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 :ملخص الدراسة

ط الضوء  للوا النيايوال النسواادح الةدالوة النود تسونادت موذ الن ميو      تسليهدفت الدراسة 

غرفوووة ،  اسوونادمت الدراسوووة النووافي الءصووولد، فبر ووت لصووبءتال الوونبل  فووود صوور  الن وووا ر

 النيايوال النسواادح لو    صوبءتال الونبل ، كنا تاا لت كبدال ترتء  ل    صبءتال النبل  الن ا ر

النيايوال النسواادح فود الييوال  الن واي  لر وت  سونادامفا، مو  خطءاته اسنادامفا،  مبءقوال ا

النيايال النساادح فد تدراس الن مي      ،  ك لك لنةداد مدى أهلية النلني  لادمال صرفة الن ا ر

تءميو  النيايوال ، مو  لر وت الءاقوذ اففنرا ود لو    صوبءتال الونبل ، م  تاا لوت صبءتال النبل 

الكلااووال الءا وو  ،  تاا لووت رتووء  اللوور   للن ميوو      صووبءتال الوونبل النسوواادح فوود البراووامي الن

 .تءافرها فد مبل  صرفة الن ا ر فسنادات النياية النساادح

 :المقدمة

فأصوب  تيودت اممو  ايوال  ،ا فد الب ور الةوالد تطوءرال للنيوال  تيايوال كبيورال لو  ا وفد لوه مليول

 لو  اجود النبلوي   ، اسنادامفا فد شنا مجوافل الةيواحتندى قدرتفا للا امن ك النيايال النباصرح 

حنووا ف تكووءم الن سسووة  ،توودا مووت اسوونلنار النيايووال  النطووءار فوود مجوواع افت ووافل  النبلءمووال

 ،شوكيلد)النبلينية تنبزع لت البال  الاار د  ما ا فده مت تةودا   تةءاول فود مجافتوه النانللوة 

فووالنءا   ام فووزح  ،سوويال مووت مكءاووال البنليووة النبلينيووةلوو ا أصووبةت النيايووال مكءاووال أسا ،(0202

 تبنول للوا تيودا  الاودمال  ،النبلينية تبيت الننبل  فود كافوة مراحول النبلوي   فود  نيوذ النسونءاال

مةنود ) البرامي النبلينية الااصة الند تسالد الن ميو  فود الة وءع للوا النبلءموة تيسور  سوفءلة 

 (.0222 ، فءز 

حيو   ،يوال تبلوي  اللتوال الااصوة موت النجوافل البةليوة الةدالوة فود النرتيوة ابنبر مجواع تيا

اءلد الكلير مت الننارسيت فد مجاع النرتية الااصوة ممواف لراضوة للوا تيايوال النبلوي   موا انكوت 

 لووو و اوووءاحد الضوووب   ،أم تيدموووه لنووودلي  تبلوووي  الن ميووو      افحنيا وووال النرتءاوووة الااصوووة

 (. 0222 ،فرما  )صة فد مجاع تبلي  الن مي      صبءتال النبل   تاا ، الي ءر لداف 

 مووت الن حوو  أم     صووبءتال الوونبل  تةا ووة ماسووة  لووا النيايووال النسوواادح ت وونا أاءالفووا 

 تةييو  أهودا  لنليوة  ،ل ا فف  اةنا ءم  لوا تسواير تلوك النيايوال النبلينيوة فود تورتينف  ،  سائلفا

 اوة النود تنبامول موذ النونبل  ت وكل فور   تاوا  اوءاحد اليوءح  الضووب  الودمي  الاطوة النرتءاوة اللر

 اسونادات كول  ، لت تنةي  ه ه امهدا   نيبا  ف مت خ ع اسنراتيجيال تبلينيوة مااسوبة لفو  ،لداه

أسالي  النياية الفا فة الند تنل  مذ مسنءاه  لكود تسوالده  للوا السوير فود  راسونف   فيوال ليودراتف  

 (.0202 ،رز قم)  مكاااتف  

الءاقوووووذ " هووووو ا انلووووو  موووووذ موووووا  وووووا  فووووود تءصووووويال مووووو تنر النرتيوووووة الااصوووووة البرتووووود 

حيوو  توو  النأكيوود للووا  وور رح تطءاووذ النيايووة الةدالووة فوود خدمووة  تبلووي       ،(0222") النووأمءع

 ، اسنادات النيايال فد تةيي  كلير مت أهودا  النرتيوة الااصوة كبنليوة الودمي ،افحنيا ال الااصة

 لوت  ،  الاطة النرتءاة اللر اة الند تنبامل مذ النلني  ت كل فر   تاا  للا  مكاااته  قدراته تطبي

 ،تنةي  ه ه امهدا   نيبال   م تءفر لااصر مفنة كالنبل  الك    تءفير الءسوائل النيايوة الفا فوة

تودراس هو ف    زالة  نيوذ البيبوال النود تةوءع   م اسونادات النيايوال فود  ، الدل  النا    اللاد

 .الن مي 

 & Nordness موت  ااو  مخور أمبنوت لودح  راسوال مافوا  راسوة اوءر اس  هافركءسوت 

Haverkost,2011))،  راسوووة سووونءرت  ،(0222 ،النوووالكد)  راسوووة ( 0200 ،صاوووي )  راسوووة  

 مووت أهنفووا البوورامي -أم اسوونادات النيايووال النسوواادح ( (Sturm & Rankin, 2002 رااكووت 

لووه فباليووة كبيوورح فوود تةسوويت مسوونءى أ ا  الن ميوو      صووبءتال الوونبل  فوود  -نانللووةالةاسووءتية ال
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 البنول للوا مبالجوة  ،  كسواتف  النفوارال امساسوية النود اةنا ءافوا ، الةسوا  ، الكناتوة ،اليرا ح

 .اءاحد الضب   الي ءر لداف 

فونم هاواك حا وة  ، تاا ل للا أهنية اسونادات تيايوال النبلوي  فود تورامي     صوبءتال الونبل 

 ،إللوودا  هوو ا الوودليل ليكووءم تنلاتووة مر ووذ لنبلنوود صوور  الن ووا ر  الن ميوو      صووبءتال الوونبل 

 ال   اليد الضء  للا اسنادات الءسائل النيايوة لو    صوبءتال الونبل  فود صور  الن وا ر   لوك 

النلنيو  لاودمال  مت خ ع النبر  للا النيايال النساادح فد الييال  الن واي  لنةداود مودى أهليوة

 كيليوة  ، النبر  للا النيايال النبلينية النساادح فد تدراس     صبءتال النبل  ،صرفة الن ا ر

 الكلااوال الءا و  تءافرهوا فود مبلو  صرفوة  ،تءمي  النيايال النساادح فود البراوامي النرتوء  اللور  

 .الن ا ر فسنادات النياية النساادح

 :المشكلة

لنطلءتة إلاجاح ترامي صبءتال النبل  أصب  قائنا ت كل كبير للا مودى  م تةي  امهدا  ا

 البنول فود  ،تءافر  اسنادات كافة النيايال النبلينية فد تبلي  ه ف  الن ميو   اخول صور  الن وا ر

حي  أم الن مي      صبءتال النبل  تةا وة  ،مجاع صبءتال النبل  اانل  لاه فد أ  مجاع مخر

 ، انطلو   لوك توءافر كافوة اإلمكااوال الب وراة  النيايوة ،ح ت نا أاءالفا   سوائلفاماسة  لا النسالد

 اسووونادامفا افسووونادات النااسووو  موووذ مرالووواح اللووور ق اللر اوووة تووويت الن ميووو  أماوووا  اخنيوووار النيايوووة 

 (. 0101 ،النجنءلة افسن اراة النا  ية ل بءتال النبل )

أم اسوونادات النيايووال النسوواادح فوود النراحوول   قوود أكوودل البداوود مووت الدراسووال البلنيووة للووا

النبلينية  خاصة مذ     صبءتال النبل  له أمر  اجاتد فد افرتيا  تالنسونءى امكوا اند  الالسود 

الءاتوول )  راسووة  ،(0222 ، تووراهي ) راسووة  ، مووت هوو ه الدراسووال ، اف ننووالد لفوو ف  الن ميوو 

  راسوة سونءرت  رااكوت  ،(0222 ، وا )  راسوة  ،(0222 ،النالكد)  راسة  ،(0222 ، الاليلة

Sturm & Rankin, 2002).) 

