلاضعوؾت ًٖ َغٍ ٤الخٗغٖ ٝلى وا ٘٢اإلاىَىبحن طوي نٗىباث الخٗلم مً
زال ٫وظهاث هٓغ مؿدكاعي الخىظُه اإلاضعسخي.
 1زلمد ،صلية (بدون) "،البرامج العالجية واالستراتيجيات التعليمية لرعاية الموىوبين ذو صعوبات التعلم" ،منشورة على ادلوقع التايل:
 http://www.jarwan-center.com/download/ArabicBooks/researchesandstudiesص .8-7

 2عدس ،عبد الرمحان " ،)2005(،علم النفس التربوي نظرة معاصرة" ،الطبعة الثالثة ،عمان ،دار الفكر للنشر و التوزيع ص .40
3الزغيب ،أمحد ( ،)2003نفس ادلرجع ص .7
 4عدس ،عبد الرمحن ( ،)2005نفس ادلرجع ص .203
 5زلمد ،صلية (ب-ت) ،نقس ادلرجع ص . 4- 3
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 - 2الخضوص الؼمىُت واإلاياهُت٣ً:خهغ البدض الخالي ٖلى مؿدكاعي الخىظُه والاعقاص ل٩ل مً والًت (جلمؿان ،باجىت)
.)2014
و٢ض امخضث الضعاؾت مً بضاًت قهغ ماي بلى جهاًت قهغ ظىان لؿىت(
ُٖ - 3ىت الضعاؾت :ج٩ىهذ ُٖىت الضعاؾت الخالُت مً 55مؿدكاع ومؿدكاعة للخىظُه مً زالر جسههاث ٖلم
الىٟـ ٖلم الاظخمإ وٖلىم التربُت مً والًتي جلمؿان وباجىت وٍخم َغح زهاثهها بالخٟهُل ٧الخالي:
الجضوٌ عكم ( )1زهاثو ُٖىت الضعاؾت مً خُض الجيـ
الجيـ

الخىغاع

اليؿبت اإلائىٍت

ؤهثى

31

%56

طهغ

24

%44

اإلاجمىٕ

55

%100

ظضوٌ عكم (ً )2ىضر زهاثو الُٗىت وفلا إلاخٛحر الخسهو الٗلمي :
الخسهو

الخىغاع

اليؿبت اإلائىٍت

ٖلم التربُت

08

%14

ٖلم الىفـ

23

%42

ٖلم الاظخمإ

24

%44

اإلاجمىٕ

55

%100

ظضوٌ عكم (ً )3ىضر زهاثو الُٗىت وفم مخٛحر اإلاىُلت الجٛغافُت :
الىالًاث

الخىغاعاث

اليؿبت اإلائىٍت

باجىت

31

%56

جلمؿان

24

%44

اإلاجمىٕ

55

%100

ًة
ًة
 - 4ؤصاة ظم٘ البُاهاث :اقخملذ الاؾخماعة ٖلى 11ؾاالا مٛل٣ا م٣ؿمت ٖلى مدىعًٍ :حهخم ألاو ٫بالخإَُل
والدصسُو لٟئت اإلاىَىبحن طوي نٗىباث الخٗلم ،ؤما اإلادىع الشاوي ٣ٞض ازخو بٗملُت الخٟ٨ل والغٖاًت لٟئت
اإلاىَىبحن طوي نٗىباث الخٗلم .وؾاالحن مٟخىخحن خى ٫السضماث اإلا٣ضمت لهظٍ الٟئت ،وببضاء آلاعاء إلزغاء البدض.جم
ج٣ضًم الاؾخماعة بلى 3مد٨محن للخإ٦ض مً مضي ويىح الٗباعاث ومالءمتها لٛغى الضعاؾت الخالُت.
 - 5ألاؾالُب ؤلاخهاثُت :جم الاٖخماص في ٖغى وجٟؿحر الىخاثج ٖلى هخاثج الخ٨غاعاث واليؿب اإلائىٍت.
ٖغى الىخاثج وجدلُلها:
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 - 1بظابت اإلاؿدكاعًٍ ٖلى البىض ألاوٌ (الخإَُل والدصخُو بسهىم فت اإلاىَىبحن طوي نٗىباث الخٗلم)
الٗباعاث

الغكم

وٗم

اليؿبت%

ال

اليؿبت%

02

05

53

%95

 01اؾخفضث مً صوعاث جضعٍبُت خىٌ اإلاىَىبحن طوي نٗىباث
الخٗلم ؟

 02خؿب عاًىم َل مؿدكاع الخىظُه بداظت الى جىىًٍ مً اظل 50

%91

%09

05

الدصخُو الخىفل بهظٍ الفئت؟
َ 03ل ناصفذ زالٌ خُاجً اإلاهىُت خاالث اػصوظذ فيها اإلاىَبت 30

%55

%45

25

م٘ نٗىباث الخٗلم ؟
َ 04ل جخىفغ لضًىم ظل اإلالاًِـ والازخباعاث الخانت بالىكف 03

%5

%95

52

ًٖ َظٍ الفئت ؟

 الخٗلُم والخدلُلً :دخىي اإلادىع ألاو ٫مً الاؾخماعة ٖلى 5ؤؾئلت مٛل٣ت ًضوع مىيىٖها خى ٫الخإَُل وال٨ك٠ًٖ ٞئت اإلاىَبحن طوي نٗىباث الخٗلم ،واإلاالخٔ مً بظاباث ألاؾاجظة ٖلى الؿاا ٫ألاوٖ ٫ضم اؾخٟاصة مؿدكاعي
الخىظُه مً صوعاث جضعٍبُت بسهىم ال٨ك ٠والخٗغٖ ٝلى َظٍ لٟئت بيؿبت  %95و٢ض جم الخهغٍذ مً ؤٚلبُت
اإلاؿدكاعًٍ ٖلى عٚبتهم والخاظت بلى الاؾخٟاصة مً ج٩ىًٍ خى ٫اػصواظُت اإلاىَبت ونٗىباث الخٗلم بيؿبت% 91م٣ابل
 %9لم ً٣غو بًغوعة الخ٩ىًٍ مً ؤظل الدصسُو والخٟ٨ل.
ومً هاخُت ؤزغي ؤ٢غ خىالي%55مً ٖضم مهاصٞتهم لٟئت اإلاىَىبحن طوي نٗىباث الخٗلم في اإلاضاعؽ ،بم٣ابل%45
مً اإلاؿدكاعًٍ التي ؾب ٤لها وؤن اخخ٨ذ باإلاىَىبحن طوي نٗىباث الخٗلم ،وَظا ما ًا٦ض ٖلى ؤن وؿبت ٦بحرة مً
اإلاؿدكاعًٍ بداظت الى ج٩ىًٍ لٟهم اٖم ٤خى ٫ؤؾالُب ال٨ك ٠والخٗغٖ ٝلى َظٍ الٟئتَ ،ظا ما جا٦ض مً بظاباث
اإلاؿدكاعًٍ خى ٫ؤلام٩اهُاث اإلا٣ضمت مً م٣اًِـ وازخباعاث هٟؿُت زانت بال٨كٞ ًٖ ٠ئت اإلاىَىبحن طوي نىباث
الخٗلم ٣ٞض ا٢غ ؤٚلبُت ؤٞغاص الُٗىت ه٣و في ألاؾالُب الدصسُهُت للخٗغٖ ٝلى َظٍ الٟئت بيؿبت %95م٣ابل %5لم
ً٣غوا بى٣و بم٩اهُاث الدصسُو.
 - 2بظاباث اإلاؿدكاعًٍ ٖلى اإلادىع الشاوي( الخىفل):
الغكم

الٗباعاث

وٗم

اليؿبت%

ال

اليؿبت%

01

َل ًخم الخىفل بفئت اإلاىَىبحن طو نٗىباث الخٗلم ؟

13

%24

42

%76

02

ًدخاط الخىفل بهظٍ الفئت الى ْغوف ٖمل مىاؾبت؟

54

%98

01

%2

03

ؤئٍض وظىص مغاهؼ زانت لغٖاًت اإلاىَىبحن طوي نٗىباث الخٗلم ؟

50

%91

05

%9

04

َل جلترخىن فخذ مضاعؽ زانت بفئت اإلاىَىبحن؟

48

%87

07

%13

11

%20

44

%80

َ 05ل َىان ميكىعاث وػاعٍت جضٖم الخىفل بفئت اإلاىَىبحن طوو نٗىباث الخٗلم؟
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 06ان الىكف ًٖ الخالمُظ مً فئت اإلاىَىبحن طوي نٗىباث الخٗلم و الخٗامل مٗهم
وفلا الؾتراجُجُاث زانت ٌُٗض اليهم جمحزَم
07

جىاظض َظٍ الفئت في اإلاضاعؽ الٗاصًت ًدض مً كضعاتهم الابضاُٖت؟

53

%96

02

%4

40

%73

15

%27

الخٗلُم والخدلُل :بٗض جٟغَ ٜاؾخجاباث اإلاؿدكاعًٍ ٖلى اإلادىع الشاوي مً الضعاؾت والظي صاع مىيىٖه خى٫الخٟ٨ل بٟئت اإلاىَىبحن طوي نٗىباث الخٗلم ،ؤ٢غ ٖضص ٦بحر مً ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت وبيؿبت ونلذ بلى % 76بٗضم
الخٟ٨ل بهظٍ الٟئت ،ومغص طلَ ٪ى ٖضم تهُئت الٓغو ٝاإلاىاؾبت للخٟ٨لٟٞ ،ي ؾاا ٫آزغ ظاءث بظاباث اإلاؿدكاعًٍ
بيؿبت% 98حكحر بلى ؤن الخٟ٨ل بهظٍ الٟئت ًدخاط بلى ْغوٖ ٝمل مىاؾبت ،م٘ جإًُضَم لًغوعة ٞخذ مغا٦ؼ زانت
بٟئت اإلاىَىبحن بيؿبت % 87م٣ابل %13لم ًاٍضوا ال٨ٟغة  ،و جإحي َظٍ الىدُجت مىا٣ٞت الؾخجاباث اإلاؿدكاعًٍ ٖلى
الؿاا 06٫خُض ؤ٦ضوا ُٞه وبيؿبت% 96ؤن ٖملُت ال٨ك ًٖ ٠اإلاىَىبحن طوي نٗىباث الخٗلم والخٗامل مٗهم و٣ٞا
الؾتراجُجُاث زانت ٌُٗض بليهم جمحزَم ،ألامغ الظي ٢ض ٌؿاٖضَم ٖلى اؾخضعا ٥الهٗىباث الخٗلُمُت والنهىى
بُا٢اتهم ؤلابضاُٖت ٞ،خىاظض اإلاىَىبحن في ألا٢ؿام الٗاصًت ٢ض ًاصي بلى ٦بذ ٢ضعاتهم ؤلابضاُٖت مً وظهت هٓغ
اإلاؿدكاعًٍ وطل ٪بيؿبت.%73
مً َىا ًم ً٨الجؼم بمضي جإًُض مؿدكاعًٍ الخىظُه ل٨ٟغة ٞخذ مغا٦ؼ زانت لغٖاًت والخٟ٨ل باإلاىَىبحن طوي
نٗىباث الخٗلم ،بالغٚم مً ٖضم وظىص ٢غاعاث وػاعٍت جضٖم الخٟ٨ل بهظٍ الٟئت.
 - 3بظابت اإلاؿدكاعًٍ ٖلى الؿااٌ اإلافخىح :والظي ظاء ههه ٖلى الىدى الخالي :ماهي ظل السضماث اإلا٣ضمت لٟئت
اإلاىَىبحن في اإلاضاعؽ الجؼاثغٍت؟
ؤ٢غ %87مً مؿدكاعي الىظُه بٗضم وظىص زضماث مىظهت لٟئت اإلاىَىبحن في اإلااؾؿاث التربىٍت ،بال ؤن خىالي%13
مً يمنهم وظضوا ؤن الخٟ٨ل بهظٍ الٟئت ٢ض ًخم بٗض ج٣ضًم الخىنُاث مً الهُئت الىنُت ،و٢ض ا٢خهغث السضماث
اإلا٣ضمت ٖلى الدصجُ٘ والخدٟحز ٖلى الٗمل م٘ ج٣ضًم الضٖم الىٟسخي والخ٣جي لهظٍ الٟئت.
 - 4مؿاخت خغة لئلبضاء بأعائهم وجضزالتهم واكتراخاتهم خىٌ اإلاىيىٕ :ؤقاع اإلاؿدكاعًٍ بلى يغوعة ٞخذ مغا٦ؼ
زانت بٟئت اإلاىَىبحن واؾخٟاصتهم مً بغامج و َغ ١جضعَـ زانت جخالءم م٘ ٢ضعاتهم ،والؿعي بلى النهىى بُا٢اتهم
واؾخٛاللها وجٟجحرَا ٖلى الىدى الؿلُم والخؿً ،وطل ٪بخىٞحر الىؾاثل التي ًغون ؤجها ال جؼا ٫ها٢هت جدخاط بلى
جضُٖم وجُىٍغ.
ؤما بسهىم الغٖاًت ً٣ترح اإلاؿدكاعًٍ مكاع٦ت الٟغٍ ٤التربىي بٗملُت الخٟ٨ل لالؾخٟاصة مً السبراث.
مىاككت هخاثج الضعاؾت :بٗض ٖغيىا للىخاثج اإلاخدهل ٖليها مً زال ٫اؾخجاباث ٧اٞت اإلاؿدكاعًٍ ٖلى الٗباعاثالىاعصة في الاؾخماعة ًخم مىا٢كتها في ْل الٟغيُاث اإلاُغوخت ٧الخالي:
مً زال ٫هخاثج الضعاؾت الؿال ٠ط٦غَا ًخطر لىا ؤن الخٟ٨ل بالُلبت اإلاىَىبحن طوي نٗىباث الخٗلم ال ًؼا ٫مدضوصا
مً وظهت هٓغ اإلاؿدكاعًٍ في اإلااؾؿاث التربىٍت الجؼاثغٍت ،خُض ؤهه ال ًخم ج٣ضًم ؤي ق٩ل مً ؤق٩ا ٫الغٖاًت لهظٍ
الٟئت ،وجإحي هدُجت َظٍ الضعاؾت ماٍضة إلاا ؤقاعث بلُه (هجُت مدمض) التي ؤ٦ضث ٖلى هضعة البرامج اإلا٣ضمت للمىَىبحن
طوي نٗىباث الخٗلم ويٗ ٠السضماث التربىٍت والخٗلُمُت السانت اإلا٣ضمت بليهم .و٢ض ا٢غ ٧ل اإلاؿدكاعًٍ ٖلى
زلمد ،صلية (ب-ت) ،نفس ادلرجع ،ص ).
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الخاظت بلى وي٘ بغامج زانت للخٟ٨ل بهظٍ الٟئت والنهىى بُا٢اتها ؤلابضاُٖت وظاءث َظٍ الىدُجت ؤًًا ماٍضة إلاا
ؤقاعث بليها هخاثج صعاؾت ٧ل مً ظاوؿىن ومللغ واًُجي))janson;miller and eainey;2007التي ؤ٦ضث ٖلى اججاَاث
اإلاؿدكاعًٍ هدى الٗمل م٘ الُلبت طوي الاخخُاظاث السانت في اإلاضعؾت الٗاصًت والتي خضصث باإلاضاٗٞت ًٖ الخُٛحر
اإلاىخٓم في البرامج  ،الدصجُ٘ ٖلى الجاهب الاظخماعي الاهٟٗالي ،والضٖم ألا٧اصًمي.
 - 1الهضف ّ
ألاوٌ :ج٩ىًٍ مؿدكاعي الخىظُه ًٖ اإلاىَىبحن طوي نٗىباث الخٗلم.
ؤقاع( )%95مً اإلاؿدكاعًٍ بلى ٖضم جل٣يهم ؤي ج٩ىٍىا زام باإلاىَىبحن طوي نٗىباث الخٗلم٣ٞ ،ض ؤ٦ضث الٗضًض مً
الضعاؾاث ؤن بغامج بٖضاص اإلاغقضًً اإلاضعؾُحن ال جغقى بلى اإلاؿخىي اإلاُلىب وَى حُُٛت الخاظاث للٗمل م٘ الُلبت
طوي الاخخُاظاث السانت في اإلاضاعؽ ،و٢ض ؤ٦ضوا ٖلى يغوعة ج٣ضًم جضعٍب الؾُما في مجا ٫جُىٍغ السبرة في الخٗامل
 studer and quigney )2005ؤن بغامج
م٘ الُلبت طوي الاخخُاظاث السانت َ ،ظا و٢ض ؤونذ صعاؾت ؾخاصعوهىٍىجي(
بٖضاص اإلاغقضًً ؤزىاء السضمت ٚحر مىاؾبت في التربُت السانت.
و٢ض ؤ٢غ خىالي %50مً اإلاؿدكاعًٍ بإجهم بداظت بلى ج٩ىًٍ مً اظل َظٍ الٟئت وجإحي َظٍ هدُجت مُاب٣ت إلاا جىنلذ
بلُه صعاؾت َُلمان وواحؿُاوـ  hilman&katssianceالظي ؤ٦ض ؤن% 76مً اإلاغقضًً ٌكٗغون بإجهم بداظت بلى اإلاؼٍض
مً ؤلاٖضاص والخإَُل للٗمل م٘ الُالب طوي الاخخُاظاث السانت.
وهجض خىالي ( )%45مً اإلاؿدكاعًٍ لم ًهاصٞىا بدُاتهم اإلاهىُت اإلاىَىبحن طوي السهىنُت اإلاؼصوظت ،ألامغ الظي
ً٣خطخى مً الهُئاث اإلاٗىُت جسهُو صوعاث ج٩ىٍيُت لٟخذ بهحرة اإلاؿدكاعًٍ ًٖ ٞئت اػصوظذ ٞيها مٓاَغ اإلاىَبت
م٘ نٗىباث الخٗلم ،و٧اهذ َظٍ الىدُجت مضٖمت إلاا ظاءث به صعاؾت ؾمىن( )smoke;2009التي ؤ٦ضث ٖلى وؿبت
خىالي % 80مً اإلاٗلمحن لم ٌؿمٗىا  ِ٢بٟئت اإلاىَىبحن طوي السهىنُت اإلاؼصوظت وؤن اإلاٗلمحن بداظت الى ٞهم ؤٖم٤
لهظٍ الٟئت ،وفي هٟـ الؿُا ١ؤْهغث هخاثج وعمالض ) )wormald;2001ؤن اإلاٗلمحن ٌٗاهىن مً ٢هىع خ٣ُ٣ي خىَ ٫ظٍ
الٟئت وٍىٗ٨ـ َظا ٖلى ٞهم َبُٗت الاخخُاظاث السانت بهم.
 - 2الهضف الشاوي :ال٨كٞ ًٖ ٠ئت اإلاىَىبحن مً طوي نٗىباث الخٗلم.
ؤْهغث هخاثج الضعاؾت ؤن خىالي ( )%95مً اإلاؿدكاعًٍ ؤ٢غو بى٣و الازخباعاث واإلا٣اًِـ السانت بدصسُو
وال٨ك ًٖ ٠اإلاىَىبحن طو نٗىباث الخٗلم في اإلااؾؿاث الجؼاثغٍت.
 - 3الهضف الشالض :الخٟ٨ل وعٖاًت اإلاىَىبحن طوي نٗىباث الخٗلم.
مهيدات ،زلمد علي" ،)20 3( ،إدراكات المرشدين للخدمات اإلرشادية المقدمة للطلبة ذوي صعوبات التعلم في المدارس

