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 المستخلص:

الدراسة إلى التعرف على أهم المعوقات التي تواجه الخدمات المساادد  فاي مادار   هدفت     

المملكة العربية السعودية في المرحلة المتوساةة  ذللاب باساتخدال الماالو الوااتي الت،ليلاي  

ذاالعتماد على األدبيات ذالرجوع للدراسات السابقة الخااة بالدراسة  ذقد توالت الدراساة 

العربيااة السااعودية ما الاات تواجااه بعاا  المعوقااات فااي ت،قياا  الكتااا   لتلااب إلااى أا المملكااة 

الخاادمات علااى الاارمم ماال مااا ته لااه ذتقدمااه فااي تةااوير الخاادمات المسااادد  التااي تخاادل لذ  

اااعوبات الااتعلم  ذقااد تاوعاات تلااب المعوقااات مااا باايل معوقااات رااااة بالتاادري   ذأراار  

ويليااة  ذمعوقااات تخااتر باألساار  ذ اا لب باألرصااايييل االجتماااعي ذالاتسااي  ذمعوقااات تم

 بالخلتية الثقافية عل اعوبات التعلم  باإلضافة إلى م،دذدية الخدمات. ذقاد تواالت الدراساة

المعوقاات التاي تواجاه الخادمات  إلى عاد  تواايات مال أهملااع العما  علاى إااي  ذتخةاي

السعودية  ذيعتهار ها ا  المسادد  الخااة باإلعاقات ذلذ  اعوبات التعلم في المملكة العربية

  2030االاااي  أحااد األهااداف فااي رليااة المملكااة العربيااة السااعودية فااي التاميااة المسااتدامة 

ذ اا لب تتعياا  القاارارات ذالقااواديل ذالتلااريعات المعمولااة للخاادمات المسااادد   باإلضااافة إلااى 

التعليماي لا ذ  تقايل القواديل الخااة بملار ة اآلبا  في عملية الخدمات المساادد  ذالتةاوير 

 اعوبات التعلم.

Abstract: 

 The study aimed to identify the most important obstacles 

facing support services in schools in the Kingdom of Saudi Arabia in 

the intermediate stage, using the descriptive and analytical approach, 
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relying on literature and referring to previous studies of the study, and 

the study concluded that the Kingdom of Saudi Arabia is still facing 

some obstacles in achieving efficiency For these services, despite their 

efforts and progress in developing supportive services that serve 

people with learning difficulties, these obstacles varied between 

teaching disabilities, social and psychological specialists, financing 

obstacles, family-related obstacles, as well as cultural background on 

learning difficulties, in addition to limited services. . The study 

reached several recommendations, the most important of which are: 

Work to reform and overcome the obstacles facing the support 

services for disabilities and those with learning difficulties in the 

Kingdom of Saudi Arabia, and this reform is considered one of the 

goals in the Kingdom of Saudi Arabia's vision for sustainable 

development 2030, as well as activating the decisions, laws and 

legislations in place for support services, in addition to codifying laws 

for the participation of parents In the process of support services and 

educational development for people with learning difficulties. 

 المقدمة:

تُعد اعوبات التعلم مل أ ثر اإلعاقات إثار  للجدل بيل األذساط األ اديمية ذالتربوية       

دايية ذالمتوسةة  فلااك العديد مل الةيب ذهي األ ثر ادتلاراً بيل الةيب في المرحلة االبت

ال يل لديلم اعوبات تعلم في المدار   ذدجد هؤال  الةيب في بع  المجتمعات ململيل 

ذال يكادذا ي،صلوا على بع  حقوقلم الواجهة ذالكافية  ل لب يجب تأهي  المجتمع أذال 

ً بقدراتلم   ما يجب أا يعةيل ً الحتياجاتلم ذمؤماا م  افة حقوقلم ذيوفر للم ليكوا مدر ا

ال،ماية الكافية  ذيهدأ ه ا التأهي  بإعداد المعلميل المختصهل في ه ا المجال إعداداً تربوياً 

ذملايا  فلم مل يجب عليلم أا يقدموا  افة جلودهم في دعم ذردمة هؤال  الةيب  ذأا 

  ذمع تةور العلم يأر ذا بأيدهم د،و التةور ذالتقدل حسب احتياجاتلم ذقدراتلم الممكاة

ذتقدل ال،ضارات ذ ياد  ذعي المجتمع بلك  عال ذلل ه التئة بلك  راص  أاه،وا 

يعاملودلم معاملة إدسادية أ ثر ذيلتموا بلم أ ثر   ما تغير المتلول العال ل ذ  االحتياجات 

في الخااة  ذسيؤد  ه ا التغير للتةور ال،ضار  ذتقدل األمم بلك  أ هر  في يتر وا فردا 

مل أفراد المجتمع مير ماتو  ل لب يجب أا دستثمر قدراتلم ذمواههلم  ذدامي ل ا هم لصالح 

أدتسلم ذلصالح المجتمع  ذيعتهر االهتمال بل ه التئة ذاجب دياي ذذطاي ذاقتصاد  
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ذاجتماعي ذسياسي حتى يعيلوا حيا  سعيد  ذ ريمة مل ريل التوسع في الوساي  التعليمية 

 (.13  ص 2019)السعيدات  المااسهة للم. 

لوجود عدد مل  ذالمرحلة المتوسةة تختلف عل المرحلة االبتدايية في التعليم

المتغيرات ذاالحتياجات بيل الةيب العادييل ذال يل لديلم اعوبات تعلم على حد سوا   

 –ذتختلف طهيعة المااهو الدراسية في ه ه المرحلة ألدلا تتهع مرحلة التأسي  األ اديمي 

ذتستلدف الةيب  -المرحلة الثادوية –ذتلك  الت،ضير للمرحلة التالية  -المرحلة االبتدايية

( ساة  ذفي ه ه المرحلة يجب أا يكوا الةالب ملماً 16إلى  13ال يل تتراذ  أعمارهم بيل )

بملارات القرا   ذالكتابة ذالرياضيات ذالملارات ذالمتةلهات األ اديمية األرر  في مختلف 

ت العلول التي تلك  أساساً لل ه المرحلة  باإلضافة إلى ا تسابلم لملارات جيد  للتعلم مجاال

بةرق تااسب أعمارهم ذ  لب الملارات ذالكتا ات االجتماعية مث  التتاع  الجيد مع أقرادلم 

 ,Kelloggذالمعلميل ذفقًا للمواقف االجتماعية المختلتة ذالتمييز بيالما ذالتكيف مع الهيئة )

2009, P.4, 5.) 

لديلم اعوبات تعلم بالمرحلة المتوسةة بعد عد  تجارب مع  ذيلت،  الةيب ال يل

التل  األ اديمي  في المراح  السابقة مل التعليم االبتدايي  ذ   طالب فريد في احتياجاته 

االحتياجات ذقدراته  لكل مل المتترض أده تلقى تعليماً مااسهاً في تلب المرحلة فيما يقاب  تلب 

التريد   حيث يتعرض لتجارب في قيا  ذتقييم قدراته  ذذضع رةته التعليمية التربوية 

التردية الخااة به ذالتي تلم  احتياجاته المختلتة  ذربما  اا يعادي مل ملا   اجتماعية 

ذبع  الرف  مل أقراده ذتكودت لديه بع  االتجاهات السلهية د،و المدرسة   ما أده 

ا مل ادختاض الدافعية ذتجارب مع التل  ذالعزذ السلهي  ذهاا يصهح الةيب مل عادى أيضً 

 (.Watson, Boman, 2005, 44لذ  اعوبات التعلم أ ثر عرضة للتسرب مل التعليم )

( إلاى أا الةلهاة بالمرحلاة المتوساةة ال  الاوا ب،اجاة ماساة 2015ذتلير دراساة )ال،ساادي  

اديمياة المرتهةاة باالقرا   ذالكتاباة ذالرياضايات  إلاى جاداب لخدمات أ اديمية بالمجاالت األ 

الملارات األ اديمية التاي يجاب أا يتعلموهاا لمتةلهاات الصاف الدراساي الجدياد باالعلول بتلاب 

المجاالت ذالمجاالت المختلتة إضافة ليهتمال بمواطل القاو  المختلتاة ذاالحتياجاات األرار . 

وبات التعلم جلاات التعلايم بالمملكاة العربياة الساعودية  ذبااً  عليه فقد شغلت ملكلة لذ  اع

فقااد اهتماات بلاا ه التئااة  ثيااراً  ذقاماات بإااادار القااواديل ذالتلااريعات التااي تساااعد فااي تعلاايم 

ذتربيااة لذ  اااعوبات الااتعلم   مااا أدلااا قاماات بعقااد المااؤتمرات ذالااادذات ذذر  العماا  

قاماات بتأهياا  معلماايل بتخصصااات ذأااادرت اللاارايع الخااااة بالتربيااة للااؤال  الةاايب  ذ

التربية الخااة ذقدمت للم الرذاتب العليا تلجيعا للم ذلجلودهم   ماا ساخرت األماا ل التاي 

ي،تاجلا المعلموا للتدري  في المدار   ذذفرت    اإلمكاديات المادية مل أدذات ذأجلاز   

ذ  ااعوبات ذجعلت الجامعات بالسعودية مسااراً لتخصار الةايب الجاامعييل فاي مجاال ل

التعلم   ما  اا للجلود التاي قامات بلاا الجلاات التعليمياة بالساعودية أثاراً  هياراً فاي المعلمايل 
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ذالمعلمااات الاا يل اهتمااوا أ ثاار بلاا ه التئااة ماال الةاايب فااي  اا  مااراحللم العمريااة )دذسااة  

 (.103  ص 2018

 مشكلة الدراسة:

لخااااة تهاايل أدلاام يختلتااوا عاال ماال راايل اله،ااو  التااي أقيماات عاال لذ  االحتياجااات ا     

األفراد األرريل في ذاحد  أذ بع  المجاالت الخاااة باالامو ذهاي الاماو اللغاو  ذالمعرفاي 

ذالتعليمااي ذالجسااد  ذال،سااي ذالساالو ي  لاا لب فلاام ي،تاااجوا للتربيااة الخااااة  ذأذااات 

 القااواديل بضاارذر  أا اسااتخدال الخاادمات المسااادد  لتأهاا  ذتةااوير الةاايب لذ  اااعوبات

التعلم   ما تضامل القاادوا تأهيا  المعلمايل فاي مجااالت متعادد  ذمالاا التكاولوجياا المساادد   

ذلكااي يسااتتيد  اا  ماال المعلماايل ذاألرصااايييل ماال التكاولوجيااا ذميرهااا فااي التعلاايم يجااب أا 

 يكودوا قادريل على امتيك الملارات الكافية في أا يدمجوا التعليم بالتكاولوجيا.

المعلميل لملكلة لذ  اعوبات التعلم هو أمر فاي ماياة األهمياة   اي يكوداوا إا فلم ذإدراك 

قااادريل علااى التعاماا  مااع الملااكلة ذحللااا بلااك  ااا،يح  ذللااب ماال راايل تقااديم الخاادمات 

المااسهة للم ذفلم ذتلخير ال،االت ذعيجلا بالةرق المااسهة  ذفي ظا  اراتيف المتااهيم 

  للب الرتيف دسهة ادتلاار ااعوبات الاتعلم فاي  ا  ذالةرق التلخيصية للؤال  الةيب أد

دذلة فقد بلغت الاسهة العالمية لصاعوبات الاتعلم مال رمساة إلاى ساتة بالماياة باألعماار ماا بايل 

 (.24  ص 2019السادسة إلى السابعة علر عال )الزيدية  

( أا الاسااب التااي توااا  إليلااا الهاااحثوا فااي Griffin, 2013ذقااد ل اارت دراسااة )

دساااب األشاااخاص لذ  ااااعوبات الاااتعلم  ادااات مختلتاااة تماماااا   ماااا أذضاااح أا هااا ا  ت،دياااد

االرااتيف يكااوا بسااهب ارااتيف المتلااول للاا ه الملااكلة أذ االرااتيف ماال شااخر آلراار فااي 

تلخير الملكلة أذ في اساتخدال أدذات التلاخير المختلتاة   ماا أذضاح أا الةايب األ هار 

دسااهتلم ذاحااد ذرمسااوا بالمايااة تقريهاااً ماال  عمااراً ذالاا يل يعااادوا ماال اااعوبات تعلاام  اداات

المجموع الكلي لتئات التربية الخااة األرر    ما تهيل أا دسهة ادتلارها بايل الا  ور  ادات 

أ ثر مل اإلدا  ؛ ذعليه فقد تاهلت الدذل المتقدمة ألهمية الخدمات المسادد  فاي دعام األطتاال 

وجلت المملكة العربية السعودية بوضع لذ  اإلعاقات ذلذ  اعوبات التعلم ذأسرهم  ذقد ت

مجموعااة تلااريعات لخدمااة لذ  اإلعاقااات ذاااعوبات الااتعلم  ذماال هاا ه التلااريعات ااادذر 