 لووا أاووه تووالرص  مووت   ووء  ( 0222 ،الءاتوول  الاليلووة)  مووت  ااوو  مخوور فيوود أشووارل  راسووة

أاينووا كيوونس   راسووال منا  ووة فوود تيايووال النبلووي  لنسووالدح     صووبءتال الوونبل  ملوول  راسووة

Keates (2002 )ف  ،  راسال أخرى لوت النيايوال النسواادح ،لنبلءمال تياية ا لت لسر اليرا ح 

 .أاه ا ح  قلة الدراسال الننا  ة فد مجاع النيايال النساادح النناحة فد لالناا البرتد

فووود النوووا ح اللاماوووة  النسوووبءم ( ه0100) كنووا أاوووه للوووا الووورص  منوووا أكدتووه  زارح النبوووار 

النودارل البا اوة النيايوال  تورامي الةاسو  تضر رح أم تءظو  النباهود  تورامي النرتيوة الااصوة ت

حيوو  .  انووائي النيووءا  ، تءميوو  البيااووال  النبلءمووال ، تاظووي  املنوواع ،اآللوود لرصوورات النبلينيووة

اسن برل اممااة البامة للنرتية الااصة أهنية اسونادات النيايوال النبلينيوة  تءظيلفوا لادموة البنليوة 

ف أم الءاقووذ  مووت خوو ع الزاووارال النوود قامووت تفووا الباحلووة   ،النرتءاووة لوو    افحنيا ووال الااصووة

   وورا  النسوو  افسوونط لد للووا   ،لوبب  صوور  الن ووا ر لوو  ال صووبءتال الوونبل  فوود الراووات

ا فوود النطبيوو  البنلوود لنءظيوو  النيايووال  توورامي  ،النيايووال الننووءافرح فيفووا   وود ل أم هاوواك ق ووءرل

ر  الن وا ر تالنيايوال النسواادح الننوءافرح  النناحوة كنوا أم قلوة مبرفوة مبلنوال صو ،الةاس  اآللود

تاللغووة البرتيووة تبوود مووت أهوو  النبءقووال النوود تةووءع   م اسوونادات هوو ف  النبلنووال لنلووك النيايووال 

 .النبلينية النساادح

 حنوا ف  ، مهنية اسنادات النيايال النسواادح موذ     صوبءتال الونبل  فود صور  الن وا ر

تءلود لودى الباحلوة شوبءر  ،الاودمال  اللءائود النود تجاوا موت تلوك النيايوال اةرت ه ف  الن مي  موت

تضوور رح تووءفير  ليوول لنبراوو  مبلنوود صوور  الن ووا ر  الن ميوو      صووبءتال الوونبل  تالنيايووال 

 .النساادح الننءافرح  الننا  ة لف ف  الن مي 
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 : مت هاا تبلءرل م كلة الدراسة فد الس اع النالد

النسواادح الةدالوة النود تسونادت موذ الن ميو      صوبءتال الونبل  فود صور  ما هود النيايوال 

 الن ا ر؟

 : انلرع لت ه ا الس اع امستلة النالية

مووا هوود النيايووال النسوواادح فوود الييووال  الن وواي  لنةداوود موودى أهليووة النلنيوو  لاوودمال صرفووة  .0

 الن ا ر؟

 لنبل ؟ما هد النيايال النساادح فد تدراس الن مي      صبءتال ا .0

 كي  ان  تءمي  النيايال النساادح فد البراامي النرتء  اللر   للن مي      صبءتال النبل ؟ .2

 ما هد الكلااال الءا   تءافرها فد مبل  صرفة الن ا ر فسنادات النياية النساادح؟ .1

 :أهداف البحث

ت موذ الن ميو  اسبا ه ا البة   لا تسليط الضء  للا النيايال النسواادح الةدالوة النود تسوناد

 .    صبءتال النبل  فد صر  الن ا ر

 : تننلل أهدا  ه ا الدليل فد

 .النبر  للا النيايال النساادح فد الييال  الن اي  -

 .النبر  للا النيايال النساادح فد تدراس الن مي      صبءتال النبل  -

ن ميوو      صووبءتال مبرفووة كيليووة تءميوو  النيايووال النسوواادح فوود البراووامي النرتووء  اللوور   لل -

 .النبل 

 .النبر  للا الكلااال الءا   تءافرها فد مبل  صرفة الن ا ر فسنادات النياية النساادح -

 :أهمية البحث

تبرز أهنية اسنادات النيايال النساادح فد تبلي      صبءتال النبل ؛ لنا تنلله موت   ر كبيور 

  ووافةل  لووا أم  ، النكيوو  مووذ البيتووة النبلينيووة تةسوويت  ر ووة الوونبل   ،فوود  ا وواع النبلءمووة للن ميوو 

اسنغ ع النيايال  الءسوائل النبلينيوة فود تبلوي  هو ف  الن ميو  ابنبور لامول رئيسود إلاجواح البنليوة 

 (.ت0202 ،الببد اللطي )النبلينية 

 اكنس  ه ا البة  أهنينه فد أاه اةا ع  ليا  الضء  للا  ااو  هوات موت لنليوة تبلوي      

مت خ ع النبر  للا النيايال النساادح الةدالوة النود تسونادت موذ     صوبءتال  ،النبل صبءتال 

فنبظ  الدراسال للا مسونءى الوء ت البرتود تةودمت لوت أمور اسونادات . النبل  فد صر  الن ا ر

 ا ح  قلة البةءث  الدراسوال البلنيوة  ،النيايال النساادح للا لنلية تدراس     صبءتال النبل 

 النود تفود   لوا النبور  للوا النيايوال النسواادح  ، ة فد مجاع النيايال النسواادح الةدالوةالننا 

 تبيت  ر رح تكلي  اسنادات النيايال مذ     افحنيا ال الااصوة ت وكل لوات  ،الةدالة الننءافرح

 (.0222 ،الءاتل  الاليلة) ل    صبءتال النبل  للا   ه الا ءص 

نت فد كءاه مليد للنفننيت تنجاع صبءتال النبل  تنا فويف  مبلنود كنا أم أهنية ه ا الدليل تك

  لوك ماوه ايودت ر اوة  ا وةة  ، الن ميو      صوبءتال الونبل   أ ليوا  أموءره  ،صر  الن وا ر

 النوود  ،مبايووة للووا أسووس للنيووة لووت النيايووال النسوواادح النسوونادمة فوود تبلووي      صووبءتال الوونبل 

 ،م وك تف  النبلينيوة  تالنووالد تةسويت مسوونءى تة ويلف  الدراسوودتسوالد هو ف  الن ميوو  للوا حوول 
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كنووا تبوويت مبلنوود صوور   ،  ووافة  لووا مسووالدتف  للووا مءا فووة النةووداال النوود تووءا فف  فوود الةيوواح

 . الن ا ر للا مءا فة الن ك ل  ال بءتال الند تءا فف  أماا  البنل مذ     صبءتال النبل 

يت فود الوء ت البرتود فود هو ا النجواع   وارال اظراوال انوي  لفو   م تيدا  ه ا الدليل اءفر للباحل

اللرصة مسنيب ل فد   را  النزاد مت الدراسال  البةءث حءع ه ا النء ءع الةيء   ال   النيور 

 لووا الدراسووال الننا  ووة فوود هوو ا النجوواع  خ ءصووال فوود  ااوو  اسوونادات النيايووال النسوواادح فوود 

 كيليوة تءميو  النيايوال  ،أهلية النلني  لادمال صرفة الن ا ر لنلية الييال  الن اي  لنةداد مدى

 .النساادح فد البراامي النرتء  اللر   ل    صبءتال النبل 

 :مصطلحات البحث

 :التقنيات المساندة

أ  ماوني : "النيايال النساادح لن مي  صبءتال النبل  تأافا( 202ص ،0222 ،الزاال)لر  

أ   ،لوونبل  مووت تبووءا  اووءاحد الي ووءر أ  ال ووبءتال النوود تبنووراف تياوود انكووت ت ميوو  صووبءتال ا

 ". تةسيت ام ا  النبرفد  النفار  لف 

تسوالد  النيايال النساادح للن ميو      صوبءتال الونبل  هود أ  أ اح تيايوة: النبرا  اإل رائد

للوا ال وبءتال الن مي      صبءتال النبل  فد زاا ح قدراتف  الءظيلية أ  تةسيافا   لوك للنغلو  

 .الند تءا فف  فد حياتف 

 :صعوبات التعلم

هد ا وطراتال فود  احودح أ  أكلور : "تبرا  اممااة البامة للنرتية الااصة ل بءتال النبل 

 النود  ،الند تنضنت فف   اسنادات اللغة النكنءتوة أ  اللغوة الناطءقوة ،مت البنليال الالسية امساسية

 ،( النببيوور  الاووط ،اإلموو  ) اليوورا ح  الكناتووة  ،لنلكيوور  الكوو تتبوود  فوود ا ووطراتال افسوونناع  ا

 الند ف تبء   لا أسبا  تنبل  تالبءق البيلود أ  السونبد أ  الب ور  أ  صيرهوا موت  ، الراا يال

 (.2ص ،ه0100 ، زارح النبار " )أاءاع البءق أ  ظر   النبل  أ  الرلااة امسراة

 :غرفة المصادر

اةضر  ليفوا النلنيو     افحنيا وال  ،للا أافا صرفة تالندرسة البا اةتبر  صرفة الن ا ر 

  لوك تغورت تليود خودمال ترتءاوة خاصوة  ،النرتءاة الااصة لندح ف تنجا ز ا   اليءت الدراسود