النظامية في محافظة إربد" ،رللة اجلامعة اإلسالمية للدراسات الرتبوية والنفسية ،اجمللد
 2نفس ادلرجع ص .429
 3نفس ادلرجع ص .440

4

ع ص.445

نفس ادلرجع ص .448

5باحلمر ،هتاين عبد الرمحن زلمد ،وخبيت ،صالح الدين فرح عطا اهلل"،)20 3( ،درجة معرفة معلمات صعوبات التعلم ومعلمات

الموىوبات بفئة الموىوبات ذوات صعوبات التعلم" ،مركز حبوث الدراسات اإلنسانية ،اجمللد 4ع 7ص .36-35
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مً زال ٫الٗغى الؿاب ٤لىخاثج الضعاؾت الخالُت جم الخد ٤٣مً ٖضم جل٣ي الُلبت اإلاىَىبحن طوي نٗىباث الخٗلم ؤي
ق٩ل مً ؤق٩ا ٫الغٖاًت في اإلااؾؿاث التربىٍت والتي بلٛذ وؿبت اؾخجاباث اإلاؿدكاعًٍ ٞيها (. )%76
 )2007اإلاىجؼة باإلاجخم٘ الؿٗىصي خى ٫عٖاًت اإلاىَىبحن،
خُض ظاءث َظٍ الىدُجت ماٍضة لىخاثج صعاؾت اإلاىدكغي (
ؤْهغ ٞيها الباخض ؤن بغامج عٖاًت اإلاىَىبحن بالؿٗىصًت حٗمل باألؾاؽ ٖلى تهُئت بِئت جغبىٍت مسخهت بغٖاًت
اإلاىَىبحن والخٟ٨ل بهم ،بياٞت بلى جإَُل اإلاٗلمحن وجضعٍبهم وجىٞحر ٞغم جغبىٍت مخىىٖت إلبغاػ مىاَب الُلبت وجىمُتها،
في خحن جخسللها بٌٗ الى٣اثو ُٞما ًسو ويىح الغئٍت وألاَضا ٝوالاؾتراجُجُاث و٢لت ؤلاهٟا ١اإلاالي.
ٖ )2002لى يغوعة مغاظٗت اإلاىاهج الخٗلُمُت للُلبت اإلاىَىبحن
وهٟـ الصخيء بمهغ ٣ٞض ؤقاعث هخاثج صعاؾت ههغ (
وجدضًض الىعف واإلاٗامل وألاظهؼة السانت بخٗلُم اإلاىَىبحن م٘ ػٍاصة الاَخمام بخىٞحر اإلاٗلمحن اإلااَلحن للخضعَـ ،
 Myres )2005ؤن اإلاغقضون بداظت إلاؼٍض مً الخضعٍب ٖلى اؾتراجُجُاث الخٗامل م٘
َظا و٢ض ؤ٢غث صعاؾت ماًغػ(
الُالب طوي الاخخُاظاث السانت وخىُُٟ٦ ٫ت الخٗامل م٘ اإلاسخهحن آلازغًٍ في جلبُت اخخُاظاث َاالء الُالب.
ومً َىا ًخطر لىا ؤن الخٟ٨ل باإلاىَىبحن طوي نٗىباث الخٗلم مً وظهت هٓغ مؿدكاعي الخىظُه ال ًغقى للمؿخىي
اإلاُلىب ،ؤو ً٩اص ًىٗضم باإلااؾؿاث التربىٍت ،وٖلُه زلهذ الضعاؾت بلى ج٣ضًم بٌٗ الخىنُاث واإلا٣ترخاثٖ ،لى
ؤمل مىانلت البدض وبزغاء اإلا٨خبت الٗلمُت بالضعاؾاث في مجا ٫اإلاخٗلمحن طوي الخىاً٢اث.
جىنُاث وملترخاث :ب٦ماال إلاا جىنلذ بلُه الضعاؾت الخالُت جىص ي الباخشخان بما ًلي:
 ٞخذ مغا٦ؼ زانت بٟئت اإلاىَىبحن. جُىٍغ بغامج اإلاىَىبحن طوي نٗىباث الخٗلم . صعاؾت الاخخُاظاث الخضعٍبُت لغٖاًت اإلاىَىبحن طوي نٗىباث الخٗلم والخٟ٨ل بهم. ٖ٣ض صوعاث جضعٍبُت للٗاملحن في مُضان التربُت والخٗلُم وال ؾُما ٞئت مؿدكاعي الخىظُه ٧ىجها الٟئت اإلاٗىُتبدصسُو الخالمُظ طوي نٗىباث الخٗلم.
 جىُٖت الهُئاث اإلاٗىُت بًغوعة الخٟ٨ل بهظٍ الٟئت لخضاع ٥الهٗىباث الخٗلُمُت.وجلترح الباخشخان بظغاء صعاؾاث خى:٫
 ال٨ك ًٖ ٠اإلاىَىبحن طوي نٗىباث الخٗلم. صعاؾت زهاثو واخخُاظاث الخالمُظ اإلاىَىبحن طوي نٗىباث الخٗلم.كاثمت اإلاغاظ٘:
ّؤوال  -اإلاغاظ٘ الٗغبُت:
"،)2006الُالب اإلاىَىبىن طوو نٗىباث الخٗلم"،وع٢ت ٖمل م٣ضمت بلى اإلااجمغ الٗلمي
 - 1ؤبى ٢لتٖ ،بض اإلاُٗي(،
للمىَبت،ميكىعة ٖلى اإلاى ٘٢الخاليhttp://upa-kacst.com:
مرجتى،زكي والعاجز فؤاد ("،)20 2واقع الطلبة الموىوبين و المتفوقين بمحافظة غزة و سبل تحسينو "،رللة اإلسالمية للدراسات
الرتبوية و النفسية،اجمللد العشرين،العدد األول ،ص .339-338
 2مهيدات ،زلمد علي ( ،)20 3ص .446
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"،)2005مكىالث
مدمض(،
 - 2ألاخمضي،
http://www.quassimedu.gov.sa/attachement.php.،
 "،)2013صعظت مٗغفت مٗلماث نٗىباث
 - 3بالخمغ ،تهاوي ٖبض الغخمً مدمض ،وبسُذ ،نالح الضًً ٞغح ُٖا هللا(،
الخٗلم ومٗلماث اإلاىَىباث بفئت اإلاىَىباث طواث نٗىباث الخٗلم" ،مغ٦ؼ بدىر الضعاؾاث ؤلاوؿاهُت ،اإلاجلض4
ٕ.7
"،)2008الىكف ًٖ اإلاىَىبحن مخضوي الخدهُل"،وع٢ت ٖمل م٣ضمت الى
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اإلااجمغ الٗلمي ؤلا٢لُمي للمىَبت،ميكىعة ٖلى اإلاى ٘٢الخاليhttp://gulfkids.com:
"،)2003التربُت الخانت للمىَىبحن و اإلاٗىكحن و ؾبل عٖاًتهم و بعقاصَم"،ؾىعٍا:صاع ال٨ٟغ.
 - 5الؼٚبي،ؤخمض(،
"،)2002اإلاخفىكىن ٖللُا طوو نٗىباث الخٗلم:كًاًا الخٗغٍف و الدصخُو و
 - 6الؼٍاثٞ،خخي(،
الٗالط"،ال٣اَغة:صاع اليكغ للجامٗاث.
"،)1991الاججاٍ هدى مهىت الخضعَـ وٖالكخه ببٌٗ اإلاخٛحراث الضعاؾُت (ألاواصًمُت)لضي
 - 7الُاَغ،مهضي(،
الُالب"،عؾالت ماظؿخحر ميكىعة٧ ،لُت التربُت،ظامٗت اإلال ٪ؾٗىص ،الغٍاى.
ٖ "،)2005لم الىفـ التربىي هٓغة مٗانغة" ،الُبٗت الشالشتٖ ،مان ،صاع ال٨ٟغ لليكغ و
ٖ - 8ضؽٖ ،بض الغخمان (،
الخىػَ٘.
"،)2010مىَىب طو الخهىنُت اإلاؼصوظت"،ميكىعة ٖلى اإلاى ٘٢الخالي
٢ - 9اضخيٖ ،ضهان(،
http://shifaa.ahlamontada.com:
 -10مدمض ،هجُت (بضون)"،البرامج الٗالظُت والاؾتراجُجُاث الخٗلُمُت لغٖاًت اإلاىَىبحن طو نٗىباث الخٗلم"،
اإلاىَىبحن

وٖالكتها

ببٌٗ

اإلاخٛحراث"

ميكىعة ٖلى اإلاى ٘٢الخاليhttp://www.jarwan-center.com/download/ArabicBooks/researchesandstudies :
"،)2012واك٘ الُلبت اإلاىَىبحن و اإلاخفىكحن بمدافٓت ٚؼة و ؾبل جدؿِىه"،مجلت
 -11مغججى،ػ٧ي والٗاظؼ ٞااص(
ؤلاؾالمُت للضعاؾاث التربىٍت و الىٟؿُت،اإلاجلض الٗكغًٍ،الٗضص ألاو.٫
" ،)2013بصعاواث اإلاغقضًً للخضماث ؤلاعقاصًت اإلالضمت للُلبت طوي نٗىباث الخٗلم في
 -12مهُضاث ،مدمض ٖلي(،
اإلاضاعؽ الىٓامُت في مدافٓت بعبض" ،مجلت الجامٗت ؤلاؾالمُت للضعاؾاث التربىٍت والىٟؿُت ،اإلاجلض.1ٕ 11
"،)2003اإلاخفىكىن ،اإلاىَىبىن ،اإلابضٖىن :آفاق الغٖاًت و الخإَُل" ،ماؾؿت الكباب
 -13اإلاُالصيٖ،بض اإلاىٗم(،
الجامُٗت.
"،)2012الُلبت اإلاىَىبىن طوو نٗىباث الخٗلم وهُفُت اهؿابهم الاؾتراجُجُاث
 -14ونا ،٫مدمض ظابغ(،
الخٗلُمُت" ،مجلت صعاؾاث جغبىٍت الٗضص الؿاب٘ ٖكغ.
زاهُا -اإلاغاظ٘ ألاظىبُت:
15-Bop,s ; Elaine,G; Jane,G; Leggy,L; and Randy,d.(2009).Twice-exceptionalstudents :Giftedstudents
withdisabilities.USA:Coloradoboard of education.
16- Nadjer,f.(2003). An encyclopedic dictionary of the terms of education. beirut:lebrairie liban .
17-Ramzi.(1998). Dictionary of the terms of education.Beirut:lebrairie liban.
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18-Terassier.(1999).les enfants surdoués ou « la précocité ».Paris :Edition sociales française(ESF).
19-Vrigand,p.(2002).Le traitement des surdoués dans les systèmeséducatifs. Paris :Rapport rédige a la demande du
cabinet du ministère de l’éducation national.
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اإلادياث الدصخُهُت اإلاخهلت بهٗىباث الخٗلم لضي ألاَفاٌ اإلاىَىبحن (صعاؾت خالت)
ؤٚ.غٍب مسخاع/ظامٗت ػٍان ٖاقىع،الجلٟت

ؤٚ.غٍب الىٗاؽ/ظامٗت ػٍان ٖاقىع،الجلٟت

ملخو :
ٌكحر مٟهىم نٗىباث الخٗلم بلى الٗغاُ٢ل التي ج ٠٣خُا ٫ألاشسام في ٖملُت حٗلُمهم وحٗلمهم وجىانلهم ،
و٢هىع اإلاهاعاث ألا٧اصًمُت لضحهم ٧ال٣غاءة وال٨خابت وبظغاء الٗملُت الخؿابُت،في خحن جدىاو ٫نٗىباث الخٗلم الىماثُت
ما٢بل ألا٧اصًمُت الٗملُاث اإلاٗغُٞت اإلاخٗل٣ت باالهدباٍ وؤلاصعا ٥والظا٦غة واللٛت والخ٨ٟحرٞ ،إي ايُغاب ؤو زلل
ًهِب واخضة ؤو ؤ٦ثر مً َظٍ الٗملُاث ًاصي بالًغوعة بلى الٗضًض مً الهٗىباث ألا٧اصًمُت ،وَظٍ الهٗىباث
هجضَا مىدكغة في ؤوؾاٍ الخالمُظ وختى اإلاىَىبحن منهم.
اليلماث اإلافخاخُت  :اإلاد٩اث الدصسُهُت،نٗىباث الخٗلم ،صعاؾت الخالت.
ملضمت :
ل٣ض جؼاًض في آلاوهت ألازحرة الاَخمام بٟئت اإلاخٟى٢حن ٖ٣لُا ؤو اإلاىَىبحن ؤو اإلابضٖحن خؿب حؿمُت الهُئاث
والجمُٗاث اإلاهخمت بهظٍ الكغٍدت اإلاهمت في اإلاجخمٗاث الٗاإلاُت و٦ظا مجخمٗاجىا الٗغبُت ٩ٞان لؼاما حسسحر ٧اٞت
ألاؾالُب اإلام٨ىت إلاٗاًىت َظٍ الٟئت وج٣ضًم ج٣اعٍغ قاملت جسهها ،وَٗخبر البدض الٗلمي مً ؤَم َظٍ ألاؾالُب
الخالُت التي ج٣ضم مٗلىماث في قتى اإلاجاالث منها الاظخماُٖت والىٟؿُت والتربىٍت ،ولٗل مجاٖ ٫لم الىٟـ ٢ض بضؤ
ٌؿخ ٌُٟفي البدض ًٖ قغٍدت اإلاىَىبحن مً ٧اٞت الٟئاث الٗمغٍت ،ومً ؤبغػَا ٞئت ألاَٟا ٫الظًً خًىا بضعاؾاث
مٗخبرة زانت في ٞغٕ ٖلم الىٟـ اإلاٗغفي وطل ٪في ال٣ضعاث الظَىُت والٗملُاث اإلاٗغُٞت والؿُا٢اث اللٛىٍت في الخالت
الٗاصًت والباجالىظُت واإلاغجبُت بهٗىباث الخٗلم السانت بهم ،وطل ٪لُغٍ٣ت صعاؾت الخالت الدصسُهُت لخىيُذ
هىُٖت ألاصاء ألا٧اصًمي.
بن همى الُٟل بك٩ل ٖام البض ؤن ًإزظ مٓهغًٍ َما اإلآهغ الخىىٍجي مً زال ٫همىٍ مً خُض الدجم والك٩ل ؤي
اإلآهغ الساعجي الٗام ،ومً ظهت ؤزغي ً٨مً اإلآهغ آلازغ في الىمى الىُْفي و َظا ُٞما ًسو الىْاث ٠الظَىُت
والجؿمُت و الاظخماُٖت ٦ما ؤن َظًً اإلآهغًٍ ًخُ٣ضان بالخٛحراث الِٟؿُىلىظُت والُ٨مُاثُت والىٟؿُت
والاظخماُٖت.
وٍخهل الُٟل بالش٣اٞت التي تهُمً ٖلى خُاة ألاؾغة وباإلاجخم٘ الساعجي ال٨بحرُٞ ،خإزغ بهما وٍازغ ٞيهما.
عباس زلمود عوض" :1999 ،المدخل إلى علم نفس النمو الطفولة -المراىقة-الشيخوخة" ،دار ادلعرفة اجلامعية ،االسكندرية،
دون طبعة  ،ص . 43
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بطا ٧ان الُٟل ًمغ بمغاخل مدضصة لُىمى بك٩ل جهاجي ومخ٩امل مً ٧ل الىىاحي الىٟؿُت والظَىُت
والِٟؿُىلىظُتٞ ،ةن ٖملُت الخٗلم مهمت ظضا في خُاة الُٟل ولٗل ال٨شحر مً الىٓغٍاث ٢ض ٢ضمذ زُىَا ٖغًٍت
خىَ ٫ظٍ الٗملُت ،ومً ؤبغػَظٍ الىٓغٍاث هجض الؿلىهُت والجكُالخُت والبىاثُت اإلاٗغفُت والتي ؤُٖذ ونٟا
ظُضا لخٗلم الٟغص وَظا ًضٖ ٫لى ُ٢مت الخٗلم في خُاة الُٟل.
وبطا ما ؤعصها ؤن وٗغ ٝالخٗلم حٗغٍٟا بؿُُا ًم٨ىىا ال٣ى ٫ؤهه حٗضًل الؿلى ٥مً زال ٫السبرة ،وزىعهضاًً ٌٗغٝ
الخٗلم ب٣ىله "ؤهه ؾلؿلت مً الخٛحراث في ؾلى ٥ؤلاوؿانٞ ،دؿب بُاظُه ٞةن ألاخضار البُئُت ال حٗضو ٧ىجها
مدضصاث حٗلم زاعظُت وال جمشل ؤ٦ثر مً مهضع واخض مً مهاصع اإلاٗغٞتٞ ،الضما ٙالىاضج الظي ؤخؿيذ الٗىاًت به
ُٞه مً اإلاٗغٞت (ؤنال) ٖلى خض عؤي بُاظُه ،ؤ٦ثر ب٨شحر مما ًضزل ُٞه (مً الساعط)ٞ ،هىا ٥ؤقُاء ًخٗلمها الُٟل وَى
في َىع همىٍ الًم ً٨جٟؿحرَا ًٖ َغٍ ٤اإلادضصاث اإلااصًت والاظخماُٖت والىًىظُت ٞدؿب .
بن ألاَٟا ٫اإلاىَىبحن هجض ؤن مؿخىي ألاصاء لل٣ضعاث الٗ٣لُت لضحهم ظُضَ ،ظا ما ًجٗلىا هغاظ٘ بًٗا مً مٟاَُم
الظ٧اء و٦ظا الخجاعب التي َب٣ذ ٖلُه والىخاثج اإلاخدهل ٖليها وما اجٖ ٤ٟلُه في اؾخسغاط صعظاث ؤو مؿخىي ال٣ضعة
الٗ٣لُت للٟغص.
ومالخٓخىا الٗامت ألَٟالىا جاٍض خ٣ُ٣ت جُىع ال٣ضعاث الٗ٣لُتٞ ،الُٟل في السمـ ؾىىاث ألاولى مً خُاجه
ً٨يؿب ؤقُاء ٦شحرة مشل اللٛت ،ومٗغٞت ألاٖضاص وا٦دؿاب ؤهماٍ ٖضًضة مً الؿلى ٥الاظخماعي ،والخ ٠ُ٨بهٟت
ٖامت م٘ الٓغو ٝاإلادُُت ،وهي ٧لها ؤصلت ٖلى ؾغٖت همىٍ الٗ٣لي في َظٍ الٟترة.
بن بخضي الىخاثج ألاؾاؾُت التي ؤؾٟغ ٖنها اؾخسضام ازخباعاث الظ٧اء جب٣ى زابخت بخ٣ضم الٗمغٞ ،يؿبت الظ٧اء التي
جدهل ٖليها الُٟل في الؿاصؾت جب٣ى ما لم جخضزل ٖىامل بُئُت ظظعٍت ٦ما هي في ؾً الؿابٗت والشامىت...بلى ٚحر
طل ٪مً اإلاغاخل الٗمغٍت.
ألاَٟا ٫اإلاىَىبحن َم الٟئت التي جخمحز بؿماث زانت مخهلت بالظ٧اء ًٖ باقي الٟئاث ألازغيٞ ،دؿب م٨خب
التربُت في الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت ًخم حصسُو اإلاىَىب في يىء ؾخت مٗاًحر عثِؿُت هي ٢ :ضعاث ط٧اء ٖامت،
جدهُل ؤ٧اصًمي ع ،ُ٘ٞج٨ٟحر ببضاعي ،ؾماث ُ٢اصًت٢ ،ضعاث ٞىُت ،مهاعاث خؿُت خغُ٦ت.
ألاَٟا ٫اإلاىَىبحن وٗخبرَم الٟئت السانت مً باقي الٟئاث ألازغي مً ألاَٟا ٫الظًً ً٨دؿبىن ؾماث وؤ٩ٞاعا
وببضاٖاث ممحزة ،مً ؤَمها َاب٘ اإلاهاعاث الٗ٣لُت السانت ؤو الظ٧اء اإلاغج ٟ٘اإلاخهل باإلاغوهت في عصوص اٗٞالهم الؿلىُ٦ت
واللٛىٍت واإلاٗغُٞت ،وم٘ طل ٪هجض منهم خاالث زانت ًٗ٣ىن في نٗىباث حٗلم اللٛت ألا٧اصًمُت وطل ٪في ال٣غاءة ؤو
علي حسٌن خجاج ": 1978 ،عطية محمود ىنا ،نظريات التعلم دراسة مقارنة " ،اجمللس الوطين للثقافة والفنون ،الكويت ،النسخة
رقم  ،70ص .283-282

 2ابراىيم وجيو زلمود ":1985 ،القدرات العقلية خصائصها وقياسها"،دار ادلعارف ،القاىرة  ،مصر ،دون طبعة،ص . 6
3

تيسًن صبحي ":1992 ،الموىبة واإلبداع ،طرائق التشخيص وأدواتو المحوسبة " ،دار اإلشراق للنشر والتوزيع ،عمان ،الطبعة

األوإ،

.

