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�ب� ت����، رب
�� ت���ب�� ا�����ة وا�رت	��ك               ��� �إذا روادت� '��ك &  أن #"�� ی���  م
�م�ت ا�
��ح� 1� ه34 ا�0�12، وب/	. ا��-د ا��	�� م� ا�,�	�رات ��
ب/	. ا��&�ة ا��ه�	� &  ا�

�ب�       وا8دوات ا��7 ��� �:�;�� ا�
��ح�، وم= ذ�� � ت��ف م;�در ت
��� م� ت:��9 #"�� م
  . ا����� ا��  ی���  م�<�

                @Aم��ت وا��������
�ر م�� ا��	��� Bی��# ��Cی�, D��
إذن ��� &  ح��G إ�F م� ی;E ت�/
�م�ت��
� أن ی��- ا�#
��Nن &  �"M آK م� یJ-ر اI. ا�	�H�� إ�F ا��C	�B ا�"��  �<34 ا��
 وم� ی

                Dأن ا��-م�غ �-ی� ��ب�ت ا�����، م�� آ�A���� D��1 Q"7@ ا�	���ث ا��-ی��H م����<� ا����مK م= ذوي 
0-رة ره�	� F�1 ا��V��، وأن ا8#"�ل ی��Tوب�ن ب;�رة آ	��ة ��1-م� ت�J-م �<�� ا�
�/��-ة و��1-م�            

�ن ا��T7�= ا�
��س�.   Jی�� .            Xة آ����	

�ن وم�� ه��� ی�Yت  ا��Yآ��- F��1 أه
��� ا���-,K وا�
�/��-ة ا�
�ب�ت ا����� ود&= ا8#"�ل &  م/�ر ا������� F�1 .�V���  /�Aر .  

  
$�  :و#�%	ول 56 ا��ح�ة ا�&	��$ ا��%	�� ا��	�

�د ب;��ب� ا�����؟ : أو�;J
 م� ا�

�ب�ت ا����� : ث��ً���� . دور ا_ب�ء &  اآ��7ف وم/�1-ة ا8#"�ل ذوي 

�Hًب�ت ا����� :  ث�����  . أ�1اض وأ�
�ط 
 . ا�
c�7ت وا�;��ب�ت ا8,�ى ا�
�ت	�C ب;��ب�ت ا����� : ,�مً/�

�ب�ت ا����� : س�دًس����ه�ب�ن ذوي 
 . ا8#"�ل ا�

  . ا��J�� وا��7:�9:  س�بً��
  . م;���Cت &��� ت�ضE آ�d ی�
K ا�-م�غ: ا����مK، ا��/�/K، وا���Tی- : ث�مً��

  .  م;�در ا�
/�1-ة ا�
��ح� : ت�سً��
  

	8�  :  �<34 ا������ ی�  ت��ول ت";��و6
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



أوال ما املقصود بصعوبة التعلم؟
ً

  
  
�ًدا، إ�D �0درة F�1 ا�����، &gJ إ��D � ی�ی�-        إ9#">Tوب4ل م ->�Gرة، إذا ا-Jا� ���
3h "، " ی

� رآiت ا��	�ه<�، س�����    � gJ&"  ،"        وب�-أ ،D��م��  �& �Jاس�� ،=�T7ت وا����
ب�- أن 0-مD� Q ا�����
  ". ق، إ�gJ& D ی"�J- إ�F ا�-ا&= ������ی�
�B &  ا��ر

:         ���& Dه����	ا�� iد، � ی�آ�������>�Gوا� K���
 ی�����ول ا�K���"C ا�
���;�ب ب���;��ب� ا�������� ا��
            D1-ت�/�
�  ���	Cا� K,-�
م�ض��1ت ا�����، و� ی�G- �-یD دا&��� دا,��� ������، وب������  &�lن ا�

�ر ا���	��3 �-   ;0 m��ی�D، وت����- دا&���� ت���� دا,����      د&�D وحDH وتT7��F�1 D ا��G<�د، c1ج 
Dی-� .  

�ب�ت ا�����) 1(إ#�ر '�رح ر�0 �;� dأول ت��ی  


	ت ا��������� أول ����

��" !���  آ��ك أول �� أدرك و��د ������ �
 ��� ذوي ا��&%$ت ا#دراآ�
�(	!� �&��آ� 


�"م ا�/"رة ��- ا����� , ��+ى  �
وا��2��� ��ح�
.  إ�- ا678	ض ا�4آ	ء أو ا���ا�  ا��2���

� �إ�	�F، ا�DEاب، أو �A@� �8	?= <= واح"ة أو أآ;� �
�	ت ا�%$م، ا���2، ا�/�اءة، ا���G=، ا�%�	
�، أو ���

�6= وHإ�- @�  �7= و I��� ب	اب  /ا�حس�DEأو ا
ا�68	�= أو �M�آ=، و, ��+ى إ�- ا��L�7 ا��/�=، 

 ������ أو ���>	/N  ا��ن ا�حس=، أو إ�- �	ا�ح��(Kirk, 
1962).

  
  

$
 ا�����، أو اض�Cاب ا������، م���0c1 � ���7 �<�� ب
��م�K ا��4آ�ء، إذ أن م��م�K         و���
�سg ورب
�� ی��G- م�� ب���<        �
�ب�ت ا����� م��سg أو &�ق ا���� م�� ه�� ذوي م��م�K    ذآ�ء ذوي 

�د ا,���cف &��  ا���-م�غ ی��sث� F���1 ا��Cی���J ا����      ��G. و	ب� ا������� ت����@ ب��/�����ذآ���ء م�ت"��=، و
�م���ت  ��
�ب�ت ا������� م���    . ت��/�J	K، ت�����@، وت�K��J ب<��� ا�����وی�����  ا8#"���ل وا��ا'��-ی� ذوي 

�ن ا8'���ء ب�;           �
�ن، وی"<�
�م�ت ا��/�� ب�/	. أ�<�� ی��ون، ی�/��
�رة مc�7ت &  م����T ا�
  . م:��"�

�ب�ت ا�����، إ:�� أن م� ت�A��� D�1 d7@ ا�	��ث ا��-ی�H یH�� ا8مK &  إم����� c1ج 
�رات Cت Qح-ث -J& ،��Vا�� F�1 �7ي	ا�-م�غ ا�  & �	�T1 د 0-رة�Gو �إذ تd�7 ه34 ا�	��ث 1

&�ت �1
���� &��  ا_و���� ا8,����ة م����Q ا���
���ء م��� &<��� آ���d ی�
��K ا��K��J ا�	���7ي، وم��� ا�آ����7  
     ������V��� D�������7ي و�0ب�����	ل م����� ی������ف ب�آ������7ف م�و������ ا�����-م�غ ا������T
ا��A�����/�� &����  ه����4ا ا�

neuroplasticity        �& �����	# د �0-رة��Gو Fإ�� ��	و�� ا��;�
 أو ا�
�و�� ا��;	��، وت7�� ا�
. ا�-م�غ F�1 ا��V�� و1
K ارت	�#�ت G-ی-ة وت����- ,cی�� دم�t��� G-ی�-ة اس���Tب� ��:	��ة وا������           

�م�ت ا�
�Tل �س��-اث �Gc1ت G-دة �;��ب�ت ا����� ب��"�i ا�
�و�� ا��;	�� وت
<- ه��
34 ا�



��-م�غ م� ,cل ا�:	�ات ا�	�N��� ا��Hی�� وم�� ,�cل ا������ ا�F��1 �A��J ا��س��gA ا���/�� ا�
���-دة                   
  . ب�2ض�&� إ�F ا�س����� ب	�u ا8دوی� ا�
��C7 ��-م�غ

  
	*�   غ إ�� *�	��ة ذوي ���
	ت ا�����؟وا��?ال آ�< �8+  أن ��;5 �06 ا�

�ل أن ا�:Y�C &�  ا���ب���C ا��/���� &�  ا��-م�غ ی���ق          �Jا� ��
إذا '	<�� ا�-م�غ ب��<�تd، ی
�م��ت و&<�� مiVاه��           ��
�ط ا�ت;�ل ا�C	��  ویK�T م� ا�;�. Gً-ا م����T ا�C, .   Kو���  ت��

�م ب�1lدة      Jت �>�l& ���7
1� ,-م�ت ا�<�تd ه34 ا� ���N/
 ت���ی� ا�رت	�#��ت ا��/����    ا�/��Cت ا�
�K�w  & ،d0 ا���vوف ا���دی�� �������، ���-م�غ ا��J-رة             
�cح<� أو تV���ه�، و'	�ً<� ب<4ا ا�lإم� ب
1
����ت ت���� م<��رات                 K>/ی�-ة ت�-G ��	;�1 #��ت�	ارت �1� #�یB ت��ی D/"� ��vإ�1دة ت� F�1

  .  ا��Jاءة وا����ب� وإ�Gاء ا��
���ت ا��/�ب��
  

�ر ا�
� وراء م��&  �;��ب�ت ا�����) 2(إ#�ر '�رح ر�0 v�
  ا�

 ��>��� 	��]  ا��	 وراء ���<�� [ا�(]��� ا��
و!��
	ت ا�����

�   ��أن اa`6	ل ذوي !��
	ت ا�����      ) 2004(��ى ��ر��س
�ط         D7ت ا��	��� ا��Mا��H�� أو ���D� -�� درون	F ��c
�	ت ا��(6�4 ,آ�	ل         �����Mم ا����� و, ا	G� I�  �	����

 =Mل إ�- ����     .  ا���  ا��"ر	6`aء ا,dج �;  ه	و�ح�
%6��ه� أN(	ء ا�����       � �H��� ط�D7ا����� وا�� => ��.  ا��%6

�(/g اa`6	ل ذوي !��
	ت ا����� ا�/"رة ��- ا,8"�	ج         �
<= �G	م ا�����، آ�	 ��اه� <= ح	�� �� ا�h$دة          

.  وا�$�h	,ة     
�       ��.  �&��ون 
	���+ و�"ك ا��"ارة أو �"م ا�6	���� ا�&7�
�         ����+ون  (أآ;� ��ً$ ��(h- �	 ���ف 
���G ا�hiط ا�7	ر�

     ،��
/"را��G ا�&7� 	G� �F$� ,  ا��إ�- � 	ح دا?ً�	ا�(�

  �����8ه إ�- ا��"<� إ�- ��G�د ا�����        .(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

ثانيا 
ً

  :دور اآلباء يف اكتشاف ومساعدة األطفال ذوي صعوبات التعلم -
 

  : وا��ي ا���	ل ذوي ���
	ت أو اض�Bا
	ت ا�����
�د J1	�ت ت��ل دون ت��� أ#"�  :G��<� أمً�ا مH�ً�ا ��X�B وا��-ر  '� أن م��&� ا_ب�ء ب

�ب� ت����� أو � ی����� ، ت��4آ� أن   , ا��"�����  وا�س�����ء ا���7-ی-���� �وس���اء أآ���ن ی�����  #"���� م��
DG�T� ص�& F�1 �Vرة ب���  . ا��Cی�J ا��  ت�;�ف ب<� ت3�T وم� ت"��D م� أD�G یsث� ب;

C� �>v"�� آiTء  أن آK إ�/�ن ی�اJ1 DG	�ت، وا8آ�H أه
�� م� ذ�� ی�
�� أن ت    وا���
آ
�� أن ا�ت�Tه��ت ا2ی�Tب��� ���� #"���      . م� ح	� وم�/��-ت� ��D، آ��d ی���م�K م�= ه�34 ا��J	��ت          

�JHوا� Kا8م D/"�  & س�Vت �' c���7، إ� أ�<� وب
  . ب
"�ده� � ت�K ا�
    ��د ا��H�� م�Gب�ت ت��� أن ت-رك و���
� ا8و�F ا��  یT. �1�� آ{ب �K"C ذو >
وا�


/�1-ة #"�� م�<�ا8'��ء ا��  � �>��& ���
  : ی
•  ��	Cر &  �;�ب<� ا��و� ت��ك ا���1iج ی/��C �1�� ب/	. �1
� بYن : ض= ا8م

                 u�	ا�� �>Xب�� ��ن ب��Cق م:��"�� �1�
�ب� ت����، &��K ا�	��7 ی������ Dی�-� ��"# .
         ،Dی�3 �4ات�-�Jا�ح�"��ظ ب� F�1 Dار3 وم/�1-ت�Tف ب�0�ودورك ه� م/��-ة #"�� وا�

  K����� أن ���
�ب� وآ���K م����ق c���1ج  آ���� .   �و� ت��-ع ������A@ ا�,�	���رات، وا�����وت�
             m��� Kوی�- #"��� ب��iا8س�س�� وه�  ت ���
ا�
-رس ، وا��
�K ا���ر0  ی�;�&� م<

��0c,8وا ،��
  . ا�
/��-ة ا��"�����، ا�����
�ب�              •���ام��� م<�رات ا�	�� ا�4ات  وا1
K م�� &�  وس��� �����ن ,	��ً�ا &�  م��Tل 

�ب�ت        : �<�� #"���   ا����� ا���  ی����  م     ����رات ا���
��� ا�T-ی�-ة &�  م��Tل �Cت��ب= ا��
ا�������، ت����ف F���1 ا�	���ام@ ا�����
���� ا�
:��"��� ا�
��ح���، ت
����� م��� ا�س����ات�T��ت  

��"# F�1  ب�Tإی K�7ث� بs�� �>رس��
 .  وا�"���ت ا��-,��� &  ا�
�Tل وح�ول م

• ��"# �
���D رب
� ت��ن أ�Q ا�
��-ث ا: آ� م
KH ه��N ا�-&�ع 1�� ��"# �1  
��س
م� ا��;�ل F�1 حDJ &  ا�:-م�ت ا���ب�ی� ا�:���، وح/� م<�رات ت�ا��� م�=          

 .   #"�� وم= ا�<��Nت ا��  تJ-م ا�:-م� �
KH ه34 ا���1�� م� ا8#"�ل

•    �&C"���� ت���ب= ���� إن  : ت��4آ� أن ت��Yث��ك F���1 #"���� ی"���ق ت��Yث�� أي أ'��:�ص h,���ی
    Dم�� Kا����م� Q�/م�    . أح Qوإذا ت��م��        ،-�Tب�"��ؤل، وب D�>Gا�= م����0ت ا������ ا���  ت

           Dتc�7م� F��1 .��V��� ->�T�ك #"�� وس-�J�س ،Dا�"��ه �وت�4آ� أی��Xً أن   . وب�M م
  iأن ت�آ�� ����ال، و�1�أ����C7 و,	���ات ا�������� ا�
-رس��  ����/Q م��H���� &��  آ��K ا8ح��


� وم"�- م� ب�ام@ و&���تHم � . F�1 ��0�# آK م� ه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ثالثا
ً

  ]:اضطرابات التعلم[ض وأمناط صعوبات التعلم أعرا: 
  
 ت���ا&� ���-ی� ا����1  ب���cم���ت ا���م��� ���;��ب�ت ا������� و�ض���Cاب�ت ا������� ���-ى        إذا

�ات ا�cزم��     �C:در ب�ت:�ذ ا��	ة 0-ر ا2م��ن وأن ت��	رة م�ا8#"�ل، ی
��� أن ت���مK م�<� ب;

/�1-ة #"��� .  

� ا��     آ8	
"/  ا�C	��  �-ى ا8#"�ل أم��ًا ب���m ا8ه
��� &�  ه�4ا       أن ا���	�3 إ�F م��ی�� ا��
 KH
ا�/��ق، إذ ی"X  إ�F م� ی��ف ب��آ��7ف ا�
	�� �c�,c&�ت وا�"�و�0ت ا��
�A�� ا��  رب
� ت
�ب�ت أو مc�7ت ت���، وب�����  ی���ن م�� ا8ی�/�       �� �إ'�رة م	��ة �ح�
��ت م����ة ا�K"C م

  . م�اG<�<� وت;���<�
	8
� ا��"/  �1ًض��       ���	� ور
 ا��Y,� ا��
�iG  &  Aء م�D مv<� أو h,� م� م�vه� ا��

� ا��"/  م�4     
� ��K م�vه� ا���vJن ی�م� ا�18اض ا�:��� ب;��ب� ا����� و�1��� آ{ب�ء أن ��
 K�, د ا���اف أو�Gح�ل ا��7 &  و ��	
1
� أ#"����، وأن �	�رد ب���-,K ا� �ا�/��ات ا8و�F م

وا_ب�ء ه� أآ�H ا8':�ص م��&� بY#"���<� م�Jر��� ب�Yي '�:9     . 3 ا�
�vه�&  أي مv<� م� ه4  
              Fإ��� Dح�����lدر ب���	أن ت ����د م�����7 م��� ���-ى #"����، �1���Gذا راودك أد���  '��� &��  وl��& ،���,h
�ء إ����D &�  ه��34          �Tا�� ���
� &�  ا�J����س وا��J���� و���K #	���. ا8#"��ل ه�� أول م��� ی�;�;:�
ا�

  .  ا�����
�DDوا��g��
�ب� ا������� رب
��� ی����ن أم��ً�ا م��ً	��� وم��/�<��� ��Q��0    أن ����7ط ت��:7�9 ����� 

Kی�# .             g�
�1� م�ا���� رح��� ا���7:�9 ���-ی�- � d0�وم= ذ�� �;����  �� أن � ت
K و� ت�
��"C� ب���C
�ب� ا����� ��  ت	�F�1 F م���م�ت ا��7:�9 أ&KX م-ا,K و��m ا�
/��-ة ا���  .  

  


ت ا���������
ت ا�������� أ��اض و���
ت ���::�� أ��اض و���
ت 

�آ� �
	 ���� ���ً	 ��� ��� ��	�� ا���
	ت، ��� **��آ� �
	 ���� ���ً	 ��� ��� ��	�� ا���
	ت، ��� #�" !� �
� � ا��
� � ا�� �! "�#
�
..ت-,+ة ا���
	ت و��� ��� ت'�'& ا%��ف !� ا���
�ت-,+ة ا���
	ت و��� ��� ت'�'& ا%��ف !� ا���

 ���2ف  ���2ف (Visual Processing)(Visual Processing)ا#�1اب !� ا�
�	�,� ا��/��� ا#�1اب !� ا�
�	�,� ا��/��� **
&
..وا���
	ت وا�,
&وا���
	ت وا�,

 Phonological (Phonological)ا#�1ب !� ا�
�	�,� ا�'
� � �2ص3ات ا���34� ا#�1ب !� ا�
�	�,� ا�'
� � �2ص3ات ا���34� **
Processing)Processing). . 

  
  : ا�
;-ر

ت���� م��/�T م�= �0-رات ا��-م�غ،      : ا������ ت	�ً� ����اس ا���7 / � ا�����). 2009( س�م�ر م��آ��-   -
�م������������ت ا����
�������������، ا�������������ابg ا����2و������������  ا���������������        ��
: م�������������ح F������������1 '�����������	�� ا�

.PresentationDr20%Bahrain/ICISE/File/UserFiles/bh.edu.ruw.www://http

ppt..08.0425Mukallid  

  
  
  



��ب�ت ا����� &  ا���ی�ت ا�
��-ة ا8م�ی��� ب�0�C تJ��� '��م��       وأ��;�  �#� ا�
�آi ا�
#��= F��1   و0	K أن ت�Jأ ا�i�Tء ا����� ، م�� &���X ا    . تCV  ث
���� م��Tت ت�Yث� ب;��ب�ت ا�����   

��
�م�ت ا������
�0= ا�
�7ر إ��F�1 D '	�� ا�

� م� ,cل زی�رة ا�A�Jه34 ا� .  


ت ا�����������
ت ا���������� أ��اض و���
ت ���: : �� أ��اض و���
ت 

ا%�
	ل ا���   ا%�
	ل ا���   /   /   ص�3ب� !� ت�7�ّ ا�
-	م     ص�3ب� !� ت�7�ّ ا�
-	م     * * 
 ��'�� <�1�..�@ ا�?31ات ا�
<'=��@ ا�?31ات ا�
<'=�    ت��1> ��'�� ت
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E8F#ا8  و �
� ا��J��� م� ,cل ب�-یA�0      ،ی���
���1 ا��
T
ول م�Tل ا�
<��رة، وا���H�  ا�

              ��Gب�ت ا������، وت�-ی�- م�-ى ح��� م�� ,�c<�� ت����� ا��cم��ت وا��18اض ا�:���� ب�;��
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iی- م� ا��J��� وا�
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 �Gول ر�.)2 ($�K	Lت ا����� ا�	
  أ#8	ط ���

�ب� ت��� ا��    �J�Dyslexiaاءة 

,�K ب/�g &  ا�-م�غ ی/	.  [
�ب� &  ا��Jاءة وا����ب���[  

�Vا��� �Tب� م������مc�7ت ف ا��Jاءة، ا����ب�،    
  . ا��<T ، وا���-ث

�ب� ت��� ا��ی�ض��ت �� 
Dyscalculia  

  ]ا��/�ب [

�ب�ت &  ا����مK م= �� 
ا��/�ب وإ�Gاء ا���
��ت 

  ا��/�ب��

 حK ا�
/�KA  مc�7ت &  أداء أو
ا��/�ب��، &<�  ا��Q0 وا�iم�، و&  

�دJاس�:-ام ا�� .  
�ب� ت��� ا����ب� �� 

Dysgraphia  

�ب�ت &  ا����ب��� مc�7ت واض�� &  ,g ا��-،   
  . ا2مcء، وت�v��  ا8&��ر

�ب�ت ا2دراك ا��/  �� 
) اض�Cاب ا����مK ا��/ (

Dyspraxia ( 
1
Sensory 

Integration Disorder)  

�ب� &  ا�
<�رات ا���آ�� ��
�J�0-ا� .  