 (.ه 0100 ، زارح النبار )مت قبل مبل  منا   

النةو   ،البا اوةصرفة الن ا ر لبارح لت صرفة صولية ملةيوة تالندرسوة : النبرا  اإل رائد

ال ات ه  تةا ة لطرق  أسالي    سائل تبلينيوة خاصوة  ،تفا لد  مت الن مي      صبءتال النبل 

  ايووءت مبلنووءم م هلووءم فوود النرتيووة الااصووة تنيوودا  ، فر اووة تكلوول لفوو  مسوواارح أقوورااف  البووا ايت

 . ترتءاة لف  خدمال

 :الدراسات السابقة

ولووت أهميووة وفاعليووة التقنيووات المسوواندة فووي  حسووين مسووتو  الدراسووات التووي  نا :المحووور الو 

 : حصيل التالميذ ذوي صعوبات التعلم في القراءة والكتابة والحساب

 & ,McClanahan, Williams, Kennedyأ ورى ماكلافوام   ليوامز  كيايود   تيوت

Tate, 2012))  راتيجيال تءاسوطة النبلنوة كءسويلة لنطبيو  اسون امابوا  راسوة هودفت  لوا اسونادات

الندخل لنةسيت مسنءى اليورا ح لودى  الو  فود ال و  الاوامس افتنودائد ابوااد موت صوبءتال فود 

حيو  أم مسونءى اليورا ح لداوه فود ال و  اللووااد ، اليورا ح موذ ايو  فود افانبواه  فور  فود الةركوة

. الجفواز حي  ت  تةنيل كنا  الكنر اد للا ه ا امابا ه ه الدراسة  فاز   قد اسنادمت. افتندائد
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تاإل ووافة  لووا اسوونادات هوو ه . هوو ا الكنووا  اةووء  قطووذ لليوورا ح مووت الووس النسوونءى النبلينوود للطالوو 

 اتببوت هو ه الدراسوة . الدراسة لبد  مت املبوا  النبلينيوة افلكنر ايوة  لود  موت اما وطة النيليداوة

جلسوال النود حود تفا فيود قاموت النبلنوة النود تطبو  هو ه الدراسوة تنيسوي  ال ABمافي الةالة الءاحودح

اليس  ام ع مت الجلسة قاموت النبلنوة تنطبيو  أا وطة تيليداوة ملول شورائط : لنبلي  النلني   لا قسنيت

الُجنل النبلينية لنبلي  النلني  تبو  ام وزا  الننبليوة تالسوياق النبلينود  لكوت هو ه اما وطة لو  تكوت 

ليلبو   امابوا النبلنة تنلطا  النلنيو   فواز فد اليس  اللااد مت الجلسة قامت . اا ةة تال كل الكافد

تب  املبا  النبلينية  قد فحظت النبلنوة أم النلنيو  كوام اجلوس لنودح ل ور  قوائ  ت وكل مسونير 

 أشوارل الانوائي  لوا أم هو ا الجفواز لو  اسوالد النلنيو  . امابوا  تنركيز تات للوا املبوا  فود  فواز 

لنلنيوو  ليوودر أكبوور مووت النبرفووة  لنووا  را  النبرفووة فوود للووا تركيووز اانباهووه فيووط توول سووفل اكنسووا  ا

 تنياراووة أ ا  النلنيوو  قبوول  تبوود هوو ه الجلسووال اجوود أم النلنيوو  اكنسوو  انووء لووات  احوود فوود . اليوورا ح

كنوا أم . مفاراته الننبلية تاليرا ح فد فنرح سنة أساتيذ  هد اللنرح الند تو  تطبيو  هو ه الدراسوة فيفوا

 . قدراته تاإل افة  لا ال بءر تالسيطرح للا قدراته  تبلنهالنلني  اكنس  اللية فد 

 & Nordness فووووود  راسوووووة م ووووواتفة قوووووات كووووول موووووت اوووووءر اس  هافركءسوووووت 

Haverkost,2011) ) توون را   راسووة تفوود   لووا النبوور  للووا تووأمير اسوونادات البطاقووال النبلينيووة

 ت  تطبي  الدراسة  ، iPod Touchاإللكنر اية مت خ ع أ فزح الةاس  الننايلة ملل افابء  تنش 

 اتببووت  ،للووا م مووة ت ميوو  فوود ال وو  اللووااد افتنوودائد لووداف  صووبءتال تبلوو   م ووك ل سوولءكية

 تو  اخنيوار هو ف  الن ميو  للن واركة فود ( الاطء  اليالداوة الننبود ح)الدراسة مافي الةالة الءاحدح

الننغيور النواتذ . الاسوبة لنبوااير الناطيوةه ه الدراسة تسب  أ ا ه  الننداد فد مفارح  ورح امرقوات ت

فد ه ه الدراسة هء اسبة لد  اإل اتال ال ةيةة فد م ك ل الطرح فد اخنبار ايبراسكا لليودرال 

the Nebraska Abilities Math Test )N-ABLES .)  هو ا افخنبوار اننود لنودح خنوس  قوائ

ل الجنووذ  الطوورح  الضوور  م ووكلة حسوواتية لييوويس   قووة الراا وويال فوود مفووارا 022 اةووء  

هو ا  Math Magicالننغير النسنيل فد ه ه الدراسة هء تراامي اسنا سةر الراا ويال .  اليسنة

. للوا  فواز افابوء  تونشApple ITunes Store النطبي  ت  تةنليه مت شركة اتل منجور افانوءاز

لنةسويت مفوارال الطورح  أ  ةت انائي ه ه الدراسة أم النبل  تءاسطة الكنبيءتر انكوت اسونادامه 

كنا أم الانوائي تودل  اسونادات النيايوال الجداودح ملول . لدى     افتندائية     افحنيا ال الااصة

 كول .  فاز اتل اابء  تنش كأ فزح تكاءلء يوة مسوالدح تسونادت ت وكل مو مر  مليود  ودال فود النبلوي 

 02  2ل الطرح لرلدا  الءاقبة تيت الن مي  الن اركيت فد ه ه الدراسة اسنلا  ا مت تطبي  مفارا

 قائ  م موة مورال  02تءاسطة اسنادات تراامي سةر الراا يال مت خ ع  فاز افابء  تنش لندح 

 . أسبءليا

 لا الك   لت فاللية تطءار تراامي كنبيءتر تبليند  تدراسة هدفت( 0200، صاي ) قد قات 

اسد اللوءر   النر وأ لن ميو  النرحلوة اإللدا اوة قائ  للا النةاكاح فد تانية مسنءى النة يل الدر

    صووبءتال الوونبل  فووود مووا ح البلوووءت  تااصووة تة ووويلف  للنلوواهي  البلنيوووة  اما ووطة النبنليوووة 

ال وو  ام ع مووت  تلنيوو ال مووت ت ميوو ( 22) تكءاووت لياووة الدراسووة مووت  ،النرتبطووة تفووا فوود النووا ح

تنرا ح اسبة  كائف  ، صبءتال النبل  فد ما ح البلءتالنرحلة اإللدا اة ت  اخنياره  لنداال مت     

 تءصولت الدراسووة (. تجرابيوة   واتطة) تو  تيسوينف  تالنسوا    لووا مجنوءلنيت ، (22:22)مواتيت 

تيت منءسطد  ر ال الن مي  ( 2022)اء د فرق  اع  ح ائيال لاد مسنءى  فلة:  لا الانائي النالية

يبلود  الببود  فود افخنبوار النة ويلد اللوءر  ل وال  الييووال تالنجنءلوة النجرابيوة فود اليياسويت ال

تيت منءسطال  ر ال ت مي  النجنءلة النجرابيوة  منءسوطال  ر وال النجنءلوة ( 2،22)الببد 

كنا اء د فرق  ح وائيا لاود ، الضاتطة فد افخنبار النة يلد اللءر  ل ال  النجنءلة النجرابية

الن ميوو  تالنجنءلووة النجرابيووة فوود اليياسوويت اليبلوود  توويت منءسووطد  ر ووال( 2،22)مسوونءى  فلووة

 اء وود فوورق  اع  ح ووائيا لاوود .  الببوود  فوود افخنبووار النة وويلد النر ووأ ل ووال  الييووال الببوود 
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توويت منءسووطال  ر ووال ت ميوو  النجنءلووة النجرابيووة  منءسووطال  ر ووال ( 2،22)مسوونءى  فلووة

 . ال  النجنءلة النجرابيةل، النجنءلة الضاتطة فد افخنبار النة يلد النر أ

الند هدفت  لا مبرفة فاللية تراامي تدرابد فود تانيوة مفوارال ( 0200، نبة) فد  راسة 

اللغة النكنءتة فد ما ح اللغوة اإلاجليزاوة لودى الن ميو      صوبءتال الونبل  تالنرحلوة افتندائيوة فود 

فيود اسونادت ، لءسوائط الننبود ح  لك مت خ ع تراامي تدرابد قوائ  للوا اسونادات ا، ال   السا ل

 قوود أ وورى الباحوو  قياسووال قبلوود  تبوود  ، الباحوو  النووافي شووبه النجرابوود لن ئننووه لطبيبووة الدراسووة