294

الٗضصًً  : 18 -17ماعؽ – 2016

مغهؼ ظُل البدض الٗلمي

ال٨خابت ،ول ً٨هجض هىُٖت الهٗىبت في مشل َظٍ اإلاىاص ألا٧اصًمُت اإلاهمت مسخلٟت٩ٞ ،ل خالت هي خالت في خض طاتها،
وٖلُه ٧ان مً ألاخىٍ الاؾخ٣هاء في اإلاد٩اث الدصسُهُت اإلاغجبُت بهٗىباث الخٗلم السانت باألَٟا ٫اإلاىَىبحن
ومٗغٞت ما بطا ٧اهذ ممشلت في خالت مً خاالث ألاَٟا ٫اإلاىَىبحن وطل ٪في الىؾِ اإلاضعسخي.
وفي مجا ٫نٗىباث الخٗلم ًخم جدضًض نٟاث ألاَٟا ٫طوي نٗىباث الخٗلم في الجاهب اإلاٗغفي واللٛىي
والاظخماعي٦ ،ما ًخم جهيُٟهم بُغ ١ومد٩اث حصسُهُت.
بن نٗىباث الخٗلم لِؿذ واخضة ٖىض الجمُ٘ ول٩ل ٞغص خالخه الٟغٍضة ،خُض ٢ض جٓهغ لضًه نٗىبت في مجا٫
والجٓهغ في ٚحرٍٞ ،بٗٓهم لضًه نٗىبت في اإلاجا ٫اإلاٗغفي ،وبٗٓهم في اإلاجا ٫الاظخماعي وفي اإلاجا ٫اللٛىي وآزغون
ٌٗاهىن مً مخاٖب في اإلاهاعاث الىٟـ خغُ٦ت وؤلاصعاُ٦ت .
وخؿب َاعوٍل (ً )Harwell,2002خم الخمُحز بحن نٗىباث الخٗلم الىماثُت ونٗىباث الخٗلم ألا٧اصًمُتٞ ،هٗىباث
الخٗلم الىماثُت جخٗل ٤بايُغاب ؤو زلل في الٗملُاث ألاؾاؾُت الالػمت للخٗلم ألا٧اصًمي مشل الاهدباٍ ،والخظ٦غ،
وؤلاصعا ،٥والخ٨ٟحر ،واللٛت ،والٗملُاث ؤلاصعاُ٦ت-الخغُ٦ت ،ؤما نٗىباث الخٗلم الا٧اصًمُت ٞهي جغجبِ بخٗلم مهاعاث
ال٣غاءة والخؿاب وال٨خابت والخهجئت .
نٗىباث الخٗلم ألا٧اصًمُت لضي ألاَٟا ٫اإلاىَىبحن ً٣ابلها مؿخىا طَىُا ٖالُا م٣اعهت بالٟئاث ألازغي مً ألاَٟا٫
الٗاصًحن ،ولظلٞ ٪ةن قغٍدت مهمت مً اإلاىَىبحن ال ٌؿتهان بها لِـ ٖلى اإلاؿخىي الىَجي بل ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي
جمخل ٪م٣ىماث الُٗاء وؤلاهجاػ ،وما جدخاظه ٦مىُل٣اث عثِؿُت َى الٟهم والىعي ب٣ضعاتها وَا٢اتهاٞ ،مً َم
اإلاىَىبىن طوو نٗىباث الخٗلم؟ ٌٗغ ٝاإلاىَىبىن مً طوي نٗىباث الخٗلم ٦ما ٖىض فخخي الؼٍاث ( )2002بإجهم
ألاَٟا ٫الظًً ًمخل٩ىن مىاَب ؤو بم٩اهاث ٖ٣لُت ٚحر ٖاصًت جم٨نهم مً جد ٤ُ٣مؿخىٍاث ؤصاء ؤ٧اصًمُت ٖالُت ،م٘
طلٌٗ ٪اهىن مً نٗىباث هىُٖت في الخٗلم ججٗل مٓاَغ الخدهُل ؤو ؤلاهجاػ ألا٧اصًمي نٗبت ،وؤصائَم ٞيها
مىسًٟا اهسٟايا ملمىؾا.
٦ما ٖغٞهم هىاف وهيهُل وؾُلل ( )Mc coach, Kehle, Siegle, 2001بإولئ ٪ألاَٟا ٫الظًً لضحهم ٢ضعاث ٖ٣لُت
ٞاث٣ت ،ول٨نهم ًٓهغون جىاً٢ا واضخا بحن َظٍ ال٣ضعاث ومؿخىي ؤاصائهم في مجا ٫ؤ٧اصًمي مٗحن ،مشل  :ال٣غاءة،
الخؿاب ،الهجاء ،ؤو الخٗبحر ال٨خابي٩ُٞ ،ىن ؤصائهم ألا٧اصًمي مىسًٟا اهسٟايا ظىَغٍا ٖلى الغٚم مً ؤهه مً
اإلاخى ٘٢ؤن ً٩ىن مخىاؾبا م٘ ٢ضعاتهم الٗ٣لُت السانت ،وال ًغظ٘ َظا الخىا ٌ٢لى٣و في الٟغم الخٗلُمُت ؤو لًٗ٠
نخي مٗحن.
سعيد حسين العزة" : 2007،صعوبات التعلم المفهوم-التشخيص-األسباب" ،دار الثقافة لللنشر والتوزيع،عمان  ،األردن ،الطبعة
األوإ ،ص.2 5

 2مجال زلمد اخلطيب : 2009 ،مىن سبحي احلديدي"،مدخل إلى التربية الخاصة" ،دار الفكر للنشر الطبعة األوإ ،عمان ،األردن.
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وجبضو نٗىباث الخٗلم في واخضة ؤو ؤ٦ثر مً اإلاجاالث الخالُت  :الخهجئت والخٗبحر الكٟهي ،الٟهم الؿمعي ،الخٗبحر
ال٨خابي ،الٗملُاث الخؿابُت ؤو الغٍايُت ،اإلاهاعاث ألاؾاؾُت لل٣غاءة ،والاؾخضال ٫الخؿابي ؤو الغٍاضخي.
اإلادياث الدصخُهُت :
حصسُو اإلاىَىبحن طوي نٗىباث الخٗلم ٌٗض مً ؤولى زُىاث ال٨ك ًٖ ٠اإلاىَبت ،ومً زم جدضًض اؾتراجُجُاث
عٖاًتهم ،وفي َظا ؤلاَاع البض مً حُٗحن اإلاد٩اث التي ًخم ؤلاؾدىاص بليها في ٖملُت الدصسُو ،وفي َظا ؤلاَاع َىا٥
ؤعبٗت مد٩اث ًخم في يىئها الخٗغٖ ٝلى ؤولئ ٪الُلبت اإلاىَىبحن طوي نٗىباث الخٗلم وجدضًضَم ٦ما وعصث ٖىض
(خؿً ٖبض اإلاُٗي وٖبض الخمُض ؤبىكلت )2006 ،هي - :مدً الخمحز الىىعي ً :يبه بلى وظىص نٗىبت مً نٗىباث
الخٗلم جغجبِ بىاخض ؤو بٗضص مدضص مً اإلاجاالث ألا٧اصًمُت ؤو ألاصاثُت.
 مدً الخفاوث ً :يبه بلى وظىص ٢ضع مً الخباًً بحن مٗضالث الظ٧اء ؤو مؿخىي ال٣ضعة ال٩امىت وبحن ألاصاء الٟٗلياإلاالخٔ ؤو مؿخىي الخدهُل الضعاسخي.
 مدً الاؾدبٗاص ً :يبه بلى بم٩اهُت جمُحز اإلاىَىبحن طوي نٗىباث الخٗلم ًٖ طوي ؤلاٖا٢اث ،ؤو طوي نٗىباث الخٗلمألازغي.
 مدً الخباًً  :جىظض بٌٗ الضالالث التي جمحز ؤصاء اإلاىَىبحن طوي نٗىباث الخٗلم م٣اعهت بإ٢غاجهم اإلاىَىبحن ممًلِـ لضحهم نٗىباث الخٗلم ،ومً َظٍ الضالالث  :اهسٟاى ألاصاء اللٟٓي بىظه ٖام ،اهسٟاى ال٣ضعة اإلا٩اهُت،
ويٗ ٠الخمُحز الؿمعي ؤو جمُحز ؤنىاث ال٩لماث والخغو ،ٝوٚحرَا .
ؤما ًٖ ؤؾالُب الخٗغ ًٖ ٝاإلاىَىبحن طوي نٗىباث الخٗلم ٞهي ٦شحرة ،وَكترٍ اؾخسضام ؤ٦ثر مً ؤصاة ؤو
ؤصاجحنَ ،لبا للدصسُو الض ،٤ُ٢م٘ مغاٖاة ؤن ج٩ىن َظٍ ألاؾالُب مالثمت لهظٍ الٟئت ،وهي :
 ازخباعاث الظ٧اء بإهىاٖها وؤق٩الها. ازخباعاث الدصسُو إلاؿخىٍاث ألاصاء وؤلاهجاػ في اإلاجاالث ألا٧اصًمُت طاث الهٗىبت. ملٟاث ؤلاهجاػ ألا٧اصًمي. جُُ٣ماث اإلاٗلمحن وألا٢غان. اإلا٣ابالث م٘ الىالضًً. مالخٓاث الٟهل الضعاسخي. الخٟاٖل م٘ الغٞا.١زلمد النويب زلمد علي" : 2011،صعوبات التعلم بين المهارات واالضطرابات" ،جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا (األردن)،
دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان ،الطبعة األوإ ،ص .239
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 ازخباعاث الٗملُاث وال٣ضعاث ؤلاصعاُ٦ت. -جُُ٣م ال٣ضعة الخٗبحرًت.

ومً زال ٫اَالٖىا ٖلى اإلاد٩اث الدصسُهُت اإلاخهلت بهٗىباث الخٗلم لضي ألاَٟا ٫اإلاىَىبحن ،وؾُٗا مىا في
مداولت بؾ٣اَها في صعاؾدىا لخالت الُٟل اإلاىَىب في بُئخىا اإلادلُت ،جم الخىنل مً زال ٫طل ٪بلى َغح الدؿائٌ
الٗام الخالي َ :ل مد٩اث (الخمحز الىىعي ،الخٟاوث ،الاؾدبٗاص ،الخباًً) حصسو نٗىباث الخٗلم لضي الُٟل
اإلاىَىب؟
ومً زال ٫طلً ٪م ً٨جبجي الفغيُاث الدصخُهُت الخالُت :
 مد ٪الخمحز الىىعي ٌصسو نٗىباث الخٗلم لضي الُٟل اإلاىَىب. مد ٪الخٟاوث ٌصسو نٗىباث الخٗلم لضي الُٟل اإلاىَىب. مد ٪الاؾدبٗاص ٌصسو نٗىباث الخٗلم لضي الُٟل اإلاىَىب. مد ٪الخباًً ٌصسو نٗىباث الخٗلم لضي الُٟل اإلاىَىب.صعاؾت الخالت ( :ر ،ث) الٗمغ  06ؾىىاث.
 جغجِبه في الٗاثلت ألاو ،٫اإلاىلىص ألاو ٫في الٗاثلت( .الُٟل الىخُض في الٗاثلت). الخالت اإلاضهُت  :الُٟل ٌؿ ً٨في مضًىت (مؿٗض -والًت الجلٟت) وطل ٪في بِذ ٖاصي وٚحر مهيء بك٩ل ظُض ،وألاؾغةالتي ٌِٗل ٞيها الُٟل ٚحر ممخضة ،وألاب (ؾاث ٤ؤظغة) وألام الحٗمل٦ ،ما ؤن الخي َابٗه الؿ٨جي ج٣لُضي ،والبِذ
مٗؼو ٫هىٖا ما ًٖ الُاب٘ الخًغي للمضًىت وَظا ظٗل الُٟل ٌِٗل مٗؼوال ًٖ ؤ٢غاهه في الؿً ،وَظا ما ًىٗ٨ـ
ؾلبا ٖلى ؾلىُ٦اجه الاظخماُٖت والاهٟٗالُت وختى مً زال ٫ؤصاثه اللٟٓي ٦ظل.٪
 ْغوف الخمل  :جىاولت ؤصوٍت مى٘ الخمل ،والخالت الصخُت لؤلم ٧اهذ ظُضة. ْغوف الىالصة  :والصة َبُُٗت في  09ؤقهغ ،الًىظض ػع٢ت للمىلىص ،ونغر في الىالصة. الؿىابم اإلاغيُت  :الُٟل لِـ لضًه ؾىاب ٤مغيُت٦ ،ما ؤهه ؤجم الغياٖت ،وؤ٦مل الخلُ٣ذ ،ووػهه َبُعي. الىمى الىفـ خغوي  :ظُض ،بضؤ الخبى ٢بل  08ؤقهغ واإلاصخى ٢بل ٖامحن٦،ما ؤهه ًجلـ بك٩ل َبُعي ،وخغ٦تألاَغا ٝؾلُمتً ،جغي وٍٟ٣ؼ بك٩ل ؾلُم.
 الىمى اللٛىي :الهغار لخلبُت عٚباجه مىظىص ،واإلاىاٚاة وج٣لُض ألانىاث ٧ان حؿلؿله َبُعي ،ؤما ُٞما ًسو بوكاءالجمل ٧ان لضًه هىٕ مً الخإزغ في َظٍ ال٣ضعة اللٛىٍت ختى 04ؾىىاث ،ؤما مً خُض الخىاع وبوكاء ال٣ىاة الخىاعٍت
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ٞظل ٪نٗب بال بدًىع الىالضًً ،وٖلُه جلىا في ازخباع الؿُىلت اللُٟٓت هىٕ مً الخض ٤ٞاللٟٓي الجُض ولٛت
ؾلُمت مً زال ٫محزاهُت الىُ ،٤واإلاالخٓت اإلاسجلت ؤن لضًه عٚبت يُٟٗت للخىانل م٘ آلازغًٍ.
 الىمى اإلاٗغفي  -:هخاثج ازخباع عؾم الغظل لىىصهاًف ًبحن وظىص مٗض ٫مخىؾِ في الظ٧اء ًهل بلى  ،%100وٍغظ٘ل٣لت الغٚبت لضًه للغؾمٞ ،اٖخمضها ٖلى ما لضًه مً مىاَب مسجلت وباقي ال٣ضعاث اإلاٗغُٞت ٚحر اللُٟٓت.
 هخاثج ازخباع عاي للهىعة البؿُُت ٖ -مىما اإلاٟدىم ص ٤ُ٢و ٖملي َظا ٌسجل ٢ضعة ؤلاصعا ٥البهغي الجُضةلؤلق٩ا،٫ل٨ىه ٌٗاوي بٌٗ الهٗىباث في الخدلُل اإلاىُ٣ي الؿغَ٘ للخىُٓماث الًٟاثُت ألن الؼمً اإلاؿخٛغ ١ؤ٢ل مً
 ،% 10وٖلُه لضًه يٗ ٠مسجل في ال٣ضعة اإلا٩اهُت وَظا ؾُازغ ٖلُه مً هاخُت ألاصاء في ال٨خابت.
 هخاثج ازخباع الاهدباٍ البهغي  STROOPوسجل ُٞه مً زال ٫اخدؿاب الترصصاث وألازُاء مخىؾُاث في الازخباع A 80مً  ، 100و  70مً  100في ٧ل مً الازخباع  Bو  ،Cوَظا ما ًضٖ ٫لى التر٦حز البهغي الجُض ختى وؤهه لم ًبلٜ
مؿخىٍاث ؤٖلى.
 ازخباع الجاهبُت لِٟكغ ٌسجل  16صعظت مً  ، 20وَظا ٌسجل الخمىي٘ ومٗغٞت الاججاٍ بك٩ل ظُض. الجاهب ألاواصًمي للمىاص الخٗلُمُت  :جم حسجُل ٖالماث مخىؾِ في ال٣غاءة و٦ظا خؿً في ال٨خابت ؤو ؤلامالء وظُضفي الخؿاب.
 ازخباع اللغاءة اإلاُبٖ ٤لُه ٌسجل ٦ظل ٪ؤزُاء ٦شحرة ،وَظا ماًضٖ ٫لى يٗ ٠الخمُحز البهغي لبٌٗ خغوٝال٩لماث وج٣غٍبا هي خغو( ٝم،ػ ،ؽ.)٥،
 ازخباع الىخابت ٌسجل ُٞه ٦ظل ٪اهسٟايا قي ال٣ضعة اإلا٩اهُت. اإلاىَبت اإلاسجلتٌ:ؿخُُ٘ الُٟل بلها ١بُاعٍت الهاج ٠لدكُٛل ٦هغباء الؿُاعة وطل ٪بُغٍ٣ت ببضاُٖت ٞمً زال٫ج٣لُضٍ ألبُه ،ولضًه مغوهت في جُبُ ٤اإلاهام اإلاُلىب مىه بهجاػَا ،مً زال ٫بقٗا ٫والٖت هاع مً بُاعٍت الؿاٖت
الهٛحرة٦،ما ؤهه ًلٗب ؤلٗاب ُٞضًى زانت باإلاغاَ٣حن بك٩ل ٖاصي وٍدٞ ٤٣يها هخاثج ظُضة.
ًة
بؾ٣اَا للمد٩اث الدصسُهُت ل٣ض اث الُٟل الظي اجطر ما جلىاٍ مً مىَبخه ًة
آهٟا،وما ًخل٣اٍ مً نٗىباث في
*
ع
حٗلم اإلاىاص ألا٧اصًمُت وطل ٪في ماصحي ال٣غاءة وال٨خابتٞ ،ةهىا وؿخض ٫مً زالَ ٫ظٍ الهٗىباث اإلاسجلت جإُ٦ض مد٪
الخمحز الىىعي الظي ٌصسو نٗىباث الخٗلم لضي الُٟل اإلاىَىبٞ ،هٗىبت الخمُحز البهغي لبٌٗ الخغو ٝبعجبِ
بهٗىبت ؾحروعة ال٣غاءة مً خُض هٓام جغمحز الخغو ٝالتي جهبذ جدكابه لضًه و٦ظا في اهسٟاى ال٣ضعة اإلا٩اهُت التي
ًة
ابخضاء
جغجبِ بؿحروعة ال٨خابت ،ل٨ىه بضؤ ٌسجل جدؿىا مً َظٍ الىاخُت وال ًم ً٨الخ٨م ؤو جُُ٣م ٖؿغ ال٨خابت بال
مً ؾً  08ؾىىاث ،و٦ظا مد ٪الخٟاوث والظي ؤًًا مً زال ٫وظىص ٢ضعاث مٗغُٞت مخُىعة م٘ ط٧اء زابذ ٖ٨ـ
ماَى في الخدهُل اإلاىس ٌٟفي ماصحي ال٣غاءة وال٨خابت ،وبالخالي َظا اإلادٌ ٪صسو نٗىباث الخٗلم لضي الُٟل
اإلاىَىب.
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ومد ٪الاؾدبٗاص ٌصسو نٗىباث الخٗلم لضي الُٟل اإلاىَىب ،وَظا ما ال خٓىاٍ ٖىض ألاَٟا ٫آلازغًٍ طوي
نٗىباث الخٗلم والظًً ازخلٟذ نٗىباتهم مً خُض ؤجها صاثمت ٖىض بًٗهم ؤو ؤجها جغجبِ بمغى ٖهبي ؤو جإزغ
لٛىي وهٟـ خغ٧ي.
وههل بلى مد ٪الخباًً الظي ٌصسو مً خُض اهسٟاى ال٣ضعة اإلا٩اهُت و٦ظا الًٗ ٠في جمُحز ؤنىاث ال٩لماث
نٗىباث الخٗلم لضي الُٟل اإلاىَىب م٣اعهت بالظًً ال ٌسجلىن نٗىباث الخٗلم.
وههل بلى ؤن َىاٖ ٥ىامل جم ط٦غَا مً ؤن الجاهب الضازلي اإلاٗغفي للضما ٙوَى اإلاهم والظي ؤ٦ض ٖلُه "بُاظُه"
جازغ في البِئت التي ٌِٗل ٞيها الُٟل والتي الجضٖم مؿاعٍ ال٨ٟغي بك٩ل ظُض ،ولضًه زباث في الظ٧اء وجدهُل ٚحر
زابذ في اإلاىاص ألا٧اصًمُت ؤزغ بك٩ل جٟاٖلي م٘ البِئت الاظىماُٖت والش٣اُٞت اإلادُُت بالُٟل اإلاىَىب والتي جمصخي
بالخىاػي م٘ ؾلؿلت الخٗضًالث في الؿلى ،٥وطل ٪باؾخمغاع نٗىبخه في ح٘صًل ٢ضعاجه في اإلاىاص الخٗلُمُت زانت في
ال٣غاءة وال٨خابت.
كاثمت اإلاغاظ٘ :
 -1ابغاَُم وظُه مدمىص ":1985 ،اللضعاث الٗللُت زهاثهها وكُاؾها"،صاع اإلاٗاع ،ٝال٣اَغة  ،مهغ ،بضون َبٗت.
 -2جِؿحر نبخي " :1992 ،اإلاىَبت وؤلابضإَ ،غاثم الدصخُو وؤصواجه اإلادىؾبت" ،صاع ؤلاقغا ١لليكغ والخىػَ٘،
ٖمان ،الُبٗت ألاولى.
 -3ظما ٫مدمض السُُب : 2009 ،مجى ؾبخي الخضًضي "،مضزل بلى التربُت الخانت" ،صاع ال٨ٟغ لليكغ الُبٗت
ألاولىٖ ،مان ،ألاعصن.
 -4مدمض الىىبي مدمض ٖلي" : 2011،نٗىباث الخٗلم بحن اإلاهاعاث والايُغاباث"،ظامٗت الكغ ١ألاوؾِ للضعاؾاث
الٗلُا (ألاعصن) ،صاع نٟاء لليكغ والخىػَٖ٘ ،مان ،الُبٗت ألاولى.
 -5ؾُٗض خؿجي الٗؼة": 2007،نٗىباث الخٗلم اإلافهىم-الدصخُو-ألاؾباب" ،صاع الش٣اٞت للليكغ والخىػَٖ٘،مان ،
ألاعصن ،الُبٗت ألاولى.
ٖ -6باؽ مدمىص ٖىى":1999،اإلاضزل بلى ٖلم هفـ الىمى الُفىلت-اإلاغاَلت-الكُسىزت" ،صاع اإلاٗغٞت الجامُٗت،
الاؾ٨ىضعٍت ،صون َبٗت.
ٖ -7لي خؿحن زجاطُُٖ : 1978،ت مدمىص َىا" ،هٓغٍاث الخٗلم صعاؾت ملاعهت" ،اإلاجلـ الىَجي للش٣اٞت والٟىىن،
ال٩ىٍذ ،اليسست ع٢م .70
٢ -8دُان ؤخمض الُاَغ" : 2008،مضزل بلى التربُت الخانت"،صاع واثل لليكغ ،الُبٗت الشاهُت ،ألاعصنٖ ،مان.
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جإزحر الخجل الاظخماعي ٖلى الخدهُل الضعاس ي لؤلَفاٌ مً طوي نٗىباث الخٗلم
ألاواصًمُت" :صعاؾت مُضاهُت ٖلى ُٖىت مً الخالمُظ في اإلاغخلت الابخضاثُت"
ؤ.خؿِىت بً عكُت،ظامٗت كؿىُُىت،3الجؼاثغ