 �مc�7ت &  ا��{زر ب�� ا���
  . وا��-، ا���ازن، وا�
<�رة ا��-وی�

                                                
   :اضطراب التكامل الحسي 1

  رسـالها إلـى  إ اسـتقبال االنـسان للمعلومـات مـن الحـواس المتنوعـة و      : "يعرف التكامـل الحـسي بأنـه   

   ". المالئمة الدماغ ومن ثم معالجتها واعطاء االستجابات
 رائد النظرية التي ترى بان بعض األطفال يعانون من اضطراب عـصبي          ويعد جان أيرس الطبيب النفسي األمريكي     

اضطراب "  بطريقة غير فعالة ، ويطلق على هذا الخلل اسم –يجعل الجهاز العصبي يستقبل المعلومات الواردة من خالل الحواس 



                                                                                                                                       

 االسترسال في التخيل هربا مـن  وقد يوجد هذا االضطراب لدى بعض األطفال المصابين بانغالق الذات أي" .. التكامل الحسي   
 وباإلضافة الى عمل الحواس الخمس -" .أو التفكير االجتراري "  االجترار العقلي - بلغة علم النفس–الواقع وهو ما نطلق عليه 

 األبصار والسمع والشم واللمس والتذوق ، فان الجهاز العصبي يحس أيضا بالضغط والحركة وقوة الجاذبية ،: المعروفة وهي 
ويطلق على هذه الحواس ، الحاسة اللمسية ، وحاسة الدهليز السمعي ، واالستقبال الحسي الذاتي وتعمل كل هذه الحواس في       

. منظومة ديناميكية مع أجهزة الجسم األخرى التي تساعد على إظهار االستجابة المناسبة لألحاسيس الواردة من بيئة الطفـل      
ومن المعروف أنه في حالة عدم نمو التكامل الحسي لدى الطفل بالطريقة " .. لتكامل الحسي ا" ونطلق على هذه العملية المعقدة 

  -:ومن إمارات الخلل أو االضطراب في التكامل الحسي ، تلك اإلمارات اآلتية . العادية ، تظهر مشاكل عديدة 
  .فرط الحساسية نحو اللمس والحركة والنظر والصوت 
  .ي رد الفعل الناقص للمثير الحس 
  .مستويات نشاط عالية أو منخفضة بشكل غير عادي  
  مشكالت في التناسق 

  .تأخر في الكالم واللغة والمهارات الحركية  
 .مشكالت سلوكية حادة كالتأخر الدراسي ، والتبول الليلي ، وأحالم الكوابيس  

  اضطراب التكامل الحسي أحد أشكال صعوبات التعلم) 3(إطار شارح رقم 
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� وا���آ� وا������ •��� �� !"�
$'� ا�� �&� أو ا%$�#
�� ا�(�وا���ت  ا�


ب �)(���    •�ا��'. ���-�, �))��� أو ا%ن(

•�'�
��-�0ت ان �
�'� أو اج�

�)��ى ن-
ط �
�3 ج1ا أو �"! 2 ج1ا  •

•      

ل ا��اض6 �(�ح�آ
ت ج)�'� ;'� ��:"� أو ا%ه

ا%ن1?
�'� وا��(�ر أو ن:@ ?3 ض�< ا�=ات       •

ا������ ?3 ا%ن�:
ل �� ح
�� ا�C اخ�ى     •

•  ��1م ا�:1رة ��C ت(�D1 ا�" 


رات ا���آ'�   •)�ا��Iخ� ?3 ا��0م وا���H وا�

•   3�ا��Iخ� ?3 ا����'. ا���

• J'م ذات ض��) �

� وا���آ� وا������ •��� �� !"�
$'� ا�� �&� أو ا%$�#
�� ا�(�وا���ت  ا�


ب �)(���    •�ا��'. ���-�, �))��� أو ا%ن(

•�'�
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�)��ى ن-
ط �
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•      
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ل �� ح
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•   3�ا��Iخ� ?3 ا����'. ا���

• J'م ذات ض��) �

3(� :ا�C�� .D%1 وج�د ا%ض�Lاب ?3 ا��0
�. ا�

قدرة الدماغ على دمج ومعالجة معلومات يتم تلقيها من أنظمة الحس المسئولة عن االبصار واألصوات والتذوق :التكامل الحسي  
والرائحة والحرارة واأللم وموقع والجسم وحركاته ثم يقوم الجسم من خالل موصالت بين المخ والمخيخ بتكوين صورة مركبة            

 واضطراب التكامل الحسي أي خلل في أي مرحلة من هذه  .عر الجسم بما يحيط به ويتفاعل معه بسلوك مناسب        من أجل أن يش   

 .المراحل
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Auditory Processing 
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 مc�7ت &  ا��Jاءة، ا�"<�،  
�Vوا�� .  

  . اض�Cاب ا�
����T ا�	;�ی�
Visual Processing 

Disorder  

�ب� &<� وت"/�� ��
�م�ت ا�	;�ی���
  . ا�

مc�7ت &  ا��Jاءة، ا��/�ب، 
ا�:�اgA، ا��م�ز، ا�;�ر، 

  . وا���ح�ت
      

  
ا�
�آ�iي واح�-ا م�� ا�ض��Cاب�ت ا���  ت�sث� آH���ًا         اض��Cاب ا�
�����T ا��/
���   وی��-  

ب ب��K�7 ,���ص &��  ا���J-رة F���1  ت��Yث�� ه��4ا ا�ض���Cا ح���� یF���1 .���>v ح����ة ا�K��"C ا�
��;�ب
�ات وت�-ی- م;-ره�   بK�7 س�ي ویv<�اآ��	ب ا��Q$ وا�+Pم�آ��4 &  ا�J-رة F�1 ت
��i ا8

F�1 ت��� ا��Jاءة وا����ب� و&  آH�� م� ا8ح��ن ی��ن وراء م�  أو ��1<� وا�,�cف ب��<� وا�J-رة

	ت ا�����ی��ف ��'
.  


��� ا8م��آ��Tوا�� وت��ف ا� =
�ب�ت &�    ��/��� D�ا F�1 اب�Cم ه4ا ا�ضcوا�� �V
 �Tم=( م��� Kا��-م�غ      )ا����م  �& ���
�م�ت ا��/��
وی�7�� ه�4ا ا����ی�d إ��F أن اض��Cاب      . ا�

���
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����T ا�/���� ���
ا�
�آiي 1	�رة �1� i�T1 &�  ا�
�����T ا��/
iT1 د�Gدون و =
ا8ذن ت��ن س��
� �1- ا��9:7 ا�
�;�ب   ب
��F أن . أو &J-ان �wه� &  ا�/

K����م ب�Jي م�= ه�34       وت��1� ا����م�K ا��/ iTا�-م�غ ا��  ت�  & ���
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��#B ا�/
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��<� 1;. ا�/�   .وی
  
  
  

                                                                                                                                       

  : المصدر

- Ahmed Ibrahim Al-Tayeh (2008). Using Sensory Integration Strategies to Support 

Reading and Writing Problems of ADHD and LD Children, A Available at:  

http://www.taraconference.org/2008/Teacher%20Presenter%20handouts/HanaZugbar.p

pt 
هذا ويمكن عالج اضطراب التكامل الحسي، في الوفاء باحتياجات الطفل أثناء مراحل نموه األولى ان أهم نقطة في                  

ل نحو األنشطة الجديدة والمفيدة في دنيا اللعب واأللعاب تتركز في اهتمام المعالج بتحفيز الطف" واضطراب التكامل الحسي "عالج 

ولما كان العالج الناجح باللعب ن يزيد من قدرة الطفل على دمج المعلومات الحسية . الن معظم األطفال يستمتعون كثيرا باللعب 
ي وتطور اللغة والتقليل من ظاهرة بطريقة فاعلة ، فان النتائج المستهدفة في هذا الشأن تبدو في مدى التقدم في التكامل الحرك

االستجابة الناقصة أو الزائدة للمثير الحسي ، ومن مزايا العالج الناجح ، وجود توافق انفعالي أفضل وثقة بالنفس أكثر وال شك 
ـ               اهر، وقـد  ان المتابعة الواعية لنمو الطفل حركيا ولغويا وانفعاليا وحسيا ، إنما يبنغي أن تتم عن طريق المعالج النفسي الم

  .يستغرق العالج بين سته أشهر الى عامين وذلك طبقا الحتياجات الطفل األساسية
  : المصدر -

السنة ، مجلة الطب النفسي اإلسالمي، )النفس المطمئنة(مشكلة انغالق الذات لدى األطفال، ).2000(عزت عبد العظيم الطويل * 

 .ة العالمية اإلسالمية للصحة النفسيةتصدرها الجمعي، 2000 يناير – 59العدد  -الخامسة عشرة 

 

 
  

 



 ت7�� إ��F ا2���ب� ب�ض��Cاب ا�
�����T ا��/
���     م� ا��cم�ت ا��  : وا�/sال ا�
�Cوح

  ا�
�آiي؟
�Y هXا ا:ض�Bاب *  أه� ا�8?ش�ات  ZLت �%� 	0�   :ا��5 ��� ا:#�[	\ إ�
•  & K"Cب� �-ى ا�����د Gو  �N�	م &  ا�cب� &<� ا����� KHع م�
ا2�;�ت أو ا�س�


��� أي ���1-  Ac
�ات ض��T�@ م�����C ح���F وإن آ����     ا���/
��� t���� ا�����د أ��Gو Q
�ات��ت م��d ا�<�اء أو t��3 م� ا8� KHم �X":م� �C��
    .ا�

�ب� &  ات	�ع و&<� •�� ��v"ت ا���
�ت��.( ا�����C, ة واح-ة أو�C, �  ).ت���
�ت م
�ب� &  &<� ا��cم، •��           D��ض���D�� D�G وت
و��t	�� م�� ی��C. ا�K�"C إ��1دة ا���cم ا�

D
>& �� م�
    .ح�F ی�
• K"Cب� �-ى ا�����د Gت  & و�  .ت�-ی- م;-ر وات3�T ا�;

•   �
�ب� &��  ا��
����i ا���/����   ��ات، أو مcح���v ا�����7بD وا�,���cف ب������ب���� ا8
�ات ا��cم����"� ا�T<��  ) ش /س( ب�� ا�;�ت����  &J- ی:�g ا�K"C. ا8 i��
أو ت

 �  ). ت/د( ا��  ت
��i ب�� ا�;�ت�

= وذ���� ����-م ا��	���ه<� وآ��Y�<� ی������ن م��� &��J-ان ا���/  یF���1 ���>v ب���u ا8#"���ل  •

Kب<� و1-م ا����م �C��
�ات ا���� E��� K�7م�<� ب.    
�ب�ت &  ا����� ��1-  •��          F��1 ب�ت�ا�����ق ا�K�"C &�  ا�
-رس��، وتv<�� ه�34 ا��;�

��Acء ا2م�C,8ة ا�Hآ K�'  رس أو-
�ب� &  &<� '�ح ا���وأ,�Cء &  ا��Jاءة و
�م�ت ا�7"<�� بK�7 �1م��
    .ا�

�ب� & •�����
02;��ة ا�
-ى    ا�4اآ�ة ا�/
.  

  
�ب�ت ا����� و&B م��Tت ا�
<�رات ا�-راس�� أو و&;� �Jً�m و!	�ً[	��، م� ت;�d أ�
�ط 

   ��&��
�ر &  ا�J-رات ا�;Jب�ت &�       . ا����� �: &lذا آ�ن #"�� &  ا�
-رس� رب
�� ت�T-3 ی����  م�
  . ا��Jاءة، ا����ب�، أو ا��/�ب

 ���ا�'��
	ت ا�&�آ�$ و���
	ت ا��  )  أ(

     Motor difficulties and learning disabilities   
��Lرات          ت��>
 ا�;��ب� ا���آ�� إ�F مc�7ت &  ا���آ� وا���{ذر ا���آ�  س��اء آ��ن ,�ً��� ب��

 ���J�0-ا� ����9، ا����ب���(ا���آ��Jى )ا����	ا�� ����رات ا���آ���>
وی���7ر إ���F ). ا����Tي، ا�i��"J(، أو ا�
ا����7ط وی���  ذ��� ا�
:���Gت     " م:���Gت "
F ا�;��ب� ا���آ��� &�  ب��u ا8ح���ن ت��Q م�/       

�م�ت ا��اردة م�� ا��-م�غ      ��
&���  ی��Tي، یi�"J، ی���. أو ی9�J ا2��/�ن، ی�T. أن           . ا�:��� ب��
�م�ت إ�F ا8#�اف ����
K ا8&���ل         ��
وم�� ا��cم��ت ا���  رب
��     . ی��ن ا�-م�غ �0دًرا KJ� F�1 ا�

�ب� &  ا��{ذر ا���آ   �� �c�7ت ا�J-رات ا�	-��� ا��  ت���C. ا���Yذر   م: ت"�- بYن #"�� ی���  م
9�
Jأزرار ا� ��	أو ت7 ��Jم/� ا� KH;�ي ـ ا���آ  م	ا� .  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
:  ، متاح على شبكة المعلومات العالمية، الرابط اإللكتروني التالياضطراب المعالجة السمعية المركزي  ). 2010 (ناظم فوزي  2

http://forum.stop55.com/157424.html 



  
  وی�ضE ا2#�ر ا����  م�vه� ا�;��ب�ت ا�:��� ب�2دراك ا���آ  وا��{زر ا���م
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ت ?3 اQدراك ا���آ3 وا��Oزر ا��
م   ���

ت ?3 ا����� �-�0ت ?3 ا�#
نR ا���آ3          •���
ل ��� �1ی(�  &Tا �)U3 آ. ��   ی?

.ا���آ
ت ا��0'�ة وا���آ
ت ا�V1':� و?3 �(
رات اQدراك ا�����آ3

ل ه3   و�� أه� ا��-�0ت ا���آ'� ا��0'�ة ا��3 ی��0 أن ت�حZ �1ى هY%ء        &Tا

 .��#�وا���3 وا�: ^   �-�0ت ا���ازن ا��
م، وتC�� �)U ش0. �-�0ت ?3 ا��-3 وا�

ك و�_ ا���ازن، أ�
 �-�0ت ا���آ
ت ا�C�� �)U�? �:'V1 ش��0. (�Q3 وا? Jض�

 . ا��$� وا��0
�� وا$�!1ام ا��:@ وت^ری� ا�`'
ب     
: اض�Lا�
ت ا���H وا��0م  

�-�0ت ا��0م    ی�
ن3 آ`'� �� ذوي ا�����
ت ا����'�'� �� واح1ة أو اآ`� ��            
 b'ی� ، ح��
ء ت�آ'�'� ونL3 أخ? ���Lء ا�%Yه c:1 ی:? ، �Hوا��   C�� �)ت
�
ت:��� إج

     ���
��� آ#� ��
�0�� واح1ة ��1م 1Vرت(� ��C اQج� ��e$T2   .ا��ف =�و1V ی:���ن �

ت ;'� ��L��� ، و1V % ی��0�ن �
ت �� ا�#��� ، أو إض
?� آ��
    ا��0ً:'Vد ���ت)�). ا�#

         ��
ء ج��� � '1ة ، ��V C�ا�H� 1�ی� $�'"� 3? ����.، و1V ی#1ون 

�� و ا%�� 
ف ح�ل              &Q1 ی0`�ون �� اV �)نh? ، ح'� أخ�ى
ا� �0ة ، �"1  �� ن

?3 ا��0م ا�- (3 ،     ا��1یb ، أو روای� ��V ، و1V ی�
ن�ن �� ا����`�، أو ا��<ء ا�-�1ی1  
 3�
����
�1م ا�:1رة ��C    أو ا�:��ر ?3 وJ اTش'
ء ، أو ا���رة ، أو ا�!����ات ، و�


دث
ت ، ح�ل ��ض��
ت ��I�?� ، وا$�!1ام اQش��
رات ����رة ���0رة ا%ش��اك ?3 �
�� ?�ً� �� ذ�j ، ?:1 ی�
ن3 ه��Y%ء '�ا����L �� �1م   �kش
رات ��C اQج
�� ا��

�ات    ( وض�ح ا��0م ،    T2 ا�� �?
�ات ���رة �-���ه� أو )  ح=ف أو إضTوت�0ار ا
 �?��� 

  
  : ا�8'�ر

� أ#DD�ر إ
�DDاه�� �DD6اج    -DD8&*)2009 .(ت	
��DD�   a��	DDوأس $DD�	Zت ا�	DD.	� ا�XDD� ����DDوى ا:ح�
 58��
�ر
��%P�]E.0	، *�	ح ��� ش[+$ ا���8�*	ت ا��	�8�$، *�< ��ض ت2.[  

 


	ت ا�&�	ب و���
	ت ا�����  )  ب(��� 

        Math difficulties and learning disabilities :  
�ة وب�ا#� ا�d�X ت�%�عJا� ��ب�ت ت��� ا��/�ب ب;�رة آ	��ة ب��ء F�1 م��م���-ى  

K"Cى . ا�-� �Vب�ت ت��� ا���و0- ت�Yث� 0-رة ا�F�1 K"C أداء ا��
���ت ا��/�ب�� ب;�رة آ	��ة ب;�
��vب�ت ا��4آ� وا�������ب� ا��/�/K وا����ب=، أو��  . ا�K"C أو ب��ض�Cاب ا�	;�ي أو 

	8
�ب�ت دا�� &  1
���ت ت4آ� وت�v��     ور�� ��ب� ت��� ا��/�ب م�� ی���  ا�K"C ذو 
و��0- ی�����  ا8#"���ل  ).  25= 5×5، أو 10= 5+5(د، وإ'���رات ا��
�����ت ا����/�ب�� مK��H  ا��18-ا

�ب�ت ت��� ا��/�ب أی�Xً م� م�7آK &  ا����مK م= م	�دئ ا��-     ��مKH ا���ب��= وا������.   (ذوي 
0�ن و0ً�� #�یcً &  أداء مKH ه34 ا�
<�م)و&<� ا��cم�ت ا�:��� ب��4�V�/ی �
  . ، أو رب
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ب   (��
� �

ه� ا�����
ت ا�!U�
•  �Vا�� R�0أن ی o"� R�L1 ت:? ، p^ور� �V'� ا���< �3 ا��? ����  R�0'? 4(  ث�ث�  (

.
o          .`� �(آ
���
م ذات ا%ت#
ه
ت ا�VرTا ^''� )  8 ـ 7(  ،  )  2 ـ 6(   ���� ?3 ت

 �Vا�� R�01 ی:�أ أو یV b'6(  ، ح  (    oأن .�  )2  (      �'�V��� ��("�
0� وه0=ا ���
 7و�
. و�
 ش
�o   8و  
o       R�0إذ ی ، �'�� p

ج إ�C ات#��
م ا��3 تVرTا ��
���� ?3 آ�   �V3( ا��  ( �ً`�

 )  .   ( ه0=ا  )  9(  و1V یR�0  )     ( ه0=ا  )  4(  و1V یR�0 ا���V  )     ( ه0=ا 
o             �V��
? ، � ��!�
م ا���ج�دة ?3 ا�!
ن
ت ا�VرTا �1V ی:�أp أو یo��0 )  25(  ی�0
     .وه0=ا  )  52( 
o                �'$
$Tا �'�
(�
ت ا�'����
� �

ه'� ا�! ����� ?3 إت:
ن ��2 ا�  ،c�#�
آ

  ��.وا��Lح ، وا���ب ، وا�:)�
��'� ا�#�c أو ا���ب ا��)�'<  � �� 
ً"0�
�R ه"
 1V ی0�ن ��L�
?   jذ� c� o"0و� ، �ً`�

 ��':�
� �:����
ه'� اTخ�ى ا� �
ء ت���s ���2 ا�L3 أخ? c:ی  �V��� �'ن
0�tح
د ـ ( ا�
���c )  �-�ات   #� ���Lم أح1 ا�
V 1:? ، ل
`��`ً� و�
 ش
�o ذ�j ، و��C $�'. ا�


م  01+ = 12+ 25VرTا c�
م �#V oت�'� أن o"� ر
0
ن  1+ 2+ 2+ 5 و�"1 ا%$� )? 
0� ?R�0 10ا�#�اب  ��
� �Vه=ا ا�� ��

م ��0V o"001 و�. 

�� ، �o"0 ی!�< �'� �"^��3     '�� c��Lی:� #�

�R ه"
 ی:�م �L�
اwح
د و    ?
ا��-�ات �`ً�   

  
  :  ا�
;-ر-
� أ#DDD�ر إ
�DDDاه�� �DDD6اج   -DDD8&*)2009 .(  $DDD�	Zت ا�	DDD.	�
	ت ا�XDDD� ����DDDوى ا:ح���DDD�

          58��DDD2ض ت�DDD� >DDD�* ،$DDD��DDD0.P� a	DDD�* ،	ح ���DDD شDDD[+$ ا���8�DDD*	ت ا��	�8�	DDDوأس
]E%��

�ر.[  

  
  �Q$ و���
	ت ا��������
	ت ا�) ج (

      Language difficulties and learning disabilities :  
���0               ت�;8 C�
�ب�ت ا����V وا���ا��K �1-م ا��J-رة F��1 &<�� أوإ����ج ا����V ا���وت��-  .  

                 i��>Tت B#ا��-م�غ أو ب��8ح�ى م��� ���, .��Cت ا��-م�غ وت���G�:م �C7�أ �
ا���V أی�Xً م� ض
 m����� ا2���/�ن م��� إی���Tد ا���
���ت ا���;���� ����J-م   وم������T ا�����V ب����-م�غ م��� أي �
����� K���, 

DAراhوم3�1�7 و Dت�G��اح� �
� ی�Cح �1�D أو ����	�� 1�  v"ا�� d��  . ا�
�            و:ض�Bا
	ت
Xوا��4ي ی��  �v"ا�� ���t ن��
 ا���V مv<ً�ا h,� ی��ت	g ب
�� ی���ف ب���

�0;� و#��0c ا���cم،    اض�Cاب�ت &  م<�رات ا��t �V��� ا��"v���، مK�H ا��J-رة F��1 إ��1دة س��د                
إض�&� إ�F ا�J-رة F�1 &<� د��ت ا���
�ت، أiGاء ا��cم، ا����
��ت، وت�	��ات ا��D�G، ووض�=        

��v"ا�� ��t �Vه� ا��vم �  .ا�	-ن، وا���i ا�7:;  وt�� ذ�� م
  

	ت ا��2اءة و���
	ت ا�����) هـ(���  

      Reading difficulties and learning disabilities :  
�.��C
�ب�ت ت��� ا��Jاءة، ���� م� أ�
�ط �  

 وت��-ث ��1-م�   Basic Reading Problemsم�c�7ت ا���Jاءة ا8س�س���    : ا8ول •
�ات، ا���وف، وا���
�ت��ب�ت &  &<� ا���0cت ب�� ا8�� ����
 . ی�اDG ا�

•  ���������Hوا� :     �������Aا�Jت ا�"<�������� ا�c�7وءة   [م���������������J
 Reading] &<�������� ا�
��������دة ا�
comprehension problems وت�-ث  ����
مc�7ت ا�"<� ا��JاA  �1-م� ی�iT ا�

1� &<� م��F ا���
�ت، ا��	�رات، وا�"�Jات .  



  :و*  ا��P*	ت ا��ا�$ ��� *�	#	ة ا�����8 *  ���
	ت 56 ا��2اءة
�ب� إدارك  -��  . ا���ف وا���
�) ت��ف(
�ب� &<� ا���
�ت وا8&��ر -�� . 

 .  بgء '-ی- &  س��1 ا��Jاءة و1-م #�0c واض�� -

- J���ی� ا8س�س�Vدات ا���"
 . 9 و0;�ر &  م<�رات ا�

 


	��2اءة $�	Zت ا�	
  و��ضi ا-�	ر ا��	�F* 5	ه� ا�'��
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�K	ه� ا�/�3ب	ت ا�?	ص� ب	�=�اءة 

ت ا�:�اءة �� أآ`� ا���ض��
ت ان�-
رًا �'� ا����L ذوي • ���ا�����
ت ت�1 


 ی�3 �:ا����'�'� ، ح'b ت��`. ه=p ا�����
ت ?'

رة -1�� �ً`�
ت أو أج^اء �� ا��0�� ا��:�وءة ، ?�
?�ت (  ح=ف ��2 ا��0$


�Dة L�
� ( R�
Lا� 

�Dة ( 1V ی:�أهL�
� �?
$. (
�3 إ�C ا�#��� ، أو -2Tج�دة ?3 ا�"@ ا��
ت ;'� ا�� إض
?� ��2 ا��0

 ��
&c أو اTح�ف إ�C ا��0�� ا��:�وءة ?�`ً� آ�:�
�Dة ( ��2 ا�L�

?�ت �$ (
 

�Dة إ�C أ��ی0
 ( 1V ی:�أهL�

?�ت �$. (

3- 1V �ً`�? ، 

ه"�� �� 
ً��� .��
ت �Iخ�ى 1V ت�( ی:�أ آ���  إ�1ال ��2 ا��0
 �'�
( أو أن ی:�أ    ) ا����'= ( �1ً% �� ) ا��Lب ( أو  ) ا���ت �� ( �1ً% �� ) ا��

.وه0=ا  ) ح)
م و�1 ش#
ع 

ت أآ`� �� ��ة �1ون أي ���ر ?�`ً� 1V ی:�أ -4�;)�, اTم (  إ�
دة ��2 ا��0

?':�ل) ا�`'
ب 
) .;)�, اTم ا�`'
ب … ;)�, اTم ( 

ت -5��� 3? ��D

ء ا�-LخTوه3 �� أه� ا ، 
ا�:�اءة   R�V اTح�ف وت�1ی�(

 3? 