هـ  ذالمتضامل فياه إدلاا  بعا  مرا از متخصصاة 13/5/1394بتاريخ ( 710القرار رقم )

هااـ  علااى 4/5/1422  بتاااريخ 27/1974ذقااد جااا  القاارار رقاام  لرعايااة فئااة لذ  اإلعاقااة 

ه( 1437ه )ذ ار  التربياة ذالتعلايم  1437ادار دلي  تاظيمي للتربية الخاااة الجدياد لعاال إ

؛ ذمال الماةقااي أا تواجاه مسااير  بارامو اااعوبات الاتعلم العديااد مال الصااعوبات ذالت،ااديات 

ذالتي دسعى جمعياً للسيةر  عليلا أذ على األق  ال،د مالا أذ تقليصالا  ذلاي  هاااك شاب فاي 

هاا ه المعوقااات ذالصااعوبات ذتوضاايح أمرهااا للمسااؤذليل فااي إدارات التعلاايم  أا ال،ااديث عاال

يسلم بلك   هير في اااي  ذحا  تلاب المعوقاات ذالت،اديات. ذإلا  ااا المجتماع بلاك  عاال 
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على دراية بل ه الت،ديات ذفلملا فلما دقيقا ذتكاتف على حللا _ بما فاي للاب المساؤذليل فاي 

الخااااة ذماادير  الماادار  ذمدرسااي التعلاايم العااال ذاآلبااا   إدارات التعلاايم ذأقسااال التربيااة

 بإلا هللا. ذمعلمي اعوبات التعلم فسيتم حللا

(  على احتياا  الةايب لذ  ااعوبات الاتعلم 2017ذقد أشارت دراسة )الههيذ ع 

إلى ردمات أ ثر مل ردمات التربية الخااة ذتقديم الخدمات اإلضافية المسادد  للم ليساتتاد  

خدمات التعليمية  ذمالا تةهي  الهرامو التربوية التردية باللك  الص،يح  ذضمل فريا  مل ال

إلااى العماا  فااي تةااوير  2030الهردااامو التربااو  التاارد . ذعليااه فقااد اتجلاات رليااة المملكااة 

مجال التربية الخااة ذالعم  على بردامو الواول اللام  في  ا  ماااحي ال،ياا  ذأا تةها  

للاا الاظاال ذاللاوايح فاي المملكاة  ذها ا يتةلاب بارامو التأهيا  المتكاملاة حقوقلم  املة  ماا  ت

 (.2030ذتوفير الخدمات المسادد  )رلية المملكة 

ذالدراسة ال،الياة تتاااذل أهام المعوقاات التاي تواجاه الخادمات المساادد  فاي بارامو ااعوبات 

علماي لذ  ااعوبات التعلم في مدار  المرحلة المتوساةة فاي المملكاة العربياة الساعودية ذم

 التعلم؛ ذللب لت،قي  األهداف التربوية ذالتعليمية المااسهة لل ه التئة.

 وبناء على ما سبق تتبلور تساؤالت الدراسة في:

مااا هااي الخاادمات المسااادد  المقدمااة لاا ذ  اااعوبات الااتعلم فااي المرحلااة المتوسااةة فااي  -1

 المملكة العربية السعودية؟

ه الخدمات المسادد  في التعام  الترباو  لا ذ  ااعوبات ما هي أهم المعوقات التي تواج -2

 التعلم في المملكة العربية السعودية.

 أهمية الدراسة:

 األهمية النظرية:

تكمل أهمية الدراسة في التايد  التي سوف تعود على الةيب مل لذ  اعوبات التعلم  .1

 ذالجامعي باجا .في المرحلة المتوسةة ذقدرتلم على مساير  تعليملم الثادو  

ً في  .2 إا مجال اله،ث في اعوبات التعلم في المرحلة الدراسية المتوسةة يعد حديثا

المملكة العربية السعودية  فقد أشارت الدراسات السابقة إلى ددر  األب،ا  ذالدراسات 

التي تااذلت ال،اجة إلى إعداد برامو مسادد  للةيب لذ  اعوبات التعلم في المرحلة 

 ذبالتالي فلو ب،اجة إلى مزيداً مل الدراسات ذاله،و . المتوسةة

ذضااع بعاا  المقترحااات التااي تساااعددا علااى التغلااب علااى المعوقااات ذالصااعوبات التااي  .3

تواجه الخادمات المساادد  ذتةهيقلاا فاي مادار  المرحلاة المتوساةة فاي المملكاة العربياة 

 السعودية.

الخاادمات  ي ذاألدبااي فااي مجااالتعااد هاا ه الدراسااة إضااافة جديااد  ذإثاارا  للجادااب العلماا .4

 المسادد  لصعوبات التعلم.
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 األهمية التطبيقية:

تساااعد دتااايو هاا ه الدراسااة أااا،اب القاارار ذالمسااؤذليل ذالمعلماايل فااي مجااال التربيااة  .1

الخااة ذالتعلايم فاي المملكاة العربياة الساعودية علاى التعارف علاى أهمياة تاوفير بارامو 

 للتربية الخااة ذالخدمات المسادد .

تساهم دتايو ه ه الدراسة في إفاد  القايميل علاى بارامو تعلايم لذ  ااعوبات الاتعلم علاى  .2

إلقا  الضاو  علاى أهمياة تاوفير الخادمات ذالهارامو التربوياة لا ذ  ااعوبات الاتعلم فاي 

 المرحلة المتوسةة   ودلا مرحلة هامة في حيا  الةيب الدراسية.

 هدف الدراسة:

ي تواجه الخادمات المساادد  للةايب لذ  ااعوبات الاتعلم فاي التعرف على أهم المعوقات الت

 مدار  المرحلة المتوسةة في المملكة العربية السعودية.

 منهج الدراسة:

بااااً  علااى طهيعااة هاا ه الدارسااة ذأهاادافلا  ذالتااي تسااتلدف الكلااف عاال أهاام المعوقااات      

وسةة في المملكة العربياة ذالصعوبات التي تواجه الخدمات المسادد  في مدار  المرحلة المت

السااعودية  فقااد رجااع الهاحااث إلااى أحااد أساااليب اله،ااث بااالمالو العلمااي  ذالاا   يسااتخدل فيااه 

الدراسااات ذاله،ااو  العلميااة التااي تختلااف بااارتيف الملااكلة التااي تعالجلااا الدراسااة ذأهاادافلا 

علوماات عال ذتسالالتلا  لا ا فقاد رجاع الهاحاث إلاى الماالو الوااتي الت،ليلاي الا   يتسار الم

 طري  القواديل ذالدراسات السابقة  لزياد  المعلومات ذالمعرفة عل الموضوع.

 مصطلحات الدراسة:

الصعوباتع هي    ما يعي  أذ يماع تةهي  دظال الخدمات المسادد  في مدار  المرحلة  .1

 المتوسةة في المملكة العربية السعودية.

عوبات التعلم بقصد تلهية احتياجاتلم للةيب لذ  ا الخدماتع يقصد بلا جميع ما يقدل .2

 المختلتة ذالتريد .

الةيب لذ  اعوبات التعلمع هم الةيب الملخصيل ذالمصاتيل بالمدار  في المملكة  .3

العربية السعودية بأا لديلم اعوبات تعلم ذال يمكالم التعلم ذاالستتاد  مل المالو 

لياا تقديم ردمات تربوية المدرسي بلك   هير  هقية أقرادلم بالصف مما يتوجب ع

 ذمسادد  للم.

المرحلة المتوسةةع هي المرحلة التعليمة التي تلي المرحلة االبتدايية ذتسه  المرحلة  .4

 ( عال. 16حتى  13الثادوية ذتستلدف الةيب ال يل تتراذ  أعمارهم عاد  بيل )

 حدود الدراسة:

لمتوسةة في المملكة ال،دذد الهلريةع الةيب لذ  اعوبات التعلم في المرحلة ا .1

 العربية السعودية.
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ال،دذد الموضوعيةع معوقات ذاعوبات الخدمات المسادد  للةيب لذ  اعوبات  .2

 التعلم في المرحلة المتوسةة في المملكة العربية السعودية.

 الدراسات السابقة:

(  بعاااااوااع دالخاااادمات ذالهاااارامو المقدمااااة للةاااايب لذ  2019دراسااااة )ال،ميضاااايع  .1

تعلم فااي المرحلااة الجامعيااةع الواقااع ذالمااأمولد. ذقااد هاادفت الدراسااة للتعاارف اااوبات الاا

علااى الخاادمات ذالهاارامو المقدمااة للةاايب لذ  اااعوبات الااتعلم فااي المرحلااة الجامعيااة  

ذم،اذلة الكلف عل أبار  الت،اديات ذالعقهاات التاي يواجلودلاا  ذللاب باساتخدال الماالو 

عااد  دتااايو ماال أهملااا ذجااود فجااو  مااا باايل الواااتي الت،ليلااي  ذقااد توااالت الدراسااة ل

السياسااات المرسااومة  ذالممارسااات التعليااة فااي الجامعااات   مااا يعااادي هااؤال  الةاايب 

العديد مل الملكيت  ذالتي مل أهملا ال،اجة إلاي تاوفير مرشاداً أ اديميااً يقاول بمتاابعتلم 

ريل الكتاب الااطقاة  بعااية ريل مسيرتلم الجامعية  ذاستخدال التكاولوجيا المساعد  مل

 ذالمسموعة ذالتعليم عل بعد.

(  بعااااوااع د ذاقاااع بعااا  الخااادمات المساااادد  2019دراساااة )الصاااياد  ذاألسااامر ع  .2

ذمعوقاااات تقاااديملا لااا ذات ااااعوبات الاااتعلم مااال ذجلاااة دظااار معلمااااتلل فاااي المرحلاااة 

االبتدايياااةد. هااادفت الدراساااة للتعااارف علاااى ذاقاااع الخااادمات اإلرشاااادية ذاالجتماعياااة  

ذمعوقاااات تقاااديملا لااا ذات ااااعوبات الاااتعلم مااال ذجلاااة دظااار معلمااااتلل فاااي المرحلاااة 

االبتدايية  ذللب باستخدال المالو الوااتي الت،ليلاي  ذاالساتهادة  اأدا  لجماع المعلوماات  

معلمة مل معلمات اعوبات التعلم في المرحلة االبتدايياة فاي ( 77على عياة مكودة مل )

للاارقية  ذقااد توااالت الدراسااة لعااد  دتااايو ماال أهملااا  أا المادار  ال،كوميااة بالماةقااة ا

الخدمات المسادد  الاتسية ذاالجتماعية  ادت مل أ ثر الخادمات الموجلاة لعيااة الدراساة  

ذقد  ادت أ ثر المعوقات التي تواجلل هي قلة المرشدات الةيبيات المؤهيت  ذضاعف 

عف التعاااذا ذالتواااا  مااع تعاااذا المرشااد  الةيبيااة مااع معلمااة اااعوبات الااتعلم  ذضاا

 أذليا  األمور  ذضي  الوقت في المدرسة لممارسة األدلةة االجتماعية.

(  بعاااوااع د طهيعااة الخاادمات المسااادد  ذالتساالييت 2018دراسااة )الااوابلي ذالعماارااع  .3

المقدمااة للةالهااات لذات اإلعاقااة بجامعااة الملااب سااعود ذمعوقاتلااا ماال ذجلااة دظاارهلد. 

لتعرف على طهيعة الخدمات المساادد  ذالتسالييت المقدماة للةالهاات هدفت الدراسة إلى ا

لذات اإلعاقة في جامعة الملب سعود  ذللب باستخدال المالو الوااتي  ذاالساتهادة  اأدا  

( طالهة  ذقد توالت الدراسة لعد  دتايو مل 47لجمع المعلومات  على عياة مكودة مل )

مات المسااادد   ذقلااييً مااا يعاااديل ماال أهملااا ذجااود درجااة رضااا  هياار  عاال مسااتو  رااد

 معوقات ذملكيت تتعل  بالخدمات ذالتسلييت المقدمة للل في الجامعة.

(  بعاااوااع دذاقااع الخاادمات الةهيااة المسااادد  المقدمااة ل طتااال 2018دراسااة )الخةياابع  .4

لذ  اإلعاقاة العقليااة ماال ذجلاة دظاار معلمااات التربياة الخااااة فااي م،افظاة المتاارق فااي 
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األرداد. هاادفت الدراسااة إلااى التعاارف علاااى ذاقااع الخاادمات الةهيااة المسااادد  المقدماااة 

ل طتال لذ  اإلعاقة العقلية مل ذجلة دظر معلمات التربية الخااة في م،افظة المترق 

في األردا  ذقاد جمعات بياداات الدراساة باساتخدال أدا  تام تصاميملا ألماراض الدراساة. 