أموا ،  تنببد لنجنءلنيت ام لا النجنءلة الضاتطة  ه  ت ميو  فابوااءم موت صوبءتال فود الونبل 

حنوا اوون  ، فووارال اللغوة النكنءتوةالنجنءلوة النجرابيوة ففو  ت ميو  ابووااءم موت صوبءتال تبلو  فود م

تانيوة مفوارال اللغوة )للوا الننغيور النواتذ( البراوامي النودرابد للدراسوة)مبرفة تأمير الننغير النسونيل

 قد تءصلت الدراسة  لا أم البراامي الندرابد اليائ  للوا الءسوائط الننبود ح كوام لوه أمور (. النكنءتة

 .ا ح اللغة افاجليزاة للن مي      صبءتال النبل  اجاتد فد تانية مفارال اللغة النكنءتة لن

فيود قاموا تون را   راسوة لنةداود  مااق وة خ وائ  ( Seo & Woo,2010)أموا سويء      

ت ني  لءا فة النسنادت للبرامي النبلينية النود تبننود للوا الكنبيوءتر فود مجواع الراا ويال  النود 

تاإل وافة  لوا اإلرشوا ال  النء يفوال النود تكءم م ننة خ ي ال للن ميو      صوبءتال الونبل  

تو  ت وني   تطوءار ،  تاا  للا ه ه الا وائ   اإلرشوا ال. تدل  ه ه الءا فة  تسفل اسنادامفا

 ليود  بيوت هو ه . تراامي تبليند تنسوالدح الكنبيوءتر منبود  الءسوائط للن ميو      صوبءتال الونبل 

تكسوال فود ، دارل  اقبوة فود  سوط أ سونت فود مو الدراسة للا خنسة مت مبلند النرتيوة الااصوة

حي  ت   نذ مءافيوال النبلنويت   لطوا ه  اسونبااال ت وأم مبلءمواتف  ، الءفاال الننةدح اممراكية

تلنيو   02 ، ال ا ية  خبراتف  الننبلية تالكنبيءتر قبل البد  تأ ع اخنبار لييال الياتليوة ل سونادات

تلنيوو ال  00تبلوو  فوود مجوواع اليوورا ح  الراا وويال   مووت تيوواف  هاوواك خنسووة  وو   لووداف  صووبءتال 

قوات الباحو  ،  فخنبار قاتلية البراامي ل سنادات ،مازالءا فد لنلية اإلحالة لادمال النرتية الااصة

تنلدا   فاز كنبيءتر مةنءع ابنل للا اظات الءااد ز  اةنء  للا تراامي مسنك   الراا يال 

 قووات النبلنووءم تووأ را  ا ع اخنبووار . ملوول اللووأرح  السوونالال تاإل ووافة  لووا  نيووذ أ فزتووه النلةيووة

تيانوووا قوووات الن ميووو  . لييووال الياتليوووة ل سووونادات فووود ف وووءلف  الدراسوووية تبوود اانفوووا  اليوووءت الدراسووود

الن اركءم فد افخنبار اللااد لييال الياتلية ل سنادات تأ را  افخنبار فد قالة النو تنرال أ  فود 

 قود أظفوورل الانووائي أم النبلنويت اوور م توأم البراووامي م وون  . اصوة تالندرسووةمبنول الكنبيووءتر الا

،  موذ  لوك. ت كل  يود  أاوه  و ا  للن ميو   مو مر  مليود فود تةسويت أ ا هو  للن وك ل الراا وية

أشار النبلنءم لبب  الننيزال الند اج  تغييرها حند ا ب  تراامي مسنك و  الراا ويال أكلور 

 تاا  للا اقنراحاتف  قات الباحو  تنبودال البراوامي  تكبيور .    صبءتال النبل  فا ح لنبل  الن مي   

حج  خط الا ءص الند كنبت تفا الن ك ل   بل الا ءص النبلينية أقل فد كول شاشوة    وافة 

كنوا كوام الن ميو  منةنسوءم  ودال فسونادات البراوامي  ام  ال النود . كلنال أكلر فود أ اح اليوامءل

 قووود   ووو  الن ميووو  توووأم . أ اح الةسوووا   أ اح اليوووامءل   زر ال وووءل  أ اح الرسووو اةنءافوووا ملووول 

 قوود اقنرحووءا تبوو  افقنراحووال ملوول زاووا ح الرسووءت ، مسنك وو  الراا وويال كووام سووف ل  مننبووال 

 .الننةركة  امصءال

 للنةيو  مووت فالليوة تراووامي مكلو  لنانيووة النلواهي   النفووارال الراا وية سووءا  تاسوونادات أ  

اسوونادات الةاسووء  للووا النة وويل الدراسوود لوودى     صووبءتال تبلوو  الراا وويال فيوود قووات  توود م

، مجنءلوال( 2)تو  توءزابف  للوا، تلنيو ال ( 02)تن را   راسة للا لياة منللة مت( 0202،مةند)

 اللاايوة تجرابيوة ، ت ميو (2)  ونت، ام لا تجرابية تدرل البراوامي النينورح تنسوالدح الةاسوء 

( 00)  وونت،  اللاللووة  وواتطة، ت ميوو ( 2)راووامي توود م اسوونادات الةاسووء    وونتايوودت لفووا الب

 أسلرل الدراسة لت   ء  أمر  اع  ح ائيال .  تدرل النافي النبنا    م البراامي النينرح ،تلني ال 

للبراووامي النكلوو  النينوورح لنانيووة النلوواهي   النفووارال الراا ووية تاسوونادات الةاسووء  فوود النة وويل 
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لودى     صوبءتال ( اليودرال البليوا، النطبيو ، اللفو ، النو كر)نسنءااته النبرفية افرتبوةالدراسد ت

  ووافة  لووا   ووء  أموور  اع  ح ووائيال للبراووامي النكلوو  النينوورح لنانيووة النلوواهي   ،تبلوو  الراا وويال

، النطبيوو )  النفووارال الراا ووية توود م اسوونادات الةاسووء  فوود النة وويل الدراسوود فوود مسوونءاد

 قود كوام تودراس البراوامي النينورح تاسونادات  ،لدى     صبءتال تبل  الراا ويال( البليااليدرال 

الةاسووء  أكلوور فالليووة مووت تدراسووه توود م اسوونادات الةاسووء  فوود تةسوويت النة وويل الدراسوود فوود 

 كو لك الدر وة الكليوة ، رصو    وء  تةسوت  ليو  فود النسونءاال النبرفيوة امخورى، مسنءى اللفو 

 .ل ال  النجنءلة النجرابية ام لاللنة يل الدراسد 

 لوووا مبرفوووة فالليوووة تراوووامي لنانيوووة تبووو  النلووواهي  ( 0222 ، توووراهي  ) تبر وووت  راسوووة 

ملفووءت ، ملفووءت النرتيوو ، ملفووءت الن وواي )الراا ووية لوودى الن ميوو      صووبءتال تبلوو  الةسووا  

 ،نادات تب  ترامي الكنبيءترتاس (ملفءت البد  ،النلاهي  النكااية، ملفءت النااظر امحا  ، اإل خاع

مووت النرحلووة  ،مووت اإلاوواث( 02)مووت الوو كءر   ( 02) ، الوو ( 02) تكءاووت لياووة الدراسووة مووت 

مت مدارل لنر اتت الاطا   مدرسة الايول تندااوة  اور   ،ساءال( 2-2)ألناره  مت  ،افتندائية

ئي هو ه الدراسوة أم  أظفورل انوا ، ت  تيسوينف   لوا مجنوءلنيت منسوا انيت تجرابيوة   واتطة ،اج 

هااك فر ق  ال  فلة  ح ائية تيت منءسطال  ر ال الن ميو  فود النجنءلوة النجرابيوة  الن ميو  

فد النجنءلة الضاتطة فد الييال الببد  للا مييال انء النلاهي  الراا ية النسنادت فد الدراسوة 

يو  النجنءلوة النجرابيوة  لدت   ء  فر ق تيت منءسطد  ر وال ت م ،ل ال  النجنءلة النجرابية

فد اليياسيت الببد   الننببد تبد مر ر شفر  ا   للا مييال انء النلواهي  الراا وية النسونادت 

 .فد الدراسة

 راسوة هودفت  لوا مبرفوة ( 0222،النوالكد)فيد أ رى  ، قد أكدل ه ه الانيجة  راسة أخرى

ءتال تبل  الراا ويال للوا أ ا  أمر اسنادات أا طة  مرائية تءاسطة تراامي حاسءتد فد ل و صب

أقول ( 2-0)ت مي  ال   اللال  افتنودائد     صوبءتال تبلو  حيوائ  الجنوذ امساسوية لرلودا  موت

تلني ال لداف  صبءتال تبل  الراا يال ت  اخنياره   22 تكءات لياة الدراسة مت ،02مت أ  اسا  