&c ��0�$� ، وآIنo ی�اه:�
ت أو ا��
�R ا��0Lی:�أ ا� b'ة  ، حt��?:1 : ا�
 ��وأح'
نً
 ) زر ( ?':�ل ) رز ( وی:�أ آ��� ) درب ( ?':�ل ) ��د ( ی:�أ آ�

 ��.وه0=ا  ) ?�. ( ?':�ل ) � , ( ی!L} ?3 ت�ت'R أح�ف ا��0�� ، ?:1 ی:�أ آ�

  
  :  ا�8'�ر-
� أ#DD�ر إ
�DDاه�� �DD6اج   -DD8&* )2009 .(    a��	DDوأس $DD�	Zت ا�	DD.	�
	ت ا�XDD� ����DDوى ا:ح���DD�

8�$، *�< ��ض ت2��P� 58.0	، *�	ح ��� ش[+$ ا���8�*	ت ا��	�]E%��

�ر.[ 

   

	ت ا�+�	
$ و���
	ت ا�����) و(���  

      Writing difficulties and learning disabilities  :   
 DD+8�   K���"ت &��  ا8داء أو ا�c�7��
�ب�ت ا������� &��  ا����ب��� م��� ی����ف ب���� �
Xأن ت��� 

�م�تsynthesizingا�	-�  �����ب� أو &  ا���7ط ا���J  ا�:�ص ب"<� وت�آ�. ��
  . ا�
�ب� ب-���� &�      Basic writing disorderوی7�� اض�Cاب ا��Jاءة ا8س�س   ��� Fإ�� 

�ب� ا����ب� ا���	��ی� . ت��ی� ا���
�ت وا���وف�� Expressiveا���	�� ا����ب  [&  ح�� ت7�� 

writing disability [        آ��ب� �>��
X. أ&���ر3 وت���وت�ت ���vب�ت &�  ت����� �� م����ة ا�
���� م�
  . F�1 ا��رق

�ورDDل وت��ب�ت آ��ب��� ا�����V ح�������  :  أ���1اض 
Xا����ب��� أو ا8داء ا������ب ، وی��� K���&
  : مc�7ت &�
� ا���اح  ا������

  . د�0 وت�/�B ا����ب� •
 . �/� ا���وف وا���
�ت ب-�0 •

 ]. أ,�Cء إمAc�� آH��ة[د�0 ا2مcء  •

 . ت�ابg وت�v�� ا����ب� •
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�K	ه� ا�/�3ب	ت ا�?	ص� ب	���	ب� 
��ف         •�

 ت�1و �o ?3 ا���tة ?��`ً� 1V )  ح (  ی�0� ا���وف وا1�Tاد ��'b ت0�ن آ

 o��0ی )    (   �Vوا��  )3  (  0. ��0�س-� o��0ی )   (  c&
:�، وأح'
نً
 1V ی:�م ��0
�� ا�

 ���رة ��0�$� �� ا�')
ر إ�C ا�'�'��� ?���0�ن )��
ت وا�#�. �Iآ�
 ت0�ن ?3  وا��0�آ

. ��tة  
o              �� c&
:�
ت وا��ا�')
ر �1ً% ��     خ�< ?3 ا%ت#
ه
ت ، ?(� 1V ی�1أ ��0
�� ا��0

 

ت ه"���
 $�s أن ا��0�� 

د �� ا�'�'� ، وا� �ق ه"����

 آ)��
�� ��1 آ�'�ت�1و 
      s�
(�

 ، و% ت�1و ��0�$� آ)��
.آ�

o         ، ��
�� ، �"1 ا��0'�
&c ���رة ;'� :�
ت وا���0��  ت�ت'R أح�ف ا��0?  )
 c'�ر  ( 
(  1V ی��0(
 )  دار  (  وأح'
نً
 1V ی�0� ت�ت'R اTح�ف ?�0��  )          ( 1V ی��0(
وه0=ا  )  راد  

o       ��
�(� ?:1 ی�ى آ�-��
ب (   ی!�< ?3 ا��0
�� �'� اTح�ف ا��  ( 
(  و�o"0 ی��0(
وه0=ا  )  ن
ب 

o               ��
. اD��Q'�  ی�=ف ��2 ا���وف �� ا��0�� أو آ��� �� ا�#��� أث"
ء ا��0
o       �'��; ��� ی�'J ح�ف إ�C ا��0�� ;'� ض�وری� أو إض
?� آ��� إ�C ا�#

  �'D��Qا ��
.ض�وری� أث"
ء ا��0
o       �ً`� خ�t ف��� ��)  . ن   إ�C   ب(  أو  )   ع     إ�C     غ(   ی�1ل ح�ف ?3 ا��0
o                �Vا�!< �� ا��ر ��0
�� ��C ن �
���� ا%��^ام � R�
L1 ی#1 ا�V .
o            Rت�� b'�� 
ًeی0�ن ردی 

دًة �� R�
Lن خ< ه=ا ا�h? وأخ'�ًا  oاءت�V . 

  
  : ا�8'�ر

� أ#DD�ر إ
�DDاه�� �DD6اج    -DD8&*)2009 .(    a��	DDوأس $DD�	Zت ا�	DD.	�
	ت ا�XDD� ����DDوى ا:ح���DD�
 58��
�ر
��%P�]E.0	، *�	ح ��� ش[+$ ا���8�*	ت ا��	�8�$، *�< ��ض ت2.[ 

   
  وا��� أه8�$ ا�ذن : ا��8	�k$ ا���8�$ وا�['��$) س(

     Auditory and visual processing: the importance of the ears and the eyes  .  
       ����
�م�ت إ�F ا�-م�غ، وت/
F ه34 ا����
ا������ وا8ذ��� م� أه� وس�KJ� KA وإی;�ل ا�

1
��� ا�����، وتiداد اح�
��ت"ا�
-,cت"أح��ً��  K�:ت ،� ، &lذا وK�, -G م� &  ا������ أو ا8ذ��
�ب� أو اض�Cاب ت����� �  . م����ة ا�
���� م

��LDDو�       E�C;ب�س���:-ام م�� =
�ن &��  ب���u ا8ح����ن إ���F ا���J-رة F���1 ا���/;��;:�
 ا�
"  ���
 receptiveا����V ا�س��J	����   "، أو "auditory processing skills 3م<�رات ا�
����T ا��/

                                                
ماغ مع المعلومات من حيث االستيعاب والتخـزين  لوصف كيفية تعامل الد المعالجة مصطلح عام يستخدم: معالجة المعلومات 3

تذكر _ ب . تذكرالكلمات واعداد معينه_ أ: وتتضمن: المعالجة السمعية  من أهمهاوتوجد طرق رئيسية للمعالجة ع، واالسترجا
ـ سمعية من خالل   مؤشرات تدل على وجود مشكلةعدةويوجد  . االصوات وتمييزها تحديد_ ج، انماط صوتية عامة يات لوك س

 غير عادية بـسبب  ةحساسي) 2. (تجاهل المتكلم خالل االندماج في عمل معين الميل الشديد نحو) 1( معينة لدى الطالب  منها
  : للمزيد راجع . صعوبة تحديد اتجاه مصدر صوت المتكلم) 3. (الضوضاء

ض، أكاديمية التربية ، الريا]الفصل السادس[مدخل إلى صعوبات التعلم، ). 2001(  وآخرون  زيدان السرطاوي -
  . الخاصة

حيث . المركزي واحدا من االضطرابات التي تؤثر كثيراً على حياة الطفل المصاب يعد اضطراب المعالجة السمعيةو
كذلك في القدرة على تمييـز   تأثير هذا االضطراب بشكل خاص في القدرة على اكتساب اللغة والكالم بشكل سوي ويظهر يظهر

على تعلم القراءة والكتابة وفي كثير من األحيان يكون وراء ما  رها أو نوعها واالختالف بينها والقدرةاألصوات وتحديد مصد
التعامل ( للسمع واللغة والكالم هذا االضطراب على انه صعوبات في معالجة  عرفت الجمعية األميركيةوت . يعرف بصعوبات التعلم

المركزي عبارة عن عجز فـي    التعريف إلى أن اضطراب المعالجة السمعيةويشير هذا. المعلومات السمعية في الدماغ  ( مع

 بمعنى أن األذن تكون سليمة عنـد . أو فقدان في السمع ظاهر المعالجة السمعية لألصوات اآلتية إلى الدماغ دون وجود عجز



language 4     �Vب"<� ا�� �J���

= ا�;��E تYث��ات ه�F��1 ���A   و��J-رة F�1 ا�". أي ا�
<�رات ا�/
       �T>اءة، ا����ب��، وا���Jا� F�1 ����
�1� ا��
���i ب��� ا�"��وق        . 0-رة ا� �����
و� '�� أن i�T1 ا�

         F���1 .�;ا�� ��ات ب
��م��K إی��Jع س����1 ,��#� یK��T م����ا�-0���J &�  ا���;�ت، أو س�
�ع ا8
�ات س
�ً�� و&<� ا�
"�ه�� ا��A�/�� �����ب� ا��Jا�  . ءةا�
���� ت
KH ا8

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                       

 . السوي مع هذه األصـوات الصوت إلى المناطق السمعية في الدماغ التي تعجز عن التعامل الشخص المصاب وتقوم بتوصيل

   .ويوصلها عصب السمع فالمعالجة السمعية لألصوات هي ما يفعله الدماغ مع األصوات التي تلتقطها األذن

   :التي يتم االنتباه إليها عند تشخيص هذا االضطراب من أهم المؤشراتو
البيئة السمعية غير المالئمة أي اإلنصات أو االستماع مثل صعوبة فهم الكالم في   صعوبة لدى الطفل في وجود * 

   .المحيطة وجود أصوات ضجيج محيطة حتى وإن كانت منخفضة مثل صوت مكيف الهواء أو غيره من األصوات عند

   تعليمات من خطوة واحدة او خطوتين.( التعليمات اللفظية صعوبة في اتباع وفهم *
   .م الموجه له وتوضيحه حتى يتمكن من فهمهوغالبا ما يطلب الطفل إعادة الكال صعوبة في فهم الكالم،  *
   .تحديد مصدر واتجاه الصوت وجود صعوبة لدى الطفل في  *
 فقد يخلط الطفل. بين األصوات، أو مالحظة التشابه واالختالف بين األصوات الكالمية صعوبة في التمييز السمعي  *

  ).  ت/د( لصوتين او تمييز صفة الجهر التي تمييز بين ا) ش /س( بين الصوتيتين 
وكأنهم يعانون من فقدان السمع وذلك لعدم انتباههم لألصوات المحيطة بهـم وعـدم    يظهر على بعض األطفال  *

   .معها بشكل صحيح التعامل
 التحاق الطفل في المدرسة، وتظهر هذه الصعوبات على شكل كثرة األخطاء اإلمالئية صعوبات في التعلم عند   *

   . وصعوبة في فهم شرح المدرس أو المعلومات الشفهية بشكل عاموأخطاء في القراءة
  .قصيرة المدى صعوبة في الذاكرة السمعية  *

  :  المصدر-

 :تـالي ،   متاح على شبكة المعلومات العالميـة الـرابط اإللكترونـي ال    المركزي -إضطراب المعالجة السمعية  *   
html.157424/com.55stop.forum://http   

 اللغة التي تتمثل في قدرة الفرد على سماع انهااللغة االستقبالية أو مهارات فهم اللغة وتعرف اللغة االستقبالية على  4

  .اللغة وفهمها وتنفيذ ها دون نطقها 



وی�ت	g ب��:�K &�  ا��J-رة ا��/
��� م�� ی���ف ب�;��ب�ت &�  ا2دراك ا��/
� ، وض��ح                
Dب ��  : ا2#�ر ا����  م� أب�ز م�vه� ا�;��ب�ت ا�:�
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   3��
ت ?3 اQدراك ا�)���
 • C"ء رد ?�. و��
Lإ� C�� ا�:1رة oنI� 3��
ت ا��3 ی��ف اQدراك ا�)�������

c�
ل ی�
ن3 ا����L �� �-�0ت . ��`, ���� �� &�یs ح
$� ا�)#�? 3 ه=ا ا�

�h? 3ن ا$�#
��(� 1V ت�Iخ� ��
1 ?3 ?(� �
 ی)���نo و?3 ا$�'�
�o و�Vو ،


�R ت�1ث ��Lی:� % ت�"
$c� R ��ض�ع ا��1یb ، أو ا�)Yال ، و1V ی!�< Lا�
�اتTا �
ت ا��3 �(
 ن ��� ، : ج�. ـ ج�. ـ أو:  �`.  �'� ��2 ا��0� ���

 ، 
�ات ا��'e'� و��
درهT'� ا�< �1 % ی�V oنh? ، jذ� Cإ� �?
و1V ی�
ن3 إض

ت ?3 ت��ف اTض1اد ��� ��) ��، و1V ی�
ن3 �� �-�0ت ?3 )�0� ا��0


�(� أو 1V ی-�30 �� -��
�(� و;'� ا�-��
ت ا��ت1اخ. ا����ف ��C ا��0
��ار ، و ی0�ن �� ا�)(. �$
� o'أذن �'LH�� ی:�م b'ات ، ح�Tت-�', ا

�ات T
� oه
.ان��

 ، ?�� �� ذ�h? ، jنo % ی)�c'L أن ی���ف ��C ا��0�� إذا $�c ج^ءًا )"�


 أو �)��� ، وی�
ن3 �� �-�0ت ً(�
ت ?3 ?(� �
 ی:
ل �o ه���?3  وی1# 
 ، 
)��
�ات ?3 ت�Tت أو ا
�
 1V ا��=آ� ا�)��3 ، وإ�
دة $�)�� �� ا��0�آ

ت ?3 ت��� أی
م اT$��ع و ا� ��ل وا�-(�ر وا��"
وی� و ���
م  ی1# Vأر


ء  �$Tا �e#)وت Jا�(�ات

  
  : ا�8'�ر

� أ#DD�ر إ
�Dاه�� �DD6اج    - -D8&*)2009 .(  DD�	Zت ا�	D.	�
	ت ا�XDD� ����Dوى ا:ح���DD� a��	DDوأس $
 58��
�ر
��%P�]E.0	، *�	ح ��� ش[+$ ا���8�*	ت ا��	�8�$، *�< ��ض ت2.[ 

  
� م�c�7ت ا2دراك ا�	�;�ي    
Xوت��visual perception

5     i���
 �1-م ا��J-رة F��1 ت
ا�"��وق ا�-0����J ب��� ا8'����ل، وآ���4 ���0. ا�����وف وا�18-اد، ت:��C  ا���
��ت أث����ء ا����Jاءة أو       

�ط أ ��C:ا�  ��C:ت ا����{زر   ا����ب��، تc�7د م�����G�7&�، أو و��
ث����ء ا����ب���، س���ء ت�J-ی� ا��
��B وا�
1
��K ا������ ب�س���:-ام  . ا����/  ا�	��;�ي ا����-وي Fل إ������T
�ن &��  ا�;��;:�
وی��7�� ا�:	���اء ا�

                                                
 اإلدراك البصري عبارة عن عملية مركبة من استقبال، دمج، وتحليل المثيرات البصرية: دراك البصريصعوبات اإل 5

على رؤيـة األشـياء الـصغيرة     بواسطة فعاليات حركية ذهنية، وعمليات حركية مشروطة بقدرة التمييز بين الضوء والقدرة
  .واحد ومهارات حركة العين المطلوبة لعمل كلتا العينين في وقت

ما يرون ، وقد ال يميزون العالقة  بعض الطلبة الذين يعانون من مشكالت في اإلدراك البصري يصعب عليهم ترجمةف

وقابلة للتنبؤ ، فالطالب هنا ال يستطيع تقدير المسافة والزمن الالزم لقطـع   بين األشياء ، وعالقتها بأنفسهم ، بطريقة ثابتة ،
يعاني من مشكالت في الحكم  يارة ، وقد يرى األشياء بصورة مزدوجة و مشوشة ، وقدبطريقة آمنة ، قبل أن تصدمه س  الشارع

  ). مثالً حجم الكرة التي يقذفها الرامي نحوه(في حجم األشياء ، 
يستطيعون أن يتذكروا الكلمات التـي سـبق أن    ويعاني هؤالء الطلبة أيضاً من ضعف الذاكرة البصرية ، فهم قد ال

النظر إلى النموذج الذي يقومون بنسخه ، إضافة إلى ذلك يعاني كثير من الطلبة  سخون شيئا فهم يكررونشاهدوها ، وعندما ين
متسلسالً ، أو في عقد مقارنة  مشكالت في تمييز الشكل عن األرضية ، أو في ترتيب الصور التي تحكي قصة معينة ترتيباً من

المجموعة ، كما أنهم يستجيبون للتعليمات اللفظية ، بصورة أفضل من  بصرية ، أوفي إيجاد الشيء المختلف الذي ال ينتمي إلى
  : المصدر). التعليمات البصرية

: ، متاح على موقع أطفال الخليج ذوي االحتياجات الخاصة، الرابط اإللكتروني التاليخصائص األطفال ذوي صعوبات التعلم   -
905=id_topic&68=id_r&res_show=action?php.index/ar/com.gulfkids.www://http   



� أن ت�sث� م�c�7ت ا2دراك ا�	�;�ي     . visual processingم;E�C ا�
����T ا�	�;�ی�  ��
وی
F�1 ��	رة س��  . ��J وا��	�ى، ا�"<� ا��JاA ، وأداء ا��
���ت ا��/�ب��ا�
<�رات ا���آ�� ا�-0: ب;

  
  وی�ضE ا2#�ر ا����  م�vه� ا�;��ب�ت &  ا2دراك ا�	;�ي
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: ص�3ب	ت !� اPدراك ا��/�ي 
 •       .��'��ا��`'�ات   اQدراك ا����ي ��
رة �� ���'� ��آ�� �� ا$��:�
ل، د���، وت


ت ح�آ'� �-���و&� �:��1رة '��
ت ح�آ'� ذه"'�، و�'�
�? �L$ا��ا����ی�   ^''�ا��
ا���L���  �'� ا���ء وا�:1رة ��C رؤی� اTش'
ء ا��H'�ة و�(��
رات ح�آ��� ا��'��� 

�. آ��
 ا��'"'� ?3 وV, واح��1�� .
 ���)'�� Rدراك ا����ي ی����Qن�ن �� �-�0ت ?3 ا
ت�ج��  ?��2 ا����L ا�=ی� ی�


 �Iن )��(� ��)�Vء ، و��

 ی�ون ، و1V % ی�'^ون ا����V �'� اTش'�     ، ���
، ��Lی:� ث

?� وا���^�� ��(�
�R ه"
 % ی)�c'L ت:1ی� ا�L�
? ، Y�"��� ���
Vو   cL:� ا��زم


رة ، و1V ی�ى اTش��'
ء �����رة   ا�-
رع     '$ o�1أن ت� .�V ، �"�t �:ی�L�   دوج�^�
ح#� ا��0ة ا��3    ( و �-�ش� ، و1V ی�
ن3 �� �-�0ت ?3 ا���0 ?3 ح#� اTش��'
ء ، 

 ً��`� p��) . ی:=?(
 ا��ا�3 ن
           % 1��V ���)? ، ا�=اآ�ة ا������ی� Jض� �� 
ی)�L'��ن   وی�
ن3 هY%ء ا����L أی�ً

 ���)? 
e'ی")!�ن ش�� 

ت ا��s�$ 3 أن ش
ه1وه
 ، و�"�1�ی�0رون  أن ی�=آ�وا ا��0
�� ا����L ��    ا�"�U إ�C ا�"��ذج ا�=ي ی:���ن �")!o ، إض
?� إ�C ذ�j ی���
ن3 آ`��'� 

 3��0���V  �-�0ت ?3 ت�''^ ا�-0. �� اTرض'� ، أو ?3 ت�ت'R ا���ر ا����3 ت
ا�-3ء ا��!��J   ��'"� ت�ت'�ً
 ��)�)ً� ، أو ?3 �:1 �:
رن� ���ی� ، أو?��3 إی#��
د 


ت ���
 أن(� ی)���#'��ن �����'����� ، آ#�ا�� U'� ، ���رة    ا�=ي % ی"��3 إ�C ا�

ت ا������ی� �. أ?�. �� ا����'

  
  : ا�8'�ر -
2009(*&8� أ#�ر إ
�اه�� �6اج *  .( a�
	ت ا����� �Xوى ا:ح��	.	ت ا�Z	�$ وأس	����


�ر
��%E[	ت ا��	�8�$، *�< ��ض ت2��P� 58.0	، *�	ح ��� ش[+$ ا���8�*.[   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



رابعا
ً

  .املشكالت والصعوبات األخرى املرتبطة بصعوبات التعلم: 
 

)1( $� ا�'��
	ت ا:.�8	��$ وا:#��	�

           Social and emotional difficulties  
��1ه�  ا��H�� م� ا8#"�ل &  ا��H��� م�� ا8ح���ن م�� م��7آK &�  ا���	��� �1� م�7             ��	5#

     �>�Aب� �0ا��� Fن، إض�&� إ��	XVأ�"/<� �1-م� ی �A->ب�ت &  ت��� �>Gا�وا�"���ت<�، و0- ی
� t�� ا��"v�� ا�-ا��� F��1 ا������ ا�
��&��� وا��"������ ��,��ی�، وی��-           Aا�Jدی�ت أو ا��>�� �>
و&<

ض ب�;�رة س��	�� ��1�<�    ه4ا ا8م� أمً�ا #	��ً�� و0- � یH�� �Jً�0 آ	��ً�ا، إ� إذا أث��ت ه�34 ا��18ا            
  .أث��ء ت�اG-ه� &  ا�";�ل ا�
-رس�� و&  أث��ء ت"��1<� م= أ�0ا�<�

� أن ی��ن �� آ�Yب ت�Yث��ات إی�Tب���         �

�1�� وا��"����� �C"�� م�Tً� ی�Gرات ا��>
وا�
�ر &�<�;0 �&���/	� ��K ا8#"�ل، وF�1 وDG ا�:;�ص ذوي . آH��ة F�1 #"�� ح�ل م����تD م

�ب�ت ا� ��
�1��� وا��"������ ا�
s'��ات ا��/�س�� �����Tح، وی"��ق            �Gرات ا��>
���� م�<�، ت�- ا�
 ��
  .   6تYث��ه� آK ' ء h,�، ب
� &�<� ا���امK ا8آ�دی

    ����
إ���F ا�:"���ض ت��J-ر ا���4ات، ا���/��ك     ) ا�-راس����(�����E ت"��X  ا�
��c�7ت ا8آ�دی
 ا��F�1 .�V ه34 ا�
c�7ت 1� #�ی�B  ا��/��ب ، وا�
c�7ت ا�/��آ�� ا8,�ى، إ� أن بlم�����     

,��v� Bم م/��-ة 0�ي ی/�1- ا�F�1 K"C ت���� م<��رات ا���	�� �1� ا��4ات، م<��رات ا����م�K م�=             
�ط وم;�دره�VXا� . F�1 ی���ب�ت ت��� أن ��آi ب;�رة 0��وی���� �1��� آ{ب�ء 8#"�ل ذوي 


/�ر � B�0-= ا�	ء ا8#"�ل وا����sا��"/  �-ى ه �
تJ-مD، دون ح;ٍ� �<4ا ا���	�3 آ
� م�vه� ا��
آ�ن ی�-ث س�بF�1 �Jً ا�T�2ز ا�-راس�  �<��، م�� ,�cل ذ��� ��/�C�= ت����
<� ا����دات ا��"������               


�1�� وا8دوات ا�;���� ����Tح &  ا����ة�Gرات ا��>
  . وا�
  


	ت ت��� )2(��� a]ت أخ�ى ت�	
  : اض�Bا
�ب� ت���� م�����      � ی�-ث ا����H ا�-راس  �-ى ا8#"�ل &  آ�K ا���          ��� �. ��ت ب�/	. م�����ت<� م�

                F��1 ث�sا�����ت ت� �&��B�J، ا�آ���Nب، ا8ح�-اث ا���Ct�X، ا8زم��ت ا��"������، وt��� ذ��� م�
  .ا�J-رات ا���J�� وا��"/�� ��
���� وتD��T ی�اDG م�7آK أو ت��Hات آH��ة &  م/�ر ا�����

�اض�Bاب G'�ر ا:#�[	\ ا���28ن 
	�%L	ط ا�&�آ5 ا�nا  )  أ(K ADHD :  
�ب�            ���F�1 ا���t م�� أن اض��Cاب �0;�ر ا���	��3 ا�
���Jن ب�����7ط ا���آ�  ا�iا�A- � ی��	�� 

   Dی���  م� �
� أن ی��B م/�ر ا����� ��
و��tً	� م� ی���  ا8#"��ل ذوي اض��Cاب   . ت���، إ� أ�D ی
�ر ا���	���3 ا�
����Jن ب������7ط ا���آ��  ا�iا��A- م��� م��c�7ت &��    ;��0 : ،���Aس ه���د����Tا� i���ا���آ

وا���	���3، إت	���ع ا�����
���ت، ا�����v��، وإآ
���ل ا18
���ل وا�
<���م ا�����
���� س���اء &��  ا�
-رس��� أو      
  . ا�
�iل

  : Autism ا�وت�nم  )  ب(
�ب�ت &  ت��� م<�رات دراس�� م���� ب/	. م�� ی���ف ب��ض��Cاب�ت       �� ����
� أن ی�اDG ا��
ی

  K��Hا����7م�� م ����A�
ی�����  ا8#"���ل ذوي اض���Cاب #���d    و. ا8وت���iم، وم�cزم��� أ'��	��G  : ا��
        ����V-ن، ا�����	ا� ���V� �0ء، ����0اءة-���ا8وت���iم م���� �9��J و���0;�ر '��-ی- &���  م<���رات ت�����ی� ا8

�  . وا���ا�K، وإ�0م� ات;�ل ب;�ي م= ا_,�ی
  
  
  

                                                
  : للمزيد راجع 6

 .  األبعاد االنفعالية لصعوبات التعلم، متاح على موقع أطفال الخليج ذوي االحتياجات الخاصة). 2009( محمد السعيد ابو حالوة -



�Y اض�Bاب G'�ر ا:#�[	\ ا���28ن ZLت ت	+&*
�Kاnط ا�&�آ5 ا�	L%�	
 

�ة         ) أ(DD8� oDGا� �D�� $D�	&�� 	DD*ًزP* oDF� اب�BDأو اض oDخ�
    $DD�#	8q oDDGا� �DD�� $DD�	&ا� �DD0Fأن ت �DD�� ،�0DDأش $�DDس

5�� 	8* $�  : *?ش�ات س��آ
�م �'[�$ ت�[� �D  ا��oD8�8     ت'�ر �   1G أو �%9 ح�آ	ت �

     9DD%� ر�'DDأو ت  ��DDخrا s�DDض �DD�tوت u�nDDت s�;DDوا�
    �DDD�28ا� �DDD�� س�DDD�kء ا�	DDD%qأ $DDD*	� $�]'DDD� ت	DDDح�آ

Pًt* o'��	
  .    