ملخو:
يهضف َظا البدض لدؿلُِ الًىء ٖلى بٌٗ السهاثو الىٟؿُت للخالمُظ طوي نٗىباث الخٗلم ألا٧اصًمُت،
الظًً ًضعؾىن في ؤخض اإلاضاعؽ الابخضاثُت بمضًىت ٢ؿىُُىت.
خُض جٓهغ ٖضة خاالث للشجل الاظخماعي التي ججٗل الُٟل ًبضي عٚبت في الاوٗؼا ٫والابخٗاص ًٖ الخُاة
الاظخماُٖت،باإلياٞت بلى الغَبت مً م٣ابلت الٛغباء والخٟاٖل م٘ مً خىله في جإصًت وكاَاث ظماُٖتِٞ .كٗغ
باالعجبا ٥وٍم ً٨ؤن ًغا٣ٞه حٗغ ١واخمغاع في الىظه واعحٗاف في الهىث ومً زم اللجىء بلى الاهُىاء ٖلى هٟؿه ؤو
الهمذ ،مما ًازغ ؾلبا ٖلى جدهُله الضعاسخي.
تهض ٝالضعاؾت للىنى ٫بلى هخاثج جم ً٨مً مؿاٖضة اإلاٗلمحن وألاَٟاٖ ٫لى جدؿحن مغصوص الٗملُت الخٗلُمُت وع٘ٞ
هخاثجها بةًجاص خلى ٫جؼٍض مً مؿخىي جٟاٖلُت ألاَٟا٦ ٫مخٗلمحنٞ .الٗضًض مً البدىر ع٦ؼث ٖلى اإلاك٨الث التربىٍت
٧ىي٘ اإلاىاهج ،وهىٕ اإلااصة اإلا٣ضمت مً زاللها ،صون الاَخمام بالىي٘ الىٟسخي والاظخماعي للخلمُظ طو الهٗىباث
الخٗلُمُت الظي ٌٗخبر ؤؾاؽ الٗلمُت الخٗلُمُت ٧لها ،وَى ما جغ٦ؼ ٖلُه صعاؾدىا.
اليلماث اإلافخاخُت :نٗىباث الخٗلم ألا٧اصًمُت ،الشجل الاظخماعي ،الخدهل الضعاسخي.
 .1مكيلت الضعاؾت:
حٗض نٗىباث الخٗلم ؤخضر مُاصًً البدض في مجا ٫التربُت،وؤؾغٖها جُىعا بؿبب اَخمام ألاَغا ٝاإلاخٗضصة
للٗملُت التربىٍت الىالضًً ومسخل ٠الٗاملحن في اإلااؾؿاث التربىٍت ،واإلاهخمحن بمك٩لت ألاَٟا ٫الظي ًٓهغون
مك٨الث حٗلُمُت والتي ال ًم ً٨جٟؿحرَا بىظىص ؤلاٖا٢اث الٗ٣لُت والخؿُت والاهٟٗالُت،باإلياٞت بلى ؤن مهُلر
ًة
نٗىباث الخٗلم ٢ض القى ٢بىال ؤ٦ثر مً ٢بل ألاولُاء الظًً حهخمىن باإلاخابٗت اإلاؿخمغة لؤلبىاء.
لظل ٪هغ٦ؼ في َظٍ الضعاؾت ٖلى ألاَٟا ٫الظًً ًٓهغون نٗىباث في الخٗلم ال جبضو ٖليهم ؤٖغاى ظؿمُت ٚحر
ٖاصًت بل َم ٖاصًىن مً خُض ال٣ضعة الٗ٣لُت وال ٌٗاهىن مً ؤي بٖا٢اث ؾمُٗت ؤو بهغٍت ؤو ظؿمُت وصخُت ؤو
ايُغاباث اهٟٗالُت ؤو ْغو ٝؤؾغٍت ٚحر ٖاصًت ،وم٘ طلٞ ٪ةجهم ٚحر ٢اصعًٍ ٖلى حٗلم اإلاهاعاث ألاؾاؾُت
واإلاىيىٖاث اإلاضعؾُت مشل الاهدباٍ ؤو الاؾخمإ ؤو ال٨الم ؤو ال٣غاءة ؤو ال٨خابت ؤو الخؿاب.وخُض بهه لم ً٣ضم إلاشل
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َاالء ألاَٟا ٫ؤي زضماث جغبىٍت وٖالظُت في باصت ألامغ٣ٞ ،ض َالب ؤَل َاالء ألاَٟا ٫مؿاٖضة اإلاخسههحن مً
ؤظل خل مك٩لت ؤبىائهم.
بدُض جىضعط صعاؾدىا في بَاع جدضًض السهاثو الىٟؿُت التي جمحز ألاَٟا ٫طوي نٗىباث الخٗلم ومً الضعاؾاث
التي جمحز َاالء ألاَٟا ٫م٣اعهت بإ٢غاجهم الٗاصًحن ،والتي جىاولذ بٌٗ السهاثو الصسهُت وؤبٗاص الؿلى٥
الاظخماعي لضي ألاَٟا ٫طوي نٗىباث الخٗلم ٖضصا مً السهاثو التي جمحزَم ٧اهسٟاى مخىؾِ صعظاث ج٣ضًغ
الظاث،واعجٟإ مؿخىي ال٣ل،٤ونٗىبت الخٟاٖل الاظخماعي ،وؤ٦ثر الٗىامل اعجباَا بداالث نٗىباث الخٗلم ٫صي
جالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت هي ؤلاخؿاؽ بالعجؼ وٖضم الش٣ت في الىٟـ والٓغو ٝألاؾغٍت والٗال٢ت اإلاضعؾُت.
خُض ع٦ؼها ٖلى مداولت ٞهم صوع ه٣و الخٟاٖل الاظخماعي والشجل ٖلى الخدهُل الٗلمي لؤلَٟا ٫في اإلاغخلت
الابخضاثُت مً زال ٫الاؾخٗاهت بمُ٣اؽ للشجل الاظخماعي ،لُم٨ىىا مً مٗغٞت ؤيغاع الشجل الظي ًجٗل الخلمُظ ال
ًىضمج م٘ ؤ٢غاهه ٞال ًخٗلم مً ججاعبهم وطل ٪ألهه ًمخى٘ ًٖ الاقترا ٥م٘ ؤ٢غاهه في مكاعَٗهم ووكاَاتهم ،بل ًدؿم
بالجمىص والسمى ٫في وؾُه اإلاضعسخي .وؤلاظابت ٖلى الدؿائٌ الغثِس ي لهظٍ الضعاؾت خى :٫هُف ًازغ الخجل
الاظخماعي لضي َاالء ألاَفاٌ ٖلى جدهُلهم الضعاس ي؟
 .2الدؿائالث الفغُٖت للضعاؾت:
وللخهىٖ ٫لى بظابت لهظا الدؿائ٢ ٫مىا بخ٨ُ٨ٟه بلى الدؿائالث الفغُٖت الخالُت:
.1
.2
.3
.4
.3
.1
.2
.3

ما هي ؤؾباب الشجل الاظخماعي لضي ألاَٟا ٫اإلاضعؾت الابخضاثُت مً طوي نٗىباث الخٗلم ألا٧اصًمُت؟
ً ٠ُ٦ازغ ٖلى جٟاٖل َاالء ألاَٟا ٫الاظخماعي؟
ً ٠ُ٦ازغ الشجل الاظخماعي لضي َاالء ألاَٟاٖ ٫لى اهضماظهم في الٗلمُت الخٗلُمُت؟
ً ٠ُ٦م ً٨مٗالجت آزاع الشجل الاظخماعي لضي ألاَٟا ٫مً طوي نٗىباث الخٗلم لخدؿحن ؤصاءَم الضعاسخي؟
ؤَضاف الضعاؾت :حؿعى الضعاؾت لخد ٤ُ٣ألاَضاف الخالُت:
جدضًض ؤؾباب الشجل الاظخماعي لضي ألاَٟا ٫اإلاضعؾت الابخضاثُت مً طوي نٗىباث الخٗلم ألا٧اصًمُت.
مٗغٞت مٓاَغ جإزحر الشجل ٖلى جٟاٖل الاظخماعي لؤلَٟا ٫مً طوي نٗىباث الخٗلم ألا٧اصًمُت.
ٞهم ُُٟ٦ت جإزحر ًازغ الشجل الاظخماعي لضي ألاَٟا ٫مً طوي نٗىباث الخٗلم ألا٧اصًمُت.

ٖلى اهضماظهم في الٗلمُت الخٗلُمُت.
 .4بًجاص م٣ترخاث وخلى ٫إلاٗالجت آزاع الشجل الاظخماعي لضي ألاَٟا ٫مً طوي نٗىباث الخٗلم لخدؿحن ؤصاءَم
الضعاسخي.
 .4ؤَمُت الضعاؾت:
ج٨مً ؤَمُت َظٍ الضعاؾت في جغ٦حزَا ٖلى السهاثو الىٟؿُت التي جمحز الخالمُظ طوي نٗىباث الخٗلم خُض
جىٗ٨ـ َظٍ السهاثو ٖلى شسهُتهم هدُجت للٟكل الضعاسخيٞ.الشجل الاظخماعي الظي جغ٦ؼ ٖلُه َظٍ الضعاؾت
ًاصي بلى هىٕ مً الٗؼلت لضي الخالمُظ ألاَٟا ٫و ًدضر مك٨الث جىاُ٣ٞت ج٣لل مً ٞاٖلُتهم الاًجابُت في اإلاىا٠٢
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الاظخماُٖت واإلاضعؾُت ونٗىبت في الخ ٠ُ٨م٘ اإلاىا ٠٢الجضًضة وبخؿاؾهم بالٟكل والعجؼ وٖضم الش٣ت في وطاتهم
وج٣ضًغَم لها.
٦ما ج٨مً ؤَمُت َظٍ الضعاؾت في اَخمامها بالجىاهب الىٟؿُت لهاالء الخالمُظ ختى هخٟهم ويٗهم ،زانت وؤن
اإلاٗلمحن بداظت لىخاثج مشل َظٍ الضعاؾاث لٟهم ُُٟ٦ت الخٗامل م٘ اإلاخٗلمحن .
 .5جدضًض اإلافاَُم:جغ٦ؼ الضعاؾت ٖلى اإلافاَُم ألاؾاؾُت الخالُت:
 .1.5نٗىباث الخٗلم ألاواصًمُت:
"ٌكحر مٟهىم نٗىباث الخٗلم بلى جإزغ ؤو ايُغاب ؤو جسل ٠في واخضة ؤو ؤ٦ثر مً ٖملُاث ال٨الم ،اللٛت ،ال٣غاءة،
الخهجئت ،ال٨خابت ،ؤو الٗملُاث الخؿابُت هدُجت لسلل وُْٟي في الضما ٙؤو ايُغاب ٖاَٟي ؤو مك٨الث ؾلىُ٦ت.
وَؿدشجى مً طل ٪ألاَٟا ٫الظًً ٌٗاهىن مً نٗىباث الخٗلم الىاججت ًٖ خغمان خسخي ؤو جسل٣ٖ ٠لي ؤو خغمان
) (

ز٣افي".

وحٗغ ٝاللجىت الىَىُت ألامحرهُت لهٗىباث الخٗلم  NJCLDنٗىباث الخٗلم بإجها":مجمىٖت مخجاوؿت مً
الايُغاباث التي جخمشل في نٗىباث واضخت في ا٦دؿاب واؾخسضام ٢ضعاث الاؾخمإ ،ال٨الم ،ال٣غاءة ،ال٨خابت،
الاؾخضال ٫الغٍاضخيًٟ ،ترى ؤن َظٍ الايُغاباث جيكإ هدُجت زلل في الجهاػ الٗهبي اإلاغ٦ؼي ؤو عبما جٓهغ م٘ خاالث
ؤزغي ٧الخسل ٠الٗ٣لي ؤو العجؼ الخسخي ؤو الايُغاباث الاهٟٗالُت والاظخماُٖت ؤو مخالػمت م٘ مك٨الث الًبِ
) (.

الظاحي ومك٨الث ؤلاصعا ٥والخٗامل الاظخماعي ؤو الخإزحراث البُئُت ولِؿذ هدُجت مباقغة لهظٍ الخاالث ؤو الخإزحراث

ًة
 الخٗغٍف ؤلاظغاجي:هي نٗىباث الخٗلم التي جٓهغ ؤنال مً ٢بل ؤَٟا ٫اإلاضاعؽ،خُض حكمل الهٗىباث
ألا٧اصًمُت الخالُت:
 .1الهٗىباث السانت بال٣غاءة.
 .2الهٗىباث السانت بال٨خابت.
 .3الهٗىباث السانت باإلمالء والخٗبحر الخدغٍغي.
 .4الهٗىباث السانت بالخؿاب.
. Kirk and Chalfant; Academic and Developmental Learning. Disabilities. Denver; Publishing In

1

Lerner, 1948, p99.