تو  تيسوي  أفورا  البياوة  لوا مجنوءلنيت حي  اسنادت الباح  النافي شبه النجرابود  ، تطراية لنداة

 النجنءلوة ، تلنيو ال ( 22)النجنءلة النجرابية تبلنت تأسلء  النبلي  النةءسو   النود تكءاوت موت:

 اسونادت الباحو  اخنبوارال قبليوال . تلنيو ال ( 22) تكءاوت موت الضاتطة  النود تبلنوت تامسولء  البوا  

 قود أظفورل انوائي الدراسوة . ينه موت قبول الباحو  تبداال فد حيائ  الجنذ امساسوية  الو   تو  ت ون

  ء  فر ق  الة  ح ائيال تيت افخنبار اليبلد  الببد  فد النة يل  ام ا  تيت مجنءلند الدراسة 

 . ل ال  النجنءلة الند تبلنت تانط النبلي  النةءس 

يو      لنبرفة ال بءتال امكا انيوة النود اءا ففوا الن م( 0222، ا ) قد تبر ت  راسة 

 ت ووني   تاووا  تراووامي مء اووءلد حاسووءتد ، صووبءتال تبلوو  الراا وويال تال وو  ام ع اإللوودا  

، لب و ال بءتال الند اءا ففوا الن ميو      صوبءتال تبلو  الراا ويال تال و  ام ع اإللودا  

 مبرفووة موودى فالليووة البراووامي النينوورح فوود رفووذ مسوونءى تة وويل الن ميوو      صووبءتال تبلوو  

يال تال وو  ام ع اإللوودا      مبرفووة موودى فالليووة البراووامي النينوورح فوود تانيووة اإلتووداع الراا وو

 قد تنللت م كلة الدراسة فد . الراا د لدى الن مي      صبءتال النبل  تال   ام ع اإللدا  

مووا فالليووة تراووامي مء اووءلد حاسووءتد مينوورح فوود رفووذ مسوونءى تة وويل : السوو اع الرئيسوود النووالد

 موت أهو  الانوائي  ، فود تانيوة  تودالاتف  الراا وية؟،     صوبءتال الونبل  فود الراا ويالالن ميو  

تويت ( 2022)  وء  فور ق  ال  فلوة  ح وائية لاود مسونءى  فلوة: الند أسلرل لافا هو ه الدراسوة

منءسوووطد  ر وووال الن ميووو  النجنوووءلنيت الضووواتطة  النجرابيوووة ل خنبوووار النة ووويلد الببووود  فووود 

كنوا حيو  البراوامي النء اوءلد  ،ل ال  منءسط  ر ال ت مي  النجنءلة النجرابيةالراا يال  لك 

الةاسووءتد النينوورح فالليووة فوود لوو و تبوو  صووبءتال تبلوو  الراا وويال لوودى ت ميوو  النجنءلووة 

 .النجرابية ت ءرح كبيرح
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 0222هدفت  لوا تييوي  اسونادات تراوامي هوء   رل  (Hoppe, 2004) فد  راسة لفءتد 

ليند م سس للوا  فواز الةاسو  اآللود  موز   تنبلءموال فود مجواع النبءقوال اللر اوة تراامي تب)

ابوااءم موت صوبءتال تبلو   ، البوا فود النرحلوة اللااءاوة( 02) تكءاوت لياوة الدراسوة موت  ،(للنبلي 

 ،  لاقة  هاية  تداد فد مفارال تيدار ال ال   ب  فد النفوارال امكا انيوة  النفوارال اللغءاوة

  امساسد موت البراوامي هوء  حو ع سولءكيال تدالوة تنكوت الن ميو  موت  كسوا  مفوارال  كام الفد

 قود تو  ت واي  هو ه البياوة  ،تطءار ال ال  النود تبطود م شورال لييوال  ر وال النة ويل الدراسود

 أظفوورل انووائي الدراسووة فباليووة هوو ا  ،تءاسووطة مبلنوود النرتيووة الااصووة  مبلنوود الن ميوو  البووا ايت

 سوالد للوا  ،كنوا  وءر أسولء  الناا بوة ،الندرسة  أاه ارالد مبدأ اللور ق اللر اوةالبراامي فد 

 تطووءار سوولءكيال  اجاتيووة أخوورى لوودى الن ميوو   ،تلبيوول السوولءكيال السووائدح فوود البنليووة النبلينيووة

 . سالدل فد زاا ح النة يل الدراسد

فالليووة   راسووة هوودفت  لووا النبوور  للووا( 0220 ،الدسووءقد  الفجووام) فوود م وور أ وورى 

 ملفوءت الكسوءر  ،  نوذ   ورح الكسوءر ،اسنادات املبا  النبلينية فد تانية  تبلوي  ملفوءت الكسور

 تو  اخنيوار  ، مياراة الكسءر لدى الن مي      صبءتال النبل  الو ات لوداف  ا وا  زائود ،الننسا اة

الونبل  الو ات  البوا موت     صوبءتال ( 101)لياة ق داة مت     ال   اللالو  اتنودائد تلغوت 

، (ت0220 -0220)لووداف  ا ووا  زائوود توون ارح النايووا النبلينيووة خوو ع الل وول الدراسوود اللووااد لبووات 

 أسوولرل انووائي الدراسووة لووت  ، اسوونُادت النووافي النجرابوود لنجنءلووة تجرابيووة  مجنءلووة  وواتطة

زائوود  حوودح  فالليووة املبووا  النبلينيووة فوود تبلووي  الن ميوو      صووبءتال الوونبل  الوو ات لووداف  ا ووا 

 .الكسءر

 راسوة لييوال فالليوة النيايوال ( (Sturm & Rankin, 2002كنوا أ ورى سونءرت  رااكوت 

  بيت الدراسة للا  ،النبلينية الند تسنادت الناطنال الرسءمية  الند مت  نافا الارائط ال هاية

يو   لو  موت ح ،    النرحلة الننءسطة تءفاة كار لياا لبر تطبي  اسونراتيجيال رسو  الاورائط

 ، البووا كناتووة ميووافل  صوولية سووءا  تاسوونادات ز  خراطووة مرسووءمة تاليوود أ  تالةاسوو  اآللوود( 00)

 الن ميو       ، أظفرل الانائي أم الن مي  ال ات اسنادمءا الاورائط ال هايوة كنبوءا ميوافتف  كاملوة

  .كلر  اجاتية اةء الكناتةصبءتال النبل  ال ات اسنادمءا الةاس  اآللد لرس  الارائط أتد ا مءقلا أ

الند هدفت  لوا تاوا  تراوامي لزاوا ح الالليوة  (ferguson,2001) أظفرل  راسة فير سءم 

 النبور  للوا أمور هو ا  ،للن مي  لت  را  اسنادات النيايال النبلينيوة( الة يلة اللغءاة)النبرفية 

ت ت ميو  ال و  ام ع افتنودائد  الند  بيت للا لياوة مو ،البراامي فد تةسيت اللف  اليرائد لداف 

أم هاوواك تةسووت ملةوءظ فوود مسوونءى اللفو  اليرائوود لوودى  ،الو ات لووداف   وب  فوود الالليووة النبرفيوة

 .  لك تبد زاا ح مبدع الاللية النبرفية لداف  ،الن مي 

( (Hawley & Olson, 1995 فود الءفاوال الننةودح اممراكيوة أ ورى هوا لد  أ لسوءم 

فوود النرحلووة الننءسووطة لووداف    ،تلنيوو ( 20) فاووة الياووء   تلووا لوود  البياووة   راسووة تجرابيووة فوود

خضووبءا لبراووامي أا ووطة  مرائيووة  ،صووبءتال تبلوو  فوود الراا وويال  خاصووة فوود النسووائل الراا ووية

 تو  تيسوي  البياوة  ،افد   لا مبرفة مدى قدرتف  للا حل الن ك ل فد النسائل الللظية الراا وية

 ، مجنءلووة  وواتطة  رسووت تالطرايووة افلنيا اووة ،ة  بوو  لليفووا البراووامي لووا مجنووءلنيت تجرابيوو

 أسلرل انائي الدراسوة أم النجنءلوة النجرابيوة أظفورل فر قوا للوا تبو  الننغيورال النفنوة موت 

 ،مياراووة تالنجنءلوة الضوواتطة خو ع تبواملف  مووذ النسوائل الللظيووة  تةداود النبطيوال  حوول النسوألة

 أ صوءا  ،ركيت مسنءى لالد مت الر ا لت م واركنف  فود البوراميتيرابا مت الن ا %22 أظفر 

 .اآلخرات تالن اركة فيه
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الدراسووات التووي  ناولووت حاجووة معلمووي ذوي صووعوبات الووتعلم إلووى التوودر   علووى : المحووور الثوواني

  .الكفا ات الالزمة الستخدام التقنيات المساندة

ادات مبلنوال مباهود النرتيوة اللكراوة تن را   راسة لنيءا  اسون( ت0222 ،أتء حيند)ليد قامت 

 هدفت  لا مبرفوة مودى توءافر  اسونادات النيايوال النبلينيوة لودى  ،للنيايال النبلينية تندااة الراات