$ ا:س�8�DDار أو *�ا��DD$ ا�DD�k�س     2��DD�)  ن	DD+85 ا�DD6

9� Y'Z8ا�(	
ً��B* ن ذ���+� 	*�%�  .  

�[a ا      3 $��0�
��  ��E�L ا#�[	ه9 ! $���ات ا�Z	ر.t8�

  . ا�;�ور�$
4     >Gا�ء ا�8	%qأو أ aء ا���	%qر دور\ أ	F�#9 ا��� a�'�

$��	8kا� .  
5             5D0�%� أن oD]G $�wDا�س  � $
�	دة *	 ����ع 56 ا-.	

	0K	2أو إ� 	ا����8 *  ��ح0 .  
6    ��DDDخrت ا	DDD8��9DDD ات[DDD	ع ت���� a�'DDD�) a]�DDD
 "�DDD�

  a]�DDD
 "�DDDو� $DDD��	Z8د أو ا�	DDD%ك ا����DDD5  سDDD6 oLDDDا�� 
�$ *Pًt)ا���0�n%8ت ا�	ا.[�ل ا�	56 إآ8 oLا�� ot* ، .  


$ ا:#�[DDD	\ أو ا:س�8�DDDار 5DDD6 ا:#�[DDD	DDD08�� \	م أو    7��DDD�
aا��� $BL#أ .  

  . ا��&�ل *  #L	ط إ�� |خ� دون أ#k	ز أي *0%	  8
0�وء  9
 a9 ا������ a�'� .  
��ة  10tت آ	��ض�ة و56 *����ث 
���$ ش&�� 	* 	]ً�	! .  
��DD* oDD	ر      11Bت� oDDt* ، ��DDخrا u�nDDو� ��	DD2� 	DD* 	DD]ً�	!


	����Z$ *  ز*9KP أو *L	آ���0 aا��� .  
  . !	�ً[	 *	 : �%'E إ�� *	 �2��9 �9 اrخ�ون  12
�	ء ا�DDDD;�ور�$ �داء       13DDDا�دوات وا�ش ��DDD%� 	DDD* 	DDD]ً�	!

 E�*ot، ا�PGم، (ا�08	م أو ا�#BL$ 56 ا�8�رس$ أو ا�[
  . )ا�+�a، ا��ا.[	ت

14           �'D]ون ا���D
�D$ خ�DBة #�
 $BLD#5 أD6 u*�%� 	* 	]ً�	!
    �DDF%ون ا��DD

	���اaDDG ا�DD]� oDDt* $DD�8�&8�ر ا�LDD�ارع 

  . ح��9

�$     ب 	�DDا�  DDس oDD]G ات�DDاض أو ا�8?ش�DDا�� \XDDه �DD0Fت

o�B�8 ا��  * .  
: تoDDDDDDt8 هXDDDDDD\ ا���DDDDDDاض أو ا�8?ش�DDDDDDات *&+DDDDDD	ت      ت 

oQ�Q�8أو ا� o*	L5 ا�K	8%اب ا��Bا�(7ا:ض >���  ). ��ح

�'�ف � : ا�8'�ر   Pً2# :  

-American Psychiatric Association(1987). 

Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders, Third Edition, Text 

Revision. Washington, DC.    

  �P*	ت وأ��اض اض�Bاب ��< ا�وت�nم


�LDDط و.DD�د ) 3(،)2(،)1(و.DD�د س�DD$ أ��DDاض أو أآDD* �DDt  ) أ(
  * oآ  * oGا� ��� � ):3(،)2(،)1(واح

�  ���D       خ�o آ��5 56 ا���	�oD ا:.     ) 1(D�%q5 اD6 و�D]� 	D85 آ�	D8�
5�� 	8* oGا� :- 

•            $D�Fا��� �D�� *D  ا���D�آ�	ت !D���ام ا��Z�D5 اسD6 iDواض oخ�
      ، ،��DDkت ا�	DDح�آ ،$DD�� ، ا���[��DDات ا��.0DDات ا���DDF# oDDt*

 .وا-�8	ءات

•        �DD* aDDس	رة ت�%�'DD
ا��5DD6 oLDD ت8%�DD$ ا��DDGP	ت *�DD ا��DD6	ق 
 .*���ى ا�8%�

�LD8	رآ$ 5D6 ا�#Y2#    $BLD أو ا#D�Z	ض ا�[&�D ا�XDاتD� 5  ا          •
 .ا���8�$ أو ا-#k	زات *� اrخ�� 

 .Y2# أو ا#�Z	ض ا��[	دل ا:.�8	�5 أو ا��	��5 أو ا:#��	�5 •

) 2 ( 	8* oGة ��� ا��خ�o آ��5 56 ا���ا��0F� o 56 واح
5��:-  

•          $DQا�� �D8# 5D6 oD*	آ Y2# و:ت    (ت�خ� أو	D&8
 aح	'D* �D�!
    DD��Qآ� $DD���
�$ *DD  خPDDل ��DDق أخ�DDى ;DD��9 أو ت�DD.�ات ا��

  ).ا-�8	ءات
•    �DD* ���DD&�8ار ا��DDاس �DD�� $DDF6	&8ء أو ا��DD
 5DD6 oDDد خ��DD.و

  .اrخ�� 

5DB8# o+LD و*�+�Dر أو ا:��D8	د           • oD8kت أو ا�	ام ا�+�8�Zاس�

  .��� �Q$ خ	�$
•      oD�Bا� $Dس[$ ��8ح�	ا�دوار ا�8% ����5 أو ت�2t8ا�� aا��� Y2#

  .ا��$��8

3 –   s��دة و*�+�رة وض&* $�  ا:ه�8	*	ت وا�#BL$أ#8	ط س��آ
5�� 	8* oGة ��� ا�� -:آ8	 ��0F 56 واح


�اح� أو أآ�t *  ا�#8	ط ا�8&�ودة :ه�8	*	ت  • �Kا�ا:#QL	ل ا�
	0��� n��� س��$ إ*	 56 ش�ت0	 أو 56 ح�ة ا���آ!.  

�� ه	د6$ ت8	*ً	  •! $%�  .ا����8 !�� ا��8ن 
2B�س *�
•    5B8#ك ح�آ5 *�+�ر و�س�)   � أو ح�آot*  $D ح�آD	ت ا�XDرا�

2�ة 
	���k آ�9�*. (  

�.nاء *  ا�8�ض��	ت  • E
	tل ا�	QL#:ا)$Knkا��.( 

� ���D ا�D* oDG       ا���خ� أو ا�XLوذ ا�����5   –ب  D5 واحD6 �0Fو� 
 -:  س%�ات وه5 3ا�k8	:ت ا��	��$ ��� أن تo]G �0F س  

  .ا���	�o ا:.�8	�5) 1(
�م 56 ا���ا�o ا:.�8	�5 ا�8) 2   (Zت�� 	آ8 $Qدلا��	]�. 

��5 أو ا�8&	آ	ة ) 3   (t8ي أو ا��n*ا�� aور أو [ا������a ا�
5K	ا-د� aا���. [ 

�م ات�	ق ا:ض�Bاب  -ج � Eاب ر��Bه� اض	F* �*Rett's 

Disorder . 5++ا��� $���Bاب ا��Bأو اضdisorder 
childhood  disintegrative.   



سادسا
ً

  :ن ذوي صعوبات التعلم األطفال املوهوبو -
  

�ب�ت ت����            ��� ��ه��ب�� م�
� أن ی���  ا8#"�ل ا��
 ؟ ��tً	�� م�� ی��-ث ,Y�C &�       8هK ی
  ��0�"�
�ه�ب�� وا�
ب�ض�<� ت����N& Q   ) وا��ا'-ی� آ��4(ت7:�9 ا��H�� م� ح��ت ا8#"�ل ا�

�ب�ت ا����� أو &�N ذوي ا�ض�Cاب�ت ا�/��آ�� ���د  . ذوي �G. و	ب/ YC:ا��-ی�-  وی�-ث ه4ا ا�
  ��ه���ب�

�1���� وا�"�������[م��� ا�:��;�9A ���-ى ا8#"���ل ا��Gن  ]ا����ا8ح u<��� &��  ب����إ� ���vی� ،

��1�  . وب;�رة ,�#�N بC	��� ا���ل F�1 أ�<� أ�1اض �;��ب�ت ت��� أو اض�Cاب�ت ت��� �
        ��ه��ب�
�د ��wه�ة م����� ��-ى ب��u ا8#"��ل ا�Gذ�� و �ذوي م���مcت  (وا�t8ب م

20
K�H &�  إw<��ره� ت	��1ً-ا داً� ��0 ی�;K إ��F            ت�) 140ذآ�ء ت��-ي        Kم��م� � ���CJ أو أآ��H ب��
�ب�ت ا�������          ���. ذآ��A<� ا��"�v ، وم��م�K ذآ��A<� ا8دا�A ، وی��G- ��-ی<� ب��9A�;�, u ذوي 

�ه�ب�� أس���. ت��� t�� �1دی�، وب����t م� آ��<� أذآ��ء Gً-ا،      
و��tً	� م� ی��ن �-ى ا8#"�ل ا�
  . ی
�= م� م����ت<� م� اض�Cاب�ت ت���إ� أن ه4ا ا8م� � 

�ه��ب ا��4ي           
وب-ون ا��-,K ا�
��س.، ی�-ث ا�:"�ض دال &  تJ-ی� ا�4ات �-ى ا�K"C ا�
�ب� ت����     �� ��ب�         . ی���  &  �"M ا��Q0 م��� ��ه��ب م�
�1� م�����ة #"��� ا� ��vا�� u�Vوب

  . T7�= وا��. ا�
�dHت��� أم �، &lن مKH ه4ا ا�K"C ی/�"�- ب;�رة إی�Tب�� م� ا�
/��-ة وا��
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

سابعا 
ً

  : تقيم وتشخيص صعوبات التعلم -
  



� تC	�B ا,�	��رات،          
Xت� �>��
�؛ ��G .1�;ب�ت ا����� م���1
��� ت:7�9  DGا�ت
1
��� &��� د0��J ت���ج إ��F  . ر�- وم��ب�� ت�ری� ا�����، وا�J��م ب
cح�vت آH��ة   �>�l& ه�� �وم

  . �:;9 ���-ی- �
g وم�vه� ا�;��ب�&�یB م<�  م
�  : و��tً	� م� ی���ن &�یB ا��J��� وا��7:�9 م

  . أ,;�A  �"/  إآ���  •
 . أ,;�A  �"/  م-رس  •

•  
 . أ,;�A  �"/  ت���

• �
 . أ,;�A  �"/  &  م�Tل M"� ��1 ا��

•  	;1  /"�  A�;,أ .  
•  /"� .�	# . 

ت7:�9 ا�ض�Cاب�ت ا��/�� تC	�B ا,�	�رات ومJ��س ) [ا��Yه�K(أ,;�A  �"/  ب-�      •
� أن ت"X  إ�F مc�7ت ت����
 ).ا��  ی

 . أ,;�A  أم�اض آcم وت:�#. •

        ��
�ل F��1 م���م��ت ت7:��;�� م���م��� رب;��� D��ب �
�& Bم� ی���ون ه4ا ا�"�ی �	ً��tو
1
��� ا��7:�9  F�1 Bه4ا ا�"�ی �
ی�G= &�<� إ�F وا�-ي ا�K"C وم��
�D وأ�0ا�D، و� ت�J;� م<

����ت ا��Gc���                وت��-ی- �
g ا�;��ب� بK ی�X= آ���4 م�� ی���ف ب��:��C ا���ب�ی�� ا�"�دی�� وا��
�ب� �������C
  . ا�
��س	� وت�-ی- أ�
�ط ,-م�ت ا���ب�� ا�:��� ا�

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ثامنا
ً

    - التكامل، التسلسل، والتجريد: 
  : مصطلحات فنية توضح كيف يعمل الدماغ          



  ا��*	غ

  
o]2��� ����5 56 ا���k، حKا��&+� ا�� nغ *�آ	*�ا���8�*	ت ا��اردة *  أ�;	ء ا�&" �D8	 ��Dkي داخoD     ا�

 oDو��س ،$���
�*	غ   . ���Dk وو�	9D�K  ا��سD	oK ا�D8KP8$ ا��5D ت�F%D ح�آD$ ا      ا���k وخ	ر.9، و�&��0	 Dم ا��D2�
 �nZ�
� ا���د ��� ا����� وا�X�ّآ�، آ8	 أ#9 أ�ً;	 �	�� 	$2، *8

	�Z[�ات ا��	 $�	Zت ا�	*�ًرا    ا���8�'D* �D��ُ

�6+	ر وا�*n.$ وا:#��	:ت�.  
��LDD�     Fب�ت ا������� إ���������ن &��  م���Tل اض���Cاب�ت و;��;:�
�ن ا������>
 ا�:	���اء ا�

 &<���� Integration ا��+	*oDDDوی���J;- ب
���;E�C  . ب������/	� ��������� " ب�����م���K"أه
����� م���� ی�����ف  
�اتC, ثcث ���
� ه34 ا��
Xا�-م�غ وت� Fإ� KJم�ت ا��  ت����
 ا���	
� أو ا�����o: ا8و�F: ا�

sequencing    �������Hوا� ،E��;ا����  ���	�م����ت &���  إ#�ره���� ا���ت���
�:  وت�����  وض���= ا�DDD��kا�� 
abstraction  أو د�������� Fص م�������c:وت�������  اس�������  �������H��Hم������ت، وا����
��: � ه������34 ا�DDDDDDF%ا�� 

organization       �����
�م���ت 2آ
���ل 1��
 وی��J;- ب��D ��0-رة ا���-م�غ F���1 اس���:-ام أو ت�w���d ا�
  . ا��"���

  : وی�ضE ا�K�7 ا����  م	�دئ ا����� ا�
/��-ة إ�F ه34 ا��
���ت


دئ ت���� �")#� �1V cرات ا��1
غ     ��
دئ ت���� �")#� �1V cرات ا��1
غ     ��

أX-�ت ��	VW ا%بB	ث �3ل RFرة ا��R	غ ��� ا����R� 7Sة ��	دئ ت�'� أX-�ت ��	VW ا%بB	ث �3ل RFرة ا��R	غ ��� ا����R� 7Sة ��	دئ ت�'� 
::آ " ����7 ا��R	غ و�<-	آ " ����7 ا��R	غ و�<-	

**�>�� @� ZB��وا Dا��ب�>�� @� ZB��وا Dا��ب
4
	س/ / ا�B\3ر وا�
�	�]� ا�B\3ر وا�
�	�]� : : ا�?��ةا�?��ة**�Pسا	
4�Pا
**" >/�ا��<K 7 ، ا���ت > وا��/< "ا��<K 7 ، ا���ت > وا�
 ا��Bآ� ا��Bآ�–– ا��Bآ�  ا��Bآ� ––ا��Bآ� ا��Bآ� **
**   7S���
a<	ن أي _ 	ب ا��-R�R ا�<	ء ا�bcن وا	%�	7   ا�]�3ر بS���
a<	ن أي _ 	ب ا��-R�R ا�<	ء ا�bcن وا	%�	ا�]�3ر ب

  
�رات ا��*	غ، : ا������ ت[�ً	 ��&�اس ا���L / � ا�����). 2009( س	*	ر *��آ	�� - : ا�8'�رG �* �k�%* ت���

       5�	DDDDDDDDDDDDDD5 ا��DDDDDDDDDDDDDD#ا-�+��و �
: *�DDDDDDDDDDDDDD	ح ���DDDDDDDDDDDDDD شDDDDDDDDDDDDDD[+$ ا���8�DDDDDDDDDDDDDD*	ت ا��	�8�DDDDDDDDDDDDDD$، ا��DDDDDDDDDDDDDDا
ppt..08.0425Mukallid.PresentationDr20%Bahrain/ICISE/File/sUserFile/bh.edu.ruw.www://http  

�ى &��  1
���� ا������� وأي ,���K &�<�� أو &��  أي م�<���      ;��0 ���
�ات ا���cHث أه��C:و�<�34 ا�
�ب� ت����     ��� �F���1 س�	�K ا�
��Hل &�  ت����� ا���/�ب، ا�����ب= أو ا��/���/K      . ی�/	. م�����ة ا�K�"C م��



م<�� �Gً-ا ������ ا���- وا�J���م ب����
���ت ا���/�ب��         ) ا�;��Eا�J-رة F�1 وض= ا8'��ء &  ت�ت�	<�       (
  ، وی��7بD م= ذ�� )وأی�Xً آ
� ه� ا���ل &  ت��� ا8بT-ی� و'<�ر ا�/��(ا��  ت��C. ا2ض�&� 


��� ��Gً-ا ������� ا��-ی��- م��� ا�
<���رات          >

��� م��� ا��
�����ت ا�>& ����vی��- وا����Tا��  �����
1
  .   ��7ط ا�-م�غ، س����- �JًA�1 &  م/�ر ا�����&lذا ح-ث ,�K م� &. وا�J-رات ا�-راس��

 DGو F�1 ا����� ���
و���J�B مiی- م� ا�"<� _��� 1
K ا�-م�غ ا�	�7ي &�
� ی���B ب�
  : ا�:;�ص، ی
��� تYمK ا8'��ل ا���ض���� ا������

   ت'8�� وو���$ ا��*	غ ا�[�Lي )1(

 

 �Gر o+ي() ش�L]غ ا�	*�  .ت'8�� وو���$ ا�
   htm.HumanBrainAra/Arabic/.../com.2miracle-quran: ا�8'�ر

)2( ���o ا���8�*	ت 56 ا��*	غ ا�[�Lيآ�kت� $�  



 

 �Gر o+ي() ش�L]غ ا�	*��o ا���8�*	ت 56 ا�kت� $���  .آ

تاسعا
ً

  : أدوار اآلباء يف رعاية وعالج ذوي صعوبات التعلم : 



  
�ب� ت�����، رب
��� أول م��� ی���Hر &��  ذه���� ا��"����� &��     ���� �إذا آ���Q وا���- �K��"C ی�����  م��

&�   ا�
-رس�، ا��اG. ا�
-رس ، ا�,�	�رات، ا�
�7ری= وا�	�ام@ ا�-راس���، ورب
�� ی�آ�i ذه���           
    �� #"�  م� ا���Tح &  ا�
-رس��؟  : ا��"��� &  سsال رA�/  � تT- ��"/� م"ً�ا م�D ه�
هK س��

آ���d ت�Yآ��- م��� أن #"���� ت����ح أم�م��D أ&��KX &���ص ت�w���d واس���cVل #��0ت��D   : وا���/sال ا8ه���
       �و0-راتD أ&KX ت�w�d؟، ���E ت-رك أن ا���Tح ا�-راس  �C"�� م<�، إ� أن ا8آ��H أه
��� م�

�ح�تD، وا��1 أن ت�Yث��ك &�  #"��� ی"��ق ت�Yث�� أي       ذ�� أن 
# �>�& �JJ-ة ی��ة س���#"�� ح ��ی� 
�ب� ت���� ا���1 أن   . ا�
���، ا�
���@، أو ا�
�'- ا��"/ : ':h 9,� س�اء  ��&lذا آ�ن �-ى #"�� 

ب���. وا��T7�= وا�
/��-ة س�F�1 D�X #�یB ا���Tح بK ا��
�gJ& i ا�tس &�D ا��JH &�  ا��4ات           
Dحوح�ض�Tا�� F�1 ار��  .  F�1 ا2

  
�ب�ت ا����� &�
� ی� ��� ��v أداور ا_ب�ء &  م/�1-ة ا8#"�ل ذوي �
  : وی

 : ا#�F ��� ا�'�رة ا-.8	��$ ا�+[�ى ��&�	ة 
8'	ح[$ ���
$ ت��� )1(

�ب�ت ا������، ت�4آ� أ��� ت���C� =��Cق           ���1� #��ق �
�/�1-ة ا8#"��ل ذوي  �Hأث��ء ب�
� وی�	�� ���;	E را'�-        . "/<�ت/�1-ه� ب<� F�1 م/�1-ة أ�   �
�ب� ا������ ی����وا��1 أن ا�K�"C ذو 

   �Xًب� ت��� أی��� Dی-� .  ��ب� ا����� �-ى #"���،  " '"�ء"ودورك آ{ب � ی�
KH &  ا�	�� 1�;�
�اG<���� ا����;��ب�ت     

�1����� وا��"�������� ا�����  ی������ج إ��<���� ��Gرات ا�����>
ب���K تiوی���- #"����� ب��

   Dب���Jت ا��  تc�7
� #"��� م�� ا��F��1 .��V ا��;��ب�ت وا�
�c�7ت ا���          و� '�� أ   . وا����
ن ت
ت�اD>G ی"F�1 FX ا�
-ي ا�	��- إ�F م/�1-تF�1 D ا�رت�Jء ا��"/  وا��
�= ب:;�9A ا�7:;�� 

 ��ً/"� ���
� أ&KX &�ص ��Tج #"�� F�1 ا�
-ى ا�	��-، رآ�F��1 i م�/�1-تD &�      . ا�
Xو��  ت
  .   أه
��، وت�	G D�ً-ا �;��D ا��"����� وا�	-���ا8آlife skills 9�Hاآ�/�ب م<�رات ا����ة 

  
  

�ب� ا����� �-ى #"��) 4(إ#�ر '�رح ر�0 �� �  ت��� م= أ�X1ء ا8س�ة وا8�-�0ء 1
             Dح ب����ب� ا������ ��-ى #"�<�� وی��	�و�<�� س�ً�ا � ی�	�V  ا�	���� F��1 ا_ب��ء uی����� ب��

��� أو ا2ح/�س ب��4�. أو ا�:iي�� �	ً�T�0ء و� '. 8ح-، ت-�� أن إ,"�ء ه4ا ا8م�  ا8س�ة وا8
رب
� ی-&�<� ��-م &<� ا�0�12 أو رب
� ی��J-ون أن س���ك ا�K�"C ی�	�D م�� ا���/K أو &��ط ا���آ��         

]   -Aاiوة وا���7ط ا���آ  ا��J7ی�       ]. ا�-�Jت F��1 �>Hأن ی�� ���
وب�����  &lن إبtc<� ب�J��J ا8م� ی
K"C�� .س��
  .ا�
/��-ة وا��T7�= ا�

�ب� ا������� أ���D ی�F��v ب
iی��- م��� ا���	���3 وا�
��م����      و��0- ی��7 ������ أ'���Jء ا�K��"C ذوي 
                 D��Gوب�� D<� ب�������1�
�iة م
�� �0- ی���- ات�Tه��ت 1-اA��� م��<� ����3، وب������  � ب�- م�� ت��
ا�
     K4اآ�ة وح����
�ار3 وم��/�1-تD &��  ا���Tف ب���0�ا�
�س��� إ���F ا����T7�= وا�
��/��-ة م
��� ��0- ی��-&�<� ��

  . ا��اG	�ت
�ة ���� ذو ���
$ ا����� خ) 2(�	L* ات�B1 :ب�دات أس�	� ��� �  :   ا�&�	ة ا���يأآ

1
�����ت ت��;-ر ��1� ا2��/�ن ب������D ب-���D وD���J1، إ� أن      �
Xا������� ت�� �����
� '�� أن 1
وإذا آ��ن  . ا���دات ا�4VاA�� �C"��، و�1داتD &  ا���م، وا����ة بK�7 �1م أآ�H أه
�� م
�� ت��;�ر        

 ����ن أآ���H ��0-رة F���1 ا���	���3 وا���آ���i    ���-ى ا8#"���ل ذوي ���ب�ت ت����� ���1دات س���ی�، س�����
  . وا��
K ا��Tد

•     $D�KاXQا� $������        ]: Diet ا�%DF	م ا�XDQا5K  [ا�&8 ���A4اt ت��	Gآ�- أن #"��� ی����ول وYت
و�1
D . ت���ي F�1 آ
��ت م��س	� م� ا�	�وت�� وا�"�اآD وا�:�Xاوات وا���ب�ه�-رات

Kت  ����ول ا8آ��ح �  .  ثcث وG	�ت م���م�� ی�/� &�<� ا,���ر ��1�� ا���Cمروت�
&�lذا آ��ن #"��� م��ً	�� #��ال ا����م،       . ا���م م�C. ض��وري ������� ا�T��Sleep :     - ا�%�م •

� ا�;�. �1�D أن ا���آ�i &  ت��� ا8'��ء ا�T-ی-ة      
وب�����  �1�� أن ت�G D� =X-ول  . &



� 1-د] ��vم ��م وی�vJ(م�-د ����م 
Xی� Dم بiی�� ����
1� ث KJت � �	م م��س� س��1ت �
 . س��1ت

•  $DDض	ا��� $DDرس	8* Exercise:        إح��/�س D����1 .ق وم����. و��0- ی��ت�����' K��
 ا������� 1
ب��
�K، وم� ه�� تYت  أه
�� م
�رس� ا��ی�ض� آ�س��� م
��� ��T. ا��ض� �C"�� وتT-ی- 

ا2��/�ن D��0�#  F���1 ودا&����D �������، آ
�� أن م
�رس�� ا��ی�ض��� وس���� ه�م�� ی���V. ب<��          
� أن ت/	. �
�ط وا2ح	�#�ت یVXم أن ا���ط وا2ح	�#�ت ا��  ی���ض �D، وم��VXا�

� آ��Q م/�
�ة و'-ی-ة� ���ب� ت��� ,��� . 

             ��
� ����Gه�� ت
K�H أس���ب ح���ة ��K�"C رب�� D�إ� أ ،�C�/<� ب�إ� ��ر ا��  أ'�وت	-و ا8م
�ب� ا����� ا���  ی����       ��
K ا��Tد وت�-ي ��� D�&-ت        K<�� ب���1 .��Vا�� F��1 K�
م�<�� وب������  ا��

  . وتiی- م� &�ص ��TحD &  ا����ة
  تT7�= ا���دات ا��"����� ا�/�ی�) 5(إ#�ر '�رح ر�0 

           D����
ب�2ض�&� إ�F ض�ورة م/�1-ة #"�� &  ت��� واآ�/�ب ��1دات ����� س��ی�، � ب�- م�� ت
�ب�ت ا���. م� ت��� �1دات ا�"����� س�ی�  ���� م�H<� مK�H أي إ��/�ن رب
�� ی�����ن     وا��1 أن ذوي 

�ب� ا������، وم�� ه��� �1���� أن ���&� �<�� &��ص                  ����ط �"�/�� آH���ة ب�/	. V#��ت وض��	إح �م
&������ أن ���;Q إ���<� ��1-م� ی�ی�-ون      . ا���"�M وا���	�� 1� Xt	<�، إح	�#<�، وم�1�7 &��7<�       

    �أ�"�/<� ب��ی�� وب�-ون ,��ف أو     ا���-ث وأن �<�� �<� ب��N إی�Tب�� ت-&�<� ��&;�ح وا���	�� 1
وب�س�
�ار�� &  تT7��F�1 �> مKH ه34 ا���	��ات ی/�1-ه� &  ربC<� ب��"���ت<�، . ت<-ی- وإآ�ا3

    .وب�����  ت��
<� ب���-ری@ آ�"�� ت<-A<� 8�"/<� وض	g وت�v�� ا�"���ت<�
  
�$ ت���� ����: 2خB�ات *�	��ة ���� ذو ���
$ ا����� ) 3(��w�* o8&ت :  

�ب� ت���، �1�� أن ت
��� زم�م ا�
	�درة ب��	�� ا�"��ل 1� ا���Gcت    �� Dی-� K"C� بYآ
  �وا�:���-م�ت ا�
��ح���� وأن ت��ا����K م���= ا�
-رس���� ا�����  ی��ا���G- &�<���� وت������ون م���= آ���K ا������م��

� ب<� �
/�1-ة #"���;;:�
  . وا�
��$ و�8# ���
$ ا����� ا��5 ��	5# *0%	 ���� •]B
 s���� 	* oت��� آ :  

�ب� ا����� �-ى #"��   ا0�� g
� ��ب� ا������ ه�34     . �أ وت��� 1���ا�1ف ب-�0 آd ت�sث� 

�� &  ه34 ا�;��ب�      X�
1
��� ا����� وح-د ب-�0 ا�
<�رات ا�
��&�� ا� F�1 . K>/ا� �وس���ن م

��"# F�1 ب� ا��������  . تJ��� &���ت وأس���. ا����� إذا &<
Q آ�d تsث� 
�*	ت،  •Zت، ا�	.Pا��  � �&
�ة 56 ا�k8	لا��kا� $�  : وا�%��F	ت ا���8

 ���
�ب� ا����� �-ى #"��، ا�1ف ا�	-اA  ا��Gc�� ا�
��ح�، إذ س��� g

= ا�
��&� ب�&
�ق #"�� &  ا�
-رس� وس�
��� م� م��ب�� 1
��� ا��cج &  ا�
�iلJح �  . ذ�� م� ا�-&�ع 1

  
  
  

�*	ت 56 ا�n%8ل •Zا� ���  : ت	
� ا��Pج وت2
�ب� ا������ ��-ى     ح�  �� آ��Q ا� ���
-رس� � ت
��� م;�در ا��cج ا�
��س	� �����مK م�= 

  . #"��، ی
��� أن ت��ب= 1
��� ا��cج &  ا�	�Q أو م� ,cل م���@ �"/  أو م��� م�:;9
  

 �Gرح ر	ر ش	رس5) 6(إ��  ت��ف ��� ا�Y2% وا�2'�ر 56 ا�%F	م ا�8
K و��0<� و#���0ت<� &�  ا�
-رس��     ی�ت�. ب�u ا_ب��ء أح��ً��� أ,��Cء �����T ت��ی�/<� ���م�         

�ب� ا����� ��-ى أ#"���<�     ��إ� أ��D م�� اKX�&8 أن    . ��J�1ده� بY�<� ا�
��ن ا��A�K��  / وc1ج 
�d0 ا�
-رس  ب���/	� �C"�� 0- � ی��ن ا�	��N ا�
F�H ت
�ًم�      
&�����v ا�
-رس��� م�	���    . �-رك أن ا�

       ��
�ی��K م
�ا��1- وم�-ودی��� ا��Jا� �� ��0- ی����ل دون ت���&�� آ�&��� ا�:��-م�ت     &��  ا�����دة ب�����H�� م��



��ً/"� �CًVوض ،�	ًXt ،�ً#�	. �� ه4ا ا8م� إح	ب�ت ا�����، و0- ی/�  .وا���Gcت ا�:��� ب;�
 =J���7 #"��، وی
� Kا�� �وم� ��د ا��Yآ�- �1�D ه� أن ا�
-رس� م� ه  إ� iGءأ واحً-ا م

�ب� ا������� �1���� وأ&���اد أس���ت�، &  ����� #�ی��B ا�
��/��-ة وا����T7�=  ا����.ء ا8آ	��� &��  c��1ج ���
    Fإ�� ��"Cب �	ات ا����� ت���H
وا��"<� وا��"�ؤل وت��ی� ب��N ت��� م��i  ,���� م� ا��<-ی- وم���N ب

  .  ب� ا8م�ن

26 ت�	ون *� ا�8�رس$: 3خB�ات *�	��ة ���� ذو ���
$ ا����� ) 4(

Literacy…A Gift of Wonder

:  
1
��� ا��J�� وا��7:�9       Q"7راس   إذا آ-�
�د ح��G ت���
�� م�-دة �l& ،��"Cن ا�Gو �1

�ی� م���� ی�����ف ب   ���Cن ت������Jة ب������ ا�����	Tا�"�دی����  "م �����
 Individualizedا�:����C ا�����

Education Plan (IEP) " ��"C� ��
وا�:�C ا�����
�� ا�"�دی� . ا�
��س	� ������ ا��
�A�� وا�����
   �
�= ا�:-م�ت ا���ب�ی� و  "1	�رة 1T� ب�ا�:-م�ت ا�
/��-ة ا��  تX�J�<� اح����Gت و�d م��

 �� وم�- م� - م	�  A��� F�1@ ا��7:�9 وا�J��س -آK ت�
�4 م� ذوي ا�ح����Gت ا���ب�ی� ا�:�
��
   ".0	K &�یB ا��
K &  ا�
sس/� ا�����

  
  وی�ضE ا�K�7 ا����  م���ی�ت ا�:�C ا���ب�ی� ا�"�دی�

63

���ی
ت ا�!�L ا�����ی� ا� �دی�   �  :

•   �'('Dر �'�(V Cی� ا� �دی� ا���ا��� �L!ت ا�
ت":)� ����ی
 
�ه


ت:  اوً%�����ا�
    ='� ا�-!�'� �� ا���



� ا�!�L ا�����ی� ا� �دی� وه3: ث
ن'ً"�:
1 -='����� 3�
�. وJ ا%داء ا�

. ت�1ی1 ا%ه1اف ��'1ة ا��1ى وا%ه1اف �V'�ة ا��1ى- 2

ن1ة- 3(�. ت�1ی1 ا�!�1
ت ا�����ی� وا�!�1
ت ا�

4 -='����� 
)�. ت�1ی1 �1ای� ون(
ی� ا�!�1
ت ا���L�ب ت:1ی
5 - R'�
�� وا$D��0
ن'� ا�����ی� ا�� ت�1ی1 ا��1اD. ا�

='�.ت:1ی� ا�!��1 ����

ی'� ا���ض��'� �:'
س ا%داء - 6�� ت�1ی1 ا�

 
وت�1ی1 اج�اءات ت:�ی� ا�!�L و��ا�'1ه
) .ی��'�، ا$���'�، ش(�ی�، $"�ی�( ا�1وری�


رآ'� ?3 ا�!�L ا�����ی� ا� �دی�- 7-�. ت�1ی1 ا�
8 -�'�
ت ا����'�'� و;'� ا����'�^��(�) . ادوات، ��اد، و$
D. (   ت�1ی1 ا�

  
  : ا�8'�ر

� أ#DD�ر إ
�DDاه�� �DD6اج   -DD8&* )2009 .(    a��	DDوأس $DD�	Zت ا�	DD.	�
	ت ا�XDD� ����DDوى ا:ح���DD�
 58��
�ر
��%P�]E.0	، *�	ح ��� ش[+$ ا���8�*	ت ا��	�8�$، *�< ��ض ت2.[  

�رس$ ���� •* �* o�ا�ات ا���Bخ :  
 $G�

�ع م= إدارة ا�
-رس�، دون م� ت�ی- أن ت�3iT: ح�د أه�ا�6 �Gا� K	0 .8ه� ح-د ا

D�Y7د ا��"�وض ب�
<�، ث� وضE م� ت��&.  
�ا ً�. E'#أ:�>Aراh E�ض��d وت�� ب��
-رس� ��;;:�
�� ��&lن �� ت"<� م� .  دع ا�"�

E�ض���D أي م�<�، ا#�. ا�
iی- م� ا��Jی  . 

�ة ���م ح��ل .G: �
 ا��1 أ�� أح- أ�X1ء &�یB رس� ا�:�C ا�����
�� ا�"�دی� �C"��، ورب
ورب
� ی��ن �-ی� م���م�ت 1� م� ت"��D م-ارس أ,�ى &  م�Tل . G-ی-ةی��ن �-ی� أ&��ًرا 

�ب�ت ا����
ـ ه��ك �1�� #�ح<� وم���70 م-ى م��س	�<� ����� #"���� .  c1ج 




-رس� ت���مK م= 1-د آ	�� م� ا8#"�ل، :آ  *&�ًدا و*�آnًا ��� ت�	��o ح	�$ ���� ��& 
 وض= ا�:�C ا�����
�� ا�"�دی� ب��T<� &���� أن ت/�1- أ�X1ء ���T. و��M #"�� ب
"�د3

�م��ت
 . F�1 درای� ت�م� ب���� #"��، وب�����  یT. ا�ب���د 1� ا��

� م� أن آK &�د ی�ی- :ح	�6 ��� ه�و�K، وت�	ؤ�� �Jی F�1 Q�ع وأ�
�Gا� Fاذه. إ� 
و� ت��دد &  ا�4�1ار إن ب-ر م�� م� ی/��G	D، و� ت:�ج 1� م�ض�ع . م/�1-ة #"��

�Jشا�� . 

  .  إن �� تT- ا�س��Tب� ا�
�ض�� م� ا�
-رس�، &c ت�Yس، و�1ود ا���ة م�ة أ,�ى:: ت��س 
 

ح�د أo;6 ا�س	��a ا��5 ����� : 4 خB�ات *�	��ة ���� ذو ���
$ ا����� )5(
���� 	0
 ]:أس��ب ا����� ا�
"KX �-ى #"�� [

بD��Y  "  أس���ب ا������    (Oxford & Ehrman,1988)  أوآ�/"�رد واه�م��ن  ی���ف  
            F��1 ����-�� �ً�	/�� ات ث�ب���'s
مiی@ م� ا������ ا�
��&�� وا��G-ا��� وا�/��آ�� ا��  ت�
K آ

�>� .�T�/م�<� وی K1�"ا����� وی� �N�ب ����
 ."ا���"�� ا��  ی-رك ب<� ا�

)   ��را�M  وی7�� Lawrence, 1984ا�.  (�G أرب�� �
= ب�ـTب ا����� ی�إ�F أن أس�
 : ��"�د

 .�56��8ا�س��ب ا •

6�8	 �Xk%ب إ��9 ا���د * 56�G< ا����� • �q?ت ا��5 ت	*	ت وا:ه�8	ه	kط ا:ت	أ#8. 

 .ا�8�o #&� ا�[&� �  *�اG< ت��اs6 *� أ#8	ط ت��98 •

�	ت ت��� *��%$ وتa%k أخ�ى •k��ام اس��اتZاس� �&# o� .ا�8

  
�ا�.Tا����  ه34 ا� K�7ا� Eض�  وی

3?���اT$��ب ا� 
ط ا%ت#
ه
ت�أن

ا��'. إ�C ا$�!1ام ا$��ات'#'
ت
ت��� ��'"�، وت#"R أخ�ى

 JVا���b �� ا���� .'�ا�

�c� s ن�< ا����� Lا��3 ت�

.� �ا�

أ$��ب ا�����

  
Gر o+ب ا�����) 1(� ش�د أس�	�
  أ

D� KX"وم i�
�ب� ت��� أم � ـ أس��ب ت��� م�� Dإ�/�ن ـ �-ی Kو�� . �&<��ك م� ا�	�7 م
 KX"ی �1� #�یB ا��ؤی� أو ا��Jاءة، ب��
� ی"h KX,�ون ا�س�
�ع، &  ح� KX&رة أ�ی���� ب;

�����h d,���� ا�"����K أو ا8داء ا��
���� ، وت����ت	g أس������. ا�������� ب����K م���� ا8س�����           �����&��
�. ا�
  . واس��ات�T��ت ا�����

  ت��یd ا8س���. ا�
��&�� واس��اتT��ت ا�����) 7(إ#�ر '�رح ر�0 
§ nk��. (1991) ���ف Griggs         ت	D*���8ا� $Dk�	�* ط	D8#أ 	D0#�
 $D��a ا�6��8�	Dا�س

    ،	D0

	���د، وا��5 تot8 ا�2��B$ ا��5 ��رك 
0	، و��+� 
0	، و��XDآ�  $�	Zا� $�2�ا�&2

 o&تو�P+L8ا� 	0.  



§      oD�
D�دا واو#  D* oDـ�ف آDـ�� ( Boudah & O'Neill (1999    ����Dت ا�	�k�اس��Dات
$ *��%D* $D  ا�D08	رات      ��8k* ام�Zس�	

�#0	 إ.�اءات �2�م 
0	 ا���د 
	����ف ��� و

  .�+5 ����� *&��ى *	 أو �%nk *0	م *&�دة
�ب� ا������ �1� #�ی�B ت���ف وت�-ی�- أ               ���
��i أو   وبlم���� م/�1- #"��� ذو 
س���بD ا�

ه��K #"���� م������ ب��;�ي؟ ه��K ه��� م������ س��
� ؟ أم م������ ح��/  ح�آ�� ؟    : ا�
"��KX &��  ا������� 
وب
�Tد ت���� أس��بD ا�
"KX &  ا�����، ی
��� ت�v�� ,	�ات وأ��C7 ا����� وD0�# ب
� ی���س.      

  . م= ه4ا ا8س��ب
 �Gرح ر	ر ش	ى ����) 8(إ��� o;�8ب ا����� ا��د أس��  ح

Kinesthetic Learners: 

  أس��ب ا����� ا�&�5 ا�&�آ5
Auditory Learners: 

  أس��ب ا����� ا��5�8
Visual Learners: 

  أس��ب ا����� ا�['�ي
•  o8ل ا��Pا����� *  خ

 . وا�&�آ$

�w	ت ا�����  •
 56 ��أداء .
ا��5 ت��8� ��� ا�&�آ$، 

ا��8"، ا:س�+L	ف، 
 . وا-#L	ء *  أ.o ا�����

� *  أ#BL$ ا� •����� ����
�ام Zاس� ��� �ا��5 ت��8

 ،$��ا#�ا���ي، ا��n	رات ا�8
�� . ا�L8	ر��، ا��'8

!	�ً[	 *	 �&a ا���	ب  •
 YG، ا��	را*�ا���	ض�$، ا�

 ،$�ا-�2	�5، ا�8�اد ا��%
 . ا��%�ن وا�&�ف

 

 . ا����� *  خPل ا-س�8	ع •


w	ت ا�����  • 56 ��أداء .
ا�8��8�ة ��� ا�8&	ض�ة 

ات وا��2	ر�� وا:خ�[	ر
$�0�Lا� . 

� *  ا�%8	LG	ت  •�����
ا�'��$، ا�����8	ت 

 56 o8ا�� ،$G�B%8ا�
 . .8	�	ت

•  ،�2�!	�ً[	 *	 �&a ا�8�س
�o ا���8ح5t8ت، وا��	Qا��.  

•  s���  � �����
 .ا��ؤ�$ أو ا��2اءة

•  	*�%� n�8* 9Kأدا
ت2�م *	دة ا����� 

 	�ً�'
وا:خ�[	رات 
 E��أو *'�رة و�

$�F�� . 

•   * ������
FحP8ا� $
	ت ا�8+��

وا�����8	ت ا�8�ض&$ 
56 أش+	ل 

 ،�Kا�Zت، ا�	BBZ*و
 .  ا�'�ر

• o;�� 	* 	]ً�	! :
 ،$Kا��س�، ا��2ا
وا�+�	
$، وه� 

 �F%*و ��. 5k0�*
n�8*.  

  
  
  
  
  
  

 $���Kت ر	��� ت��دت ت'%��	ت أس	��a ا�����، إ: أن أش�0 هX\ ا��'%��	ت Pqث ت'%Gو
  : ه5

  Gregorc’s Taxonomy ت'%�< .��k�رك) 1(

� ت�ض�E ه4ا ا��;��d &  ا�
:gC ا���� �
  : وی
�رك) 9(إ#�ر '�رح ر�0 Tی�G -ى� ��. ا��"��أس�� d��;ت  



GregorcGregorc’’ss TaxonomyTaxonomy   تصنيف جريجورك    تصنيف جريجورك 

�#�د
Abstract

Concrete

ح)3 

�U"�
Sequential

3Dا�-�
Random

ح)3
 3Dا�-�

Rح)3 ��ت
أو ��)�).

ت#�ی1ي 
 3Dا�-�

ت#�ی1ي
�"L:3 أو ��)�).