.2

فتحي الزيات " ،دراسة لبعض الخصائص االنفعالية لدى ذوي صعوبات التعلم من تالميذ المرحلة االبتدائية" ،رللة جامعة أم

القرى ،العدد الثاين ، 998،ص.54
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ٞدحن ًٓهغ الُٟل ٢ضعة ٧املت ٖلى الخٗلم ،ول٨ىه ًٟكل في طل ٪بٗض ج٣ضًم الخٗلُم اإلاالثم لهٖ ،ىضثظ ًازظ في
الاٖخباع ؤن لضي الُٟل نٗىبت زانت في حٗلم ال٣غاءة ؤو ال٨خابت (ؤلامالء – السِ – الخٗبحر الخدغٍغي).
 .2.5الخجل الاظخماعي :وله ٖضة حٗغٍٟاث:
َى " :عص ٗٞل شسصخي ًيكإ وٍخإ٦ض مً زال ٫الُ٣م الاظخماُٖت الؿاثضة واإلابرمجت للخًاعة وٍ٩ىن ؤٖلى في
الخًاعاث اإلاىظهت هدى الظاث ،مً الخًاعاث اإلاىظهت هدى الجماٖت"٦ ) (.ما ٖغ ٝبإهه مُل لخجىب الخٟاٖل
()

الاظخماعي واإلاكاع٦ت في اإلاىا ٠٢الاظخماُٖت بهىعة ٚحر ُ٢اؾُت".

 الخٗغٍف ؤلاظغاجي :في َظٍ الضعاؾت ٌكحر الشجل الاظخماعي بلى عَبت وجغصص ًٖ الخٟاٖل الاظخماعيً ،دضر لضي
ألاَٟا ٫وَؿبب لهم ًٖ اإلاكاع٦ت الؿلُمت في الٗملُت التربىٍت.
 .3.5الخدهُل الضعاس ي :وله حٗغٍٟاث ٖضًضة هظ٦غ منها:
ٖغ ٝبإهه" صعظت الا٦دؿاب التي ًد٣٣ها الٟغص ؤو مؿخىي الىجاح الظي ًدغػٍ ؤو ًهل بلُه في ماصة صعاؾُت ؤو مجا٫
مٗحن" ) (.وٖغ ٝبإهه":مجمىٖت مً اإلاٗاع ٝواإلاٗلىماث وال٣ضعاث واإلاهاعاث ،التي ج٨دؿب صازل اإلاضعؾت".
 الخٗغٍف ؤلاظغاجي:
ٌكحر الخدهُل الضعاسخي في مٟهىم َظٍ الضعاؾت بلى الىخاثج الضعاؾُت اإلاخدهل ٖليها ،ممشلت اإلاٗاع ٝالتي ً٨دؿبها
ألاَٟا ٫جالمُظ اإلاضعؾت والىخاثج النهاثُت ؤي التي ًدهلىن ٖليها.
 .1مىهج الضعاؾت:
ٖلى اٖخباعَا صعاؾت ونُٟت تهض ٝلىن ٠نٗىباث الخٗلم لضي جالمُظ اإلاضعؾت الابخضاثُت مً طوي نٗىباث
الخٗلم ألا٧اصًمُت٣ٞ ،ض خضص لهظٍ الضعاؾت اإلاىهج الىنفي الظي ٌٗغ ":ٝبإهه ؤؾلىب مً ؤؾالُب الخدلُل الظي
ٌٗخمض ٖلى مٗلىماث ٧اُٞت وص٣ُ٢ت ًٖ ْاَغة مدضصة ،زالٞ ٫ترة ػمىُت مٗلىمت ،مً ؤظل الخهىٖ ٫لى هخاثج ٖلمُت
وجٟؿحرَا بُغٍ٣ت مىيىُٖت بما ًيسجم م٘ اإلاُُٗاث الٟٗلُت للٓاَغة ".
1.

Zimbardo P.G: shyness : What it is and what do a bout it reading mass, nowyork, Addison
wesle,1977 ; p36-37.

 .2الدريين ،حسٌن عبد العزيز" ،مقياس الخجل" ،دار الفكر العريب ،للنشر والتوزيع القاىرة ،مصر  ،2000 ،ص. 6

 .3أبو عالم ،صالح الدين زلمود" ،2000 ،القياس والتقويم النفسي والتربوي"،ط ،2دار الفكر العريب ،القاىرة ،مصر ،ص .3 5
4ادلسعود ندى "،أسس حل المشكالت"،منشورات وزارة الرتبية ،الرياض ادلملكة العربية السعودية ،2005 .ص.205
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ُٖ .2ىت الضعاؾت:

قملذ الضعاؾت ُٖىت مً جالمُظ اإلاضعؾت الابخضاثُت ككُض ٖبض اإلاجُض بىؾِ مضًىت كؿىُُىت ،الجؼاثغ ،طوي نٗىباث
الخٗلم ألا٧اصًمُت وَم الخالمُظ الظًً ٌٗاهىن مً نٗىباث في اإلاهاعاث الاظخماُٖت الىٟؿُت التي جم مالخٓتها مً ٢بل الازخهاصخي
واإلاغقض التربىي الىٟسخي والاظخماعي إلاضًغٍت التربُت واإلاضعؾحن في اإلاضاعؽ ٦ما جمحزوا باهسٟاى مؿخىي جدهُلهم الضعاسخي خؿب
ٖالماتهم الكهغٍت والٟهلُت ووكاَهم الضعاسخي الُىمي .الُٗىت مالٟت مً 60جلمُظا مً ؤلاهار والظ٧ىع وؤٖماعَم بحن 11- 08ؾىت،
وهي ُٖىت مخجاوؿت مً خُض الؿً واإلاؿخىي الاظخماعي والا٢خهاصي.
 .3ؤصواث الضعاؾت:اٖخمضث الضعاؾت ٖلى ألاصواث الخالُت:
أ .اإلاالخٓت:
حٗغ ٝاإلاالخٓت ٖىض ٖضص ٦بحر مً الباخشحن باإلاغا٢بت و"ٖملُت مغا٢بت ؤو مكاَضة لؿلى ٥الٓىاَغ واإلاك٨الث وألاخضار
وم٩ىهاتها اإلااصًت والبُئُت ،ومخابٗت واججاَاتها وٖال٢اتها بإؾلىب ٖلمي مىٓم ".

)

و٢ض اٖخمضها ٖليها إلاالخٓت ؾلىُ٦اث ألاَٟا ٫طوي نٗىباث الخٗلم صازل نٟى ٝالضعاؾت ،وُُٟ٦ت حٗاملهم م٘ ؤ٢غاجهم ومٗلميهم
لجم٘ بُاهاث ٖنهم.
أ .اإلاالخٓت باإلاكاعهت:
اٖخمضها ٖلى اإلاالخٓت باإلاكاع٦ت التي حؿمذ لىا لِـ  ِ٣ٞبىن ٠الٓاَغة بل بٟهمها ٞهما صخُدا" ،باللجىء بلى ألاؾـ
السهىنُت لضعاؾت ؤلاوؿان مً َغ ٝؤلاوؿان" باٖخماص اإلاالخٓت باإلاكاع٦تٞ ،هي جضمج الباخض ٗٞلُا في ؤظىاء الىيُٗت التي
ًضعؾها وجؼٍض مً حجم جٟاٖله م٘ مىيىٖه واإلادُِ الظي ًىظض ُٞه وبالخالي ػٍاصة بصعا٦ه للمٗاوي والغمىػ".

()

٣ٞض م٨ىدىا مً ظم٘ مُُٗاث ٧اُٞت ًٖ ألاَٟا ٫جالمُظ اإلاضعؾت الابخضاثُت مجا ٫الضعاؾت مً طوي نٗىباث الخٗلم الظي َم في
خالت مً الشجل الاظخماعي ،وبُاهاث م٨ىدىا مً ٞهم ؤؾباب َظا الشجل وجإزحرٍ ٖلى جدهُلهم الضعاسخي.
 .9ألاَغ الىٓغٍت للخجل الاظخماعيٞ :ؿغث هٓغٍت مٗغوٞت ٦ىٓغٍت الخٗلم الاظخماعي وهٓغٍت ٞغوٍض" والىٓغٍت الؿلىُ٦ت زانت
الشجل الاظخماعي ٖلى اٖخباعٍ ؾلى٧ا هاظما ًٖ ٞكل الٟغص في ا٦دؿاب ؤو حٗلم الؿلىُ٦اث اإلاىاؾبت لالهضماط صازل الجماٖت،
وهداو ٫في َظٍ الجؼثُت الخٗغٍ ٠بالشجل الاظخماعي في مىٓغاث ؤزغي ،هي:
 .1.9هٓغٍت الؿماث:
ٌب
الىٓغٍت بإن الشجل َى ؾمت مً ؾماث الصسهُت وَظا ٌٗجي ؤهىا وكٗغ بضعظاث مخٟاوجت مً الشجل ٦ىدُجت
جغي َظٍ
لٓغو ٝمهضصة ٞان الخدلُل الٗاملي ًغي بإن الؿماث ٖلى هىٖحن :ؾماث مكتر٦ت والتي ٌٗخ٣ض بىظىصَا بلى الىعازت ،والؿماث
 .1زلمد عبيدات ،زلمد أبو نصار ،مقلة مبيضٌن" ،منهجية البحث العلمي  :القواعد والمراحل والتطبيقات " ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،اجلامعة
األردنية ،الطبعة الثانية ، 999 ،ص.73

 .2ثابيت احلبيب" ،استخدام منهجية المالحظة بالمشاركة لتطوير وأنسنة األدوات لتحليل العمل وتوصيف الوظائف" ،مقا ل منشور يف رللة احلكمة،
العدد ،4سبتمرب 20 0ص .56-55
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ألازغي هي اإلاخٟغصة ،و٢ض اعظ٘ الشجل الاظخماعي بلى الؿماث اإلاكتر٦تٞ ،ةطا ٧ان َىا ٥شسهان زجىالن ٞظل ٪ال ٌٗجي ؤجهما
ًخمشالن في صعظت الشجل.

( )

وحٗض هٓغٍت الؿماث مً ؤ٦ثر الىٓغٍاث اإلاٗخمضة في جٟؿحر ؤؾباب الشجل الاظخماعي.
 .2.9هٓغٍت ظلُجان٢ :ام ظلُجان بضعاؾت هىٖحن مً ؤلاخؿاؽ ،ؤلاخؿاؽ بالشجل ( )Affect of shynessوؤلاخؿاؽ بالظهب ( Affect
 )of Guiltوؤلاخؿاؽ بالشجل ًيب٘ مما ٌؿمى بالجغوح الجرظؿُت ،بمٗجى ٖضم ٢ضعة ؤلاوؿان ٖلى الٗىاًت بمخُلباث هٟؿه مما ًاصي
به بلى قٗىعٍ بالى٣و ،و٢ض ؤ٦ض ظُلجان بإن الخًاعة الُىهاهُت ٧اهذ خًاعة زجل ،وهي ؤزالُ٢اث ٌؿىص ٞيها هٓام مً الُ٣م بحن
ُ٢بحن ؤؾاؾُحن ًإحي الشجل في ٢متها ُ٣٦مت ؾلبُت.

()

 .4نٗىباث الخٗلم ألاواصًمُت :الهٗىباث ألا٧اصًمُت جخًمً الهٗىباث التي ال بض منها في ٖملُت الخٗلُمُت ،ومً َظٍ الهٗىباث
نٗىبت ال٣غاءة ،ونٗىبت ال٨خابت ،ونٗىبت الخهجئت ،ونٗىبت الخٗبحر ال٨خابي الكٟىي ،ونٗىباث الغٍايُاث ،وَظا ما ؾىىضخه
٦ما ًلي:
.1.10نٗىبت اللغاءة:حكحر الضعاؾاث والبدىر بلي ؤن طوي نٗىباث ال٣غاءة ٌٗاهىن مً نٗىباث مُٗىت في اإلاهاعاث الٟىهىلىظُت
ًة
ألاؾاؾُت الالػمت إلصعا ٥الٗال٢ت ال٣اثمت ٖلي اإلاؼاوظت بحن اإلاىُى ١الخغو ٝوبصعا٦ها ٦غمىػ .وبهىعة ؤ٦ثر جدضًضا ٞةن طوي
نٗىباث ال٣غاءة لضحهم نٗىباث في جغ٦حز الاهدباٍ ٖلي ؤنىاث الخغو ٝالتي ًىُ٣ها ألاٞغاص.
خُض ًمُل نٛاع ألاَٟا ٫بلى جىظُه اهدباَهم ٖلي مٗاوي ال٩لماث صون الاَخمام بةصعا ٥الٗال٢ت بحن الغمؼ واإلاٗجى .ومً هاخُت
ؤزغي ٞةن الٛالبُت الٗٓمى مً ألاَٟا ٫طوي اإلاك٨الث الخاصة في الخٗلم  -والتي ال حٗؼي بلي الخإزغ الٗ٣لي ؤو الخغمان الش٣افي ؤو
الايُغاب الاهٟٗالي ؤو ال٣هىع ؤو العجؼ الخسخي َ -االء ألاَٟا ٫نىٟىا ٖلي ؤجهم ٌٗاهىن مً نٗىباث ؤو مك٨الث في ال٣غاءة.

()

 .2.10نٗىباث الىخابت :

ًة
حؿمي نٗىبت ال٨خابت ؤو ؾىء ال٨خابت بٗؿغ ؤو ايُغاب ؤو زلل ال٨خابت.وَٗ٨ـ ٖؿغ ؤو ايُغاب ال٨خابت ايُغابا في الٗضًض

مً اإلاهاعاث ؤو ال٣ضعاث ألازغي .وٍغي البٌٗ ؤن نٗىباث ال٨خابت.
جغظ٘ بلي نٗىبت الخد٨م في الًٗالث الهٛحرة ؤو الض٣ُ٢ت .وجدى ٫صون ال٣ضعة ٖلي يبِ الخأػع الخغ٧ي لؤلناب٘ التي حٗخمض
ٖليها ٖملُت ٦خابت الخغو ٝؤو ألاق٩ا ٫ؤو الهُ ٜوال٩لماث .وعبما جغظ٘ َظٍ الهٗىبت بلي ٖضم ٢ضعة الُٟل ٖلي ه٣ل اإلاضزالث
البهغٍت بلي مسغظاث مً الخغ٧اث الض٣ُ٢ت لل٨خابت ؤو عبما ً٩ىن لضي الُٟل نٗىباث في ألاوكُت التي جخُلب الخغ٦ت وؤلاصعا٥
للم٩ان ) ( .وهي نٗىبت جغاٖ ٤ٞاصة نٗىبت ال٣غاءة.

1

Allport (1979) The Nature of prejudice( reading MA: Addison Weslex, 1979,p38 .
Gilligan , Psychological Foundations of Moral Education and Character Development: an integrated theory
of moral devloppement. Second edition. Library of congerss cataloging-in – publication-printedin USA. 1976,p
155.
2

3الزيات ،مرجع سابق ،ص .24
 .4الزيات ،مرجع سابق ،ص.5 7
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 .3.10نٗىبت الخهجئت:

ًىظض الٗضًض مً ألاَٟا ٫لضحهم نٗىباث في خ ٟٔجغجِب الخغو ٝالهجاثُت وؤنىاتها مما ًجٗل ٖملُت حٗلم الخغو ٝالهجاثُت
ؤمغا نٗبا ًدى ٫صون ٢ضعجه ٖلى جهجئت ال٩لماث وال٣غاءة وال٨خابت.
وجيكإ نٗىباث الخهجئت ٖاصة مً وظىص مك٨الث في الظا٦غة البهغٍت والؿمُٗت والخمُحز الؿمعي البهغي ،واإلاهاعاث الخغُ٦ت
والتي جٓهغ ٖلى نىعة بياٞت ؤخغ ٝلِؿذ مً م٩ىهاث ال٩لمت ؤو خظ ٝؤخغ ٝمً م٩ىهاث ال٩لمت ،وٖ٨ـ ال٩لماث والخغو ٝبلى
ظاهب نٗىباث جغجِب خغو ٝال٩لمت.

()

 .4.10نٗىباث الخٗبحر الكفهي والىخابي:
ٌٗاوي ألاَٟا ٫مً صوي نٗىباث الخٗلم مً مك٩لت ٖضم ال٣ضعة ٖلى ال٨خابت والخٗبحر الض ٤ُ٢م٣اعهت بإ٢غاجهم الٗاصًحن ٞخ٣ل
لضحهم ال٣ضعة ٖلى الغبِ بحن ال٩لماث والجمل وألا٩ٞاع ونٗىبت هُ٣ها م٨خملت.
وَم ًدخاظىن باؾخمغاع بلى جىظيهاث وحٗلُماث حٗلُمُت مباقغة للٟهم٧ ،ي جخدؿً لضحهم مهاعاث ال٨خابت والخٗبحر.
 .5.10نٗىباث الغٍايُاث (الخؿاب):
ٌٗاوي الٗضًض مً الُالب مً صوي نٗىباث الخٗلم مً مك٨الث ونٗىباث في حٗلم الغٍايُاث وصل ٪مىض اإلاغخلت الابخضاثُت
وحؿخمغ ختى اإلاغخلت الشاهُت وٍم ً٨ؤن جُى ٫اإلاغخلت الجامُٗت ،خُض ًٓهغ لضي َاالء ٖضم ال٣ضعة ٖلى جيكُِ الخؿاب الظَجي
ونٗىبت في جظ٦غ هخاثج الٗملُاث الخؿابُت ٧الًغب ،وٍهٗب ٖليهم ال٣ؿمت والجم٘ ،وٍدخاظىن لى٢ذ َىٍل لٟهمها.
 .11هخاثج الضعاؾت:
 .1.11الؿماث الٗامت للخالمُظ:
الجضوٌ عكم (ً :)01ىضر جىػَ٘ مفغصاث الُٗىت خؿب مُٗاع الجيـ.
الجيـ

الخىغاع

اليؿبت

طهىع

38

63.33

بهار

22

36.66

اإلاجمىٕ

60

100

 %63.33مً الخالمُظ ُٖىت الضعاؾت وهي ؤٖلى وؿبت ط٧ىع ما ًضٖ ٫لى ؤن الظ٧ىع َم الٟئت التي جٓهغ
ًدبحن مً زال ٫الجضو ٫ؤن
.%36.66
ٞيها نٗىباث الخٗلم ألا٧اصًمُت في َضٍ اإلاضعؾت م٣اعهت بيؿبت ؤلاهار

 .البطانية أسامة زلمد ،وآخرون" ،صعوبات التعلم النظرية والممارسة" ،ط  ،عمان ،دار ادلسًنة للنشر والتوزيع ،2005 ،ص . 64
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الجضوٌ عكم (ً: )02ىضر جىػَ٘ مفغصاث الُٗىت خؿب مُٗاع الؿً.
الخىغاع
41
19
60