ة مال مؤسساات ذمرا از التربياة الخاااة فاي األردا  ( مؤسسا11ذللب بالتةهي  على )

( معلمة  ذقد توالت الدراسة لعد  دتايو مل أهملاا  أا ذاقاع 80ذعلى عياة مكودة مل )

الخدمات الةهية المسادد  المقدمة ل طتال لذ  اإلعاقة العقلية  ادت مرتهة حسب التاوافر 

ااة علاى الا،او التااليع رادمات ذاألهمية في المؤسسات ذالمرا ز الخااة بالتربياة الخا

العااي  الةهيعااي  ثاام راادمات عااي  اللغااة ذالاةاا   ثاام راادمات العااي  الااوظيتي  ثاام 

 الخدمات الص،ية الةهية  ثم الخدمات التمريضية.

(  بعاااوااع دذاقااع إدار  الخاادمات الةيبيااة المسااادد  المقدمااة 2018دراسااة )سااعيدااع  .5

العال في ضو  المعايير العالميةد. هدفت الدراسة لةيب التربية الخااة بمدار  التعليم 

إلى التعرف على ذاقع إدار  الخدمات الةيبية المسادد  المقدمة الةايب التربياة الخاااة 

بماادار  التعلاايم العااال فااي ضااو  المعااايير العالميااة  ذللااب باسااتخدال المااالو الواااتي 

اسة لعد  دتايو مل أهملاا  فرداً  ذقد توالت الدر( 230المس،ي  على عياة مكودة مل )

هااك قصورا في إدار  الخادمات الةيبياة المساادد  المقدماة لةايب التربياة الخاااة فاي 

ماادار  التعلاايم العااال  ذ اااا ماال أهاام تواااياتلا ال،اارص علااى تةااوير ذتاادريب إدار  

الخدمات الةيبية المسادد  المقدمة لةيب التربياة الخاااة فاي مادار  التعلايم العاال فاي 

 و  المعايير العالمية.ض

(  بعاااوااع دتقياايم الخاادمات المسااادد  للةاايب لذ  اإلعاقااة 2018دراسااة )الق،ةاااديع  .6

هادفت الدراساة  العقلية في معاهد ذبرامو التربية التكرية مال ذجلاة دظار العاامليل بلااد.

إلااى تقياايم الخاادمات المسااادد  المقدمااة للةاايب لذ  اإلعاقااة العقليااة فااي معاهااد ذباارامو 

لتربية التكرية مل ذجلة دظر العامليل بلا  ذللب باستخدال الماالو الوااتي  علاى عيااة ا

( ماال العااامليل فااي معاهااد ذباارامو التربيااة التكريااة بمدياااة الرياااض  113مكودااة ماال )

ذاستخدل االستهادة  أدا  لجمع المعلومات  ذقد توالت الدراسة لعد  دتاايو مال أهملاا أا 

على الا،و التاالي  الخدماة الاتساية  ثام ردماة الاقا  ذالتاقا   ثام  الخدمات المسادد  ترتهت

ردمة عي  اللغاة ذالكايل  ثام ردماة اإلرشااد المدرساية  ثام الخدماة الصا،ية المدرساية  

 ذردمة العي  الةهيعي  ذأريراً ردمة العي  الوظيتي.

قدمااة لاا ذ  (  بعاااوااع دذاقااع الخاادمات المسااادد  المتعاادد  الم2018دراسااة ) ل فلااادع  .7

بصااار ( فاااي معلاااد الااااور للمكتاااوفيل بالريااااض مااال ذجلاااة دظااار -اإلعاقاااات )فكااار  

المعلميلد. ذقد هدفت الدراسة إلاى التعارف علاى ذاقاع الخادمات المساادد  المقدماة لا ذ  

بصر   في معلد الااور للمكتاوفيل بالريااض مال ذجلاة دظار  -اإلعاقات المتعدد  فكر 

لو الواتي المس،ي  ذاالستهادة  أدا  لجمع الهيادات  علاى المعلميل  ذللب باستخدال الما
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( مل المعلميل  ذقد توالت الدراسة إلاى عاد  دتاايو مال أهملاا  أا 40عياة مكودة مل )

أملب الخدمات المساادد  ميار متاوفر  دارا  المعلاد  ذأا مال أهام المعوقاات التاي تعاوق 

عدل التاسي  ذالتكاما  بايل الجلاات  تقديم الخدمات المسادد  ل ذ  اإلعاقات المتعدد   هي

المقدمة للخادمات المساادد  لا ذ  اإلعاقاات المتعاد   ذعادل تعااذا األسار ذعادل معرفتلاا 

بأهمية الخدمات المسادد   ذعدل ذجود فري  متعدد التخصصاات الا   يسااعد بادذره فاي 

 توفير الخدمات المسادد  ل ذ  اإلعاقات المتعدد  )فكر ۔ ذبصر (.

(  بعااوااع دمعوقاات الخادمات المساادد  لتلميا ات ااعوبات الاتعلم 2018تايز دراسة )ال .8

ذسه  التغلب عليلاا مال ذجلاة دظار معلماات المادار  االبتدايياة بمديااة الريااضد. ذقاد 

هدفت ه ه الدراسة إلى التعرف علاى الخادمات المساادد  الاي ل توفيرهاا للتلميا ات لذات 

ت فااي الماادار  االبتداييااة ال،كوميااة بمدياااة اااعوبات الااتعلم ماال ذجلااة دظاار المعلمااا

الرياض  ذللب باستخدال الماالو الوااتي المسا،ي  ذاالساتهادة  اأدا  لجماع المعلوماات  

( معلمة  ذقد توالت الدراسة لعد  دتايو مل أهملا  229بتةهيقلا على عياة مكودة مل )

ا ماااع الجلاااات أا ماال أبااار  معوقاااات الخاادمات المساااادد  للتلميااا ات هاااي  داادر  التعااااذ

الخارجيااة الخهياار  فااي تقااديم الخاادمات المسااادد   دقاار تعاااذا أذليااا  األمااور  الخاادمات 

 الموجود  ذالمقدمة مير  افية  قلة المختصيل المؤهليل في مجاالت الخدمات المسادد .

(  بعاوااع دذاقع الخدمات المسادد  المقدمة لتيميا  المادار  2017دراسة )عهد الكريمع  .9

ة لذ  اإلعاقااة ال هايااة بمدياااة الخرطااول  مااا ياادر لا أذليااا  أمااورهم فااي ضااو  ال،كومياا

االتجاهات ال،ديثةد. ذقد هدف اله،ث إلى معرفة ذاقع الخدمات المسادد  المقدمة للتيميا  

لذ  اإلعاقااة ال هايااة فااي مدارساالم ال،كوميااة فااي ضااو  االتجاهااات ال،ديثااة فااي مدياااة 

( ذلااي أماار  113الواااتي  علااى عياااة مكودااة ماال )الخرطااول  ذللااب باسااتخدال المااالو 

ذاالساتهادة  اأدا  لجماع المعلوماات  ذقاد تواالت الدراساة لعاد  دتاايو مال أهملاا  ذجاود 

تقدير مرتتع في تقديم الخدمات اإلرشادية ذالاتساية ذرادمات التربياة الخاااة ذالترفيلياة 

  جااا ت بتقاادير متوساا   بتقاادير مرتتااع  أمااا الخاادمات العيجيااة الوظيتيااة ذالاقاا  ذالتاقاا

ذالخاادمات الةهيااة ذالعيجيااة الةهيعيااة بتقاادير ماااخت   ذقااد أذااات الدراسااة بضاارذر  

إشااراك أذليااا  األمااور ذتااوعيتلم ذإرشااادهم بالخاادمات المسااادد  المقدمااة للتيمياا  لذ  

اإلعاقة ال هاية  ذتتعي  تقاديم الخادمات العيجياة مثا  الخادمات الةهياة ذرادمات العاي  

 عي دار  المدار  ال،كومية.الةهي

(  بعاوااع دالخدمات المقدماة للةلهاة لذ  ااعوبات الاتعلم فاي 2015دراسة )ال،ساديع  .10

المرحلااة المتوسااةة فااي الماادار  ال،كوميااة بم،افظااة جااد د. ذقااد هاادفت الدراسااة إلااى 

التعرف على الخدمات المقدمة لد  الةلهة لذ  ااعوبات الاتعلم فاي المرحلاة المتوساةة 

دار  ال،كومية في م،افظة جد   ذللب باستخدال المالو الوااتي المسا،ي  علاى في الم

( مدرسااة  ذاالسااتهادة  ااأدا  لجمااع 11( طالهًااا متواجااديل فااي )110عياااة مكودااة ماال )
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المعلومات  ذقد توالت الدراسة لعد  دتايو مل أهملا مياب توظيف التقاية المساادد  فاي 

علم  ذعاادل تلاا  الةلهااة التعلاايم )التاادريب( المعرفااي التعلاايم  ذافتقااار الةلهااة ألدذات الاات

المااسب  ذقد أذات الدراسة بضرذر  توفير رةة ادتقال فردياة للةلهاة لذ  ااعوبات 

التعلم قه  ال هاب للمرحلة المتوساةة ذإشاراك الةالاب ذأسارته فاي تةويرهاا  ذتوظياف 

لااا ملااارات للاادفاع عاال التقايااة المسااادد  فااي تعلاايملم  ذإ ساااب الةلهااة أدذات للااتعلم ذأهم

 ال ات  ذتقرير المصير ذاالرتيار بيل المتاضيت.

 Exploring Barriers to College(  بعاوااع دMarshak, et all; 2010دراسة ) .11

Student Use of Disability Services and Accommodations د. ذقاد هادفت

  لةاايب جامعااة إدااديادا الدراسااة إلااى استكلاااف المعوقااات التااي تواجااه الخاادمات المسااادد

باسلتاديا  حيث يلم  القادوا توفير فرص متساذية ذإقامة معقولة للةيب لذ  اإلعاقاة  

ذمع للب  فإا هااك العديد مل الةيب ال يستتيدذا بلك   اما  مال رادمات اإلقاماة فاي 

الجامعة  اوع مل الخادمات المساادد   ذقاد اساتخدمت الدراساة الماالو الوااتي الت،ليلاي 

( طالهاااً جامعياااً ماال لذ  اإلعاقااة فااي 16ذالمقااابيت  ذقااد تكوداات عياااة الدراسااة ماال )

جامعااة إدااديادا  ذتوااالت الدراسااة لعااد  دتااايو ماال أهملاااع عاادل  تايااة المعرفااة الي مااة 

 لخدمات اإلقامة المسادد   ذقلة جود  الخدمات المقدمة.

 Models of support for (  بعاااوااع دWilliams, et all: 2017دراسااة ) .12

students with disabilities د. ذقد هدفت الدراسة إلاى معرفاة دماال  الادعم للةايب

( ماال 137لذ  اإلعاقااة  ذللااب باسااتخدال المااالو االستقصااايي  علااى عياااة مكودااة ماال )

مقدمي الخدمات المسادد  علي اإلدتردت  ذممال يتلقاوا تمويا  إضاافي مال مجلا  تمويا  

( فااي تةااوير مااااهو تعليميااة شاااملة لاادعم الةاايب HEFCEتاارا )التعلاايم العااالي إلدجل

( شخر قااموا بجماع 13المعوقيل ؛ ذ  لب استخدمت الدراسة دظال دراسة ال،الة على )

( فاردًا فاي أدذار مختلتااة )بماا فاي للااب ممثلاو المااوظتيل 59 را  ذتعليقاات متصالة ماال )

يو مال أهملااع أا هاااك تقادل ذالةيب على حد سوا (  ذقد توالت الدراسة إلى عد  دتا

قد أحر ه مقدمو الخدمات المساادد  د،او دماول  اجتمااعي شاام  للادعم   ماا أا مال أهام 

المعوقااات التااي تعياا  الخاادمات المسااادد  هااو ادتقااال دمااول  اإلعاقااة السااايد تاادريجياً ماال 

دمول  طهي )ملكلة تخر الترد المعوق( إلى دمول  اجتماعي )حيث يكوا المجتمع هو 

 ل   يعوق األفراد(.ا

 Learning support for (  بعاااوااع دThomas, Whitten: 2012دراسااة ) .31

students with learning difficulties in India and Australia: 

Similarities and differences د. ذقااد هاادفت الدراسااة لمعرفااة طاارق دعاام الااتعلم

ذمعرفااة التلااابه ذاالرااتيف  ذللااب للةاايب لذ  اااعوبات الااتعلم فااي اللاااد ذأسااتراليا  

باسااتخدال المااالو الواااتي الت،ليلااي  أجرياات علااى رماا  ماادار  ابتداييااة مسااتقلة للغااة 
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اإلدجليزية في باغالور باللاد ذرم  مدار  ابتدايية مستقلة في أديليد بأساتراليا  ذالتأ ياد 

لا يل يعاادوا مال على دراسة ذمقاردة أهمية الخدمات المسادد  التاي تقادل لادعم ل طتاال ا

(  ذقااد توااالت الدراسااة إلااي عااد  دتااايو ماال أهملااا  فتااي LDاااعوبات فااي الااتعلم )

أسااتراليا  تقياادت بسياسااات تعليمااة ذاضاا،ة للخاادمات المسااادد   ذيااتم دعملااا بالاااط ماال 

ريل التمويا  ال،كاومي  ذقاد  ااا الةلاب علاى الخادمات مرتتعاا ذالجلاود المه ذلاة فاي 

ايير التموياا   أمااا فااي اللاااد   اااا هااااك مياااب للتموياا  العااال مجااال اإلقامااة مقيااد  بمعاا

للخاادمات المسااادد   ذقااد  اااا التموياا  للةاايب لذ  اإلعاقااات قايماااً علااى المؤسسااات 

 الخيرية ذ اا االعتراف بدعم التعلم في حده األددى. 