ت:�'1ي ��?3ت:�'1ي ��?3

�U"��U"�
3�V3وا�Vوا

�:�� s'Vد�:�� s'Vد

3:L"� 3�:�3:L"� 3�:�

3�'��ت��'�3ت

ن�Uين�Uي

ن:1ين:1ي
ت:
ر�3 %مت:
ر�3 %م

 ��
خ'
�3 ح
�� خ'
�3 ح

 3�
ان �
�3 ان �

تIوی�3 أو ت )'�يتIوی�3 أو ت )'�ي
3���آ�3 ش���3آ�3 ش

��ن ��ن 

ت�
�1ي ت �ی:3ت�
�1ي ت �ی:3

خ��ي ت#�ی�3خ��ي ت#�ی�3

3���?3���?
ح1$3ح3$1

��
H� �&
!�ُ��
H� �&
!�ُ

.#���.#���

  
)2( nآ�*  * ��$ وا��o8 ا��'%�< ا�8��8
) ) CCTCوم�آWCEW(  i( و��+�#�  ����


/�1-ة ا������:  
�ن(أس��ب ا����� ا�	;�ي ) أ(
���
   Visual)  ا�	;�ی�نا�

        �' cب ��Y& �ًب;�ی �ً
 : إذا م� آ�Q م���

a. م� ت-رس K�� ;�ی�	ا� ����C
�م ب��Jت. 

b. اول-Tح�ت وا�� .ت/�:-م ا�:�اgA وا��

c.  أس�س K�7اءة ب�Jا� F�1 -
 .ت��

d. ذاآ�ت�  & D���Cت �
 .ت��"� ب;�رة �

e. ���	J�/
 .ت��. وت-ون آK '� م� أKG ا�
�ا��G ا�

f. ��3 وت�/F ا8س
�ءت�4آ� ا�G. 

   ا�8���8�ن ا���8��ن(أس��ب ا����� ا��5�8   ) ت(

 (Auditory��l& �ً��
 : إذا م� آ�Q م���
� س

 .ت�;G Q�-ًا ��
��� &  ح�Tة ا�-راس� •

 .ت
�K إ�F اس�:-ام '�اgA ا��/T�K ا�;�ت  &  دراس�� •

• ��
 .ت���ى أن تM�T &  م��ن ی
��� م� ا�س�
�ع إ�F ا�
��� بK�' KX&Y م

• 
�ع ��ت
 .�K إ�F أن ت��- م� ح;�F�1 Q �"/� بK�7 م/

• 3�G� .ت�4آ� ا8س
�ء وت�/F ا�

� (أس��ب ا����� ا�&�آ5 ا�%�L   ) ث(�   (Kinesthetic)  )ا�8���8�ن ا�&�آ
��Y& �ًـ�ح�آ �ً
  : إذا م� آ�Q م���

• o2%ح�آ$ وت 	0
 .ت%Xkب إ�� ا�#BL$ ا��5 

�w	 وذه	
ً	 أq%	ء دراس�� �8 •k* ���ض�ع *	 56 !���6 أو ا�&��2$ ت8�o إ�� ا��
 .أو أروG$ ا�8+	ن



� ت%�� و.�ه�0 أو  •G $ *  ا��6اد��8k* �* 9ت��� 	ن *�+� 	* o;6�
ت�Xآ� 
  .أس8	ءه�

• ��kا� $Q� ام�Zإ�� اس� o���ًا آ	-ش	رات Body Language ت8tآ.  

 

 Grasha – Riechmann ر��8L	ن – ت'%�< .�اش	) 3(

��ح. ه4ا ا8س��ب Competitive أس��ب ا����� ا��%	5�6  ) أ( 

o D�أ�0ا �  .ی-رس ��  یsدي أ&KX م
o DتY&وم�� ���
 .ی�/�بB م� أ� KG�K رض� وتJ-ی� ا�

o ���
 .ی�Cح ا��H�� م� ا8سF�1 ��N ا�

o �>ب�ت�Tاس� Fإ� d�Xء3 وی��ول أن یcزم -Jی��. 

o ���

�آiة ح�ل ا��
 .� ی"KX #�ق ا��-ریM ا�

o آ/. أو d0� . ,/�رةح�Tة ا�-راس� ب���/	� �D م

o س��Aدة وا����Jا� B7ی�. 

 Collaborative أس��ب ا����� ا���	و#5) ب(

o �>دل ا8&��ر م��	وت D�ل م�7رآ� أ�0اc, � .ی���� أ&KX م

o  1�
�Gا� K1�"��� م��ن D� �	/ة ا�-راس� ب����Tح. 

o ��1�
T�7و�1ت ا�
 .ی"KX ا�

o D�وأ�0ا ���
 .ی���ون م= ا�

 : س��ب��ح. ه4ا اAvoidant 8 ا�a%k�8) ج(

o �C7�أي أ  & ���
 .� ی�7رك م= أ�0ا�D أو ا�

o -ًا �1- ب-ء ا���7ط�وي ب�iی�. 

o ��/
��
� ا��
��
 .� ی�. ا�

o ���

�آiة ح�ل ا��
 .ی�ح. ب�Cق ا��-ریM ا�

o u�	ا� �>Xم= ب� ��
���
� أو ا��
���
 .� ی/�<�یD ت"�K1 ا�
��� م= ا�

 Dependent )ا��	�$(ا��	
� ) د(

o ی��V�� ل م�-ود�X& �>vی. 

o ب����د Dب م���Cم � .ی/�F ����� م� ه

o �>��1 د�
� ا��1�
 .ی�ى ا�
��� وا�08ان آ<��آK ی

o ���

�آiة ح�ل ا��
 .ی�ح. ب�Cق ا��-ریM ا�

o م ب<4ا أو ذاك�Jی d�وآ K�"م�ذا ی �
ً� ا_,�یAل داY/ی.  

  Independent    ا�o2��8) هـ(

o ًا ��� ذ�8��* o8�� أن o;�� خ��rر ا	ات9 و�+  *  ا�88+  أن ����8 إ�� أ6+. 

o ا����� F�1 D0-رات  & �JHی��7 ب. 

o ��ا�4ات D�1س� B&م و-Jا�� D� E�ا�4ي ی� Mوا��-ری ��J�/
 .ی"KX ا�-راس� ا�

o D<� ب4ات�أن ی"�� & .�Cت ا��  ت�c�7
�م ب�K ا�Jی. 

o ����

�آiة ح�ل ا��
 .ی"KX #�ق ا��-ریM ا�

  
 

 Pragmatic   )ا��5�8( ا��ا5�G أس��ب ا�����) و(

o �0ارات Fل إ���� .ی��
- F�1 ا��BA�J وا�	����ت &  س	�K ا�

o �

�= م/��iم�ت إ��Tز أي م<G ی���ج. 

o �
 .ی���ج إ�F ت���
�ت واض�� وم�-دة �T�2ز أي م<

o �J�0م�-دة ود �Vأ&��ر3 ب� � .ی�	� 1



�ا�5) س(
 Creative   أس��ب ا����� ا-

o أس D� ن��ب ,�ص &  م����T أي X0��ی"KX أن ی��. 

o D��
�ن وآ�d ی���
� ا�4ی� ی����ن �cCب<� ا,���ر م� ی����
��
 .ی"KX ا�

o D�1 أ و#�ح ت/�ؤ�ت�Jوی =
 .ی"KX ت�-ي م� ی/

o  ل ا�دب أو ا��	*  أش+ 	ـ* o+ل شPن *  خ	ـ�
�� ا�ح 9��# 56  � �]��.  

o �>ب d��

� ا�>
  .ی/�:-م م� ه� م��ح ��T�2 Dز ا�

  
 

  : خB�ات ووس	oK ت���� ذوي أس��ب ا����� ا�['�ي   
�م ا�+�a، ا�P6م ا���8�$ ا�['��$، ا��8�%	ت ا�['��$، وا�+�وت  �Zاس�

$�K�;ا� .  
 . ت-وی� مcح�vت ت";���� و��Jط م���� ���4آ�� �

 . ت�w�d ا�
:�CCت، وا8'��ل ا���ض����، وا�;�ر &  1
��� ا������ �

���اس�:-م ا��س�م وا���ض���ت ا ��
� . 

   :خB�ات ووس	oK ت���� ذوي أس��ب ا����� ا��5�8 

 . ا�0أ ا�
4آ�ات وذآ�ر ب;�ت م�ت"= �

�  v"وا���دی- ا�� �Cاب��
 . ا��4آ� ب��س����� ب����
�ت ا�

� ��
 . ا�
4اآ�ة م= ا_,�ی�، وا�����0 ح�ل ا�
�دة ا�����

 . '�#� أو ا��/T�cت ا�;�ت��ا�س�
�ع إ�F ا���. ا�
/F�1 ��T أ �

 . اس�:-م ا�
/c� KTس�
�ع إ�F ا�
��ض�ات م�ة أ,�ى �

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 �Gرح ر	ر ش	ت ا�����) 10(إ�	
�w$ ا����� ا���	ل �Xوي ���
  



ب a� ا����7 ا���	ل  ب a� ا����7 ا���	ل  
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��א����א����א����א����א����א����א����א��

�������و0(����������/��:�'!�����و0(����������/��:�'!�����و0(����������/��:�'!�����و0(����������/��:�'!�����و0(����������/��:�'!�����و0(����������/��:�'!�����و0(����������/��:�'!�����و0(����������/��:�'!

د�����>;����א�&��%$��01�7 ��-���د�����>;����א�&��%$��01�7 ��-���د�����>;����א�&��%$��01�7 ��-���د�����>;����א�&��%$��01�7 ��-���د�����>;����א�&��%$��01�7 ��-���د�����>;����א�&��%$��01�7 ��-���د�����>;����א�&��%$��01�7 ��-���د�����>;����א�&���01�7�$% ��-������������
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 �L%ب ا����� ا�&�آ5 ا��أس� ��    : خB�ات ووس	oK ت��

 

 . �Tرب، ا�J��م بiی�رات م�-ا���وw�d ا��-ی�، ا�J��م ب� �


-ة F�1 ا���7ط، مKH ��. ا�-ور أو ب��ء ا��
�ذج ���
 . اس�:-ام وس�KA ا����� ا�


��1ت �V��ة م= أ,4 &��ات راح� �G  & 4اآ�ة
 . ا�

�A�� ا�
���آ� �X�0ت ا��C	اس�:-ام أ���ب ا��4آ� وا� . 

� م�س�FJ &  ا�:�"�� �G  & 4اآ�ة
 . ا�

 

 

 

 

    



�ه	� ) 11(إ#�ر '�رح ر�0 
�ب�ت ا����� وا���  
   	DD�ً�2�  �DD�* : ����DDت ا�	
��DD� ل ذوي	DDا���  DD* �DD�t+5   . ا�DD6 �DDBث خ�DD&� 	DD* 	DD]ً�	!و

        �D*و ،����Dت ا�	
��� $w6 E&ض��0 ت�
�  وذ�� G���8وا�  �

�� ا���	ل ا�8�ه� Y�ZLت
      DDت ا�	
��DD�  DD*  �
�DDه�ل ا�8	DDا��� �DD�
 5#	DD�� �DDذ�    �DD�
����، أو ���DD ا��DD0ِFْ�ُ oDDGون 


Xوي ���
	ت ا����� $�	Zا� $�  . ا�'Z	YK ا:.�8	�
�ر ا��%��9 إ�� أ#9 ر
8	 ��	#5 ا���	ل ذوي ���
	ت ت��� *  ���
	ت أو *P+Lت kو�
         oDt* �Dخ| �Dل ت��	Dk* 5D6 	!ً�]#ا وnً�� ��0ون ت8G 	8%�
 ،$Qا��  +�ت��� k* 56	ل ت��� *��  و�

�	�ak� 5 ا:#�[	\ إ�� *��ل واه�8	*	ت ����، وأن ت�o8 ��� ت8%��0	 إذ أن ت8%�$ و
	�. ا�&�	ب

$ ا����� ا��5 ��	#�ن *0%	��� ��� a�Qه� 56 ا����	�� a#ا�kا� \Xه .  

k# 56 �+6	ح9 56 ا�&�	ة، و��" k# 56	ح9 56 : 5س	�� ���� ذو ���
$ ا�����  )6(
  .  ا�8�رس$ �26

 ب�� ا���س، و��� اK�G أحcم�� وhم���� ب����/	� �C"��� أب��-      ����Tح م��ٍن م:��"� ب���Yآ�-  
م��� ا���آ������T� F���1 g��J& iحE &��  ا�
-رس��� وم�ا����� ت���
��D &<��4ا أم��� #	���� ، ب��K ض��= &��        

�1���� ا�G2ب���� ، ا�����iام وا���
���ء     �G���0ت ا�cة، ا��i��T�
أو��ی�ت��� أی���Xً ت
�����D م��� ا������ة ا�

  . وا��ض� 1� ا����ة
�ل        وی���T� d0ح #"�  �	0 K�Hم ،g�J&  
� &  ا����ة F�1 أ'��ء أ,�ى t�� ا���Tح ا8آ��دی

         F��1 ار���ا�4ات، ت��ی� م"<�م ذات إی�Tب  �-یD، ت�
�� رt	�D &  ا��/�ؤل وتJ	K ا�
/�1-ة، ا2
�
�1�� س�ی� م= ا_,�ی�G�0ت اc1 �  . ا���Tح وا�
�Hب�ة، ا�J-رة F�1 ت��ی

�ب�ت   ) 20(وآA��� Q"7@ دراس� #���� ت�	��� �
-ة  �����1 م� ا8#"��ل ذوي 
T
س�� �

� ی� �& KH
�د سQ م�-دات أس�س�� ����Tح &  ا����ة ت�Gو �  : ا����� ح�F م�ح�� ا��'- 1


	�Xات: ���
	ت ا����� وا�%k	ح )1( $2tات وا�X�	
  . 10 ا���5 
0�ت�D         (ی�- ا��1  ب��4ات     �م��&� ا�
�ء وو1�D وإدراآ�D ا��-0�J� B-رات�D وم�ه	�D وم���م

� م�� ,�cل ت�
��<�� م�/�1- ا8#"��ل              ) � ض�"D وب�ا#��
وا��JH ب���4ات م�� أه�� ا�
��-دات ا���  ی
�ب�ت ا����� F�1 ا���Tح &  ا����ة   ���م أن ا�
����ة م� م��1. وم��7آK دراس��� &�     . ذوي ��
&

ا�";K ا�
-رس  ی��- إح/�ًس� ب���7 &  ا�4ات وتiی- م� ا�
�K إ��F ت�J��� ا�K�"C �4ات�D وا�����7        
  . اتD وإم�����تD&  0-ر

  : أ6+	ر ��8%�$ ا���5 
	�Xات وا�2t$ 56 ا�Xات ��ى ا���	ل ذوي ���
	ت ا����� 
0�تD وب�ا#� ض�"D، ث� ت�-ث م= #"�� 1� م��م�        )  أ( �ا#�. م� #"�� آ��ب� م��م

�ا���. ض���d أو       Gة و��ا���. ��0G إ���/�ن K���� ف أن�����ض���"� � �0�ت��� وب���ا#
�ر;0 .  

�ب�ت ا����� ا��  �-یD وF�1 أن ی/F�1 ��"# =T' �>�Y ا���-ث م= ا��	�ر   )  ب(�� �1
�>
��<� أث��ء ت��>Gا�1� ا�
�7آK وا�;��ب�ت ا��  آ���ا ی . 

و&� �C"�� أ��C7 وم<�م ت��� ت���س. م= 0-راتD وإم�����تi��� Dرع &��D ا2ح�/�س            )  ت(
 . ب����Tح وا�T-ارة ا�7:;��

�ا�. 0�تD وم���D واه�
�م�تD   )  ث(Gو Dی� 0-رات�Cت F�1 ��"# -1س���ا�7:; . 

  
  
  
 

�ة: ���
	ت ا����� وا�%k	ح )2(�	�8�� �Kاد دا�  . آ  *��aG و��� اس��
                B��Jت أو ت�c�7�
�����1 ا���Jار وا�
	��درة ب��K ا� F��1 رة-�J�0. ا���
ی
��� ا��9:7 ا����J ا�

� أی��Xً ا��-&�ع �1�       . ا8ه-اف
Xوا����0. ی�� �vJ�ب�� =�
�ب�ت ا�����، &lن ا����وب���/	� �4وي 



� م�� ا��/
�ع ا�T��- وا��ؤی��           F�1 س	�(ا�4ات  �
���� K;�"س &�  أول ا���Tدرة ب�����	
K ا�
��Hل، ا�

�ن 1-م ا�/�ح�نXة و�-�T. ب<�)ا��وا���ح ����N/
  . ، إض�&� إ�F ا�J-رة F�1 ت�
K ا�

�ى ا���	ل ذوي ���
	ت ا����� � $F2� : أ6+	ر ��8%�$ ا���aG وا�

  وض�= ,g�C   ت�-ث م= #"�� &�
�� ی����B ب����ل م��7آ��، و'��رآD &�            )  أ(
  .  ��K مc�7تD &  ا����ة

���1� . اس��Yل #"����� ���1� #����ق ت��م����D م��= ا�
���c�7ت ا�����  ت�اD���>G     )  ب(
  .م3�1�7 �1-م� ی�اDG م���7؟ 1� آ�"�� ت�-ی-�J� 3ارات؟


���، وا����ات@             )  ت(��
ت���0 م= #"�� &  ا�
�c�7ت ا�
:��"��، ا�����ل ا�
��
��
 .   ا�

 


�ة وا��أب: ���
	ت ا����� وا�%k	ح) 3(	t8دا�	وا:.�0 o8ا�� ��� :  
 ���ت�- ا�
�Hب�ة وا�-أب F�1 ا��
K وا��G<�د ا�
��ك ا��A�/  ا�4ي ی-&= ا�"�د إ�F م�ا
                     �ا��
F�1 K ا����t م�� ا��;��ب�ت وا2,"���0ت، ب�K ووس�� ا�"��د ب��
�و��� ا���  تD���T یV��� م�

�ب�ت ا������ إ��    . ,DCC إن �� ت/� ا8م�ر F�1 م� ی�ام        ���F ا��
�K ا���Tد   وی���ج ا8#"��ل ذوي 
�ا�K ب/	. ا�;��ب� ا��  ی����ن�
  . وا�-ؤوب وا�


�ة وا��أب ��� ا��o8 وا:.�0	د 	t8ا� $� : أ6+	ر ��8%


��ذا � ت�/�
�             )  أ(� D�� K�0و ،-Tب K
ت�-ث م= #"�� 1� ا8و�0ت ا��  ا�G<- &�<� و1
       .�1��
� ��ً;:' Q�أ ��>Gا�
&  ب4ل ا�T<-؟ ت	�دل م= #"�� ا�J;9 ا�:��� ب

�ب���ت أث��ء م/��ة ت��
� و1
��، ووضD� E آ�d اس�Q�C ا��F�1 .�V ه34 و
  .ا�
;�1. وا�
c�7ت

���0 م= #"�� م��  ا�
�Hب�ة وا�T- وا��G<�د، ووضD� E أن ا�����ة ���/i� Qه��        )  ب(
1
K '�ق    �>�& Kب .           K�
وب�� ��D ب�8م���H ا2ث�ب��ت ا���  ت���د F��1 ا2��/�ن م�� ا��

 .  ا��Tد

�دً    )  ت(��>T4ل #"���� م��	���1-م� ی      ����
ا آ	���ً�ا، وی"��K7 ب������t م��� ذ����، �����0 م���D أه
d0� . ا�س�
�ار &  ب4ل ا�T<- و1-م ا��

 

  : ا�2�رة ��� وض� ا�ه�اف: ���
	ت ا����� وا�%k	ح) 4(
ا�J-رة F�1 وض= ا8ه-ا&<�، م�H<� مKH ا�
�Hب�ة �1مcً أس�سً�� ����Tح &  ا����ة، F��1 أن        

 B�J���� ن ه34 ا8ه-ف م��� �0ب���  . ووا��0، و�0ب�� ����-یK ت	ً�� ���V��ات وا��vوف ا��Cر�Aت�
 : أ6+	ر ��8%�$ ا�2�رة ��� وض� ا�ه�اف 

س�1- #"�� &  ت�-ی- و�����t أه�-اً&� �0;��ة و#�ی�K ا�
�-ي، م�= وض�= �G-ول              )  أ(
وا&�9 ه�34 ا8ه�-اف ب�;�رة دوری��، و�1-ل &�            . زم�  م�-د ���J�B ا8ه-اف   

  . ��ا�T-ول ا�iم�  إذا اQX�0 ا��vوف ذ
ت�-ث م= #"�� 1� ا8ه-اف 0;��ة ا�
-ى وا8ه-اف #�ی�� ا�
-ى وب�� �D م��ذا            )  ب(

 . ی"�K �1-م� ی�اJ1 DG	�ت

وإذا و��G-ت أه��-اً&� ث	��Q أ�<��� . اح�"��K م��= #"���� ���1-م� ی���ET &��  ت�J���B ا8ه��-اف   )  ت(
     ��Hى أآ�,Y-ا�<� ب�	ه34 ا8ه-اف واس� ���Vض�ورة ت ���	�، ت�-ث م= #"�� 1

 .  ����J�Bس<��� وأآ�H �0ب���

  
  
  
 

  : أن ت��ف آ�< تa�B ا��8	��ة: ���
	ت ا����� وا�%k	ح) 5(



�ب�ت ا�������� وض���= �����vم م����-دة ��
���/��-ة ا��"���/��          �����1
������ ر�1ی���� ذوي  .����Cت�
��1�
�Gن    . وا���ن ا�
�/�1-ة، وی��&�Gن م�  ی�����ن ه� أو��N ا�4ی� ی��&�Gوا8':�ص ا���

�ن ا�
/�1-ة م� ا_,�ی	�Cی d�آ �Xًأی� .  
�ذ��Gً س����آً�� س��ًی� أم���م    . س��1- #"��� &��  ت���ی� ��0c1ت إی�Tب���� م�= ا_,���ی�       )  أ(
� �وآ�

         �#"��، ������ #"�� م� ,cل س��آ��ت� م�ه�� ا�;-ا�0 ومX�J��ت<�، وآ�"��� ا���	��� �1
�  . ا����G إ�F ا�
/�1-ة م� ا_,�ی

�اd0 ا8س�ی�  )  ب(
 . وضC� E"�� آ�d ی�C. ا�
/�1-ة &  ا�

ع ا�	�7 ا�4ی� ه� &  ح���G إ��F ا�
�/�1-ة، وآ�"��� ح�;��<� �1<��،         وضC� E"�� أ��ا    )  ت(
1� أ�� D�M م� ا���. أن ی�7- ا2�/�ن م/��-ة ا_,�ی� &  أو�0ت ا�7-ة D� �	1وض= . و

   �1�7
أم�م #"�� س���ری�ه�ت ��. دور ت
KH م<�رات ا���	�� 1� ا�4ات وا���	�� 1� ا�
 . وا�ح����Gت

  .  ا�2�رة ��� إدارة ا�;Q�ط:���
	ت ا����� وا�%k	ح) 6(
�ط وت<-���A ا���4ات،      إذاVXب�ت ا������� م<���رات إدارة ا�������� ت����� ا8#"���ل ذوي 

�ن �0درون F�1 ا��F�1 .�V ا�
;�1. وم�اG<� ا�
�7آK ب;�رة إی�Tب����  . س��
اس�:-م ا���
�ت ����ی�d ا�
��1�7 وا��"����ت وس��F��1 ���"# -1 ت���� إدراك               )  أ(


:��"�ا�
�1�7 وا��"���ت ا� .  
�ط؟ ه�K ی�-رك                 )  ب(VXا�� d��ا#�. م� #"�� ت�-ی�- ا���
��ت ا���  ت�/�:-م &�  و

�ط وا��-ر وا�X�B ا��"��� ؟ VXا� F�1 م�ت ا�-ا��cا�� ��"# 

�ط وا��X�B           )  ت(VXا�� K���Jت ��>�c, �� م�
'F�1 ��"# =T ت�-ی- ا�C7�8 ا��  ی
�س�FJ، ا����ب�، ا��Jاءة،       
و�Gب م�� . ا��...وا���ت� مKH ا���8ب ا��ی�ض��، ا�

�طVXا� F�1 .�V. ا���أس�� . 