 مبرفوة النينرحوال النود تسوف  فود  ، مبرفة النبءقال النود تةود موت لنليوة افسونادات  ،النبلنال

 تنللوت أ اح هو ه  ،ادمت الباحلوة النوافي الءصولدحيو  اسون. اسنادات النيايال النبلينوة ت وكل فالول

 ك لك تطاقة الن حظة هودفت لنسوجيل مودى  ،الدراسة فد اسنبااه ت  تءزابفا للد النجننذ الدراسة

توءافر مفوارال اسوونادات النيايوال النبلينوة مووت قبول النبلنوال مباهوود النرتيوة اللكراوة  توو  قيوال هوو ه 

ايال النبلينية حي  تبيت تءافر مفارال اخنيوار النيايوال النبلينيوة النفارال  فيا لنبااير اسنادات الني

 كو لك توءافر اسونادات النيايوال النبلينيوة أماوا   ،مفوارح تدر وة كبيورح( 00)قبل اسونادامفا  لود ها 

 توووءافر مفوووارال تيوووءا  النيايوووال النبلينيوووة تبووود  ،مفوووارح تدر وووة منءسوووطة( 02)ال ووورح  لووود ها 

 هااك مبءقوال تةوءع   م لنليوة افسونادات  موت  ،فارال تدر ة  بيلةم( 2)افسنادات  لد ها 

 هاوواك لوود  مووت النينرحووال لنلبيوول اسوونادات  ، لوودت تووءافر النووءا  الاووات ،الجءااوو  النا اووة: أهنفووا

 ،تووءفير النيزاايوة لنووأميت النيايووال النبلينيووة: النيايوال النبلينيووة مووت     النالوو  البيلود  مووت أهنفووا

 توءفير حوءافز ما اوة  مباءاوة  ،ندرا  النبلنال للا مفارال النبامول موذ النيايوال تءفير ترامي ل

  .للنبلنة النننيزح

 لنةداد الةا ال الندرابية لنبلند صبءتال الونبل  فود النيايوال النبلينيوة كنوا اراهوا ألضوا  

لنوود هيتووة النوودراس تيسووند تيايووال النبلووي   النرتيووة الااصووة تجامبووة النلووك سووبء   م وورفد  مب

تنطبيو   راسوة للوا لياوة شونلت ( ت0221 ،ال ويبااد)قات  ،صبءتال النبل  تءزارح النرتية  النبلي 

 نيووذ مجننووذ الدراسووة  هوو  مبلنوود صووبءتال الوونبل   الن وورفيت النرتووءايت للووا توورامي صووبءتال 

فود  ،م ور ( 02)مبلو   ( 222) البوالا لود ه   ،النبل  تالندارل الناتبوة لوءزارح النرتيوة  النبلوي 

اسونبااة للوا ألضوا  هيتوة ( 02)  زع الباحو  أاضوال  ،(هو 0101-0102)الل ل الدراسد اللااد 

 أظفورل انوائي الدراسوة أم  ،الندراس تيسند تيايال النبلي   النرتيوة الااصوة تجامبوة النلوك سوبء 

مجواع   فد ،مبلند صبءتال النبل   الن رفيت للا قاالة تامة تأهنية تدرا  النبلنيت ت لة لامة

كنا اتض  أم الندارل النود اطبو  تفوا تورامي صوبءتال الونبل  الناتبوة  ،تيايال النبلي  ت لة خاصة

 .لءزارح النرتية  النبلي  تلنير  لا تيايال النبلي 

فيوود قووات تدراسووة هوودفت  لووا النبوور  للووا الةا ووال الندرابيووة فوود ( 0221 ،اليةطووااد)أمووا 

( 022) تكءات لياة الدراسة مت  ، افتنكار للنرحلة افتندائية تيايال النبلي  لنبلند النلءق البيلد

 أسوولرل الانووائي لووت أم هاوواك حا ووة تدرابيووة تدر ووة كبيوورح فوود الجءااوو  النبرفيووة لنيايووال  ،مبلنووا

 أم اتجاهوال مبلنود  ، حا ة تدرابية تدر ة منءسطة فود النجواع النفوار  لنيايوال النبلوي  ،النبلي 

تيايال النبلي  كاات تدر ة منءسطة حي  تلا الننءسط الةسواتد البوات للنجواع النلءق  افتنكار اةء 

 (.20، 2)تااةرا  مبيار  قدره ( 0022)

 راسوووة للنبووور  للوووا الةا وووال الندرابيوووة للوووا ( ت0220 ،اءسووو ) فووود الراوووات أ ووورى 

افي  قود  بيوت الباحلوة النوو ،ترمجيوال الةاسو  اآللود لنبلنوال النرتيوة الااصوة فود مدااوة الراوات

 ،مبلنوة موت مبلنوال النرتيوة الااصوة تندااوة الراوات( 022) تكءات لياة الدراسوة موت  ،الءصلد

 أسلرل الانائي لت لودت كلااوة لود  أ فوزح الةاسو  اآللود النء وء ح فود مراكوز     افحنيا وال 

الااصوة   قلة لد  الد رال الندرابية الند تيودمفا  زارح النرتيوة  النبلوي  لنبلنوال النرتيوة ،الااصة

 لودت مبرفوة مبلنوال النرتيوة الااصوة تأسوالي   ،أماا  الادمة فود مجواع الةاسو  اآللود  ترمجياتوه

  .البرمجيال النبلينية النااسبة
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 :التعليق على الدراسات السابقة

أهنية  فاللية النيايال النساادح فد تةسيت انض  مت  نيذ الدراسال الساتية الند تاا لت 

ي      صبءتال النبل  أم اسنادات تلك النيايال تأاءالفا مذ     صبءتال مسنءى تة يل الن م

سءا  مت الااحية الالسية أ   الن مي كبيرح تبء   اجاتيا للا النبل  فد البنلية النبلينية اةي  فءائد 

 .امكا انية أ  اف ننالية

    صبءتال  الند تاا لت حا ة مبلندكنا انكااا أم النس مت خ ع انائي الدراسال 

أهنية تدرا  مبلند النرتية  ،النبل   لا الندرا  للا الكلااال ال زمة فسنادات النيايال النساادح

الااصة لنءما  مبلند صبءتال النبل  ت كل خاص للا مفارال اسنادات النيايال النساادح   لك 

هنية لنلبية احنيا ال  تبرز تلك ام ،لضب  مفاراتف  النبرفية  النفاراة ال زمة فسنادامفا

 .الن مي      صبءتال النبل   مسالدتف  للا تجا ز ما ابي  تبلنف  تأقل مجفء   أق ر  قت

 : عر ف صعوبات التعلم

كنوا شوفد أاضوا الكليور ،  م مجاع صبءتال النبل  شفد اهنناموال لداودح موت مجوافل مانللوة

ة ل لك ظفر أحد ل ر تبرالا شوفده  هو ا  انيج ،مت الجدع  الاياش مت أ ل تةداد تبرا  مبيت له

 (.0222 ،هافهام  كءفنام  لءاد   اس  مارتايز)النجاع 

 :مافا تبرا  اللجاة اليءمية الن نركة ل بءتال النبل 

تبد صبءتال النبل  تنلاتة م طل  لات ا ير  لا مجنءلة صير منجااسة مت اف وطراتال "

 ،أ  النةودث ،اكنسا   اسنادات اليدرح للوا افسونناعالند تظفر للا هيتة صبءتال  ال  فلة فد 

أ  اليوودرح الراا ووية أ  اليوودرح للووا   وورا  البنليووال الةسوواتية  ،أ  النلكيوور ،أ  الكناتووة ،أ  اليوورا ح

 النرت أم تةودث لوه تسوب  اخون ع  ، تبد ملل ه ه اف طراتال  ءهراة تالاسبة لللر  ،النانللة

هو ا . كنا أافا قد تةدث فد أ   قت خ ع فنرح حياته ،بد النركز فد ام ا  الءظيلد للجفاز الب 

 النلالوول  ، اإل راك اف ننووالد ، قوود تةوودث م ووك ل فوود السوولءكيال الدالووة للووا الناظووي  الوو اتد

حود  اتفوا  ف تبنبور   لكوت ملول هو ه الن وك ل ف تنلول فود. اف ننالد  لا  ااو  صوبءتال الونبل 

 للووا الوورص  مووذ أم صووبءتال الوونبل  قوود تنووزامت فوود حوود مفا مووذ "". صووبءتة مووت صووبءتال الوونبل 

أ  موذ ( أحد اف وطراتال افالباليوة أ  ،أ  النال  البيلد ،كاإللاقة الةسية)حافل أخرى لإللاقة 

 مسوونءى النبلووي  صيوور الكووا  أ  صيوور  ،كوواللر ق أ  افخن فووال الليافيووة)موو مرال خار يووة مبياووة 

ص  ،ت0222، هافهوام  كءفنوام" )تبد انيجوة لنلوك الةوافل أ  النو مرالفنافا مذ  لك ف ( الن ئ 

200) 