 التعقيب على الدراسات السابقة:

في ارتيار المالو الوااتي الت،ليا   دراساة  تلابلت الدراسة ال،الية مع الدراسات السابقة    

(  2018(  ذ)الااااوابلي ذالعماااارااع 2019(  ذ)الصااااياد  ذاألساااامر ع 2019)ال،ميضاااايع 

ذقاد اساتتادت الدراساة  (.Thomas, Whitten: 2012(  ذ )Marshak, et all; 2010ذ)

المرحلااة ال،اليااة ماال عياااات الدراسااة المدرجااة فااي الدراسااات السااابقة  حيااث تهاايل امتااال 

دظار الهاحاث  حياث  المتوسةة مل بيل المراحا  التعليمياة المختلتاة  ذلكالاا األهام مال ذجلاة

ي،اد  فيلاا أ هار  ام مال التسارب التعليماي مال لذ  االحتياجاات الخاااة ذااعوبات الااتعلم 

بلك  راص   ما استتاد  الدراسة ال،الية بالكلف عال بعا  الصاعوبات الخاااة بالخادمات 

 ماااا ارتلتااات الدراساااة ال،الياااة عااال  ااااعوبات الاااتعلم ذاإلعاقاااات المختلتاااة. المساااادد  لااا ذ 

الدراسات السابقة بتااذل المعوقات الخااة بالخدمات المسادد  لةيب المرحلة المتوسةة مال 

 لذ  اعوبات التعلم في المملكة العربية السعودية.

 المحور األول:

 اإلطار النظري للدراسة:

 تعريف صعوبات التعلم:

عادل القادر  علاى  عرفت اعوبات التعلم مال قها  اللجااة االستلاارية القومياة علاى أدلااع      

التعلم بلك  طهيعي حيث تظلر ه ه الصعوبة في عادل القادر  علاى التلام الجياد أذ التر ياز أذ 

القاارا   أذ الااتكلم أذ ال،ساااب ذترجااع عاادل القاادر  هاا ه إلااى االضااةراب الاا   يكااوا باادار  

صعوبة التعلم ذيكوا ه ا االضةراب داتو عل رلا  فاي الجلاا  العصاهي اللخر المصاب ب

المر ز  بالمخ ذقد يصاب الترد فتر   هير  جداً أذ طوال حياته   ماا أا اللاخر الا   لدياه 

اعوبات التعلم ي،د  لاه أيضاا ملاكيت فاي سالو ه ذإدرا اه ذتتاعلاه االجتمااعي  ذلكال ال 

التعلم  ذعلى الرمم مل حادذ  بعا  حااالت اإلعاقاة  تكوا ه ه السلو يات عاي  أمال عملية

مع لذ  اعوبات التعلم إال أا اعوبات التعلم ال تكاوا داتجاة عال ها ه اإلعاقاات )الخلياف  

 (.154  ص 2019



 Doi: 10.21608/jasep.2020.117905 مصلح براك العنزي
 

 

584 

التعريف الةهي لصعوبات التعلمع ي  ر التعريف الةهي متلاول ااعوبات الاتعلم ذيتسارها مال 

علقة بالدماغ ذما هاي األساهاب التاي تكاوا بادماغ اللاخر داحية العق  أذ األسهاب العقلية المت

 (.Heslop, Emerson, 2010ذالمسههة لصعوبة التعلم مث  رل  أذ تلف الدماغ )

التعريف التربو ع فسر التعريف التربو  األطتال لذ  اعوبات التعلم على أدلم مل يعاادوا 

اللغااو  ذالقاادر  علااى ماال االضااةراب الساايكولوجي الاا   يلااتم  علااى التواااا  العقلااي ذ

الكتابة  حيث يتمث  للب االضةراب في عادل االساتماع الجياد أذ عادل القادر  علاى التتكيار أذ 

ال،ساب أذ التكلم أذ الكتابة  حيث أا ها ا االضاةراب يلام  التلاف ذالخلا  الادمامي الهساي  

ة أذ ذمياار الهسااي    مااا أا التعريااف التربااو  ال يتضاامل األطتااال لذ  اإلعاقااات الهصااري

 ,Heslopال،ر ية أذ السمعية  ذال يتضمل أيضا ال،رماا الهيئي أذ االضاةراب االدتعاالي )

Emerson, 2010.) 

 مااا يعاارف األطتااال الاا يل لااديلم اااعوبة الااتعلم علااى أدلاام األطتااال الاا يل لااديلم 

اضةراب دتسي ذال   يكوا مؤثراً على اللغاة الماةوقاة ذالمساهب ضاعتلا أذ ضاعف القادر  

  ص 2018كتابة أذ اإلاغا  أذ الكيل أذ التتكير ذميرها مل الملاارات )عهاد الاهاي  على ال

128.) 

ع بأدلااا مجموعااة ماال الةاايب الاا يل تتااراذ  دسااهة ل ااالهم مااا باايل  ويعرفهااا الباحاار ئيرا يااا  

الةهيعي ذفوق الةهيعي  ذال يعادوا مل دسهة ل ا  ماختضة  ذفي الوقت دتسه لديلم ت،صي  

مقاردة بزمييلم بالصف الدراسي ذالعمر الزماي في ماد  أذ أ ثر  ذبالتاالي  دراسي ماخت 

فلم ي،تاجوا لخدمات مسادد  ذداعمة لتعدي  سلو ياتلم ذمساعدتلم على التقدل فاي الت،صاي  

 الدراسي.

 مشكالت ميدان صعوبات التعلم:

الاادذل  علااى الاارمم ماال االهتمااال المتزايااد ذالكهياار بقضااايا اااعوبات الااتعلم ماال قهاا 

ذالمجتمع   إال أده ال يزال االرتيف قايم فاي قضااياه ماا بايل الملتمايل ذالهااحثيل  ذمال ها ه 

 :الملكيت

 مشكلة التعريف: 

تعد ملكلة التعريف مل أهم الملكيت التي ال تزال قايمة بيل الهاحثيل فاي موضاوع 

االتتااق حتاى اآلا علاى اعوبات التعلم  فقد عرفت ااعوبات الاتعلم بأشاكال متعادد  ذلام ياتم 

 تعريف جامع أذ موحد لك  التعريتات.

 مشكلة الهوية:

ارتلف الكثير أيضاا فاي ت،دياد األطتاال أذ الةايب أذ االشاخاص الا يل يعاادوا مال 

اعوبات التعلم مال حياث اللوياة  حياث أا للاب يعااي أا مقاايي  االرتياار أذ ت،دياد األفاراد 

لذ  اعوبات التعلم ارتلتت مل شخر إلى  رر  ب،يث أا ال،كم إا  ااا ها ا التلميا  يعاادي 

ب ارااتيف  هياار  فتااي بعاا  المااااط  يصاااف الةالااب المتااأرر ماال اااعوبات تعلاام أل ال سااه
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دراسيا على أده مل لذ  اعوبات التعلم   ما أا قياا  التاأرر الدراساي فاي حاد لاتاه أااهح 

بمقايي  مختلتة  فعادما أادرت اللجاة االستلارية للمعاقيل بأمريكاا تعريتاا ااعوبات الاتعلم 

يصاااف طالااب فااي ذاليااة علااى أدااه  أاااه،ت  اا  ذاليااة تصاااف ذتلااخر بلااك  مختلااف فقااد

متأرر دراسيا بياما في ذالية أرار  علاى أداه مال لذ  ااعوبات الاتعلم  ذلكال األرةار مال 

للب هو تقييم المعلم لاته للةالب مل ذاقع ال،يا  العملية   ذبالتالي سيكوا االرتيف مال معلام 

 (.61  ص 2014إلى  رر ذهاا ست،د  الملكلة اال هر )الهلوشي  

 ة عدم التجانس:مشكل

سهب ملكلة عدل التجااد  هاو اراتيف األطتاال لذ  ااعوبات الاتعلم عال بعضالم 

الهع  مل حيث دوع ذراااية الصاعوبة  فماثي ها ا الةتا  يعاادي مال ااعوبة فاي القارا    

ذاآلرر يعادي مل اعوبة في الكتاباة  مماا ياؤد  لظلاور ملاكلة فاي ال،صاول علاى تعرياف 

وبات الااتعلم ماال طتاا  إلااى  راار ذهاام فااي دتاا  العماار  فلااااك موحااد   مااا تتاااوع درجااة اااع

درجات في القرا   أذ ذدرجات في التلم   ما تختلاف درجاة الملاار  الرياضاية أذ التعهيارات 

ذاللغة مل طت  آلرر  حتى أا الةيب ال يل يكوا لديلم دت  اعوبة التعلم قد يختلاف أيضاا 

ي قد يكاوا هاااك طتا  يعاادي مال ااعوبة فاي ذه ا الاوع مل الصعوبة في الكم ذالكيف  فمث

التر يز ذقاد يكاوا الةتا  اآلرار يعاادي مال دتا  الملاكلة ذلكال بدرجاة متتاذتاة  أ  أا ها ا 

يساااتةيع التر ياااز بمقااادار أعلاااى مااال اآلرااار ماااثي  ذ ااا  هااا ا ساااهب ملاااكلة فاااي التصاااايف 

 ذالتلخير.

 مشكلة التربية الخاصة:

اله،او  التربوياة فاي التربياة الخاااة فماالم  هااك رأياا مختلتاا بيل الملتميل فاي 

ماال ياار  أهميااة دمااو األطتااال لذ  اااعوبات الااتعلم مااع مياارهم ماال األطتااال العااادييل فااي 

التصول الدراسية  ذيعللوا للب بأا هؤال  األطتال يمكالم التعلم فاي التصاول العادياة  حياث 

تيف تلخيصالم  ماا يصعب تجميعلم في أما ل راااة دظارا لصاعوبة ت،ديادهم ذدظارا الرا

أدلم يعللوا أيضا بأا تواجد هؤال  األطتاال ماع ميارهم مال األطتاال العاادييل ساوف يكساهلم 

الثقة في دتسلم  ماا يكساهلم السالو يات المرموباة  ذالارأ  اآلرار ياصاح بتخصاير فصاول 

رااة للم دظرا لقدراتلم المختلتة عل أقارادلم العاادييل   ماا يارذا أا ذضاعلم ماع األطتاال 

العااادييل سااوف ي،ةملاام دتساايا ألدلاام سااوف يقاااردوا دتساالم باألطتااال اآلرااريل ذللااب يسااهب 

 (.67  ص 2019 رهلم للتعليم ) هير  

 مشكلة التدريس المتمايز:

ذتعاي ذجود ملكلة في تدري  الةيب لذ  اعوبات التعلم إا  اادوا فاي التصاول 

طريقاااة التااادري  الخاااااة  العادياااة  فتاااي هااا ه ال،الاااة  ياااف سيلااار  المعلااام؟ ذهااا  سااايتهع

بالمتااأرريل ممااا يااؤد  إلهاادار الوقاات للةاايب العااادييل؟ أل ساايتهع طريقااة التاادري  الخااااة 

بااالةيب العااادييل ذبالتااالي لاال يتلاام الةاايب المتااأرريل؟ فلاا ه ملااكلة   مااا أا الاارأ  الاا   
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ب فاي ياصح بتدريسلم في فصول رااة يعد ملكلة تربوية  حيث أا التدري  للاؤال  الةاي

فصا  راااص يمثاا  ملااكلة أيضاااً  ألا درجااة ذدااوع اااعوباتلم تختلااف ماال طالااب إلااى  راار  

ذبالتااالي لاال يسااتةيع المعلاام ت،ديااد طريقااة معياااة للتاادري  مااع بعضاالم  فأشااارت دراسااة 

(. إلى رأ  قد يكوا األفض  ذهو أهمية ذضرذر  تعليم    طالب 74  ص 2018)رةاب  

 مل للب.على حد  أذ بمترده ذال ح  أفض  

 المحكات الخاصة لتشخيص صعوبات التعلم: 

حدد الهاحثوا بع  الم،كات األساسية التي تسل  ال،كم على الةيب إا  اادوا مال لذ       

اعوبات التعلم أل ال  ذللب دظراً للتهايل بيل هؤال  الةيب فاي ت،ديادهم أذ ارتياارهم  ذمال 

 (عauspeld, 2015, P. 13(  )2019ه ه الم،كات ما يلي ) هيرع 

 محك التباين:

يقصد بم،اب التهاايل هاو التهاعاد أذ االراتيف بايل السالو يات الاتساية لاد  الةالاب  

 أا يكوا الةالب ماهراً في اللغة ذلكاه قلي  اإلدراك  أذ لديه قدر  بصرية ذلكال لدياه دقار 

يف الاتساية في الملار  ال،ر ية  حيث لوحظ ذجود اراتيف عااد الكثيار ماالم فاي دماو الوظاا

في مرحلة ال،ضادة  ذ  لب التهايل في الت،صي  الدراساي للةالاب دتساه   اأا يكاوا متاأررا 

في الرياضيات ذمتتوقاً في العربهي   ما يكاوا هاااك تهاايل فاي الاماو العاال للقادرات العقلياة  

أ  قااد يكااوا الةالااب مسااتواه العقلااي سااليم ذلكاااه ضااعيف فااي الت،صااي  الدراسااية  العمليااات 

 ل،سابية أذ الكتابية أذ التعهير اللتلي.ا

 محك االستبعاد:

يقصااد بااه اسااتهعاد الةاايب الاا يل لااديلم إعاقااات أراار  سااوا  بصاارية أذ ساامعية أذ 

ميرهاا مال اإلعاقاات ال،ساية مال الاتعلم ماع لذ  ااعوبات الاتعلم  ألا األطتاال الا يل لاديلم 

كااوا بردااامو تربااو  ذلااي  إعاقااات حسااية يجااب تعلاايملم فااي بردااامو راااص بلاام ألا هاا ا ي

بردامو عيجي  الهردامو الخاص با ذ  ااعوبات الاتعلم   ماا أا الةالاب الا   ال يتقادل ذال 

يتةور في دراسته ربما يكوا م،تاجا لهردامجاً رااااً بالمعااقيل عقليااً ذلاي  بردامجااً رااااً 

 بصعوبات التعلم.