ا#���. م��� #"���� و���d ا�C7���8 وا�:	���ات ا����  ت��/	. ���D ا���X�B وا����-ر          )  ث(
�طVX�1<�. ا��"���  وا� �Tا���ت ��	�1�7 ا�/�
 . وح-د م�D آ�"�� ا��F�1 .�V ا�

  
 �Gرح ر	ر ش	5) 12(إ��	ء ا:#��	آXا� o*	�*  

Jً<� س�ب��7ر إ�
� م<
� Gً-ا �C"��، ���<� م<� �� أیXًَ� آYب �K"C ی���  م� � '� أن ا�
<�رات ا�
�ب�ت ا�����������وأ&��KX #�ی���J �������� #"���� ه��34 ا�
<���رات أن ت
�H<��� س����آً�� أم�م��D ب��;�رة    . 

      ����>>Gا�#	������ م���� ,���cل ت��م���� أ����Q ':���;ً�� م��= ا�
�����1. وا�
���;�1. ا����  ت�اG<<���� وی
�ى م�ت"��= م��� م��. ا_,���ون�/��
���ت��D ا�:
��/� ���1مcً  آ
��� أن ت
����� ب�
م��K ا���4آ�ء ا��"�����  ب

  .ح�سً
� &  ت
���� م� ت���� #"�� ه34 ا�
<�رات
  dی���� �Jً&وا��1 أن ا�4آ�ء ا��"���  و] &� ا�J-رة F�1 إدراك ا��"���ت ب-��0  "ه� ] م�ی� وس��

�ل إ��<�         ��
<� ، وا���	�� �1<� ، وا�J-رة F�1 ت���- ا��"���ت ، او ا���Jوت ، ���
�1-م� ت�/� 1
ا��"��� ، وا�J-رة F�1 &<� ا��"��ل وا�
��&� ا��G-ا��� ، وا�J-رة F�1 ت�v�� ا��"���ت ب
� ی�iز 

   ���Jا�  وا��-��G�� ا���

���ن (وی���ى " . ا����G ل����ح &��      ) دا����Tب��� ���	ت�� ����ا�-G�أن ا���;�� ا�

��    , وا��iواج , وا��
�K  ,ا�-راس��  /�Tا�-راس��ت   , وا��;�� ا� ��ت�7 ��
 ا��-ی��H إ��F أن ا��4آ�ء    آ


�ن م����ت ا�4آ�ء ا��"����   .  م� ��Tح ا2�/�ن &  ا����ة   % 80ا��G-ا�  ی��	Y بـ ��G وی�-د

� ی� �& KH

/� م����ت أس�س�� ت�,  & :  

  
   :) awareness–Self ( ا��1  ب��4ات -1

  ً�
Aدا �Gح�  & ��ة  ا��1  ب��4ات ه� أس�س ا��JH ب���"M وح/� إدارت<� ، &���Jا� �
��&� م�ا#� 
آ
� أ��� ب���G . وم�ا#� ا�d�X �-ی�� بK�7 م�ض�1  ، و��:4 م� ه34 ا�
��&� أس�سً� �J-رات�� 

             B���Jا� �8ن ������ م��4 ا��;�V ا�����ف F��1 م��1�7�� وت�/
��<� ا���/
�� ا��;���� &�g��:� c ب��
�ع   Tر ب����ض��1  ب���4ات   &<4ا ا��. ا�� .. وا�آ��Nب وا�XV. وا��7�ر ب���ح-ة وا��7
1  ا�



  .ی����T أآ�H آ"�ءة &  إدارت<� ویK�T �0ارات�� أ�0ب ��;�اب 
  
�ا�. ا��G-ا��� بK�7 �1م -2Tا����#  م= ا� : )Handling emotions generally(   

وه4ا . ��� ����ج أن ���ف آ�d ����@ و����ول ا�
�1�7 ا��  تsذی�� وت��T1i وت�� ا��  ت/�-�� 
 ��& �
�/��
 ا�
��&��� وا�
������T وا������ول یiی��-�� ,	���ة ی�م��ً� ب���- ی���م &��  إدارة G<�ز����  ا�
���ان ا�

  .ا��G-ا�  ��/�"�- م� م
�iاتD ا�<���A و���T. م:�#�3 ا��Xرة 
  
   :)Motivation( ا�-ا&��� -3

�د دوا&= 0�ی� ت�F�1 ��H ا��J-م وا�/�  ��� أه-ا&�� ه� ا���;� ا����H ���4آ�ء ا���G-ا�          Gإن و .
�ة     وی��	� ا8 �C, ة��C, ات���C, ن �-ی�� ه-ف وأن ���ف�مK م��ن أس�س  &  ا�-ا&��� ، أن ی�

� ت�J�DJ ، أن ی��ن �-ی�� ا��
�س وا�
�Hب�ة �س�
�ار ا�/�  ��.  
  
4-  �Jا�� d#ا��"<� (  ا���� .. ()Empathy ( :   
   �Jا�� d#ا�  وی��  ) ا��"<� ( ا����-G��ن ا��اب= &  ا�4آ�ء ا��
 م�1�7 ا_,�ی� �0اءة: ه� ا�

�ن          ���Jی ��
�ت<� أو ت�	���ات وG<<�� و���M ب����Xورة م�� �إن م��&�� م��1�7 ا�V��� �0-رة     . م
1
��3 وا��4ي         . إ�/���� أس�س�� ��اه�� ح��F ��-ى ا8#"��ل       �
��ن أن ا�K�"C &�  ا���H��H م���G ل��Jی

             F��1 ، ا�ح��� أن  ی��� &  أس�ة م�	� ی/�t �A->�� F��3 م� ا8#"�ل أو ا�����#d م�<�� إذا ب��
��<� &��l�<� ی��;�,�ن &��  وD��G ا�K��"C ا���4ي ی	���    ���
ا8#"���ل ا���4ی� ی��/� hب���ؤه� م����م��<� أو ی<

 D��  .وأح���ً� ی�Xب
�

�ن أن ا�4آ�ء ا��G-ا�  م���� ، وأن ا����� ی	-أ م�4 ا�/��ات ا8و�F &  ا����ة وی/���G -آsوی  .


�ن ح��� �0تK ارت�. س	�� ��GاK��0 �A و&�  إح�-ى          ��G وی4آ�     F��1 ب��Gأ �������ت ا2آ�cب��J
ا�
� ا����Xی�؟ أ��Gب       : ا�/sال  ��� �J"' يYت��7 ب Qآ� Kه :       ��
� �J"7ت ب����' Qآ�� �� أب�-ًا ، و��

    Q��& م� K�& Q�Cاس� .           ��ة ا2��/�ن ، وه�/�0 E	ا��4ي ی�� �و��/�:�9 م�� ذ��� أن ا�����#d ه�
  .�ء ا���J  ا�
��و&� ی��&� F�1 ت��X ا2�/�ن وأن ا�4آ�ء ا��G-ا�  � ی�ت	g ب�/	� ا�4آ

  
5- ��1�
�Gرات ا��>
  ) :  Social Skills(  ا�


�1��� م��س�	� وآ�&��� آ�
�� آ���Q 0-رت�F��1 D ا����م�K م�=                �Gرات ا��>
آ�
� آ�ن ا2�/�ن م�iودًا ب
  KX��&وا8زم���ت أ d��0ا�
�ن      . ا���C	:ی� �>�l��& ����1�
�Gرات ا����>
أم��� أو����N ا���4ی� ی"����Jون ��

  .11 ا���ا&B وی����ن م� اض�Cاب�ت س�ء
  
  
  
  

�ى             D� $D�	خ $�'D
 5�	D��#:ء ا	آXDوا� $D*	� $�'D
وا��?ال آ��D%+8� >D ت8%�D$ ا�XDآ	ء 
  ����؟ 

ی�:9 ا2#�ر ا��7رح ا���� ، ب�u #�ق ت�
�� ا��4آ�ء وا��4آ�ء ا��"����  ��-ى ا8#"��ل              
���ب�ت ا����� ب;"� ,���  . ب;"� �1م� وا8#"�ل ذوي 

  
 �Gرح ر	ر ش	ء) 13(إ�	آXا� $�12 ��ى ا���	ل أ#BL$ ت8%  

          5�D�Kر o+LD
�رات9D وذآ	D%06 9DK	ك أ#BLD$ تD?دي G 5D6 ًا�D8# ���B� ء     إذا أردت	Dذآ $D�إ��D ت8%
$%Bوس��$ ا�� �F%8ا���58 ا� ��وا�2�رة ���D ا:
�+D	ر ، و*D  أ
�Dز      ا�o�B وت�	��\ ��� ا���+

5�� 	* $BL#ا� \Xه :  



  : ا���a) أ
   	DD%�	��� $DD��ا�
�رات ا-DD25 ا�DD8%ب ت	DDب .. ا���	DDأ�� PًtDD86

�DD	ل Zا� $DD��:ل     ت8%�DDط وا:س	]%�DDوا:س \	DD]�#:ا nDD�،وت�آ
�دة  وا�&Xر وا�8[	!�9 وإ�k	د��* $�ا�[�اoK �&	:ت ا��6اض

�0K	ذآ $��ه� ��� ت8%�	�� 	8* .   D* 5��Zا�� aا��� �]���
   9D26ا�وت o�Bء ا�	آX� $BL%8ا� oK	س�ا�.    �XDل ا�	D���	6 ،

  D��8�� 5��Zا�� aن ا����2L��     ، ق�Dا���  D* �D��ر آ[D2
�ن 
�رة ا��Q��DD$   آDD8	 ��DD��8�نDD2ء وا�	آXDDا�  DD* $DD��	� $DD.ر�


�ا��D$   وح�  ا���اs6 ا:.�8	�5 ، آ8	 أن
�رات إG �0���
�� ا�oDt* �D�� oD�B هXDا ا�%D�ع         kLDت aDk� اX0و� ، $G���*

 * aا��� . $��$ آ��X أه8��0	 56 ت8%]�Lب ا�	���آ8	 أن �
 ، oDD�Bء ا�	DDذآ ��LDD%ت وت 	DD8�   ت	DD]!ع ا��	]DDإش  DD* 9DDq�&

�ى ا�o�B ، و�D8	 ت�D�د\  � $��D8k	�5 و�+�D0#	 ت%�D��     �LD ا���D	ون وا��oD8     ا�%���$ وا:.�8	�

	:ح��اس $��رات9 ا���2G  ب	ا��� \Xه ot* 9]�Bي ت�Xا� ����9  .. وا��%[�9 وا���+kLDت ak� اXو�

ot* ��� اXه.  
�	ل ا���58) بZا� aوآ� Y'2ا� :  

�ىت8%�DD$ ا���+��DD ا��DD� 5DD8�   ء	آXDD�� 	ًDD*	ًا ه�DDش?* �DD�� oDD�Bا�
      $D�� ���D ت8%�	�D� 5D8ب ا���	D�+9 ، وا�D��هXDا ا�XDآ	ء ،    وت8%

، o�Bا� o2� 56 �F%8ا���58 ا� �� 06� �?دي إ�� ت2��� ا���+

            �Dدي إ�?Dر ، و�	D+�
�\ ���D ت8%�D$ ا�XDآ	ء وا:�	5 ���	��	
و
سD$  وا�+�	ب ا���oD�B� 5D8 ا�8�ر   . ا��2�$ ��o�B تB��� ا�2�رة

$�8�� ���ة ت��B[0	 *�ح�$ ا��B��D$   �8+  أن ��	�u *�	ه���
    ، 5D8ا��� �D�وأن ��Dkي   ، و�8+%9 أن �&�n ا��D�� oD�B ا���+

       �D5 هD8ب ا���	أن ا�+� 	آ8 ، $B�
%��9 ا��k	رب ا���8�$ ا�[�
$���8$ ،   وس��Dوا� $&�&'Dا� ��
�� ا��8	ه�� ا���8�$ وأس	��a ا���+ o�Bوق ا�X�� ن�   ��XDوآ
 ��$�?آ
	k�-ت ا	ه	kا:ت $���o�B #&� ا���� وا���8	ء آ8	  ا�+�	ب ا���o�B� 58 هX\ ا��8ح�$ ت8%

�ور ه	م 56 ت8%�$ ذآ	ء
� ا-خ�Dاج *�D           أ#9 �2�م D��D+� �D�ن .&
 ، �D�. o+LD
�م DG إذا ، oD�Bا�
�ى ا�o�B 56 تXوق ا�o8k  ذوق أد
5 ورس� وإخ�اج� $�8�o ، وهXا �;�< #��ً	 *  ا�&�	س.

	��رة *  ا�2�رات ا���2�$ ء ، 06���شG 5اآ�ة ، وهXًا. �%58 ا���	ل ه	م .Zل  وا�	���o�B وه� خ
  ، i*	Dkل ا�	D�Zوا� o�Zا�� $���Bا� YK	'زم �9 ، و*  خ:       $D�� ا�oD�B أه8D%� ل	D�Zا� $D�
و���

  Y'D2د ا��Dل سPو��� *  خ $Q�	
 $��
�D$        ت�
	kإ� $D�GPأخ  �*	;D* �D�� $D��B%8ا� $D�ا��Zا6
�D2$ ،    ت+�ن س�0$ ا��%�8
�Lط أن Gا�� $Dا��8ه� \��	L* aا���� اه�8	*	ت ا�o�B ، وتtوأن ت
$��$ �Pخ��ا�	ت وا�o]2��8 ، و��� ت8%�	�Zا� $��	ل آ��X *  خPل س�د ا�Y'2 ا���8Z506  ا�

0�o2� n ا�o�B وذآ	P� 9Kخ��اع وا:
�+	ر ، و�+  �ak ا���G ��� o8اءة   k�� رةX
ت��[� *�kد 
   Y'2ا� \X9 �ن   هK	ح�� : ت%�+" ��� ذآ 	80��B� 	0��*  o]G ا��ا���  أوً: ��%P� 56 �Fح

�� ا���D	ل      . ه%	ك 
�� ا�ot* Y'2 س�
�*	ن وا��.o ا�خ;� ��زان  D0ت� �Dإ� �Dkت� Y'DG
��$ ا�[�L ، *8	 �?دي إ�� �0�8�k8� �0806 وا��8�k8	ت ا�خ�ى 806ً	  ]B� 	ً��	Z*و 	ًw�	خ 	806ً

���0 خ	�wً	 ،واس�t	رةD� $�D8#�   آD8	 أن ه%D	ك Y'DG أخ�Dى ت5D6 �0�D        دوا�6 ا���'a وا���وا#
  �D* رض	Dات ا��5 : ت���*	Q8ز وا�	Qا�� Y'Gو $�%���� وا��D	دات    ذآ	ء ا�o�B آ	�Y'2 ا�D2ا�

 ����$ -وا��2	�]B�� $Gر	Zا� ����- و: ت�&�ث �  ا�2t506 ت   o�k�0 ، وت
Xkل ، وت	ا��� >Qش
�	ت�2���0 ت�o8 وت�+� وت�GPا��5 ت%58  ��08 ا�خ Y'2ر ا�	��%	 اخ��� ak�6 ��Xو� ، ��وا�2

$���D8* ، �0	        ا�2�رات ا���2D� $�#	�D#-ا ��D2ل وا�	D8kل وا�	D�Zوا� aD&�	
 ���	�%	 وا��5 ت8�ه� 

�$ و�َ� : ؟ �D6ن %���0 ����ون ��� ���s ا�Xآ	ء ، و�ak اخ��	ر ا�+�a ا���k�    	#���D� مPDا-س



 . أ��	�%	 sB%8 ، و
	��	�5 ت��0 56 ت8%�$ ا�Xآ	ء ��ىإ�� ا���+�� وا�

  : ا��س� وا�nخ�6$) ج 
$�ذآ	ء ا�o�B وذ�� �  ���s ت8%�$ ه�ا�	ت9 56 هXا ا�k8	ل ،  ا��س� وا�nخ�6$ ت�	�� ��� ت8%

 o�D�	ت2'5 أدق ا���             D� 9D��� $Dر�	+�

	-ضD	6$ إ��D ت8%�D$ ا���ا*oD ا: ، �D5 ا��سD6 $D
��B8ا�
 sD���  ف ا��	LDاآ�     �D�nت �Dت ح�P��Dل ا���	Dت وإدخ	DGP      $D6خ�nوا� �Dل ا��س	D8.  D* .  م�Dورس

 	8�ا���	ل ت�ل ��� خ'	YK *�ح�$ ا�%8� ا��5�2 ، و: س
�	لZ56 ا�  ��L%ا�� o*ا�� 	6$ إ�� أ#0	ض-	
� ا���	ل ، %�

n�و��سD�م ا���D	ل و���D$    . ا:#�[D	\  ا��5�2 وا�����$ وت�آ
�$ ، ت�	ه� 56 #8� ا�XDآ	ء ��t8ت  D�     D* �!��	D]6 ، oD�Bى ا��


Dk8	ل ا���D06 ، aD� �D2�م    أن  o'�* ط	L# 9ا��س� 56 ذات 

  YZDDش �DD* oDD�B�� دل	DD]�8ل ا�	'DDا:ت �DD�� EDDG�5 ذات ا�DD6
   ، 9�D�%� �D9 ��سD#خ� ، إ|       �DGا�5 ا�D6 9*�Dرس o+LDت  D+و�

     �D��� 9D#وآ� ، �D�أن  *  أ.o ��ض0	 وإ
D0!P	 �YZLD آ[
	* s���  � 	ًw��"     �2�ل �9 شD98 ، و�Dس��   oD�Bف ا��Dه

  �D�2� أن �Dا��س  *             �D�� رة�D28ن ا��D6 	D%ه  D*و ، 	D0�t8ت �D9 إ�D�]!ف ر�'D%ت 	D8#وإ ، $D2�ا�&2
  .ت��L8 *� ا��B�ر ا�Xه%5 وا�o�B�� 5��% ، وت?دي إ�� ت8%�$ ت�+��\ وذآ	9K ا��س�

 

  : *��ح�	ت ا�o�B) د
�ور  ه	*ً	 56 ت8%�$ ا�Xآ	ء ��ى  إن ���8ح ا�o�B ، و���8ح�	ت ا���	ل دورًاDا ا�Xل ، وه	ا���

ا���	ب ا�2	�D�� $D8K ا�LD8	ه�ة      إ�� ا�&+	�	ت وروا��0	 و*8	رس$ اس�8	ع ا�o�B( �%[� *  أن 
 * ، $��	�Zا�   �D�� 9Dرات�G 58%أن ت 	ً�� ا���+��D ، وذ��D أن �D0�ر وD8#� هXD\ ا�داة       ش�0#	 8.

و*�%�ع ، وت�%�ع   آ[��ش�#9 إ�qاء أ#8	ط ا���+�� إ�� ح�  * –أي ا��Q$ _ ا�P� $''Z8ت'	ل 
$Gد �tس��$ وأآ �tر أآ�Bط وت�	ا�#8 \X5  و* . ( ه�	��	
هXا 6	���8ح G	در ��� ت8%�$ ا��Q$ و

      oD�Bى ا����5D ، و
	��D	�5            . ت8%�$ ا�Xآ	ء �Zا�� aD�0 ا�����D� ز�D]� أن �D�� ل	Dا��� ��	�D� �D06
�ر        D2
 ، 9D� *D  ا���D�ق و��DD��8�ن   ���D�8 ا���	:�XD�  �XDه[�ن ����D8ح ا�8�رس5D و���LDآ�ن 6

�ر.$
�$ *  ا�Xآ	ء ، وا�2�رة ا��Q��$ ، وح�  ا���اs6 ا:.�8	�5 ، آ8	 أن �	�0  ����رات   �G
$G���* $��ا�
�$ ا���D	ل       وت��0 *��ح�$ ا�o�B إس0	*	 *�8�سD	  . إ'DZج ش�;D# 5D6 ا�D�وآ[

�98 و�D8# ت+��  اتk	ه	ت ا�o�B و*��� وس��$ *  وس	oK ا:ت'	ل ا��q?8ة 56 506 ت��[�G9 و 

��9 و���X 6	���8ح ا����58 'Zش o�Bء ا�	ذآ $�  .وا�8�رس5 ه	م .�ا ��8%
ت8%�$  ا�#BL$ ا�8�رس�$ ودوره	 56) هـ 

o�Bء ا�	ذآ :  

      u0%DD*  DD* 	DD80* ءاnDD. $�DDرس�ت��[�DD ا�#BLDD$ ا�8
�$    ا�8�رس$Dرس� أ�Dً	 آ	#ED   -ا�&��6 ، $t	�BLD#$ ا�8
 	0���� و*0	ر  ت�	�� 56 ت+��  �	دات–ت�8Gات و
a��LD	رآ�ن   آ8	 أن ا�PBب ا�L8��   �XD	رآ$ 56 ا������ ، ت�+�� :ز*$ �8�ا��$ ا������   وأس	�



�رة ��� ا-#k	ز ا�آ	د�58 ،G �0��ذآD	ء *�ت��D$ ، آD8	 أ�D0#      وه� ��D��8�ن 
%�D[$   56 ا�%L	ط �
�0KP*n� $]�%�	
��ن 
	k�0 إ���" *D	دة   6	�L%	ط إذن ���0 56 ا�Xآ	ء ا��8ت�� ، و. و*��8D� �ه

$��$ ، وهD�    دراسDراس�.nDء   *%�'�$ �  ا�8�اد ا��راس�$ ا�خ�ى ، 
o إo�Z�� 9# آo ا�D8�اد ا�
u0%8اس�   *�0 *  ا��\ ا�	�8%
�$    ( ا�8�رس5 �'Dا� �D�! $BLD#ي ) ا�XDم     ا��D0�* 9D����Dادف 6

 oDD*	+�8ا� �DD8%ا� sDD�2&�� $�*	LDDا� $�DDرس�2�sDD ا ا�k0%8�ا�&�D	ة ا�8&�� ��XDDوآ ، XDD�*P��� $wLDD%��
�$ ا��8+	*�$ ا��8�از#$ ، آ8	 أن
�$  وا���'Zء ش	%
هX\ ا�#BL$ تo+L أح� ا��%	�� ا�0	56 $* 

2�  ا�B	�a و�0�2	 ، وه5�8� ��qوت� $���	�
 ��X
  . ت2�م 
�$) و #��$ ا�[
  : ا���

�$ ه	*$ .�ًا ��8%�$ ذآ	ء ا�o�B ، وه5 وإن آ	#E إح�ى ا�#BL$ ا�88	رس$#��$  ا�[Dرس�إ: ،  ا�8
    oD
 ، �D26 $Dرس��أ  أ#0	 ه	*$ .�ًا �&�	ة ا�o�B ، و: ت�D�� �'�2 ا�8D]ت      \�D��* XD%* ن	�D#-ا �D*

o�nء ت�
�	 ، وه5 
	دئ ذي #�وا�8Z�ل *  ا��oD2 وا���Dk و
	��D	�5     ا�+�o وح�� رح��9 *  ا�
     $D8+&ا� ED#	ا آXDء ، و�	آXDا� �LD%ت  $D�
 ا���

�DD�n$ أ�DDD;ً	 ، ا��5DDD تDDD2�ل  �k#-وا ) : oDDD2ا��
�� 56 ا���k ا�����ا��� ) Pً����D أه8�D$    د�

�� �sDD���  DD ا�XDDQاء  ��DDا� ��DDk�	
ا:ه�DD8	م 
�2��%	 س��8$  ت+�ن ا�'&5 وا���	ض$ ح��

     oDDD2ا��  �DDD
�ة DDD���DDD�� Pً ا��DDDGP$ ا���DDDود�
 o2اد ا����$ 56 إ�
� ، و�[�ز دورا����kوا�

 ً	�* ��kوا�.       EDG5 وD6 $�Dض	رس$ ا���	88�	6
 ت�DD* �DD�� oDD8  أه�DD ا���ا*oDD ا��5DD  ا���DDاغ

a�+5 ، وت#� ا:رت2	ء 
	���8�ى ا��%5 وا�[

   $D�
	k�-ت ا:	D��#:ح وا�D8دة وا���ور وا�	ا���د ا��� i%8وت ، ��kام ا��9    ا�2D��kرة ، وت	�Dا�
  �DD�� oDD8وت� ،  ��DDا�  DD� ع	6�DDج ،وا�	DD�#-وا oDD8ا�� �DD�� درًا	DDG   5%هXDDى ا����DD8�	
ا:رتDD2	ء 

 o*	Lا� �ب ا���د ا�%8	ض5 56 إآ�	نوا���n�8ط    . ا�	LD%ا� $Dرس	�6ن *8 ، $�و*  ا�%	ح�$ ا���8
   �D�� بPDBا� ��	�D5 ت#��ام         ا�[DG-وا $�	kLDوا� $�
�ة وت&oD8 ا��D8?و�	Dt8وا� ����Dا� sD6ا�ا��

،  وهX\ ��	ت ه	*$ ت�	�� ا�B	�a ��� ا�%k	ح 56 ح�	ت9 ا��راس�$ وح�	ت9 ا���8�D$  وا���	ون ،
�اع   ح	*� زه�ان 56 إح�ى دراس	ت9 �  �.و�Xآ� دD

	�XDآ	ء وا- $Dض	ا��� $GP  ر	D+�
إن ) : وا:

   o�'DD&ا�� oDDt* ات�DD�Q�8ا�  DD* �DD����	
وا:.�DD8	�5   وا���DD8�ى ا:DD�G'	دي  ا:
�+DD	ر ��DDت[� 

	-ض	$6 5#��$ وخ'��ً	 ا�%L	ط ا�['ZLرد       وا��D���$ ، و�XDآ� د�#	�D#-ا �Dش	ا�8% �D�إ�� .8

�DD�� ر�'DD2* �DD�5 .8��DD أ#DD�اع ا�%LDD	ط  و�  ا��%DD�ن أو ا���DD�م ، أن ا:
�+DD	ر !DD6 د�DD.�* 9DD%+
  5#�D]5 وا�#	�D#-ا ) .         	D0%*و $D��ام .8��D ا���D	K< ا���2Z�Dاس aD�Bت� $�Dض	ت ا���	]Dس	8%�	6 

�o     ( ا���+�� ، 6	����ق 56 ا���	ض�	ت  ��8�	ت]Dس �D�� "DBQز وا�	D]8kا� oDt*  ل	Dt8ا� )   aD�B��
�رات ا
�+	ر�$ ، و���0 56 ت8%�$ ا���+�� ا���58 وا:
�+	ريG ءوا	آX�  ب	]LDل وا�	ى ا����� . 