 :تبرا  اممااة البامة للنرتية الااصة ل بءتال النبل 

النوود تنضوونت ففوو   ،هوود ا ووطراتال فوود  احوودح أ  أكلوور مووت البنليووال الالسووية امساسووية"

 ،اتال افسونناع  النلكيور  الكو ت الند تبد  فود ا وطر ، اسنادات اللغة النكنءتة أ  اللغة الناطءقة

 الند ف تبء   لا أسبا  تنبلو  توالبءق  ، الراا يال ،( النببير  الاط ،اإلم  ) اليرا ح  الكناتة 

" البيلود أ  السونبد أ  الب ور  أ  صيرهوا موت أاووءاع البوءق أ  ظور   الونبل  أ  الرلااوة امسووراة

 (.2ص ،ه0100 ، زارح النبار )

 :ار صعوبات التعلمانتش( نسبة)معد  

تانل  النيدارال حءع ألدا  أ  اس  ام لاع     ال بءتال النبلنية اخن فوا كبيورا؛   لوك 

 تسب  لدت تءفر اخنبارال ت اي ية منلو  لليفوا موت  فوة  ،تسب  لدت   ءح النبرا  مت  فة

توويت  ففاوواك  راسووال للنيووة ت ووير  لووا أم اسووبة اان ووار صووبءتال الوونبل (. 0200 ،تطوورل)أخوورى 
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تيرابووال مووت الن ميوو  الوو ات تنوورا ح ألنوواره  توويت % 2-2ت ميوو  النوودارل اممراكيووة تنوورا ح توويت 

 (.0222 ،ه هام  كءفنام)السا سة  الساتبة ل رح مت البنر 

 :أسباب صعوبات التعلم

 لكووت مووت النفوو  أاضووا أم  ،سووء  اوون  لوورت تبوو  امسووبا  الن  اووة  لووا صووبءتال الوونبل 

ه هوام )ا اكءم تاسنطالناا تةداد السب  ال   اكنوت خلو  صوبءتال الونبل  تدقوة م ابر  أاه اا را

 : مت امسبا  الن  اة  لا صبءتال النبل  ما اأتد، (0222 ، مخر م

افنوورت النان ووءم للنوورح  ءالووة أم الءرامووة تلبوو    رال هامووال فوود البداوود مووت  :العواموول الوراةيووة

اسال تالنبر  للا أمر الءرامة للوا صوبءتال اليورا ح  قد اهننت لدح  ر ،حافل صبءتال النبل 

 أمبنووت  راسووال لداوودح أم اسووبة شوويءع صووبءتال اليوورا ح  الكناتووة  النفجتووة لاوود  ، الكناتووة  اللغووة

امقار  تيدت  لي ل كافيوا للوا أم ملول هو ه الةوافل تنءا ود فود امسور  اظفور تأافوا تاضوذ ليوااءم 

 (.0200 ،تطرل)الءرامة 

 تو لك  ، هو ا ابوء   لوا موا تنبورت لوه امت الةامول :تي  ؤدي إلى  شووهات فوي الجنوينالعوامل ال

 ك لك لادما انبرت ام لاع لنا ح ، شر  امت الكةءع أ  الندخيت/ ملل  ،ا مر للا تكءات الجايت

 (. 0222 ،ه هام  مخر م)الرصاص سءا  قبل أ  تبد  ف تف  فناف  انبر ءم لن ك ل انائية 

 ،هااك البداد مت الةافل الطبية الند انكت أم اكءم لفا توأمير سولبد للوا ام لواع: الطبيةالعوامل 

مورت  ،الوءف ح النبنسورح:  موت أهو  هو ه الةوافل للوا سوبيل النلواع ، ت     لوا صوبءتال الونبل 

 (.0222 ،ه هام  كءفنام)فيد الناالة النكنسبة فد الطلءلة  ،افلنفا  السةائد ،السكر 

 ،مت الن حو  أم البءامول البيتيوة تلبو    رال ملةءظوال فود حود ث صوبءتال الونبل : ل البيئيةالعوام

فالنرتيووة السوويتة مووت الءالوودات قوود تنسووب  للطلوول  ، هوو ا انءقوو  للووا الءسووط الوو   ابوويش فيووه الطلوول

كو لك فونم للظور   اف نناليوة  افقن وا اة السويتة لفوا أكبور اممور للوا ، تن اكل صبءتال النبل 

 ،ه هام  مخور م) اللير ،  سء  الرلااة ال ةية قبل الءف ح أ  تبدها، سء  النغ اة: لطلل أهنفاا

0222.) 

 : أنواع صعوبات التعلم

 :هنا  ،ت ير أ تيال النرتية الااصة أم هااك اءليت مت صبءتال النبل 

  Developmental Learning Disabilities: صعوبات التعلم النمائية

 النود اةنا فوا النلنيو  ليكوءم قوا رال للوا  ،  فد الءظائ   النفارال ام ليوة هد اف طرا

 تااسوو   ، النااسو  الةركوود ، الوو اكرح ،كنفووارال اإل راك ،النة ويل فوود النء ووءلال امكا انيوة

    وورا  البنليووال  ، اليوورا ح ، تبنبوور هوو ه النفووارال أساسووية فوود تبلوو  الكناتووة. حركووة البوويت  اليوود

م اف ووطراتال الءا ووةة فوود تلووك النفووارال هوود  ليوول للووا أم النلنيوو  ابووااد مووت    ،الةسوواتية

  (.0222 ،الياس )صبءتال تبل  انائية 

 ،ملوول افانبوواه: صووبءتال أ ليووة: هنووا ،تايسوو  صووبءتال الوونبل  الانائيووة  لووا اووءليت فوورلييت

 . ال اكرح ، اإل راك

 .ال لءاة  اللف   اللغة ، الك ت ،ملل النلكير:  صبءتال مااءاة

 Academic Learning Disabilities: صعوبات التعلم الكاد مية

 صوبءتال الكناتوة  ،(لسر اليورا ح)تنبل  تنفارال الدراسة امساسية  هد صبءتال اليرا ح 

تاإل ووافة  لووا صووبءتال النفجتووة   ،Dyscalculia صووبءتة البنليووال الةسوواتية  ،(لسوور الكناتووة)
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Dysorthography، تطوورل)ل ووبءتال  صيرهووا  انووا تاووني لووت ال ووبءتال الانائيووة  ملول هوو ه ا، 

0200.) 

 :خصائص ذوي صعوبات التعلم

قد ابااد الن مي      صبءتال النبل  مت صبءتال فد اللغة افسنيبالية  اللغوة  :الخصائص اللغو ة

ار  لودت   وءح تبوو  الكو ت اةودث انيجوة حوو   أ   توداع أ  ت وءاه أ    وافة أ  تكوور ،النببيراوة

 (.0200 ،تطرل)لبب  أصءال الةر   

اظفر للا ام لاع     صبءتال النبل  البداود موت الن وك ل  :الخصائص االجتماعية والسلوكية

:  موت أهو  هو ه الن وك ل موا الود ، النود تنيوزه  لوت صيوره  موت ام لواع ،اف ننالية  السلءكية

لودت اليودرح للوا تكوءات  ،اآلخورات   لجز فد تبوا ع الةوءار موذ ،صبءتة فد فف  م الر اآلخرات

 (.0220 ،أتء ايام) ب  اليدرح للا النببير لت الن الر فد النءاق  النااسبة  ،ال داقال

تننلوول فوود ااالووات النة وويل الءا وو  فوود  احوودح أ  أكلوور مووت النفووارال : الخصووائص المعرفيووة

 : هد ،امكا انية امساسية

. لنوود انكووت أم اءا ففووا الن ميوو      صووبءتال الوونبل تبوود اليوورا ح هوود أكلوور الن ووك ل ا :القووراءة

 ،صوبءتة فود الورتط تويت شوكل الةور   صوءته:  موت هو ه الن وك ل( 0222 ،ه هام  كءفنوام)

م ووك ل مرتبطووة تاللءاءلء يوا أ  تجزئووة الكلنوة  لووا ميووا ذ  ،م وكلة فوود تركيو  الكلنووال  الجنول

 (.ت 0200، اةيا)صبءتة فد فف  ما ايرأ  ،صءتية

 مووت مظوواهر صووبءتال  ،مفووارح الةسووا   النلوواهي  البد اووة مفنووة لةيوواح اللوور  اليءميووة :سووابالح

م وك ل تنبلو   ،صبءتة فد ففو  الةيوائ  الراا وية كوالجنذ  الطورح  الضور   اليسونة: الةسا 

هافهووام )  ووب  فوود مبرفووة ملوواهي  املوودا   امرقووات  موودلءفتفا اللبليووة  ،تةوول النسووائل الللظيووة

 (.0222،  كءفنام

أكد الكلير مت الباحليت أم أخطا  النفجتوة النود ايوذ فيفوا الن ميو      صوبءتال الونبل  قود : التهجئة

 موت تلوك  (.ت0200، تياودر)تانل  لت أخطا  النفجتة الند ايذ فيفا الن مي  صير     ال بءتال 