 محك التربية الخاصة:

لديلم اعوبات التعلم ال يمكال تعلايملم بالةريقاة  يقصد بل ا الم،ب أا الةيب ال يل

أ   ا   -العادية الاظامية  ب  يجاب تعلايملم بالةريقاة المااساهة لقادراتلم ذامكاديااتلم التردياة 

حتى يتم تعليملم جيداً ذحتى دستتيد مل قدراتلم ذإمكادياتلم  أماا الةايب الا يل  -ذاحد بمترده

ي  فمال الممكال للام أا يتعلماوا بالةريقاة الاظامياة   ماا يعادوا مل ال،رمااا الثقاافي أذ الهيئا

 يمكل تعليم األطتال المعاقيل عقليا بدرجة بسيةة في فصول رااة بلم.
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 محك األعراض النيورولويية:

ماال راايل هاا ا الم،ااب يمكاال ت،ديااد ذمعرفااة األشااخاص لذ  اااعوبات الااتعلم ماال 

دوع الضعف مل ريل ت،ديد أعاراض  ريل إجرا  رسم للمخ بالكلربا   فمل الممكل معرفة

التلف المخاي ذايضاا مال رايل متابعاة تااريخ الةتا  المرضاي  حياث تظلار أعاراض التلاف 

المخي على أشكال اضةرابات سمعية أذ بصرية  أذ قد تظلر في السلوك مثا  الالااط الزاياد 

 أذ العاف أذ الخمول  أذ اعوبات في األدا  ال،ر ي.

 محك االستجابة للتدخل:

( ذقد القى الكثير مل الترحيب في الواليات المت،د  Rtiذ االستجابة للتدري  )أ

األمير ية في الساوات الماضية  ذلعلاا در  مل ذ ارتاا في القريب العاج  التوجه لتةهي  

ه ا الامول  في مدارساا ذال   يقصد به د أا معلم التص  العاد  يقول بتدري  الةيب في 

ه العادية ذالاظامية ذفي حال ذجود بع  الةيب لديلم ملكيت في الصف العاد  بةريقت

التعلم أذ ضعف دراسي يقول بتغيير طرق التدري  أذ الهيئة الصتية بقدر المستةاع بما 

يتااسب مع هؤال  الةيب ذمل ثم يتابع تدريسه  ذفي حال استمرارية الةيب بالضعف 

قول بالتكثيف ذالتر يز على هؤال  الةيب الدراسي ذعدل التجاذب مع المعلم بلك  جيد ي

بلك  أ هر  ذفي حال استمرارية الضعف ذلم يستجب الةيب للمتغيرات الصتية أذ الةرق 

التدريسية ذالتكثيف التدريسي يقول المعلم عادي  بت،ويللم إلى معلم الةيب لذ  اعوبات 

 التعلم في المدرسة ذهااك يتلقوا التدري  المااسب للم .

 ف صعوبات التعلم:تصني

دظرا لصعوبة ت،ديد الةيب لذ  ااعوبات الاتعلم  ماا ل رداا  فاإا الهااحثيل قااموا 

بتصايف اعوبات التعلم إلى فئات حسب دوعلا لكاي يمكال التعاما  ماع  ا  فئاة علاى حساب 

دوعلا  ذللب مل ريل الهردامو العيجي لك  فئة  ذمل تصاايتات ااعوبات الاتعلم  تصاايف 

ذموراسااكي  حيااث قااال جودسااوا ب،صاار عاادداً ماال الملااكيت التااي قااد تظلاار عاااد جودسااوا 

طيب لذ  اعوبات التعلم فاي الهيئاة التعليمياة  مثا  ملاكيت الاةا  ذالتلجاي  ذملاكيت 

تمييز ال،رذف مل بعضلا  ذأيضا ملكيت السمع ذملكيت ال،ساب أذ العد  ذاضاةرابات 

  ذميرها  ذه ا التصايف ر ز علاى الملاكيت ال،ر ة  ذملكيت في لا ر  السمع ذالهصر

التاي ي،ااد  للةالاب ذاحااد  مالاا أذ أ ثاار؛ أمااا عال اااعوبات الاتعلم فلااي تاادر  إلااي فاارعيل 

 رييسييل  ذللب ليسل  على الهاحثيل معالجتلا  ذمل ه ه الترذعع

 صعوبات التعلم اللفظية:

ية التاي ت،تاا  للتاظ ذتلم  الصعوبات الخااة باللتظ أذ الاة  مثا ع الماواد الدراسا

 القرا   ذالكتابة ذالرياضيات  ذيتم معرفة إلا  اا الةالاب يعاادي مال ااعوبات لتظياة أل ال 

 مل ريل قيا  للب بالمراجعة الرابعة لاظال تصايف األمراض العقلية.
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 صعوبات التعلم غير اللفظية:

ذهاااي الصاااعوبات التاااي تظلااار علاااى شاااك  أفعاااال أذ حر اااات ميااار لتظياااة  مثااا  

الصااعوبات الساامعية ذالهصاارية  ذالساالوك ال،ر ااي  ذالااوعي اإلدرا ااي ذالتلاام   مااا يمكاال 

قياسااالا ذتصاااايتلا مااال رااايل عمااا  االرتهاااارات لل،اااوا  ذاإلدراك )متاااولي  ذالق،ةاااادي  

 (.119  ص 2016

 صعوبات التعلم النما ية:

وبات يعرفلا الزياات بأدلاا الصاعوبات التاي تتعلا  بالعملياات المعرفياة  ذهاي الصاع

التااي  اداات تتااااذل العمليااات قهاا  األ اديميااة   مااا عرفلااا بأدلااا ضااعف القاادر  علااى التر يااز 

ذاالدتهاااااه  ذضااااعف الاااا ا ر  ذالتلاااام ذاإلدراك  ذقااااد ااااااتت الصااااعوبات الاماييااااة ضاااامل 

الصعوبات األذلية ألدلا مل الوظايف األساساية اللاماة ذفاي حالاة حادذ  اضاةراب للاا فاإا 

    شي  يتأثر.

 ت التعلم األكاديمية:صعوبا

ذيقصااد بلااا عاادل قاادر  الةالااب علااى الت،صااي  الدراسااي  هقيااة  مييااه فااي الصااف 

 ضعف القدر  على القرا   أذ الكتابة أذ التعهير أذ ال،ساب  فلي مل أهم عمليات الاتعلم لاد  

الةيب ذالتي بإمكادلاا أا تخار  األطهاا  الاااج،يل ذالملادسايل ذميارهم مال المتتاوقيل فاي 

 (.84  ص 2016لمجتمع )طاهر  ا

 الخصا ص العامة لذوي صعوبات التعلم في المرحلة المتوسطة: 

إا معظاام المصااادر تتتاا  علااى الخصاااير التاليااة باعتهارهااا األ ثاار ادتلااارا باايل 

 اعوبات التعلم ذهيع

 الخصا ص المعرفية:

 االقرا   أذ الكتاباة أذ ذيقصد بلا الملارات األ اديمياة المتمثلاة فاي التعلايم الدراساي   

 ال،ساب.

 الخصا ص اللغوية:

ذتلاام  الخصاااير المتعلقااة باللغااة ذتظلاار فااي اااعوبات فااي اللغااة التعهيريااة أذ  

االستقهالية  حياث إا اللغاة االساتقهالية هاي القادر  علاى اساتقهال الكايل ذفلام اللغاة  أماا اللغاة 

 التعهيرية فلي القدر  اللتظية على التعهير ذالكيل.

 الخصا ص الحركية:

ذتظلر في ملكيت األدا  ال،ر ي لد  الةيب   ال،ر اات الدقيقاة ذميرهاا ساواً  

  ادت حر ات سريعة أذ بةيئة أذ حر ات مقصود  أذ مير مقصود .
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 الخصا ص السلوكية وااليتماعية:

الةاايب لذ  اااعوبات الااتعلم مختلتاايل فااي الساالو يات االجتماعيااة عاال مياارهم  

ذأيضا فيما بيالم  فتظلر لديلم سلو يات ادةاوا  أحياداا  أذ عااف ذعادذاا أذ حر اة ذدلااط 

  ايد  أذ روف ذبعد عل الم،يةيل.

 الخصا ص النفسية والسلوكية: 

تكيار ذاإلدراك ذاالدتهااه  ذهي معادا  الةيب لذ  اعوبات التعلم مال ملاكيت الت

على الرمم مل تمتعلم بقدرات عقلية عادية أذ مرتتعة   ما أا الت،صاي  الدراساي األ ااديمي 

 يكوا ملكلة لديلم  على الرمم مل عدل ت،ديد معدل دراسي معيل للم.

ذمل الخصاير الاتسية السلو ية ل ذ  ااعوبات الاتعلم ضاعف ال،ر اة أذ الالااط الزاياد أذ 

دراك ذتقلهات المزا   ذضعف ال ا ر  ذالتتكير أذ ملاكيت أ اديمياة  عادل القادر  ضعف اإل

 .(108  ص 2018على القرا   أذ الكتابة أذ ال،ساب )دذسة  

 أسباب صعوبات التعلم في المرحلة المتوسطة:

تعتهر معرفة أساهاب ااعوبات الاتعلم عملياة هاماة جاداً لتلاخير لذ  ااعوبات الاتعلم       

ا قاموا بتقسيم األسهاب إلى إاابة الادماغ  ذأساهاب راااة باالضاةرابات االدتعالياة فالهاحثو

 أذ قلة الخهر    ما تقسم فئة أرر  مل الهاحثيل أسهاب اعوبات التعلم إلىع

 عوامل عضوية وبيولويية : 

تلم  تلب العوام  جسم اإلدساا أذ عقله ذماا قاد ياؤثر علياه ذيصايهه مثا ع إااابات 

يقصد بلا حدذ  تلف للخييا العصهية ذالتي تتمث  في حدذ  التسامم أذ التلااب  الدماغ ذالتي

الخييا أذ دقر األ سجيل أذ ميرها مل ملا يت الدماغ  ذالملكيت التي تساهب ااعوبات 

 التعلم.

 العوامل الجينية:

ذيقصد بلا عام  الوراثاة ذماا لاه مال تاأثير  هيار فاي عملياات الاتعلم عااد اإلدسااا   

ا الةالب ال   يكوا أبواه أل يا  فإده بالوراثاة يصاهح ل ياا إال فاي حااالت داادر    ماا حيث إ

أا الةت  ال   يولد مل أب ذأل ماختضي ال  ا  فلو أيضا يأر  في الغالب العاال ها ه الصاتة  

 إال في حالة الوراثة مل أشخاص  رريل بالعايلة مث  الجد أذ الجد .