الؿً
 8-6ؾىىاث
 11-9ؾىت
اإلاجمىٕ

اليؿبت
68.33
31.66
100

حكحر اإلاُُٗاث ؤلاخهاثُت للجضو ٫ؤن %68.33مً الخالمُظ مٟغصاث الُٗىت َم ؤَٟا ٫بحن ؾً الؿاصؾت والشامىت مً الٗمغ،
 ،%31.66ما ًضٖ ٫لى ؤن ألاَٟا ٫مً طوي نٗىباث الخٗلم ألا٧اصًمُت في
بِىما بلٟذ وؿبت الخالمُظ بحن ؾً الخاؾٗت والخاصًت ٖكغ
َظٍ اإلاضعؾت َم نٛاع ظضا ،وال ًؼالىن في َىع الىمى الىٟسخي والجؿمي والاهٟٗالي.
الجضوٌ عكم (ً :)03ىضر جىػَ٘ مفغصاث الُٗىت خؿب مُٗاع اإلاؿخىي الضعاؾت.
اإلاؿخىي الضعاس ي
الؿىت ألاولى
الؿىت الشاهُت
الؿىت الشالشت
الؿىت الغابٗت
الؿىت الخامؿت
اإلاجمىٕ

الخىغاع
15
18
12
6
9
60

اليؿبت
25
30
20
10
15
100

جبحن مً اإلاُُٗاث ؤلاخهاثُت للجضو ٫ؤن %30مً الخالمُظ ُٖىت الضعاؾت مً طوي الهٗىباث ألا٧اصًمُت في الابخضاثُت مجا٫
الضعاؾت َم مً جالمُظ الؿىت الشاهُت ابخضاجي ،جليها وؿبت %25مً الخالمُظ طوي نٗىباث الخٗلم ألا٧اصًمُت في الؿىت ألاولى ،زم
وؿبت %20مً جالمُظ الؿىت الشالشت ابخضاجي ،ما ًض ٫ؤن ؤ٦ثر وؿبت مً الخالمُظ طوي نٗىباث الخٗلم ألا٧اصًمُت َم ؤَٟا ٫بحن ؾً
 6و8ؾىىاث وَم في مغاخل الخٗلُم ألاولى مً الُىع الابخضاجي.
الجضوٌ عكم (ً :)04ىضر جىػَ٘ مفغصاث الُٗىت خؿب مُٗاع الخالت الاكخهاصًت .
الخىغاع
27
22
11
60

الخالت الاكخهاصًت
ظُضة
مخىؾُت
يُٗفت
اإلاجمىٕ

اليؿبت
45
36.66
18.33
100

بُيذ اإلاُُٗاث ؤلاخهاثُت للجضو ٫ؤن الخالمُظ مً طوي نٗىباث الخٗلم ألا٧اصًمُت مجا ٫الضعاؾت ًيخمىن بلى اإلاؿخىٍاث
 %36.66منهم ٌِٗكىن في ْغوٝ
الا٢خهاصًت اإلاسخلٟت وؤن ؤٚلبهم ٌِٗكىن في خالت ا٢خهاصًت ظُضة بيؿبت %45جليها وؿبت
ا٢خهاصًت مخىؾُت ؤي ؤن ؤ٦ثرَم ٌِٗكىن في خالت ا٢خهاصًت م٣بىلت جلبي مخُلباث خُاتهم الصخُت ،بِىما ٌِٗل 11مٟغصة ِ٣ٞ
في ْغو ٝا٢خهاصًت يُٟٗت ٢ض ج٩ىن الؿبب في مك٨الث اظخماُٖت ٧الخغمان مً بٌٗ ألامىع ج٩ىن هي الؿبب في بٌٗ مك٨الث
الخٗلم ألا٧اصًمُت وألازغي ؤلاهماثُت.
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 2.11نٗىباث الخٗلم الٓاَغة ٖلى جالمُظ الُٗىت:

جبحن لىا مً زال ٫اإلاُُٗاث التي ػوصها بها اإلاغقض التربىي وألازهاجي الىٟسخي إلاضًغٍت التربُت في اإلاضعؾت مجا ٫الضعاؾت ؤن
ألاَٟا ٫مً طوي نٗىباث الخٗلم ألا٧اصًمُت مجا ٫الضعاؾت ،الظًً ؤظغٍىا مٗهم الضعاؾت ،ليهم نٗىباث الخٗلم ألا٧اصًمُت ٧لها
بًٗها وبضعظاث مخٟاوجت مً جلمُظ بلى آزغٞ ،مً ٌٗاهىن مً نٗىباث في ال٣غاءة والبٌٗ آلازغ مً نٗىباث في ال٨خابت والخٗبحر
الكٟهي ،والبٌٗ ًىظض لضًه َظٍ الهٗىباث اإلاخٗل٣ت بال٣غاءة وال٨خابت مجخمٗت ،وؤن ألاٚلبُت مً الخالمُظ مجا ٫الضعاؾت ٌٗاهىن
مً نٗىبت في الخؿاب الظَجي ؤي مً نٗىبت الخؿاب ؤو الغٍايُاث وج٨ثر َظٍ الهٗىبت ًٖ جالمُظ الؿىت الشاهُت والشالشت ،بِىما
جىدكغ نٗىباث ال٣غاءة وال٨خابت لضي الخالمُظ مً مسخل ٠الؿىىاث.
واجطر مً زال ٫مٗاٌكدىا للخالمُظ مً طوي نٗىباث الخٗلم في الؿىت ألاولى والشاهُت ؤجهم ٌٗاهىن مً نٗىباث الخٗبحر الكٟهي
بيؿبت ٦بحرة م٣اعهت بالخالمُظ في الؿىىاث ألازغي ،وؤجهم ًدخاظىن للخىظُه اإلاؿخمغ لُخم٨ىىا م ال٣غاءة والىُ ٤الصخُذ والترجِب
الصخُذ لبٌٗ ال٩لماث.
٦ما جبحن لىا ؤن جالمُظ مً طوي نٗىباث الخٗلم ألا٧اصًمُت ال٣غاءة وال٨خابت والخٗبحر الكٟهي لضَم زجل اظخماعيٞ ،هم ً٣ٟضون
ال٣ضعة ٖلى الىُ ٤الصخُذ والترجِب الصخُذ ٖىضما ً٩ىهىن في واظهت الؼمالء واإلاٗلم ،وؤن زجلهم ٖىض الهٗىص بلى الهبىعة
لل٩اجبت ًجٗلهم ٚحر ٢اصعًٍ ٖلى ٦خابت الخغو ٝبترجِب ؤو بالك٩ل الصخُذ ،وان و٢ىٞهم م٘ الؼمالء ٖلى اإلاؿُبت ألصاء ألاوكىصة في
مىاظهت اإلاٗلم ًجٗلهم ًصجلىن ؤ٦ثر وٍاصون بك٩ل ٚحر ؾلُم وٍيؿىن مُٗ٣ا ٦بحر مً ألاوكىصة اإلاُلىبت.
 .3.11ؤؾباب الخجل الاظخماعي لضي ألاَفاٌ اإلاضعؾت الابخضاثُت مً طوي نٗىباث الخٗلم ألاواصًمُت:
 جبحن لضًىا بٗض اإلاالخٓاث اإلاىخٓمت باإلاكاع٦ت والخىاظض اإلاؿخمغ م٘ الخالمُظ ومداصزت ؤولُاءَم ؤن ألاؾباب اإلااصًت لؼعٕ ؤو ج٨غَـالشجل الاظخماعي ٖىضَم هي:
-1مكاٖغ ٖضم ألامً وه٣و الش٣ت بالظاث خُا ٫الخٗغى للمىا ٠٢م٘ آلازغًٍك ولهظا ٞاألَٟا ٫الشجىلىن هجضَم ًة
ٚالبا مكٛىلىن
بخىٞحر ألامً ألهٟؿهم ،وججىب ؤلاخغاط في مىا ٠٢الاجها ٫باآلزغًٍ ،وبالخالي هدُجت َغوبهم مً َظٍ اإلاىا ٠٢الاجهالُت٣ً ،ل وٖيهم
بما ًضوع خىلهم٣ُٞ ،ل بالخالي مٗغٞتهم باإلاهاعاث الاظخماُٖت للمجابهتٞ ،حزصاص زجلهم بالخاليك ولظلً ٪مُل الشجى ٫بلى مهاخبت
ًّ
اظخماُٖا.
الشجىلحن مشلهك ألهه ًجض الغاخت مٗهم التي ججىبه ؤلاخغاط الظي ًجضٍ بطا ناخب اإلاىُل٣حن
-2الخماًت الؼاثضة مً الىالضًً للُٟل الىابٗت مً زىٞهم ٖلى ؤبىائهم مً الًغع ،ول ً٨في الىا ٘٢ؤن آلاباء الظًً ًًٟىن ًة
هىٖا مً
ًة
ؤشسانا ظبىاء زجىلحن ًٖ اجساط ٢غاعاتهم بإهٟؿهمك ألجها جدؿبب في بًجاص شسهُت
الخماًت الؼاثضة ٖلى ؤَٟالهم ًهُٛىن منهم
اٖخماصًت ٚحر مٛامغة ،وؾلبُت ،وظباهت ًة
ؤخُاهاك بط ال ً٩ىن ٢ض مىدهم آلاباء الش٣ت لالٖخماص ٖليهم.

٦-3ثرة الى٣ض واللىم ،وَى ما ًُىع خالت مً الجبن والترصص لضحهم ،والتي ٌٗخ٣ض آلاباء ؤجها هي الُغٍ٣ت لخٗلُم ولضَم الصخُذ مً
السُإ ،والىا ٘٢ؤجها َغٍ٣ت ج٣خل ؤلا٢ضام ،والصجاٖت ،والاٖخماص ٖلى الظاث.
-4ؤلاَما ،٫بن ؤلاَما ٫والخماًت الؼاثضة ٦الَما ًدؿببان في بًجاص الصسهُت الشجىلت .بن ٖضم عٚبت الىالضًً بىظىص َظا الُٟل
شسها ًة
ًة
زاثٟا ٚحر مداٍ بٗىاًت ججٗله ٌكٗغ بإَمُخه.
ؤو بَما ٫الاَخمام به بك٩ل ٖام ال ًضعبه ٖلى الاؾخ٣ال ،٫ول٨ىه ًهبذ
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ًة
وخاػما ًّ
ًة
ظضا في مغاث ؤزغي،
-5جًاعب َغ ١التربُت بحن الىالضًً ،وٖضم الشباث في الخٗامل م٘ الُٟل٣ٞ ،ض ً٩ىن ألاب مدؿاَال مغة،
وَى ما ً٣ٟض الُٟل قٗىعٍ باألمً ،وٍجٗله ال ًُمئن بلى والضًه ،زانت بطا اؾخسضما ؤؾلىب التهضًض في جإصًبهٞ ،دُنها ًخسظ
الُٟل ًة
ًّ
صٞاُٖا ،وَٗخ٣ض ؤن ألاؾلم له ؤن ًىُىي ٖلى هٟؿه.
مىٟ٢ا
ًة
-6همىطط الىالضًً ،خُض بن الىالضًً الشجىلحن ًيخجان ًة
ولضا زجىال ًإزظ همِ خُاة والضًه .و٦ظلٞ ٪ةن اوٗضم ز٣ت ؤخض الىالضًً
بىٟؿه ،وقٗىعٍ بالسى ،ٝوٖضم الش٣ت بالٗالم مً خىلهً ،دؿغب بلى الُٟل وٍىٗ٨ـ ٖلى شسهِخه ُٞجٗلها مهتزة ،وجىٓغ
بدك ٪٨في جٟاٖلها م٘ آلازغًٍ.
ًة
-7بَال ١ألال٣اب اإلاهىُت ؤو الضالت ٖلى زجله ،و٦ثرة الخضًض ٖىه ؤمام آلازغًٍُٞ ،ماعؽ ٗٞال طل٪ك لُا٦ض ٦الم الىاؽ وَٗتزػ
بًماهه ؤهه زجى ٫ولً ً٩ىن ؤًٞل مً طلٞ ،٪الُٟل ٦ما ٢لىا مغ ًةاعا ًغي هٟؿه ٦ما ًغاٍ والضاٍ.
 .4.11جإزحر الخجل الاظخماعي لضي ألاَفاٌ مً طوي نٗىباث الخٗلم ألاواصًمُت ٖلى اهضماظهم في الٗلمُت الخٗلُمُت:
ؤزبذ هخاثج صعاؾدىا ومكاع٦خىا للخالمُظ مً طوي نٗىباث الخٗلم ألا٧اصًمُت الظًً َم في خالت مً الشجل الاظخماعي اإلاؿخمغ ،ؤن
لهظا الشجل الاظخماعي جإزحرا ٖلى اهضماظهم في الٗلمُت الخٗلُمُت واخخ٩ا٦هم م٘ ػمالئهم ،ما هخج ٖىه نمذ مخىانل لضي َاالء
الخالمُظ ػاص مً نٗىباث ال٣غاءة والخٗبحر لضحهم ،وجإزغ في مؿخىاَم الضعاسخي ،وُٚاب مخ٨غع مخٗمض مً َغٞهم للتهغم مً اإلاكاع٦ت
في ألاوكُت الخٗلُمُت الجماُٖت م٘ ؤ٢غاجهم ،وكغخها ٦ما ًلي:
 .1اإلاُل للهمذ:
وظضها ؤن ألاَٟا ٫مً طوي نٗىباث الخٗلم ألا٧اصًمُت والظٌؿً َم في خالت مً الشجل الاظخماعي ،ؤن الشجل الاظخماعي لضي
َاالء ٌؿبب لهم زىٞا وعَابا مً ال٨الم وَم ًلتزمىن الهمذ بك٩ل مخىانل في ألا٢ؿام الضعاؾُت ،ولضحهم مُل لالهٟغاص والجلىؽ
في جهاًت اله ،٠وال ًضلىن باإلظابت بال ٖىض ؾاا ٫اإلاٗلم ،ولِـ لضَم مباصعة طاجُت لل٨الم والىُ ٤باإلظابت التي ٌٗغٞىجها ،وج٣ل
لضحهم الش٣ت وٍىٗ٨ـ طلٖ ٪لى جدهُلهم الضعاسخي وٖلى حجم اهضماظهم في ألاوكُت الضعاؾت وجٟاٖلهم م٘ ػمالئهمٞ .هم ٚحر
٢اصعًٍ ٖلى الىٓغ في ُٖىن مٗلميهم وػمالئهم وٍهابىن باالخمغاع.
 .2الخإزغ الضعاس ي:
اهُال٢ا مً خالت الشجل اإلاؿخمغ للخالمُظ مً طوي الهٗىباث ألا٧اصًمُت مجا ٫الضعاؾتٞ ،ةن الخإزغ الضعاسخي بضا واضخا في
الٗالماث والىخاثج اإلاخضهُت لهاالءٞ ،الخلمُظ زجى ٫مخإزغ صعاؾُا لٗضم ٢ضعتهم ٖلى الاؾخٟاصة مً ٖالماث اإلاكاع٦ت ،وٖضم بم٩اهُت
الؿاا ًٖ ٫ألامىع التي ال ًٟهمها .وَى ًخداشخى الخٟاٖل م٘ ػمالثه الظًً ًم٨ىىهه مىٟهم بٌٗ ألامىع ٞاجخه ؤزىاء الخهت الضعاؾُت.
خُض ٌٗض الشجل ؤخض الايُغاباث التي ٢ض حُٗ ٤ج٣ضم الُٟل في اإلاضعؾت ،وبالخالي ًخضوى مؿخىي جدهُله ًٖ مؿخىي جدهُل
ػمالثه ،وٍتراظ٘ ٖنهم ،ومً اإلاكا٧ل التي ٌؿببها الشجل للُالب ؤزىاء صعاؾخه :الخإزغ في ال٣غاءة٣ٞ ،ض زبذ ؤن ال٣لُل مً خاالث
الخسل ٠اإلاهمت في ال٣غاءة جغظ٘ في ألانل بلى الشجل و٣ٞضان الش٣ت بالىٟـ.
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 .3الُٛاب اإلاخىغع:

حٗض مك٩لت الُٛاب اإلاؿخمغ والتهغب مً الضعاؾت مً ؤٖغاى اإلاكا٧ل التي جغجبِ بصسهُت الخلمُظ اإلاهاب بالشجل الاظخماعي،
وٖال٢اجه ألاؾغٍت واإلاضعؾُت ،و٦ظل ٪هجض ؤجها بخضي مؿبباث الخسل ٠الضعاسخي ويٗ ٠هخاثج الخدهُل الضعاسخي.
ٞصجل الخلمُظ مً اإلاىاظهت اإلاخ٨غع وٖضم عٚبخه اإلاخىانلت في ال٨الم والخٗبحر ،وٞكله في طلً ٪ضٗٞه لخجىب َظا اإلاى ٠٢بالتهغب
والُٛاب ًٖ اإلاضعؾتٞ ،صجله واعجبا٦ه وٖضم جُٟ٨ه واوسجامه م٘ ؤ٢غاهه ؾبب عثِسخي في ُٚابه اإلاخ٨غعٞ ،خهبذ مىاظهت مدُُه
اإلاضعسخي ؤمغا مدبُا ومسُٟا مما ًجٗله ً٨غٍ َظا اإلادُِ وحهغب مىه ،وبخالي ًتراظ٘ مؿخىي خًىعٍ وٍخ٣ه٣غ ا٦دؿابه للمٗلىمت
وج٣ل لضًه ٞغم الىجاح.
 .5.11ملترخاث إلاٗالجت آزاع الخجل الاظخماعي لضي ألاَفاٌ مً طوي نٗىباث الخٗلم لخدؿحن ؤصاءَم الضعاس ي:
جىنلىا مً زالَ ٫ضٍ الضعاؾت بلى مجمىٖت مً اإلا٣ترخاث ،التي ًم ً٨ؤن حؿهم في ج٣لُل ؤزغ الشجل الاظخماعي لضي الخالمُظ
مجا ٫الضعاؾت ،وألاَٟا ٫مً َضٍ الٟئت ٖمىما.
وهي خلى ٫جخُلب ،اإلاخابٗت اإلاؿخمغة مً َغ ٝألاولُاء ،والتي جىٗ٨ـ بًجابا ٖلى هٟؿُتهم في اإلاضعؾت وج٣لل مً زجلهم في اإلادُِ
الضعاسخي وبخالي حؿهم  ٝجدؿحن مؿخىاَم وجدهُلهم ،وهي ٦ما ًلي:
-1الخى ًٖ ٠٢الخضًض م٘ ألابىاء ٦صجىلحن ،وًٖ بُٖاء َظا ألامغ ؤَمُت ماإلات ،بل والخىً ٠٢ة
جماما ًٖ الى٣ض واللىم بإي مً
الٗباعاث الضالت ٖلى طل ٪بك٩ل مباقغ ؤو ٚحر مباقغ.
ًة
"إلااطا لم ً٣ىال ًة
قِئا ٖلى اإلاؿغح؟ إلااطا جهغٞا بٛباء وزجل؟ ..بن َظا اللىم ؾحزًض اإلاك٩لت ؾىءا ،وٖلُ ٪باإلا٣ابل ج٣ضًم ٦م ٦بحر
مً الدصجُ٘ والشىاء ألي مكاع٦ت بؿُُت ؤو ج٣ضم ًدغػاهه وم٩اٞإة طل.٪
 -2الخى ًٖ ٠٢مكاع٦تهم في ؤي مً اليكاَاث التي حؿدىٟغ ٞيهم َظا الكٗىع بالشجل٧ ،التي ٖغيذ لها في اؾدكاعج ٪لٟترة ٧اُٞتك
٧ي ٌؿخُٗضا الش٣ت والهضوء بما خىلهما ختى هًمً ؤن هبضؤ مٗهما ،وٍخٟهما ،وٍخٗاوها مٗىا في جدؿحن ؤهٟؿهم.
ًّ
جضعٍجُا وصون يٖ ِٛليهما ،بل بالخىاع واإلادبت..
 -3حصجُ٘ ألابىاء ٖلى الُ٣ام باليكاَاث الاظخماُٖت التي ًغٚبان بها
 -4حصجُ٘ ألابىاء ٖلى ب٢امت ؤًت نضا٢ت ظضًضة ؤو م٩اإلات َاجُٟت ؤظغاَا م٘ ألانض٢اء وػمالء اإلاضعؾت ،وجغجِب خٟالث نٛحرة ؤو
اؾخًاٞت ػمالء ألابىاء ،وػٍاصة ٖضص الخايغًٍ لُ٨ثر الٗضص اإلادخمل اهضماط ألابىاء مٗهم.
 -6حصجُ٘ ألابىاء ٖلى السغوط في عخالث م٘ ألاولُاء إلخاَتهم بجى ؤؾغي ؾُٗض ،والخغم ٖلى الُ٣ام بيكاَاث اظخماُٖت ظماُٖت
٧الغخالث ،والؿهغاث اإلاجزلُت.
– 7ؤن ًخاح لؤلبىاء ٞغنت الاقترا ٥في مىا٢كت ؤمغ مً ؤمىع ألاؾغة ،م٘ الاؾخمإ لهم ب٩ل اَخمام وز٣ت ،وحصجُٗهم ٖلى ببضاء عؤحهم
وٖضم بؾ٩اتهمك ٞخ٣بل الُٟل في ظى صافئ ،وؾُٗض ،وؾهل صون ؤوامغ و٢ىاهحن وؤهٓمت ًىمُتٌ ،كٗغ الُٟل ؤن ؤؾغجه حؿىضٍ،
وجدترم عؤًه وؤهه مدبىب مً ٢بل الجمُ٘ ،وهي زُىاث ؤؾاؾُت ٖلى َغٍ ٤ا٦دؿاب الُٟل للش٣ت ألاؾاؾُت في هٟؿه و٢ضعاجه التي
هي ظىاػ ؾٟغ قغعي للخدلُ ٤في اإلاجخم٘ ألا٦بر الظي ٌِٗل ُٞه الُٟل هدى الاهًمام بسُىاث زابخت في ٖالم ال٨باع.
 -8حصجُ٘ ألابىاء ٖلى الجغؤة ،وَلب ما ًغٍضون بهغاخت ،صون جغصص ٞهضا ٌصجٗهم ٖلى الخٛلب ٖلى مكاٖغ الجبن ،والسى،ٝ
والخغط مً الخٗبحر ًٖ ؤهٟؿهم ،وؤن ًىٓغا بلى ؤهٟؿهم بةًجابُت ،وؤن لضحهم ًة
صاثما ما ًٟسغان به ؤمام آلازغًٍ.
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 -9ص ٘ٞألابىاء بلى مماعؾت ألهىإ الغٍايت والٟىىن اإلاسخلٟت في ػٍاصة ٢ىة الصسهُت ،والخُىع الظَجي ٖىضَم ،وؾىّ ٝ
ًدؿً مً
هٓغة ألابىاء هدى ؤهٟؿهم ٩ٞل هجاح ؤو بهجاػ في اليكاَاث ؾًُُ ٠بلى عنُض ز٣تهما بإهٟؿهما.
.12الخىنُاث:
زغظىا مً َظٍ الضعاؾت بمجمىٖت مً الخىنُاث التي مً قإجها اإلاؿاٖضة في ججاوػ مك٩لت الشجل الاظخماعي ٖىض الخالمُظ مً
طوي نٗىباث الخٗلم ،وهي:
 .1حصجُ٘ الخلمُظ ٖلى الجغؤة والصجاٖت واجساط ال٣غاعاث مً ٢بل الىالضًً واإلاٗلم واإلاجخم٘.
 .2الابخٗاص ًٖ ججغٍذ وجإهِب وقخم الخلمُظ ،وًٖ ؤلٟاّ ؤلاَاهت والاؾتهؼاء.
 .3بًجاص ججمٗاث بحن الخالمُظ وبقغا ٥الخلمُظ الشجىٞ ٫يها ل٨ؿغ خاظؼ الشجل.
 .4مؿاٖضة الىالضًً واإلاٗلمحن للخلمُظ باالؾخمإ بلُه وخل مكا٧له.
كاثمت اإلاغاظ٘:
 "،2000اللُاؽ والخلىٍم الىفس ي والتربىي" ،2ٍ،صاع ال٨ٟغ الٗغبي ،ال٣اَغة ،مهغ.
 .1ؤبى ٖالم ،نالح الضًً مدمىص،
.2005
 .2اؾامت البُاهُت مدمض ،وآزغون" ،نٗىباث الخٗلم الىٓغٍت واإلاماعؾت"ٖ ،1ٍ ،مان ،صاع اإلاؿحرة لليكغ والخىػَ٘،
.2000
 .3الضعٍجي ،خؿحن ٖبض الٗؼٍؼ" ،ملُاؽ الخجل" ،صاع ال٨ٟغ الٗغبي ،لليكغ والخىػَ٘ ال٣اَغة ،مهغ ،
.2005
 .4اإلاؿٗىص هضي "،ؤؾـ خل اإلاكىالث" ،ميكىعاث وػاعة التربُت ،الغٍاى اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت.
 .5زابتي الخبِب"،اؾخسضام مىهجُت اإلاالخٓت باإلاكاعهت لخُىٍغ وؤوؿىت ألاصواث لخدلُل الٗمل وجىنُف الىْاثف" ،م٣ا٫
ميكىع في مجلت الخ٨مت ،الٗضص ،4ؾبخمبر .2010
ٞ .6خخي الؼٍاث" ،صعاؾت لبٌٗ الخهاثو الاهفٗالُت لضي طوي نٗىباث الخٗلم مً جالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت" ،مجلت ظامٗت
.1998
ؤم ال٣غي ،الٗضص الشاوي،
ٖ .7لي ٚغبي "،ؤبجضًاث اإلاىهجُت في هخابت الغؾاثل الجامُٗت ،مسبر ٖلم اظخمإ الاجهاٌ للبدض والترظمت"،ظامٗت مىخىعي
.2009
٢ؿىُُىت ،صاع الٟاثؼ للُباٖت ،الُبٗت الشاهُت،
 .8مدمض ٖبُضاث ،مدمض ؤبى ههاع ،م٣لت مبًُحن"،مىهجُت البدض الٗلمي :اللىاٖض واإلاغاخل والخُبُلاث"٧،لُت الا٢خهاص
والٗلىم ؤلاصاعٍت ،الجامٗت ألاعصهُت ،الُبٗت الشاهُت.1999 ،
9. Allport (1979) The Nature of prejudice( reading MA: Addison Weslex 1979.
10. Gilligan , Psychological Foundations of Moral Education and Character Development: an
– integrated theory of moral devloppement. Second edition. Library of congerss cataloging-in
publication-printedin USA. 1976.
11.
Kirk and Chalfant; Academic and Developmental Learning. Disabilities. Denver; Publishing
In Lerner, 1948.
12.
Zimbardo P.G: shyness : What it is and what do a bout it reading mass, nowyork, Addison
wesle,1977 .
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Enseigner le français en classe Avec des Manuels d’étude ou Sans ?
Un outil d’apprentissage ou un carcan
العراق،الجامعة المستنصرية/إيناس سالم ابراهيم.د.م

Résumé :
Le manuel est l'outil inévitablement nécessaire pour apprendre une langue raison pour laquelle son
choix doit obéir à des critères très strictes et très précis qui prennent en considération le niveau des
apprenants, leurs prérequis, leur culture, leurs objectifs de l'apprentissage : un manuel qui peut être bon
pour les uns peut ne pas l'être pour les autres. Tout dépend de "Qui apprend ? Quoi ? Et Pourquoi ?
Une fois il choisit son manuel, quel rapport doit l'enseignant établir avec lui ? Deux possibilités
s'ouvrent là-dessus: soit il se laisse guider par le manuel soit il guide lui-même le manuel de sorte qu'il
se permet, là où il trouve nécessaire, de déchainer des contraintes que lui impose ce dernier. Ainsi
faisant, l'enseignant évite la monotonie qui peut atteindre les apprenants ainsi que l'enseignant luimême - résultant de l'utilisation fréquente et systématique du même manuel. Il reste à préciser quels
rapports les apprenants peuvent tenir avec le manuel. Le premier pas consiste à les faire sentir que ce
manuel est le leur, que ce n'est pas un livre comme n'importe quel autre et qu'il est leur premier
connecteur avec la langue qu'ils veulent apprendre tout en sachant qu'il n'est leur unique référence à ce
propos.
INTRODUCTION :
Apprendre à communiquer en langue étrangère, c'est dans un premier temps communiquer dans la
classe. Bien entendu, certaines personnes ont besoin de parler français dans leur travail, mais la plupart
des apprenants utilisent leurs connaissances de la langue lors de voyages à l’étranger où ils sont tout
simplement très contents du fait de connaître une langue étrangère supplémentaire. Cependant, pour
enseigner le français en classe, l'enseignant se trouve obligé d'aider les apprenants à se plonger
complètement dans l’atmosphère de la langue française et à leur faire oublier leur langue maternelle
surtout quand il s'agit d'un travail collectif dans une classe de langue.Ainsi, pourapprendre une langue,
le manuel d’apprentissage - le livre de l’élève - est un outil nécessaire. Le choix du manuel doit obéir à
des critères très strictes et très précis selon le niveau des apprenants, leurs prérequis, leur culture, leurs
objectifs de l'apprentissage.Une fois l’enseignant choisit son manuel, il est nécessaire de savoir quel
rapport devrait-il établir avec lui ? Soit il se laisse guider par le manuel soit il guide lui-même le
manuel de sorte qu'il se permet, là où il trouve nécessaire, de déchaîner des contraintes que lui impose
ce dernier. Ainsi faisant, l'enseignant évite la monotonie qui peut atteindre les apprenants, et dépasse la
routine résultant de l'utilisation fréquente et systématique du même manuel. L'utilisation des supports
audio et vidéo, en classe, estessentielle, pour les apprenants,afin de développer leurs qualités d’écoute,
et leur donner la possibilité de découvrir une autre source de l'apprentissage.
La question qui se pose est de savoir quels rapports devraient tenir les apprenants avec le manuel.
Le premier pas consiste à familiariser les apprenants avec leur manuel, et leurexpliquer que ce n'est pas
un livre comme n'importe quel autre et qu'il est leur premier connecteur avec la langue qu'ils veulent
apprendre. L’enseignant s'efforce de faire en sorte que le manuel soit un livre comme un autre, que l'on
peut lire le soir avec plaisir. L’enseignant, lui-même, devrait consacrer en début d'année une leçon à la
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découverte du manuel :à quoi ça sert ?Comment fonctionnent les renvois de pages ?Comment repérer
la leçon, les documents, les exercices, et les consignes ?Comment apprendre à lire la table des
matières ? Comment chercher des notions ou des illustrations ?Comment se servir de l'index ?
Cette étude aborde le thème de l'utilisation du manuel et les stratégies de l'enseignant, en classe de
français langue étrangère (FLE). Il s’effectue sur la base d’une observation de troiscours, d’une
enseignante native, destinés à des apprenants étrangers, multi nationalités, souhaitant apprendre le
français. L’une des trois séances a eu lieu dans un Atelier de renforcement linguistique et les deux
autres séancesétaient des cours d'Expression Orale/ Compréhension Orale.
Au départ, nous allons présenter le contexte, le déroulement des cours observés, puis nous allons
analyser comment le manuel d’étude est présent dans une classe de langue en nous appuyant sur des
exemples transcrits des cours en question. Ensuite, nous allons pousser plus loin l’analyse pour
souligner l'organisation des séances et la manière d'après laquelle l'enseignante a exploité le manuel.
Enfin, les remarques de la discussion que nous avons faites avec l’enseignante, et l’analyse de
certaines techniques de classe nous ontconduites à des réflexions personnelles sur la stratégie de
l'utilisation du manuel en classe de FLE.
Contexte : Observation de trois cours de FLE, au centre Universitaire pour l'Enseignement du
Français aux Étudiants Étrangers (C.U.E.F.E.E.). Ce centre, accueille des étudiants étrangers
souhaitant apprendre le français ou parfaire leurs connaissances de cette langue. La plupart d'entre eux
ont l'intention de s'inscrire à l'Université, à Tours ou dans une autre ville en France ; d'autres suivent
cet enseignement dans un but professionnel.
Il s’agit d’une observation de trois cours de FLE, comme suit :


Un cours d'Expression et Compréhension Orale dans la salle Amboise, le lundi 20 novembre 2015,
(de 11h30 à 13h30). Dans ce cours, l’enseignante n’exploite pas de manuel d’apprentissage Taxi2.
 Un cours d'Expression et Compréhension Orale dans la salle Amboise, le lundi 19 octobre 2015, (de
11h30 à 13h30). Dans ce cours, l’enseignante exploite, strictement, le manuel d’apprentissage
intitulé Taxi2.
 Un Atelier de renforcement linguistique, dans la salle Langeais, le jeudi 01 octobre 2015, (de 13h00 à
14h30). Dans ce cours, l’enseignante exploite des extraits d’autres manuels d’apprentissage, comme
Alter Ego2.Elle éprouve une certaine liberté vis-à-vis de manuel.
Ces trois cours s'appuient chacun sur un manuel ou sur une méthode d’apprentissage intitulée : Alter
Ego2 et Taxi 2.
Lieu :Dans une classe, travail individuel et collectif.
Public : Apprenants multi nationalités âgés approximativement de (21 ans)
Niveau : Intermédiaire (1)
- (23) apprenants, dans un cours d'Expression et Compréhension Orale.
- (6) apprenants, dans un Atelier de renforcement linguistique.
Objectif : objectif culturel, linguistique et grammatical.
La disposition des salles : c'étaient deux salles de taille moyenne équipées d'un téléviseur, d'un
magnétophone, d'un lecteur DVD, d'un magnétoscope, et d'un tableau.La disposition des tables dans
les deux séances est en "U". Cette disposition donne l'occasion à l'enseignante de se déplacer
facilement dans la salle, et permet aux étudiants de se voir entre eux et facilite les interactions.
Nous tenons à souligner que la disposition des tables dans la salle Langeais était en "U" de telle façon
que les apprenants entourent l'enseignante qui est le point central de la classe. Cette disposition était
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idéale par rapport au nombre diminué des apprenants : (6 sur 13), car elle donnait l’occasion à
l'enseignantede demander à la classe de se repartir en groupes de deux.
En ce qui concerne la salle Amboise, la disposition était à peu près classique. Vu que le nombre des
apprenants était 23, ce qui était grande pour une salle aussi petite qu'Amboise : les apprenants se
mettaient en lignes, au milieu d’un "U" ce qui empêchait parfois l'enseignante de se déplacer
facilement.
Nous tenons à trouver la différence qui réside derrière les différentes manières d’exploitation d’un
manuel d’apprentissage, en classe ?
Enseigner avec ou sans manuel :
Avant d’analyser le mode d’introduction et l'utilisation du manuel dans ces cours, et avant de présenter
le thème, le déroulement et la progression de ces trois séances en question, nous allons présenter la
structure de chaque manuel adopté dans les trois cours observés.
La structure du manuel :
Le cours d'Expression et Compréhension Orale s'appuie sur le manuel Taxi2.1 Le manuel dont il s'agit
s'adresse, comme il est précisé dans son avant-propos, à un public de grands adolescents et adultes
ayant suivi 80 à 100 heures d'apprentissage du français, il suit les recommandations de niveau A2 du
(CECR). Taxi 2 se compose de (9) unités comprenant quatre leçons chacune ; trois leçons
d'apprentissage et une leçon construite autour d'un aspect de la culture française développée dans
l'unité. Il s'inscrit dans les manuels adoptant pour approche : l’approche communicative.
Le manuel dont l'enseignante s'est servie, dans un Atelier de renforcement linguistique est Alter
Ego2.2Ce manuel se compose de neuf dossiers de trois leçons. Chaque dossier se termine sur un carnet
de voyage, parcours à dominante culturelle et interactive. Chaque leçon est composée de double page
qui présente un parcours qui va d'activités de compréhension à des activités d'expression et inclut des
exercices de réemploi. La transcription des enregistrements, un précis grammatical, des tableaux de
conjugaison et un lexique multilingues se trouvent à la fin du manuel. Des pages concernent des points
langue et des aide-mémoire permettent la conceptualisation et l'assimilation des contenus
communicatifs et linguistiques. Des CD complètent le manuel. Cette méthode s'adresse à des débutants
et vise l'acquisition des compétences décrites dans les niveaux A2 et B1 (en partie) du CECR, dans un
parcours de 120 heures d'activités d'enseignement/apprentissage complété par des tâches d'évaluation.
Nous avons observé trois cours : deux cours d'Expression et Compréhension Orale s'appuient sur le
manuel Taxi2, etun Ateliers de renforcement linguistique où l’enseignante exploite des extraits des
manuels soit Alter Ego2, Rondpoint3,soit le NSF3.4 Parfois, l'enseignante cherche des activités dans
d'autres ouvrages, pour faire apprendre et pratiquer aux élèves des techniques spécifiques d'expression,
comme par exemple l'ouvrage d'ALAIN TROUVE, Pratiques D'expression, 250 activités pour dire et
pour écrire.5
Ainsi, nous allons aborder le premier cours observé -un cours d'Expression et Compréhension Orale où
il était prévu que l'enseignante utilise le manuel Taxi 2, maiselle n’exploite pas de manuel. Ce cours
est intéressant parce qu'il s'agit d'enseigner sans manuel. Ensuite, nous allons voir comment les deux
enseignantes exploitent le manuel dans les autrescours observés : un cours d'Expression et
Compréhension Orale, et un cours de renforcement linguistique.