   $D�#��D$ ا�[
���	
�8$ وا�%LD	ط ا���	ضD* 5D  أ.D� oD&$ أ��	�%D	 و��B86          $&D�ب ا:ه�D8	م ��Dا�
�0K	ه� وذآ�� . �2���0 وت�+

  : ا��2اءة وا�+�a وا�8+�[	ت) ز  
أ��	�%	 ، و�� : ؟؟ �6ن  وا��2اءة ه	*$ .�ًا ��8%�$ ذآ	ء

 5DD6 EDD�n# $DD8أول آ� ���DD+ن ا�|�DD2ا� DDGل ا�  �أا	DDG ، 
ا�Gأ 
	س� ر
� ا�Xي خ�s خ�2	-#�	ن *  ��s  "ت�	��

              �D� 	D* ن	�D#-ا �D�� ��2�	D
ا�Gأ ور
� ا�آ�م ا�Xي ��� 
�DD���" .      م	DD8اه�  DD* ارة�'DDن ا�	DD+* oDD�&�2اءة ت�	DD6

  $��Dس�ا� 	Dره	]��	
�$ �ن ���+LD<    ا-#�	ن ، �D�Kا��
       nDD�n��� oDDt*ب ا���DD9 ، وا�سDD��ح  DD* $DDw�ا�oDD�B ا�[



�راG9ت $��ا�
58 ��8�رس$ ، ا-�
�� ا�Xات�$ ، وتB��� *�+	ت9 اس�+8	ً: ���ور ا���� 5�� 	8� و6

�ى ا���D	ل   D� ء	آXDا� $��ور ا��2اءة وأه8��0	 56 ت8%� o��      !! ا���	�D��ت� $D��8� 5Dاءة ه�D2وا�
�2اءة ؟ و: أن #[�أ ا��%	�$ 
�Qس حa ا��2اءة أو �	دة ا� آ�< ��2أون ؟ و*	ذا ��2أون: ا���	ل 

56 	0� o��ا�$ *��9�6 ��&�وف وا�+�8	ت ، #�" وا�8
 X%* 9��ور ح� ا�o�B وا����ف ��� *	 �

8%�$ 2q	6$ ا�X�  ، oD�Bا�� $�
	�Q$ ا�ه8 $����*	 #&[aD ا���D	ل 5D6      ���86$ ا��2اءة *���$ حD%�6
، o�B56 ا� $�
	k�-9 ا��# EG�56 ا� �kL# ا��2اءة $kت	�2اءة *  ا�[&� و  وه5 #�� ، >�2tا��

��ة ، a&6 9#�6 ا��2اءة ���o *� ا�o�B أش�	ءtع  آPBل وا:س��ا��; �*�0 #&	اب أ*�
���i ا�
���#0	 ، و�L* o�2	�� ا��ح�ة وا�s�Z� ، o�8 أ*	*�0 #8	ذج ��ؤ�$ أ*	آ  ، و�%58 ر![��0Z�� 

�� ا��2اءة أس��ب ح�	ة ا���	ل ���t8�ن أدواره	Q$ ، ت�	و56 ا�%0 ،.  
�  *[�+��  �[&t�ن � وا�0�ف * tح	
ا�&2	sK وا�6��8$    ا��2اءة أن #o�k ا���	ل *�+��  

��� o]2��8ه� 56 ا���	�� 	8* ، �0���%* o.�0 ، و*  أ��#�
   5D6 ل�خ�Dا�     ���D�Z8آ ��	Dا��
�  ، : آ8&	آ�  أو *�2��  ، 6	��2اءة أ*���� *  أ.o ح�	ت%	 و*��2[�%	  و*[Kا�د ا���إ�50 *��

، �ن *  ��2أ �%�X أوا*� ا� �n و.o 56 آ�	
9 ا�+���D ، وإذا   ح 
	ب ا��ش� ا��5�2، وه5 *��	
�	#9 و*�D?و���9 أ*D	م ا� ، وا� : ��*�#D	 إ: 
D8	      ا-#�D	ن ، ��%5D هXDا    ��D2� �Dأ  'D�    5D6 	D%��%�

�&a ا�دب     وا��2اءة ه	*$ �&�	ة أ��	�%D	 D� a�D�+� oD�� oD+6	دة      . ح�	ت%	D9 سD#5 أD%�� اءة�D2ا� 

�ا��$ وا:
�+	ر�$وا�
�رات9 ا-G ����
	س��8ار ، وه5 ت+�a ا���	ل ��a ، وس  $Qا�� aح ��Xآ
a�&6 a�	Zت $����E وس� $Qوا�� ، ��
o ه5 أس��ب ����+ ، .  

  : ا�0�ا�	ت وا�#BL$ ا���و�&�$) ح  
\Xا���اغ  ه EG�� ر	8tاس� ��ا�#BL$ وا�0�ا�	ت ت��[� خ

     DGر و	8t�Dاس �D]و��� ، oD�Bى ا��D�    ب	]Dا�س  D* اغ�Dا�� E
، $�'ZLا� �رات و#8�Bت ��� �q?*$ ا��5 ت	ا�0   EDGوو

 iو����� 	ً�G�26 و �]��� : $*�ا���اغ 56 ا��8�k8	ت ا�2�8

	-ضDD	6$      وا:س8k�D	م  ، 	ً;D9 أ�D%+ى ، و��D2دة ا�	��Dواس

  EDDG�ا�  DD* ة�DD�6 �DD]��� ، �DDذ� �DDإ�   	0#�;DD! 5DD6  DD+8�
 	Dوش $#n�* رة�'
 $�'ZLا� $� و��Dى . *�$تB��� وت8%

  o�+LDDD�
�DDD$ ، ض�DDDورة ا:ه�DDD8	م 
�DDD* �DDD  ر.DDD	ل ا���t+ا�
أ#BLDD$ وEDDG ا���DDاغ 
DD'�رة ت5DD6 �0�DD اآ��DD	ب ا���DDد       

��	�� ، EG�و56 #�" ا� ، $�
	k�-رة ا	ات ا���]Zا�    D* �����9 ، وت+�[9 ا��'Zش �8# ���
$�#�2�$ وا�'&�$ وا�[�Zا� �Kا�ا�� $��ى ا�oD�B   و*  ه%	 ت[�ز أه8��0	 56 ا�[%	ء. وا��%D� 5�2ا�� 

�  آ�	
$ ش��D أو DG'$ أو �5D%6 oD8 أو أد
5D أو ��5D8      . وا-#�	ن �8�*ً	
 ت�%�ع ا�0�ا�	ت *	 

*�+	ت ا�o�B ، و:  ،و*8	رس$ ا�0�ا�	ت ت?دي إ�� إ�0	ر ا�8�اهa ، 6	�0�ا�	ت ت��0 56 إ#8	ء
      9Dت	9 ور![D���� وأن ت?دي إ��D ت0�Dw$ ا�oD�B -شD[	ع *
�ا   
�D$ وا��+��D$   واس�Z�Dاج �	9D�G ا-�

$�  . وا��%
  $DD�6د� 	DD*ت إ	Dا��ة     وا�0��Q'DDت ا�	�	%'DDا� oDDt* $DD��	8. 	D*وإ �DDوا��س $DD
، خ	�oDDt* $D ا�+�	

�$ وا�0�ا�	ت ا���8ح�$ وا��%�$ ا����Z8$ وا���	ب�	8kا� .  $D�و�+D0%	   6	�0�ا�	ت أ#BLD$ ت�و�&
$�	8. 506 ، $��	8. E#	ا�5 ، وح�� إذا آ�
ا���D	ل ت�+D�* �Dً	    *   ت�XZ ا�k	a# ا��+�ي وا-

$�� . �o2% ا�Z[�ات وت8%�$ ا���+�� و ا�Xآ	ء وت��a *�ً	 ، �6?دي ا��o8 ا�8k	�5 وه� 
Xات9 وس

>��Z8
ا���	ل ، وتk*  �0�kL	:ت0	 وأ#�ا�0	 دورًا ه	*ً	 56 ت8%�$ ذآ	ء و���X ت��a ا�0�ا�	ت 
�اع ���
ا�8�6�#$ داخo #��س   ا�8�اهaوإ�0	ر ا���+�� ا��F%8 وا��o8 ا�u�%8 ، و ا:
�+	ر وا-

  . ا���	ل
 

  : ح�� ا��2|ن ا�+���) ط 



8%�D$        و#�ت5 إ���� �Dش	ا�8% �Dأه  D* ���D+�2|ن ا��	D6 ، ���D+م ، ح�� ا��2|ن ا�	�Zء   *�� ا�	آXDا�
  �D��ءاً  ��ى ا���	ل ، و�� : ؟ وا��2|ن ا�+��� ����#	 إ�� ا���*oD وا���+D
*D  خ�sD ا�8�D	وات     ، 

$8G 5وا�رض ، وهsوح�� خ� ، o*وا��� ���	ء ��nDداد     ا���+D*  أش 	%��ح 	* sن ، وخ�	ا-#�
  oDD8��	
 �DDج ا���nDD�8و� 	DD%#	8إ� .  ، ���DD+ن ا�|�DD2ا� �DDوح�

 وإدراك *�	#�9 ، و*��0�6	 *��6$ آ	*�$ ، ���o ا-#�	ن

� آ[D	ر وأذآ�D	ء            Dk#و oD
إ�� *�ح�$ *�2�*D* $D  ا�XDآ	ء ، 
ن ا�+DF�&�   XD%* ���D�ن ا��D2|   وأد
	ءه� ا���ب و��8	ءه�

وا-دراك ،  ا��+� ا�'�Q ، �ن ا�2	��ة ا�0	*$ ا��5 ت�س�
�ر.	ت    DD
�D�&6 ا��DD2|ن ا�+DD� ���D?دي إ��DD ت8%�D$ ا�XDDآ	ء و

$DDت���* .    �
�DDوا�� �DD�+���� ���DD+ن ا�|�DD2ة ا��DDد�  DDو�
   $DD6��8� �DD+وا�� oDD2ام ا���Z�DDا� واس   ، $DD6��8ا� sDDح

   ��D�# يXDن ا��8$ ، و*��6$ ا�+�Fرت9 ا���G $6��8
  9D�6 
sت  ا�6��8$ ح	�rا \Xه  * 	ً;�
 5�� 	8�، و#����ض 6

a�� ��� �&ا��5 ت $�وا���+� �Z* 56�DG	ت   ا���� ا��2|#
  i��Dن ا���D+ا� و56 ا� .   sD&� ل�DG    �D%t* � ا�D*�2أن ت

�q ت��+�وا  و�6ادى. ( $�r46س[� ا 	$ أ�;ً�	8kة و56 ا��وG��9  . وه5 د��ة ����+�� 56 ا��ح
o.و n� ��Xت ���+� ت��+�ون  آ	�rا� �+� ا  �]�. ($�rة  219 ا�[�2ة ا�D5    وه5 د�D6 �D�+����

   oD.و nD� ا� sDت وخ�	�| oآ .        PDو� oD. sD&ل ا��D2� ق	��Dا ا�XD5 هD6و ):     �D+� ا�  �D]� ��XDآ
 �DDDDDDDDDDDDDDDDDDD+��� ت	DDDDDDDDDDDDDDDDDDD�rون  ا�DDDDDDDDDDDDDDDDDDD+ت�� . (   $DDDDDDDDDDDDDDDDDDD�rة ا�DDDDDDDDDDDDDDDDDDD2]266ا� 

 o.و n� 9��Gو o'�# ��Xون   آ�D+��� م�ت �2	�rا . (  D�rا "#�D� $24  و )    ت	D�r �D5 ذ�D6 إن
 ا�%&oD ) إن 56 ذ�� D2� $D�r�م ���+�Dون     وG��9 س[&	#9 وت�	�� 3ا���� ا�r$  ( �2�م ���+�ون

11       :  D8* ه��D�!  �D
�  �D2���0 ، و*�Z��D8وا�  ��D+��8ا�  �D
�*�ن  و���ق ا� Z��D�   �Dت�
و�D2�ل ا�&D�50    sD	م  ا�# . ( oG هo ����ي ا���8 وا�['�� أ�D+��� P6ون  6�2�ل ا�&s . ا�%��

  ��	D9 وت�#	&]D�0      س�D�#5 أD6 وا�D+��� �Dوم ) أو��D8 ا�        "�%D5 ا�D6 �D�+���� $Dح�ة *���D5 د�Dوه
 o]2��D8ى    . وا��Dة أخ�Dك د�	D%9          وهD��5D6 �D خ�sD ا�8�D�ات وا�رض ، و5D6 آoD حD	ل ��+����

�	*ً	 و�G�دًا و��� .%�
�0 ا�X�  �Xآ�ون ا� �n و.o ا-#�	ن ،6�2�ل ا�8���G  ون�D+5  و���D6 

o ه%	ك د��ة �%��+� Y'G 56 ا� وه� ا�Y'2  191 |ل ��8ان) .خ�s ا��8�ات وا�رض 
   ���D8ا� s��LD�� ، sD&اً  ا���QD�    sD&ل ا��D2� ، ًا�D�) . 6	Y'DG ا��D+��� �D0��� Y'D2ون      وآ[

 ا�8��� �n و.o ��%	س ����+�وا 6�0	 G ،	ل ا�&s س[&	#9  وح�� ا�*t	ل �;�
0	176ا���اف 

  21ا�&�L ) . ا�*t	ل #;�
0	 ��%	س ����0 ���+�ون  ��وت: ( وت�	�� 
  


�� س�
�3 ا���ب��� ا��G-ا����     ) 2008(آ
�� ی��Cح م�
�- 1	�- ا��/
�= رزق      �Affective 

Education  ًرا� وا�ً"� إی�ه� بY�<� ا�	�- ا�A�V. &  م��ه@ ا������ ا���ب  ��ى م� �G�	� أ�D ت;
#"���ل ,����� وأن م��C	��ت تC	�D��J � ت����C. إم�������ت  &���ً� &��  ت�
���� ا���4آ�ء ا��"����  ���-ى ا8  

�ب�ت ا������ م��<� أو ذوي       ���� ��ب�ء تC	�DJ &  ت��مcت<� م= أ#"���<� ,���� ذوي �
آH��ة وی
  . ا��CXاب�ت ا��"����� وا�/��آ��

وت���ف ا���ب��� ا��G-ا���� &�  إ#��ر ه�4ا ا���;�ر بY�<�� آ�K م�� ی����B ب���T��. ا����#"               
�ا�. ا�7:;�� ا2�/���� ا�
���م��وا��7�ري �1- اG �Aس� K�72�/�ن، ا�4ي ی .  

آ
��� ورد &��  ا�
����T ا��س���g یF���1 B���C آ��K إح��/�س أو���F ب�����4ة وا����8     _ وا����G-ان 
ویB�C آF�1 ��4 أ���اع م�� ا�����ت ا��"�/�� م�� ح��� تYث�ه�� ب����4ة أو ا���8 &�  م�Jب�K ح���ت                

�&��
  . أ,�ى ت
��ز ب�2دراك وا�
وم��� ی����@ �1<��� م���  ,  &���ن ا8ح�س���M وا�
���1�7 ا���م���� &��  أ1
���ق ا2���/�ن وF���1 ه��4ا

  . م�1�7 س��دة وأ�� وم�1�7 ای�Tب�� أو س�	�� آK ذ�� یK�7 ا��G-ان �1- ا2�/�ن



 •   M��1�7 وا8ح�س����������
  وا���ب������� ا��G-ا�������� ه�����  ا�������  ت�
�����F������1 K ت�
������� ه�����34 ا�
0c1 Fدى &  ا��<�ی� إ�sا��  ت ��ب�Tرة ا�ی�  .�13 ای�Tب�� م= ا�	�7 وا���ن وا����ة  ب��;

  
  : ا��5% 
%��� أ�ً;	: 6س	�� ���� ذو ���
$ ا����� ) 7(

          Dم�� E;ی� ��
��tً	� م� ی�/F ا_ب�ء ذات<� &  رح�� ت��م�<� م= أ#"��<� و,�&<� ��1�<�، م
�ل أن ��Jه�<���   [ا��Tا_ب���ء م��= أ#"����<� ذوي      ] ��1-م ا������1ء ب����4ات وت Kت��م��  ��& F/���
ا�	���- ا�

�و��tً	� م� ی/��"4 ا_ب�ء #��0<� ا�	-��� وا��"����� &  . ��ب�ت ا�����، ه�� ی/�F ا_ب�ء ذات<� ت
�ًم�
  . ر�1ی�<� #8"��<�

�ط ا��"�/�� وا2ح�/�س                VXا�� Kم��م� �و� '� أن ه�34 ا��ض���� تiی�- بC	���� ا����ل م�
إ��F ض��ورة أن ی����     وم�� ه���ل و�G. ا����ی�D     . ب�12��ء م
� ی��ت- أث�3 ب���/�. F��1 ا8#"��ل      

ا_ب��ء بY�"�/<� وأن � ی	:����ا F��1 أ�"��/<� ب����:"d م�� ا�
����1. ب�J��K م��� ا��اح�� وا�س����,�ء        
� م� م�ا��� رح�� ت�ب�� #"���
��� M"ا�� �1 Eوا���وی  .  

�ات ا�
���� �� &  ه4ا ا�
/�رC:ا� uی�  ب� �
  :  و&�
�ط، و��1 أ#"��� آ�"�� ض	  )  أ(VXم= ا� Kت���م d�أ�"/<�ت��� آ ��vوت� g .  
�ط ا���ا�K م=  )  ب(C, K�Gح�: ا�
� م"�ًAدا �A�0-� . #"��، أ�X1ء أس�ت�، وأ

 . أآ��، ��م�، ����، و,4 و0ً�� آ�&ً�� ���اح�: ا��1  ب�"/�  )  ت(

�ب�ت ا������ ��Y,�4 م�<�� ا���T7�= وا���;E              )  ث(��
��1ت م/��-ة ذوي G  & ا'��ك
� . م� ا_,�ی

� ا� )  ج(�T���
�، ا��
��

� ا�A�Jاح�"� ب�Gب<� �1- ا��� K;��� ��;;:�
 . 

  
  
  
  
  
  

عاشرا
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  : مصادر الدليل: 

Comprehensive sites on learning disabilities and disorders 

Learning Disabilities in Children  

Learning Disability Symptoms, Types, and Testing 

American Academy of Child & Adolescent Psychiatry – Facts for 

Families provides concise and up–to–date information on issues that 

affect children, teenagers, and their families. Access is available to 93 

different subjects. Document #16 is an overview of Learning Disability 

facts. (aacap.org)  

National Center for Learning Disabilities – Discusses what a learning 

disability is, how parents and school personnel can work together, and the 

social and emotional challenges of learning disorders. (ncld.org)  



NCLD Learning Disabilities Checklist – Comprehensive checklist covers 

the eight skill areas often affected by learning disabilities. The checklist is 

organized by skill set and age group.  (ncld.org) 

LD Basics – A wealth of information describing the full spectrum of 

learning disabilities and how to spot them, plus advice for parents on 

responding and getting help. (ldonline.org)  

Warning Signs of Learning Disabilities – Gives an extensive list of 

learning disability categories. (ldam.org) 

LD Evaluation Process –Guides parents step by step through the maze of 

meetings, tests, and forms that comprise the process of having a child 

evaluated for a learning disability. (SchwabLearning.org)  

Learning Disabilities – Kid–friendly and encouraging article about 

learning disabilities, including signs, causes and help. (Teens Health) 

Specific learning disabilities and disorders 

Recognizing Dyslexia – Signs and symptoms of learning disabilities to be 

aware of. (Dyslexia–Teacher.com) 

Dyscalculia: Learning Disabilities in Mathematics – Discusses symptoms, 

diagnosis, effects, and treatment for the learning disability dyscalculia. 

(National Center for Learning Disabilities)  

Dysgraphia – Provides a description of the writing problems that are 

characteristic of the learning disability dysgraphia, with a wealth of 

solutions. (West Virginia University)  

Nonverbal Learning Disorders – Excellent overview of this often–

neglected learning disability, which often goes unidentified until 

adolescence. (LD Online)   

Other problems that affect learning  

Auditory Processing Disorder in Children – Clear, detailed description of 

this learning disability where the child's ears work properly, but the brain 

has trouble interpreting what the ears hear. (National Institute on 

Deafness and Other Communication Disorders)  



Learning program based on brain research – Development of Fast 

ForWord, a program to help kids with auditory processing disorder learn 

to read. (Scientific Learning) 

Understanding Sensory Integration – Provides an overview of the 

learning disability sensory integration dysfunction, which heightens and 

confuses the sensory information a child takes in. (LD OnLine)  

Early acquisition of ASL, an innovative approach to treating ADHD 

(PDF) – authored by Deborah A. Cutter, Psy.D., MFT, Clinical Director 

of Creative Behavioral Consultants and Susan M. Zneimer, Ph.D., 

FACMG , Adjunct Professor at the University of Southern California 

Keck School of Medicine 

Learning Disabilities Basics – Selection of articles on different aspects of 

learning disabilities including signs and symptoms and brain research. 

(Great Schools)  

Gina Kemp, M.A., Jeanne Segal, Ph.D., and Deborah Cutter, Psy.D., 

contributed to this article. Last modified: May 09.  

 

 