 العوامل البيئية:

يئة الم،يةة باإلدساا ذما للاا مال تاأثير علاى تعلماه ذإدرا اه ذت،صايله يقصد بلا اله

سو  التغ ية ذالظرذف القلرية تعرض اإلدسااا لصاعوبة الاتعلم  أذ إهماال أذ جلا  فالعلمي  

 (.auspeld, 2015, P. 10, 11األه  أذ ال،رماا مل مؤثرات بيئية معياة )
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 المحور الثاني: الخدمات المساندة:

 تعريف الخدمات المساندة: 

( فاي تعرياف رادمات الادعم in( لاـ )IDEAلقد عرف قادوا تعليم األفراد لذ  اإلعاقاة )     

المسادد  على الا،و التاليع دهو الادعم المةلاوب لمسااعد  الةتا  المعاوق علاى االساتتاد  مال 

ب لذ  اإلعاقاة التعليم الخاصد  ذتلدف رادمات الادعم إلاى تلهياة االحتياجاات التردياة للةاي

 مل أج  أا يستتيدذا مل بردامجلم التعليمي.

فااي القواعااد التاظيميااة لمعاهااد ذباارامو التربيااة الخااااة التابعااة لااو ار  التعلاايم فااي المملكااة 

(  يلار إلى الخدمات المسادد  على أدلا ع دتلب الهارامو 8هـ   ص  1422العربية السعودية )

ميااة   ذلكالااا ضاارذرية للامااو التعليمااي للةاايب لذ  لات طهيعتلااا األساسااية هااي مياار تعلي

االحتياجااات التعليميااة الخااااة   مثاا  العااي  الةهيعااي ذالملاااي   ذتصاا،يح عيااوب الاةاا  

 ذالكيل   ذردمات االستلار  الاتسية د.

ذيار قادوا لذ  االحتياجات الخااة التابع لو ار  التعلايم فاي الوالياات المت،اد  األمير ياة 

دمات التعليمياة الداعماة التاي تلاير إلاى أ  أدا  أذ جلاا  أذ دظاال متكاما   ساوا  على أا الخ

 اا ماتًجا تجاريًا أذ ماتًجاا معادالً أذ مةاوًرا أذ مخصار يساتخدل لزيااد  أذ ال،تااظ علاى أذ 

 (.Agrawal, et all, 2019ت،سيل القدرات الوظيتية للةيب لذ  االحتياجات الخااة )

( بأدلاع دهي الماواد ذاألجلاز  التاي تسااعد الةالاب علاي 2014جلايع ذقد عرفتلا دراسة )ال

الواول للمعارف ذالملارات المرجاو  مال عملياة الاتعلم ذالتعلايم ذت،قيا  أهادافلا بالصاور  

 المةلوبةد.

 وتعرفها الدراسة ئيرا يا :

ا أدلااا تلااب الخاادمات المسااادد  الضاارذرية لاا ذ  اااعوبات الااتعلم التااي يمكاال ماال ريللاا     

مساعد  الةيب في المرحلة المتوسةة ليستتاد  مل الهرامو التعليمية الخااة  ذالتي تلاتم  

علااى الخدمااة الصاا،ية المدرسااية  ذالخدمااة الاتسااية  ذراادمات اإلرشاااد المدرسااي  ذالخدمااة 

االجتماعية  ذردمة عي  اللغة ذالكيل  ذردمة العي  الةهيعي  باإلضافة إلى ردمة العاي  

 .الوظيتي

 أهمية الخدمات المساندة للطالب ذوي صعوبات التعلم لطالب المرحلة المتوسطة:

ت،سيل عملية التعليم ذالتعلم مل أجا  تمكايل الةايب الا يل يعاادوا مال ااعوبات الاتعلم  .1

 مل ت،قي  مستويات  افية مل الكتا   في معرفة القرا   ذالكتابة ذال،ساب. 

يمكل ت،قي  ه ا اللدف بأ هر قادر مال التعالياة مال رايل تاتيا  سياساات ذدلاو المدرساة  .2

 بأ مللا التي تستلدف احتياجات التعلم لد  الةيب األق  ت،صيًي. 

يمكل تةوير ه ه السياسات ذالالو مل ريل التلاذر مل ريل توفر ذسيلة لتاسي  عم   .3

 الةيب.  المعلميل ذأذليا  األمور ذميرهم ديابة عل

 تمكيل الةيب مل الملار ة في المااهو الدراسية. .4
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 تامية الثقة بالات  ذالمواقف اإليجابية تجاه المدرسة ذالتعلم. .5

 تمكيل الةيب مل مراقهة تعلملم ليصه،وا متعلميل مستقليل. .6

توفير تعليم إضافي ذدعم ذماوارد إضاافية للةايب فاي اللغاة اإلدجليزياة أذ الرياضايات   .7

 مل العلول.ذميرها 

 إشراك أذليا  األمور في دعم تعلم أطتاللم مل ريل برامو فعالة لدعم الوالديل. .8

تلااجيع التعاااذا باايل المعلماايل فااي تاتياا  سياسااات المدرسااة بأ مللااا بلااأا دعاام الااتعلم  .9

 للةيب.

إدلا  برامو التادر  المهكار ذميرهاا مال الهارامو المصاممة لتعزياز الاتعلم ذمااع ذتقليا   .10

 (.ÁTHA CLIATH, 2006في التعلم )الصعوبات 

 القوانين المقننة للخدمات المساندة والتربية الخاصة في المملكة العربية السعودية:

لقد تم باا  قواعد برامو التربية الخااة التي تضامات فاي طياتلاا الخادمات المساادد  فاي       

 المملكة العربية السعودية ذهي ع 

على أا المدرسة العادية هي الهيئة المااسهة للتعلايم ذالتربياة بيئة التعلمع إا القواعد دصت  .1

االجتماعية ذالاتسية ل ذ  اعوبات التعلم   ما أداه يمكال تقاديم الخادمات للام تهعاا لااوع 

 ذدرجة التأرر لديلم.

عمليااة التلااخير ذالتقياايمع يجااب أا تتااسااب أدذات التلااخير مااع الةاايب ذأا تلاام   .2

ي  ما دصت القواعد التاظيمية  ذأيضاا مال الضارذر  أال المقيا  الرسمي ذمير الرسم

دكتتي باتيجة مقيا  ذاحد  ب  يتم األر  بك  المقايي   ذيقول فري  متخصر في عملياة 

 القيا  ذإظلار الاتايو.

حقااوق ذذاجهااات األساار  أذ الوالااديلع دصاات القواعااد فيمااا يتعلاا  ب،قااوق الوالااديل علااى  .3

 اآلتيع

 قاة علاى عما  ارتهاار ذتقيايم لمساتو  ابالاا  فهالاظاال الباد مال أده مل حا  األسار  المواف

إرسال إشعار ل سر  بأا تواف  أذ ال توافا  علاى تلاخير ذارتهاار اباالم  فاإا لام تقاول 

األسر  بالرد على االشعار ريل أسهوعيل فإا للب يعتهر عدل الموافقاة علاى التلاخير  

 م للةالب.ذبالتالي لل يقول التري  بعم  التلخير ذالتقيي

 دصت القواديل علاى أهمياة التعلايم التارد  لكا  فارد علاى  التدري  أذ التعليم الترد ع لقد

 (.85حد   ذيكوا بخةة م،كمة  في أ   ماا ذمكاا )القواعد  ص 

  الخدمات االدتقاليةع إا القواديل التاظيمية أ دت علاى أهمياة ذضاع الهرداامو االدتقاالي فاي

ذأداواع الخةاة ذالمراحا  الدراساية التاي يجاب إعادادها رةة  ا  طالاب  ذبياات أهاداف 

 فيلا.
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  تأهياا  مقاادمي الخاادماتع  مااا حااددت القواعااد التاظيميااة المااؤهيت التااي ماال الواجااب أا

تكااوا متااوفر  عاااد القااايميل بالتربيااة الخااااة   مااا حااددت أدااواع التأهياا  المااسااب لكاا  

 (.14  13  ص 2014المتخصصيل ذفقا لاظال عمللم )أبو دياا  

ذبما أا فلساتة المملكاة العربياة الساعودية فاي التربياة الخاااة أا التعلايم الاظاامي ذالمادار  

العادية هي المكاا األدسب للتعليم  فقد قامت بتقديم الخادمات المتعادد  للةايب مال حياث عادد 

ذدوع الخدمات المقدمة  ذقامت   لب بتتح فصول رااة فاي المادار  العادياة للةايب لذ  

عاقات ذباألرر اإلعاقة السمعية ذالهصرية ذالعقلية ذالتوحد  ذمرف في مادار  التعلايم اإل

العال لصعوبات التعلم   ما بدأذا يتوسعوا في دوع اإلعاقة  ليقادموا جمياع الخادمات الخاااة 

بك  دوع مل ه ه اإلعاقات ذاشتملت أيضا على برداامو يساير ذاضاةرابات الاةا  ذالكايل   

لااى تقااديم الخاادمات الخااااة بلاا ه التئااة ماال األطتااال )القواعااد التاظيميااة  ذعملاات الدذلااة ع

1422.) 

 أنواع الخدمات المساندة المقدمة لذوي صعوبات التعلم:

   Psychological Servicesالخدمات النفسية: 
تعتهر الخدمة الاتسية التي يمثللا الدذر المتخصر ل رصايي الاتسي هي ذاحد  مال أهام      

المسااادد  ذالداعمااة للةاايب لذ  اااعوبات الااتعلم دظااًرا لملاملااا األساسااية  ذالتااي  الخاادمات

تقرر في ضويلا سمات طهيعة الخدمة التي قد ي،تاجلاا جمياع األشاخاص بملاا للم المختلتاة  

باإلضافة إلى القواعد التاظيمية لمعاهد ذبرامو التربية الخااة في المملكاة العربياة الساعودية 

د  التاسعة ذاألربعيل للملال التي يمكل ألرصايي علم الات  القيال بلا  ذهاي ( في الما2002)

 على الا،و التاليع

  إجرا  القياسات التلخيصاية للةايب المتقادميل للدراساة  باساتخدال أدذات قياا  رسامية

 مث  ع مقايي  ال  ا  المقال  ذاألدذات مير الرسمية مث  المقابيت ذالميحظات.

 الاتسية  بما في للب أهم دتايو القيا  ذالتوايات ذالمقترحات الخااة. إعداد التقارير 

 .تقديم الملور  للمعلميل ذميرهم مل الملتميل دار  المؤسسة التعليمية 

  متابعاااة ال،ااااالت الاتساااية للةااايب ذمسااااعدتلم علاااى التغلاااب علاااى الملاااا   التاااي قاااد

 يواجلودلا.

 يب على ت،قي  إمكادااتلم التاموياة ذرلا  يلدف الدعم الاتسي ذالتربو  إلى مساعد  الة

الظاارذف لملااار تلم الالااةة ذالكاملااة فااي حيااا  مدرسااتلم أذ مؤسساااتلم ذفااي بيئااتلم 

 (.European Commission, 2019االجتماعية )

في ضو  ما تقدل يمكااا القولع أا مد  فعالية الخدمة الاتسية المقدمة للةيب ال يل لديلم 

الساتتاد  المثلاى مال الهارامو التعليمياة المقدماة للام  باإلضاافة إلاى اعوبات تعلام يكمال فاي ا

مساهمتلا فاي الكلاف عال المعرفاة ذالملاا   األ اديمياة التاي تاؤثر علاى اساتتادتلم مال ها ه 

 الهرامو.
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 وتوايه الخدمات النفسية لذوي صعوبات التعلم بعض الصعوبات مثل:

ال،اااالت التااي يقابللااا مااع ارااتيف عاادل ذجااود األرصااايي الاتسااي الماادرب علااى جميااع  .1

 اإلعاقة أذ اعوبة التعلم ذعدل توافر األدذات المةلوبة يلك  اعوبة  هير .

عدل المساذا  في تقاديم الخدماة  علاى ساهي  المثاال األفاراد الا يل يعاادوا مال ملاكلة فاي  .2

السلو يات التي تمث  للم اعوبة مد  ال،ياا  ذالا يل يعاادوا مال ملاا   اا،ية جسادية 

 ذ مل هم في مرا ز الرعاية  ال يجدذا الخدمات الاتسية التي تساعدهم بلك   ام .أ

 ضعف اإلدتاق على ردمات اعوبات التعلم ليعك  األدماط ال،الية لتو يع السكاا.  .3

إا عجااز الااتعلم فااي حااد لاتااه قااد ال يكااوا المااؤثر األساسااي علااى اسااتمرار االضااةرابات  .4

عيااة ذاإلقصااا  ذالتلاارد ماال العواماا  المساااهمة فااي العقليااة  ذقااد تكااوا اللاادايد االجتما

 تةور االضةرابات العقلية لد  األطتال ذاللهاب ال يل يعادوا مل اعوبات في التعلم.

إا ادختاااض الوضااع االجتماااعي ذاالقتصاااد  ذرأ  المااال االجتماااعي للمااا تااأثير  هياار  .5

 ,Hassiotisلم )على دتايو الخدمات الص،ية ذالاتسية ل طتاال مال لذ  ااعوبات الاتع

2009, P. 459.) 