1

ROBERT MENAND, Taxi2. Paris : Hachette, 2003.
Annie BERTHET, Catherine HUGOT, Véronique M.KIZIRIAN, Béatrix SAMPONIS et Monique
WAENDENDRIES, Alter Ego2. Paris : Hachette, 2006.
3F. CAPUCHO, M. DENYER, J. LABASCOULE et C. ROYER, Rondpoint3. Éditions Maisons des langues,
2007.
4Jean-Marie CRIDLIG, Philippe DOMINIQUE,NSF3. Paris : CLE International, 1991.
5ALAIN TROUVE, Pratiques D'expression, 250 activités pour dire et pour écrire. Paris : Nathan, 1991.
2
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Enseigner sans Manuel :
La séquence de classe observée est un cours d'Expression et Compréhension Orale, d'une
enseignantenative destiné à un groupe des étudiants multi nationalités.D'après le plan suivi par elle, dès
le début de l'année, 3 leçons de chaque unité sont suffisantes, la quatrième leçon, construite autour d'un
aspect de la culture française et développée dans l'unité, va offrir aux apprenants une bonne occasion
pour connaître un aspect de la culture de la langue qu'ils apprennent. Dans ce cas-là, l'enseignante
référant aborde la thématique de l'unité y compris les objectifs communicatifs, linguistiques, et la
phonétique, dans les cours d'expression et compréhension orales, d'expression et compréhension
écrites et dans un cours de grammaire, alors qu’une autre enseignante travaille sur des extraits d'autres
manuels dans un cours de renforcement linguistique.
En ce qui concerne les apprenants,nous avons remarqué que chacun d'entre eux dispose du manuel, à la
fois, pour poursuivre l’unité sur place avec l’enseignante, et pour travailler de façon autonome à la
maison. Ils l'utilisent, ainsi que l'enseignante, à la fois, en tant qu'outil, dans les cours d'expression et
compréhension orales, d'expression et compréhension écrites et dans un cours de grammaire, et en tant
que support, dans un cours de renforcement linguistique.
D’habitude, l'enseignante aurait dû faire une unité par semaine, mais dans ce cours, il arrive qu’elle
soit « amenée à ne pas suivre la progression suivie à cause de degré de difficulté des leçons suivantes
et la venue de nouveaux apprenants » dit-l'enseignante. Normalement, ce cours s'appuie sur le manuel
Taxi 2,niveau intermédiaire (1), mais cette fois-ci, l'enseignante n'a pas travaillé sur ce manuel ; elle a
distribué aux apprenants des photocopies des extraits du magazine.
Description de la séance :
Il s'agit d'un cours d’Expression et Orale qui a eu lieu au C.U.E.F.E.E., de durée d'une heure et demie.
Le groupe est de niveau intermédiaire (1). L'enseignante n’exploite pas de manuel.
Le texte que l'enseignante a choisi, pour travailler le
subjonctif (exprimer l'opinion et le souhait),est une
bande dessinée - extrait du magazine : (Mieux vivre sa
vie, avril 2005). Nous allons présenter déroulement de
cours en question et analyser les stratégies et le rôle de
l’enseignante qui a choisi un extrait du magazine au lieu
d’exploiter un manuel d’apprentissage.
Déroulement de la séance :
Lors de la séquence de classe observée, il s'agit de
réviser un point de grammaire : exprimer l'opinion et le
souhait en utilisant le Subjonctif. Au début du cours,
l'enseignante fait un rappel de la règle qui a déjà été vue
dans les cours précédents, à partir d'exemples qu'elle
crée elle-même. Ellemet en place une activité durant
laquelle les apprenants doivent inventer - seul ou par
groupe de deux - une ou deux questions en employant le
subjonctif. Ensuite,on passe à la correction.
L'enseignante a distribuédes photocopies– la bande dessinée (BD),et met en place une activité écrite et
orale, durant laquelle les apprenants doivent résumer et écrire une lettre, et inventer à la fois, par
groupe de pair, une conversation en employant le subjonctif.
- Observer cette planche humoristique.
- Résumez en 3 phrases la scène représentée dans cette bande dessinée.
- La mère écrit une lettre à son fils dans laquelle elle lui fait des reproches concernant son
comportement, puis lui demande de faire certains efforts.
→ Utilisez : souhaiter – refuser – tenir à ce que – ne plus supporter – en savoir assez que
- Ramasser le devoir, le corriger, et le rendre corrigé aux apprenants.
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Enseigner avec Manuel :
Nous avons observé deux séances, la première est d'une durée de deux heures et la deuxième est d'une
durée d'une heure et demie.
C’était, en l’occurrence, un cours d'Expression et Compréhension Orale dans la salle Amboise, le lundi
19 octobre 2015, (de 11h30 à 13h30), et Un Atelier de renforcement linguistique, dans la salle
Langeais, le jeudi 01 octobre 2015, (de 13h00 à 14h30).
Dans la première séance, l’enseignante exploite le manuel d’apprentissage -proposé au C.U.E.F.E.E.,
intitulé Taxi2. Dans la seconde, l’enseignante exploite des extraits d’autres manuels d’apprentissage,
comme Alter Ego2.
Description de la première séance :
Ce cours a duré deux heures successives, l'enseignante n'a pas proposé une pause à ses apprenants. Le
texte choisi est une enquête qui appartient à l'unité (7) du manuel :Taxi 2. L'enseignante était plus
stricte par rapport aux consignes données dans le livre pédagogique.
Déroulement de la séance :
1. Distribuer des photocopies de double page qui correspond à la leçon en question, dans le manuel,
pour travailler sur une enquête : Taxi 2, « les valeurs importantes dans la vie », unité (7).
2. Faire observer les photos du rétroviseur en demandant aux apprenants d'associer chaque
personnalité listée de 1 à 5 au domaine qui lui convient (de a à e).
3. Le rôle de l'enseignante qui suit strictement les consignes du guide pédagogique, est de développer
les idées en donnant des informations supplémentaires pour chaque personnalité.1
4. Demander aux apprenants de lire les résultats de l'enquête présentés dans le rétroviseur.2
5. Faire travailler les apprenants par groupe de deux et leur demander d'imaginer ensemble les
réponses manquantes et de justifier les réponses (ProductionLibre).
6. Faire écouter l'enregistrement. (écoute globale) et demander aux apprenants de compléter l'enquête.
Là, les apprenants ne peuvent pas répondre, l'enseignante essaie de refaire l'écoute en découpage pour
que les apprenants puissent répondre aux trois questions de l'activité.
7. Faire l'exercice 2 dans le manuel qui a pour objectif de travailler sur le discours rapporté.
8. Correction de l'exercice, au tableau.
9. Passer à l'exercice 4 : demander aux apprenants de résumer l'interview de Zinedine Zidane en
utilisant le discours rapporté.Et là, nous avons remarqué que l'enseignante a suivi,strictement, les
consignes données dans le guide pédagogique et même elle était occupée pendant le cours de lire ce
qui est noté dans ce guide, surtout lorsque les apprenants se mettentà répondre à l'exercice 4. Ensuite,
elle a écrit au tableau la consigne suivante pour que les apprenants puissent transformer le discours :
→ Le Journaliste demande à Zinedine Zidane ...
Description de la seconde séance :
Cette séance a eu lieu dans un Atelier de renforcement linguistique - Niveau intermédiaire(1).
D'habitude, ce cours s'appuie sur des extraits de divers manuels.Alter Ego2, Rondpoint, NSF3 sont les
manuels privilégiés pour l'enseignante.Parfois,elle cherche des activités dans d'autres ouvrages, pour
faire apprendre sesapprenants des techniques spécifiques d'expression. À ce propos, elle préfère
l'ouvrage d'ALAIN TROUVE, Pratiques D'expression, 250 activités pour dire et pour écrire.3La
volonté de l'enseignante, les attentes des apprenants, son désir personnel de renouvellement, ainsi que
des objectifs spécifiques peuvent justifier la recherche des textes ou des extraitsqui n’existent pas dans
le livre dont elle-même et sa classe disposent. Ce cours de renforcement linguistique est d'une durée
d'une heure et demie, au C.U.E.F.E.E. C'était un cours d'une enseignante native destiné à un groupe
d'apprenants jeunes adultes de niveau intermédiaire (1), de nationalités variées : la majorité de la classe
1Guy CAPELLE, Taxi2, LeGuide pédagogique. Paris : Hachette, 2003, p.95.
2ROBERT MENAND, Taxi2, op. cit.,pp. (74-75).
3ALAIN TROUVE, Pratiques D'expression, 250 activités pour dire et pour écrire. op.,cit.
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est chinoise, mais elle compte également deux russes, une allemande et une coréenne. Dans les cours
de renforcement linguistique, l’enseignante tente, à la fois, d'encourager les apprenants à maîtriser le
français, de les faire parler et de réviser.L'enseignante a choisi le manuel Alter Ego2, selon sa
démarche pédagogique et selon des critères personnels. L'enseignante, dans ce cours de renforcement
linguistique qui était censé s'inscrire dans une progression par rapport au précédent,varévisertout ce qui
estétudié dans les autres cours, en choisissant des activités écrites et orales. Dans ce cours de
renforcement linguistique, l’enseignante va réviser le passé composé et l'emploi des marqueurs
chronologiques.
Déroulement de la séance :
Il s'agit d'un cours de durée d'une heure et demie, le texte que l'enseignante a travaillé concerne une
émission radiophonique sur Yannick Noah ; c'était un extrait du manuel Alter égo2. 1 Le cours avait
pour objectif de réviser le Passé composé et l'emploi des marqueurs chronologiques. Le thème abordé
« Changement de vie, de voie professionnelle » - une Biographie,a pour principal objectif de susciter
chez l'apprenant un réel intérêt pour la société française et lui permet de développer des savoir-faire et
savoir-être. Après avoir distribué le texte photocopié, l'enseignante a demandé aux apprenants
d'identifier la photo qui est dans le texte, regarder le programme de France 2. Cette étape est
suivied’une discussion sur Yannick Noah.
D'après le plan préparé, l'enseignante avait envie de faire écouter le texte et demander aux apprenants
de compléter le mail,mais ce qui se passe dans la réalité : c'est qu'elle a demandé au départ de plier le
texte (elle faisait recours aux gestes) et d'écouter l'enregistrement de l'émission pour compléter le mél.
Cette écoute est suivie d'un petit échange entre les apprenants et pour que l'échange soit idéal, elle a
divisé la classe en groupes.Unequestion posée par l'un des apprenants bloque, à notre avis, la suite des
consignes. La deuxième écoute est faite pour que les apprenants vérifient le mail alors que
l'enseignante a demandé tout de suite de réécouter pour compléter le parcours de Yannick Noah, en
particulier, les dates dans la biographie de Yannick Noah. Cette consigneest, apparemment, une
déviation du cours.Cette déviation, comme l'a expliqué très clairement l'enseignante remonteà sa
grande expérience ; elle a estimé que ses apprenants avaient du mal à déchiffrer les mots du mail. Si
c'était pour cette raison ou une autre, le résultat reste le même : l'enseignante a montré une marge de la
liberté par rapport au manuel.La nécessité du manuel doit conduire l'enseignante aussi à se dire,
comme l’a montré très clairement Hélène Sabbah, un auteur et un directeur de collection chez Hatier :
« J'ai là une matière qui correspond à ce que l'on me demande d'enseigner mais à partir de là, je peux
broder, je peux partir dans telle ou telle direction, je peux utiliser mon manuel comme je veux. Je pars
du début ou bien je commence avec des textes qui sont à la fin, le tout c'est d'être responsable ce que
l'on veut, de savoir l'expliquer, de savoir le justifier constamment en fonction d'objectifs précis, en
fonction d'une démarche que l'on maîtrise et donc d'un enseignement qu'on met en place avec l'aide du
manuel, c'est une aide importante ».2
La démarche pédagogique et les supports :
Nous allons à présent analyser ces trois séances en regard à l'introduction, au traitement du Manuel et à
la démarche pédagogique adoptée par l'enseignante, nous étudierons en détail les supports utilisés.

1Annie BERTHET, Catherine HUGOT, Véronique M.KIZIRIAN, Béatrix SAMPONIS et Monique
WAENDENDRIES, Alter Ego2. Dossier 6, Leçon 1 « Changement de vie, de voie professionnelle », op. cit.,pp.
(92-95).
2
Hélène Sabbah, un directeur de collection chez Hatier et auteur - Table ronde « le métier d'auteur », 27/3/1996.
Voir : http://www.savoirlivre.com/optimiser-manuel/professeurs.php?page=2
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Puis, nous terminerons cette analyse par les stratégies des apprenants pour acquérir un point avec ou
sans manuel.
- En ce qui concerne la première séance - un cours d'Expression et Compréhension Orale - où
l’enseignante n’exploite pas du manuel, les documents graphiques, la majorité des exercices proposés
sont des exercices structuraux de transformation, de reformulation, de classement ou parfois à trous,
c'est-à-dire des exercices « fermés », dans lesquels une seule réponse est possible et considérée comme
correcte. L'unique exercice ouvert, dans le cours d'Expression et de compréhension Orale, est une
production orale induite, basée sur une bande dessinée. Les apprenants auraient dû raconter l'histoire
ou bien jouer le rôle des personnages dans la bande dessinée en utilisant le subjonctif pour exprimer
l'opinion et le souhait. Généralement, l'enseignante commence par des exercices fermés pour terminer
la séance sur des activités ouvertes à l'oral puis à l'écrit.
- Dans un cours d'Expression et Compréhension Orale où l’enseignante exploite le manuel
d’apprentissage Taxi2, les types de documents proposés se diversifient comme l'exemple de l'enquête,
ce n'était pas une interview face à face, mais une enquête sous forme de discours rapporté. Les
documents authentiques (écrits, iconographiques, sonores) occupent une place importante dans ce
manuel.
- Quant aux documents utilisés dans un Atelier de renforcement linguistique, où l’enseignante
exploite des extraits de divers manuels, sont censés servir de révision d’un point grammatical déjà
étudié dans le cours précédent. Lors de la séance observée dans un cours de renforcement linguistique,
l'enseignante commence, en effet, par la double page de Yannick Noah-Comprendre une
biographiequi comprend les quatre compétences (écouter, lire, parler, écrire). Cette double page
permet souvent d’animer la séance, selon une progression pédagogique déjà validée par les
enseignants-référents.Nous avons remarqué que l'enseignante essaie de suivre le parcours de chaque
double page de ce manuel : (comprendre, s'exercer, s'exprimer), cela permet, d'après l'enseignante, à la
découverte et à l'appropriation des contenus. À notre avis, ces exercices sont faits pour faire travailler
les apprenants, et par conséquent, ces derniers sont actifs, développent leur capacités d'apprendre.
- L'enseignante utilise d’abord les mots et les structures grammaticales les plus simples pour aller
vers des phrases complètes en augmentant peu à peu la difficulté. Au début, elle utilise beaucoup de
signes non-verbaux (gestes), elle explique plusieurs fois les mêmes choses en utilisant à chaque fois
une consigne différente pour que chacun puisse trouver l’explication qui lui convient, qui lui parle. Par
expérience, nous avons remarqué que la répétition était une étape nécessaire dans l’apprentissage de la
langue, et l'enseignante, dans ce cours s'efforce de faire parler, et de se communiquer. Le long de
l'échange, l'enseignante est amenée à évaluer la mise en œuvre des savoir-faire des apprenants.
- Ainsi, de manière générale, l'enseignante utilise fréquemment le « oui » et le « non » pour ponctuer
la prestation des apprenants, et parfois « très bien » ou « d'accord » pour valider des propositions de
réponses ou des énoncés; ensuite elle signale implicitement des difficultés avec des expressions
comme « tout le monde est d'accord ? ».
- Les apprenants tiennent un rapport direct avec le manuel dont se sert leur enseignante le plus.
- L'enseignante exploite de plusieurs manuels, mais elle préfère adopter Alter Ego2, dans un Atelier
de renforcement linguistique.
- Les exercices sont variés : il s'agit d'exercices de découverte et d'application, qui se présentent sous
la forme d'exercices fermés et des exercices de jeu de rôle et de communication en tant qu'exercices
ouverts.
- Le choix des documents est divers. (une bande dessinée, une émission radiophonique et une
enquête), mais les supports sont peu variés, surtout parce que l'agencement des salles offre bien
plusieurs possibilités.Dans les cours observés,les enseignantes avaient recours aux cassettes et CD lors
de passage à l’oral.
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Les stratégies de l’« enseignant-apprenants » :
Les apprenants ont, le long des séances auxquelles nous avons assisté, développé des stratégies pour
assimiler correctement les points travaillés. En effet, nous avons observé qu'ils faisaient régulièrement
usage de leur langue maternelle lorsqu'ils étaient amenés à travailler en groupe. Comme la classe était
dominée par les chinois, l'usage de leur langue maternelle était courant. Dès le début du cours,
l'organisation du travail est individuel, une demie heure après, le travail se fait en groupe binôme ou
trinôme ; à savoir que la discussion avec l'enseignante est rare sauf s'il ya une question à poser par un
apprenant. L'enseignante s'appuie sur une stratégie de sollicitation ; dès que l'enseignante s'adresse aux
apprenants et personne ne répond, elle nomme les apprenants.
Le manuel : un outil ou un carcan ?:
« Le manuel peut donner l'impression d'emprisonner, c'est vrai mais il donne aussi beaucoup d'idées à
partir du moment où l'on considère qu'il en a et à partir du moment où on considère qu'il donne une
matière première qui est une référence vraiment importante pour les élèves ».dit- Hélène Sabbah.
Après avoir observé les trois séances, nous avons remarqué que :


Le manuel est considéré comme bon fil conducteur dans les cours d'Expression et de Compréhension
Orale, mais il est utilisé aussi comme support dans un atelier de renforcement linguistique.Ànotre avis,
pour que les deux - apprenants ou enseignants - l'utilisent de manière adéquate dans une classe ou à la
maison, il est important de consacrer du temps à leur découverte en tant qu'outil : organisation des
parties et des chapitres, organisation d'un chapitre, repérage des contenus à mémoriser et des aides au
lecteur (table des matières, index, lexique, mémento, cartes et chronologies).
 L'utilisation d'un manuel ne doit pas se faire de manière servile (qui imite un modèle, qui est
étroitement soumis à un modèle, dépourvu d'originalité). Il arrive que certains enseignants ne prennent
pas suffisamment de libertés vis-à-vis de leur manuel : celui-ci est au service de ses utilisateurs et non
l'inverse.
 Les apprenants devraient apprendre à se servir de leur manuel.
 L'utilisation du manuel devrait faire l'objet d'un apprentissage spécifique permettant à l'apprenant de
s'approprier cet outil de travail. En lui donnant l'habitude de circuler dans le manuel en fonction de ses
besoins, l'enseignant met les apprenants sur la voie d'un travail plus autonome.
CONCLUSION :
La préparation des cours avec un manuel est une étape très importante pour gagner de temps et
d'énergie. La structure du manuel est faite pour proposer à l’enseignant des outils d’animation qui
facilitent son travail, en classe, et pourque le manuel remplisse complètementla fonctiond’un
« facilitateur » pédagogique, l'enseignant devrait le présenter aux apprenants : le titre, la quatrième de
couverture, le sommaire, l'avant-propos - le mode d'emploi, et la maquette intérieure. Cette
familiarisation des apprenants avec le manuel est particulièrement importante dans le processus de
l’apprentissage d’une langue étrangère. Pour clore cette étude, nous tenons à souligner que l’utilisation
d’un manuel« ne signifie pas nécessairement le suivre scrupuleusement de la première à la dernière
page. Un manuel … n’est un carcan que pour celui qui s’y laisse enfermer. Ce n’est pas parce qu’un
enseignant utilise un manuel qu’il ne peut pas partir des situations … de la vie de classe. Le manuel
n’est qu’un outil au service des apprentissages. Libre à chacun de l’utiliser de la manière qui lui paraît
la plus appropriée pour assurer l’efficacité des apprentissages de ses élèves. Ceux-ci y trouveront
différentes pistes structurées pour mieux maîtriser leurs découvertes : une information nouvelle, une
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aide à la structuration, des exercices d’approfondissement, des prolongements ludiques… Et il n’y a
pas de raison que cela les empêche de créer leurs propres repères avec leurs mots personnels ».1
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