 :  Counseling Servicesالخـــدمــــات اإلرشــــاديــــة 

ذهااي الخاادمات التااي تلاادف إلااى التوجيااه ذاإلرشاااد المدرسااي لاا ذ  اااعوبات الااتعلم      

ذأسرهم  فلي ردمات تسااهم فاي تعلايم ذإرشااد أهاالي الةايب ذتادريهلم فاي التعاما  ماع ماا 

تعليمية  بلدف ت،قي  التواف  الاتسي ذالتربو  ذاالجتماعي ذالملااي  يواجلوده مل مصاعب

لهاا  شخصية سوية في إطار التعاليم اإلسيمية  ذتعويده علاى دتساه ل،ا  ملاكيته ذا تلااف 

 ومن أهم أعمال الخدمة اإلرشادية:مواههه  

 تلم  االستلار  ذالتوجيه  الملار إليلا بالدعم الاتسي ذالتربو . .1

حتياجااات الترديااة ذالتربويااة للةاايب ذقاادراتلم الاتسااية ذالجساادية  ذالعواماا  ت،ديااد اال .2

 الهيئية التي تؤثر على أدايلم في المدرسة أذ المؤسسة التعليمية ذتلهية احتياجاتلم.

يُعااااد تقياااايم االحتياجااااات اإلدماييااااة للةاااايب إحااااد  المسااااؤذليات الرييسااااية للمعلماااايل  .3

سؤذليات المعلميل في الخادمات اإلرشاادية علاى ذالمتخصصيل العامليل معلم  ذتلم  م

 التاليع

 .تقييم االحتياجات التاموية ذالتعليمية التردية للةيب ذقدراتلم الاتسية ذالجسدية 

   ت،ديااد دقاااط القااو  لااد  الةاايب ذاهتماماااتلم ذمااواههلم  ذت،ديااد األسااهاب الكاماااة ذرا

 التل  أذ الصعوبات األ اديمية للةيب.

 تساعد الةيب على تةوير  تا اتلم ذإمكاداتلم مل أج  تعزيز فعالية عملياة  اتخال تدابير

 التعلم ذت،سيل أدايلم.

  العم  على توثيا  الارذاب  بايل الهيات ذالمجتماع التعليماي  ذاطايع أذلياا  األماور علاى

 مسير  تعليم أباايلم ذالعم  مع األسر  للرفع مل مستو  الةيب التعليمي. 
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  الملاور  ذالتوجياه فاي عملياات التلاخير ذماا بعاد التلاخير  علاى التعاذا مع مر ز

ذجه الخصوص في تقييم األدا  / السلوك الوظيتي في التص  التعليمي  معرفاة ال،اواجز 

ذالقيود في الهيئة تجع  مل الصعب على الةايب العما  ذالملاار ة فاي المدرساة  دتاايو 

 Europeanاإلضاافية المزماع اتخالهاا )التدابير المتخ   لت،سيل أدا  الةيب ذالتادابير 

Commission, 2019.) 

(  أده مال أهام الصاعوبات التاي تواجاه لذ  auspeld, 2015حيث أ دت دتايو دراسة )

اوبات التعلم هي الصعوبات األ اديمية  ذتقول المدرسة بدذرها في الخادمات المسااعد  مال 

دل الترد  للةالب  ذت،دياد الثغارات فاي ريل الميحظة ذالت،ر  ذالتقييم الماتظم للتص  للتق

الااتعلم  ممااا يجعللاام قااادريل علااى تقااديم اقتراحااات حااول االسااتراتيجيات المااسااهة التااي يجااب 

تهايلا في المقال األذل سوا  في المدرسة أذ في الماازل  ذمال ثام تقيايم ماد  اساتجابة الةالاب 

ى األقاا (. فااهع  الةاايب للتاادر  المسااتلدف علااى ماادار فتاار   مايااة طويلااة )سااتة أشاالر علاا

ي،ر ذا تقدًما سريعًا بمجرد إعةا هم تعليمات مالجية مااسهة  مما يلير إلى أا الصاعوبات 

التااي يواجلودلااا هااي دتيجااة التجااوات فااي معااارفلم ذملاااراتلم  باادالً ماال اااعوبات الااتعلم 

 المستمر  ذالدايمة.

ذالمعلم أا الةت  يعاادي مال   ما أا هااك أذقات يتضح فيلا بسرعة  هير  لكيً مل الوالد

اعوبات  هير  سوا  في اللغة أذ متةلهات التعلم )أذ  ليلما( في التص  الدراساي  ذفاي ها ه 

ال،االت  البد مل تقديم الملور  الملاية ذاإلرشاد الخاص بالوالاديل لمسااعد  لذ  ااعوبات 

ااايات لكاا  ماال الااتعلم  إمااا ماال أرصااايي دةاا  أذ أرصااايي دتسااي  لتقااديم مجموعااة ماال التو

الوالديل ذالمعلام ليتهعاوه إلا  ااا هاااك دليا  علاى ذجاود عواما  رةار علاى الماد  الةويا   

 ذالعم  على تقلي  اعوبات التعلم ذالعم  على عيجلا بلك  أسرع.

( أا مال أ ثار الخادمات االجتماعياة 2019ذقد تواالت دتاايو دراساة )الصاياد  ذاألسامر ع 

لم  ادت جمع المعلومات عالل مل  افة الاواحي للتعارف علاى التي تقدل ل ذات اعوبات التع

أسهاب الملكلة  ذأا أق  الخدمات المساادد   ادات مسااعد  أذلياا  األماور فاي ال،صاول علاى 

الخدمات  ذأا أ ثر معوقات تقديم الخدمات االجتماعية ل ذات ااعوبات الاتعلم  ادات ضاعف 

ي المؤسساات التعليمياة ضاعف فاي الخادمات التعاذا ذالتواا  مع أذليا  األمور  حياث تعااد

اإلرشادية للوالديل ذتدريهلم  ذللب يرجع إلي قلة عدد المرشديل  ذأا المتابعة تستلزل الوقات 

 ذالجلد الكهير ال   ال تستةيع عليه المؤسسة دذا تدر  مل الدذلة.

 التكنولوييا المساندة:  

 ( إلى قسميل  ذهماع2014قسمتلا دراسة )الجلايع 

الخاادمات التعليميااة المسااادد  اإللكترذديااةع مالااا ال،اسااب اآللااي  ذالهاارامو اإللكترذديااة  .1

المختلتااة  ذالتيااديو ذالتليتزيااوا التعليمااي  ذالكاساات  ذالااداتا شااو  ذميرهااا ماال األجلااز  

 اإللكترذدية ذالكلربايية.
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ور الخااادمات التعليمياااة المساااادد  الغيااار اإللكترذدياااةع هاااي عهاااار  عااال الساااهور   ذالصااا .2

ذالمجساامات ذاللوحااات  ذالوساااي  التعليميااة المسااادد  عاال طرياا  اإلرشاااد االجتماااعي 

 ذالاتسي.

(  بعا  الصاعوبات التاي تواجاه اساتخدال ذسااي  التقاياة 2014لقد أذردت دراسة )الجلاايع 

ذالتكاولوجيا المسادد  ذهيع مواجلة الةلهة لذ  اعوبات الاتعلم المعوقاات التاي ت،اول دذا 

خدمات المسادد  في الموقف التعليمي بصور  سليمة  ذللب إما بال،اد أذ التقليا  مال استخدال ال

 األهداف أذ الوظايف التي ت،قلا تلب الوساي  التعليمية المسادد   ذمالاع

االفتقار إلى أساليب الدعم التاي بأدتسلم  ذاالفتقار إلى المساعد  التقاية ذالتادريب السااب   .1

التربااو   ذالعااب  الثقياا  علااى المعلماايل  ذ اا لب الاارأ   علااى اسااتخدال ذساااي  الاادعم

 الجزيي ال   ياظر إلى أدذات الدعم التعليمي  أدذات فق . 

 الرذتيل السلهي في عملية تهادل الدعم التعليمي بيل المؤسسات التعليمية. .2

ة هاي الةريقة التقليدية للتعليم فاي يقها  المعلام ال،اوار ذالاقاد ذاألسااليب التعليمياة الداعما .3

 ذساي  للكماليات ذير  أا التقايات تقل  مل أهمية المعلم.

 عدل تخصير ساعات  افية للدعم التكاولوجي إا ذجدت في المدرسة. .4

القدرات المالية المتواضعة للمؤسساات التعليمياة بلاك  عاال  ذذجاود رذتايل يعقاد عملياة  .5

 ال،صول على المساعدات التعليمية الداعمة.

 اد برامج تعديل السلوك وتنفيذها:اللغة والكالم، وئعد

تتةلااب األدذار ذالمسااؤذليات ال،اليااة ألرصااايي الاةاا  ذاللغااة فااي المدرسااة ماال راايل      

الخدمات المسادد  فاي بارامو لغاة الكايل المدرساي  فاي تقاديم رادمات ذبارامو جياد  للةايب 

السالوك  فايمكل ال يل لديلم اعوبات تعلم ذيعاادوا مال اضاةرابات فاي التوااا  ذاللغاة أذ 

مل ريل قادوا الخدمات المسادد  إعداد الهارامو لادعم ذتعزياز التوااا  التعليماي لاد  لذ  

 اعوبات التعلم  ذمل ملال ارصايي الاة  ذاللغة ما يليع

 .التدر  ير ز على قدرات الةالب ذلي  اإلعاقة 

 .التر يز على الةالب ي،رك عملية ااع القرار الجماعي 

   ذتوفير المعلومات المااسهة ل سر  ليتمكاوا مل التدر . التقييم اللام 

   هاادف أرصااايي الاةاا  ذاللغااة فااي المدرسااة هااو معالجااة أذ تختيااف ملااا   التواااا

 الةيبي دار  الهيئة التعليمية. 

 .ذضع رة  للتدر  تتت  مع اعوبات التعلم 

  التوااا  لاديلم يساعد أرصاييو الاة  ذاللغة في المدرسة الةيب علاى تعظايم ملاارات

 (.ASHA, 2002لدعم التعلم )
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(  أا مل أهم الصعوبات التي تواجه بارامو تعادي  Rosenbaum, 2016ذقد أثهتت دراسة )

اللغاااة ذالاةااا  ذالسااالو يات للةااايب فاااي المراحااا  التعليمياااة األذلاااي هاااي ضاااعف تااادريب 

 األرصايييل المسؤذليل عل عملية ذضع الهرامو السلو ية ذالعيجية.

 :  Social Servicesــدمــــات االيتمــــاعيــــة الخــ

تختلف الخدمة االجتماعية في تقديم الخدمات المسادد   مال رايل اللادف التةاور  حياث      

يهاا ل األرصااايي االجتماااعي  افااة الجلااود الممكاااة ماال أجاا  تاميااة قاادرات لذ  االحتياجااات 

الخااة ذاالساتتاد  مالاا ذللاب بلادف دمجلام فاي أماا الم الصا،ي،ة فاي المجتماع ذاساتغيل 

عملية التامية  أفراد فاعليل مسؤذليل  ذمل هاا تظلر أهمية فرق الخدماة  طاقاتلم الكاماة في

االجتماعية المتخصصة ذالتي تمار  أدذارا متعدد  في مجال العااية ب ذ  اعوبات الاتعلم  

 (عMunford, Bennie, 2015مل ريل اإلجرا ات التالية)

 ة مما ياماي مال قادراتلم إتاحة الترص ل ذ  اعوبات التعلم للملار ة المجتمعية التاعل

 ذيزيد مل إيمادلم بقيمتلم في المجتمع.

  اسااتغيل األذقااات فااي أدلااةة متيااد  تااؤثر إيجابياااً علااى لذ  اااعوبات الااتعلم بمااا يعااود

 بالتايد  على المجتمع.

  استثمار رهرات ذقدرات لذ  ااعوبات الاتعلم عال طريا  تاوظيتلم فاي أماا ل مااساهة

 للم.

 حتياجاااات الخاااااة ذااااعوبات الاااتعلم مااال رااايل ت،تياااز  يااااد  الاااوعي لاااد  لذ  اال

 ملار تلم المجتمعية التاعلة ذ  لب مدهم بالمعلومات ذالملارات التي ي،تاجوا إليلا.

 .ت،تيز لذ  اعوبات التعلم على ملار ة المعلومات ذتكويل اداقات ذجماعات 

 فع ملاراتلم.العم  على تامية  افة القدرات الكاماة لد  لذ  اعوبات التعلم بلدف ر 

  اسااتقهال أساار لذ  اااعوبات الااتعلم ذإعااادتلم دتساايا فااي تقهاا  المؤسسااة ذالتقلياا  ماال

االضةرابات الدارلية ذت،تيزهم على التعهير عما فاي راواطرهم مال أفكاار سالهية د،او 

 اإلعاقة.

   عم  اله،اث االجتمااعي لا ذ  ااعوبات الاتعلم ذالعااياة بالتااريخ االجتمااعي مال أجا

ت الي مااة للعااي  ذتمديااد فرياا  العماا  الملاااي بتلااب الظاارذف الهيئيااة تعياايل الخةااوا

 ذاالجتماعية مل أج  تقييم ذضعه ذعم  رةة لكي يتم التعام  معه جيدا.

  (  قلاااة الملاااار ة األبوياااة فاااي بااارامو إعاااداد 2019أظلااارت دتاااايو دراساااة )الزعهااايع

وعي الثقاافي ذالترباو  الخدمات المسادد  ذالملار ة االجتماعية  ذيرجع ه ا إلى قلة الا

لديلم بأهمية التواا  مع المدرسة ذالخدمات االجتماعية  في تزال الثقافاة ذاالتجاهاات 

السايد  لد  أذليا  أمور الةيب لذ  اعوبات التعلم سلهية د،و مرف مصاادر الاتعلم  

 ذهو مل أ هر المعوقات التي تقل  مل فعالية تلب الخدمات.
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 :  Recreation Servicesوالثقــافيـة الخدمـات الـترفيهيــة 

إا الالاااط المدرسااي يأراا  المكادااة الكهياار  ماال المااالو الدراسااي  فلااو يعااد ماال المكودااات      

الرييسااية للمااالو  ذماال المعاارذف أا جميااع مكودااات المااالو تعماا  داراا  سااياق م،اادد معًااا  

ا يااتو عااه اللاعور بأهمياة ذيؤد  للب إلى تتعي  الاظال التعليمي دار  المااهو الدراسية  مما

الالاااط المدرسااي؛ ألدااه إحااد  مكودااات الماظومااة التعليميااة  ذمالااا األدلااةة الصااتية  ذالتااي 

تُمار  دار  التصا  الدراساي  ذالتاي ياظار إليلاا  ودلاا ذسااي  ترفيلياة  ذلكالاا ملماة جاداً 

ياتية بأدلااع د بالاسهة للةيب العادييل ذالةيب لذ  اعوبات التعلم ؛ ذتعرف األدلةة ال

مجموعة مل األدلةة ذالممارساات العملياة التاي يمارسالا الةتا  راار  مرفاة الالااط ت،ات 

إشاراف المعلام  ذالتاي تلادف إلاى اسااتخرا  العدياد مال القايم ذالسالو يات مالاا  ذالساالو يات 

 (. فلي تقول بعد  ملال ذهيع313  ص 2019الص،ية ذالوقايية لرياض األطتال د )دصار  

ز الةالااب داراا  المدرسااة ذ ياااد  الملااار ة فااي العمليااات التعليميااة ذتتعياا  العيقااة ت،تياا .1

التتاعلية بيل المدرساة ذالمجتماع  معتهار  أا المدرساة م،ارك أساساي للتقادل االجتمااعي 

 ذعام  تامية بلرية متكام .

م إعداد الةالب لتمثي  ذفلم إدتاجات التكار اإلدساادي فاي مختلاف مظااهره ذمساتوياته لتلا .2

 الت،والت ذتةور ال،ضارات اإلدسادية.

المساهمة في تةوير شخصية مستقلة ذمتوا دة ذمتتوحة للةالب بااً  على معرفته باتساه  .3

 (.Waite, 2011, P. 67ذلغته ذتاريخ ذطاه ذتةورات مجتمعه )

أما عل الصعوبات التي تواجه الالاط الياتي  فعلى الرمم مل دذر الالاط ذقيمته التعليمية 

ذتأثيره التعال على سلوك الةيب  إال أا هااك الكثير مل الصعوبات أذ العقهاات التاي ت،اول 

دذا ذاااول الالاااط إلااى األهااداف التعليميااة التااي يتتاارض أا ي،ققلااا ذيمكااااا أا دعاازذ هاا ه 

 الصعوبات إلى عد  عوام  أهملاع

الماااهو الدراساية المؤثر الثقافي ذالعلمي ل سر بعادل إشاراك أطتااللم فاي أدلاةة راار   .1

ذتهلاااور اهتمااااملم علاااى األدا  األ ااااديمي فقااا   ذبالتاااالي ال يلاااجعوا أطتااااللم علاااى 

 الملار ة.

الهلارية(  -المادياة  -العام  االقتصااد ع عادل ذجاود أذ دقار القادرات الي ماة )المالياة  .2

لممارسااة الالاااط بلااك  فعااال ذال توجااد ميزاديااة مخصصااة ل دلااةة المدرسااية ذالمااؤثر 

ربو   الا   ال يسال  ملماة المعلمايل الملارفيل علاى الالااط ذقياادتلم  ذال يسااعدهم الت

في اإلعداد لجلسة الالاط ذرلية المعلميل للالاط هي رلية تقلا  مال قيمتاه  حياث تعتهار 

 عهئًا إضافيًا.

بعاا  مااديرذ الماادار  ال يأراا ذا الالاااط الياااتي علااى م،ماا  الجااد ذعاادل المتابعااة  .3

 ذالتوجيه.
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الالااااط اليااااتي ليسااات ذاضااا،ة للمعلمااايل ذالةااايب  ذعااادل ذجاااود دذرات أهاااداف  .4

متخصصااة ل دلااةة الياااتية  ذال رةااة دلاااط أذ دلياا  ذاضااح يساااعد المعلماايل فااي 

 التخةي  ذالتاتي .

عدل ذجود دظال ي،تم على جمياع الةايب الملاار ة فاي األدلاةة  ذعادل قادر  المعلمايل  .5

 المدرسية ذتوجيللا  ذضي  الوقت لتتعي  الالاط.)أثاا  الدراسة( على تاظيم األدلةة 

عدل ذجود معايير الرتياار المعلمايل لذ  الكتاا    ذظلاور بعا  الملاكيت اللخصاية  .6

 ذتأثيرها على العم  في بع  األحياا.

ال تتةاب  الماد  مع عق  الةالب ذميوله  ذسو  سلوك الةايب يتارض عهئًاا  هياًرا علاى  .7

 – Waite, 2011, P. 67ذعلاى المعلمايل بلاك  رااص  ) الاظال التعليمي بلاك  عاال 

68(  )Ferdous, Karim. 2019, P. 3.) 

 الخاتمة:

ذأريراً يمكااا القول بأده على الرمم مل التقدل الكهير فاي االهتماال با ذ  ااعوبات الاتعلم      

قايماة أال ذلذ  اإلعاقات األرر   في المملكة العربية السعودية إال أا هااك ملكلة ما  الات 

ذهي األسلوب ال   يستعم  في التدري   ذال   ذاته الهع  على أداه أسالوب تقلياد  إلاى 

حد  هير  ذالهع  اآلرر رأ  أا الهرامو التي اممت لل ه التئة مال الةايب ذهاي الهارامو 

 التردية اعتهرت م،دذد  االستخدال   ما أا التلستة العامة في التعليم ظ  للا األثار فاي الاظاال

الرسمي  باإلضافة إلى قلة ذم،دذدية الخدمات  أما بالاسهة لعدد المعلميل فقد اهتمات المملكاة 

العربيااة السااعودية بدرجااة  هياار  علااى مسااتو  العااالم العربااي بعمليااة إعااداد ذتأهياا  المعلماايل 

العااامليل فااي مجااال التربيااة الخااااة بلااك  عااال ذال لاااا ب،اجااة أ هاار للعديااد ماال المعلماايل 

ل بلك  جيد على تعليم هؤال  الةيب سوا  فاي أقساال التربياة الخاااة بلاك  عاال أذ المدربي

فاي مجاال ااعوبات الاتعلم بلاك  رااص  ذدقاادل للام الخادمات الممياز  ذالتاي تلاتم بلام جياادا 

ذتقدل للم  افة الوساي  التربوية ذالتعليمية  ا  ساب قدراتاه ذاحتياجاتاه  ذال دغتا  أيضااً عال 

ور السااريع فااي باارامو التعلايم االلكترذديااة ذالتكالوجيااا فااي ذساااي  التعلاايم أهمياة مساااير  التةاا

 بلك  عال. 

 توصيات الدراسة:

ضاارذر  العماا  علااى إاااي  ذتخةااي العقوبااات ذالصااعوبات التااي تواجااه الخااادمات  .1

المسادد  الخااة باإلعاقات الهسيةة ذاللديد  ذلذ  اعوبات التعلم في المملكاة العربياة 

م  على إايحلا  أحد أهداف رلية المملكة العربية السعودية في التامية السعودية  ذالع

 .2030ذرلية 

تتعيااا  القااارارات ذالقاااواديل المعمولاااة للخااادمات المساااادد  ذعمااا  ارتهاااارات إجهارياااة   .2

باإلضااافة إلااى تقااايل القااواديل الخااااة بملااار ة اآلبااا  فااي عمليااة الخاادمات المسااادد  

 ات التعلم.ذالتةوير التعليمي ل ذ  اعوب
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 ضرذر  عم  دراسات أ اديمية ماترد  للخدمات المسادد    يً على حدا. .3

العم  على  ياد  اهتمال المجتمع المددي في المملكة العربية السعودية ليهتمال بالخادمات  .4

المسااادد  ماال راايل تاادريب بعاا  المتةااوعيل  ذالعااامليل فااي اإلداريااات ذالااو ارات 

 التعليمية المختلتة.

 

 ايع العربية:المر

(  الخادمات المساادد  ذالعما  التعااذدي  2017الههيذ   إيلاب عهد العزيز عهد الهااقي ) .1

  الجمعية العربياة للتكاولوجياا التربياة  34مجلة تكاولوجيا التربية  دراسات ذب،و   ع 

 مصر.

(  الخدمات المقدمة للةلهاة لذ  ااعوبات الاتعلم فاي 2015ال،سادي  سامر عهدال،ميد ) .2

  2   164لمرحلة المتوسةة في المادار  ال،كومياة بم،افظاة جاد   مجلاة التربياة   عا

  لية التربية  مصر. -جامعة األ هر 

( تعلايم التتكيار للةلهاة لذ  ااعوبات الاتعلمع أثار برداامو 2018رةاب  دااار جماال ) .3

 الكورت  دار اليا ذر  العلمية للالر ذالتو يع  األردا.

(  ذاقع ذمعوقات استخدال معلماي ذمعلماات 2019حمد بل داار )الخليف  عهد هللا بل أ .4

تيمي  لذ  اعوبات التعلم ل جلز  ال  ية في مرفة المصادر بم،افظة اإلحسا   مجلاة 

   السعودية.29  ع 4التربية الخاص ذالتأهي   مو 

(  تلمي ات ااعوبات الاتعلم بمادار  مديااة برياد  ذعيقتلاا 2018دذسة  مدياة حسيل ) .5

  المر از 29  ع2ع  المتغيراتع دراسة حالاة  مجلاة العلاول التربوياة ذالاتساية   ماوبه

 القومي لله،و  مز .

(  اعوبات التعلم لد  الةت  المتمدر  ذأثرها علاى ااعوبات 2019 هير  عمرادي ) .6

  20السلوك االجتماعي ذاالدتعالي  مجلة االجتلااد للدراساات القادودياة ذاالقتصاادية   ع

معلد ال،قوق ذالعلاول  -جامعي أميل العقال ال،ا  موسى أق أرموك لتاماغست المر ز ال

 السياسية.

(  القاادرات ال،ر يااة ذعيقتلااا الملااكيت 2019الزيديااة  رايااد  بااات أحمااد باال سااعيد ) .7

الساالو ية ذاالدتعاليااة لااد  طلهااة اااعوبات الااتعلم ذأقاارادلم  رسااالة ماجسااتير  جامعااة 

 السلةاا قابو   عماا.

(  درجة امتيك الكتايات التكاولوجية المساادد  لاد  2019السعيدات  إللال يوسف سالم ) .8

معلمي اعوبات التعلم ذالموهوبيل في مدار  العاامة عماا  رسالة ماجستير  جمعاة 

 اللرق األذس .

(  اااعوبات الااتعلمع األساا  الاظريااةع التلااخير ذالعااي   دار 2016طاااهر  إيماااا ) .9

 للالر ذالتو يع  األردا.اليا ذر  العلمية 
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(  فعالية بردامو إرشاد  معرفي سلو ي 2018عهدالاهي  دجته ر ق عهدالجلي  م،مد ) .10

لتامية الوعي الغ ايي ألملات األطتال لذ  اعوبات التعلم مضةربي االدتهاه ذمترطي 

  المر ز القومي 4  ع2ال،ر ة بماةقة دجراا  مجلة العلول التربوية ذالاتسية   مو

 و  مز .لله،

(  اااعوبات الااتعلم للمهتكااريل 2016متاولي  فكاار  لةيااف  الق،ةااادي  شااتو  مهااارك ) .11

 ذالموهوبيل  دار الكتب العلمية  بيرذت.

(  برداامو قاايم علاى األدلاةة اليااتية إل سااب 2019دصار  حاااا م،ماد عهادال،ليم ) .12

امعاة  تار   ج1  ع19السلوك الص،ي الوقايي لةتا  الرذضاة  مجلاة  لياة التربياة   ماو

  لية التربية  مصر. -الليخ 
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