ارال اإلم ئيوة لودت اليودرح للوا اسونادات النفو ،صبءتة فد الرتط تويت ال وءل  الةور : امخطا 

 (.ت0220، أتء ايام( ) النا  النلنءحة  النرتء ة ،ال ت ال نسية  الينراة)ت كلفا ال ةي  ملل 

مفنوة فود حيواح اإلاسوام حنوا اسونطيذ النءاصول موذ البوال   مت النبور   أم مفوارح الكناتوة :الكتابة

مسوافال : الكناتوة موت مظواهر صوبءتال (. لسور الكناتوة) صوبءتال الكناتوة تبور    ، الاار د 

 تاظوي  أ  اصوطلا   ،شوكل الةور  ،ال د للا اليل  أماا  الكناتة ،صير ماتنة تيت الةر    الكلنال

 (.ت0200، اةيا)صير صةي  للةر   تةي  ف ترتكز  نيبفا للا خط  احد 

 (:البد ل التربوي لذوي صعوبات التعلم)غرفة المصادر 

النبلوي  البوات تضو  تويت  ودراافا البداود موت   لا  م مودارل Gaddes ((1994 أشار صا اس

 موت  ،الن مي  ال ات ف اسنليد م ت كل مباشر مت البورامي النبلينيوة النود تيودت لفو   اخول ال ولء 

منوا  ،تيت ه ف  الن مي  مت ابااءم مت صبءتال فد الونبل  فود مجواع أ  أكلور موت مجوافل النبلوي 

 هوو  فوود حا ووة  لووا الرلااووة . ننوويت تنرتيووة  تبلوي  الن ميوو انرتو  لليووه قلوو  اآلتووا   النبلنوويت  النف

 كلنا كوام الك و  لوت هو ف   ، افهننات شأاف  فد  لك شأم زم ئف  البا ايت فد الل ل الدراسد

 لنيدا  الادمة لف ه اللتة  ،الن مي   النبر  لليف  مبكرال كاات ترامي الندخل الب  د أفضل  أاسر

 ،فود السوبيد)ة اج  أم تكءم مت خ ع تراوامي ايودت فود صور  الن وا ر مت خ ع الندارل البا ا

0202) 
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 ,Vaughn, Elbaum, Boardman (2001)  أمبنووت  راسووة فووء ت    لبووءت   تءر مووام

 النووود  ،فباليوووة النووودراس تغووور  الن وووا ر  تةسوووت مسووونءى أ ا  الن ميووو      صوووبءتال الووونبل 

 تانيوة  ،أقل تيييدال أ ى  لا زاا ح النيبول اف ننوالدأ  ةت أم تبلي      صبءتال النبل  فد تيتة 

 . ارتلاع مسنءى تيدار ال ال لداف  ، تكءات ال داقال ،النفارال اف ننالية

 : عر ف غرفة المصادر

تضونت  ،اةنوء  للوا تورامي ترتءاوة منا  وة ،اظوات ترتوء  تبر  صرفوة الن وا ر تأافوا

 تبنبور هود البيتوة  ،خ ائ وه  احنيا اتوه  قدراتوه للنلني  ترتينه  تبلينوه ت وكل فور   انااسو  موذ

فوود حوويت أافووا تلسوو  النجوواع أمامووه ليوونبل  فوود الل وول البووا   ف  ،النااسووبة لوو    صووبءتال الوونبل 

توول النلالوول اف ننووالد  النءاصوول مووذ اآلخوورات اللوو ات  ،النبلءمووال  النفووارال امكا انيووة فةسوو 

فنوت أهو  امسوس النود تباوا  ،اف نناليوة السولينة ابنبرام لا رام مت أه  لااصر ميءمال الةياح

لليفووا توورامي صرفووة الن ووا ر أم ايضوود النلنيوو  ا وو  اءمووه الدراسوود للووا امقوول مووذ زم ئووه فوود 

 (.0222 ،مكانارا)الل ل البا   

اةضوور  ليفووا النلنيوو      ،كنووا تبوور  صرفووة الن ووا ر للووا أافووا صرفووة تالندرسووة البا اووة

  لووك تغوورت تليوود خوودمال  ،صووة لنوودح ف تنجووا ز ا وو  اليووءت الدراسوودافحنيا ووال النرتءاووة الاا

 (.ه 0100 ، زارح النبار )ترتءاة خاصة مت قبل مبل  منا   

رص  اخن   البلنا  فود صوياصة النبرالوال  ف أافو  انليوءم للوا أم صرفوة الن وا ر لبوارح 

الو ات  ،    صوبءتال الونبل النة  تفا لود  موت الن ميو   ،لت صرفة صلية ملةية تالندرسة البا اة

 ايوءت  ،أقرااف  البوا ايت ه  تةا ة لطرق  أسالي    سائل تبلينية خاصة  فر اة تكلل لف  مساارح

 . ترتءاة لف  خدمال مبلنءم م هلءم فد النرتية الااصة تنيدا 

 :أهداف غرفة المصادر لذوي صعوبات التعلم

 .اءالفا  أسباتفا النبر  للا أ ،تييي  حافل الضب  لاد الن مي  -

 . النبر  للا أانا  ه ه ال بءتال ،فرز الن مي  ال ات ابااءم مت صبءتال تبلينية -

لنأهيلووه مم  ،تيودا  تورامي النبلوي  اللور   لنبالجوة الضووب  امكوا اند الو   ابوااد ماوه النلنيو  -

 .اكءم أكلر فاللية فد صله

سد مذ تيائه فد صله البا   فد الجز  تيدا  تراامي ل  د للنلني  خ ع  ز  مت اليءت الدرا -

 .الننبيد مت اليءت الندرسد

تيوودا  الن ووءرح  الا وو  مووت قبوول ألضووا  اللراوو   لووا تييووة زم ئووه مووت النبلنوويت فينووا انبلوو   -

 .تامسالي   النءا  اللبالة الند اةنا فا النبل  فد أماا  لنله مذ الن مي 

ءع مناتبنف  فتواف  فود الندرسوة  مناتبوة البورامي تيدا  الن ءرح  النء يه  لا أ ليا  اممءر ح -

 . الب  ية النيدمة متاائف 

 .تغير اتجاهال النبلنيت اةء الن مي      صبءتال النبل  لن ب  أكلر  اجاتية -

 ،السوبيد)تانية  تبزاز ر ح البنل النطءلد لاد النبلنيت  زاوا ح ااننوائف   لوا رسوالة النبلوي   -

0202.) 
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 :ادر على المستلزمات التالية حتوي غرفة المص

صرفة خاصة تيذ فد مكام منءسط فد الندرسة البا اة تةيو  اسوفل  صوءع : المستلزمات المكانية

 لوا أم أهو  موا اجو  أم انوءفر فود ( 0222 ،الةندام  السور ا  ) ا ير  ،الن مي  النةءليت  ليفا

د تاحنيا ال الن مي  النةءليت  ليفا ما ه ه الغرفة مت النجفيزال  النءا  النرتءاة النااسبة  الند تل

 :الد

 .ميالد  راسية انكت تةراكفا مت مكام آلخر -

 . الةاس  اآللد ، النللزاءم ، الليداء ، سائل مبياة ملل النسجل  -

 املبوا  النبلينيوة كالنكببوال  صيرهوا  أاوة موءا  ترتءاوة  ،مءا  ترتءاة ملول الناواهي الدراسوية -

  .ية مةد ح فد مءا  كالراا يال  اليرا ح  الكناتة  صيرهاأخرى تبالي صبءتال تبلين

تيوودت صرفووة الن ووا ر خوودماتفا تءاسووطة مبلوو  منا وو  م هوول مووت خوو ع  :المسووتلزمات البشوور ة

تراووامي افوون  تا ووائ   احنيا ووال اللتووال الااصووة النوود تبووااد مووت صووبءتال تبلينيووة  سوولءكية 

 (.2010، بيدالس) مبرفة تأسالي  تيدا  الادمال لف   ،مةد ح

 ،فود الةنودام  السور ا  ( )McBurney & Reilly(1985  قود حود  مواكبءراد  رالود

 : راية لنل ه ا النبل     ره للا الاةء النالد( 0222

الييات تنفنال الن اي   الييال  النبلي  للن ميو  الو ات اون  تةوءالف  موت صولءفف  البا اوة  لوا  -

 .مةد ح لنليد ملل تلك الادمالصرفة الن ا ر للنرال زماية منلا تة  

تيوودا  الن ووءرح لنبلوو  ال وو  البووا   حووءع كيليووة النباموول مووذ الةووافل النوود الووزت لندراسووفا أ   -

 تءفير ترامي تبلينية خاصة ان  تطءارها مت قبل اليائ  للا صرفة الن ا ر تالنبوا م  ،تدرابفا

أم تسوونادت موت قبوول  لووك   كوو لك اقنووراح  ورق النوودراس اللبالووة النود انكووت  ،موذ مبلوو  ال و 

 .النبل  لندراس الن مي  ال ات ابااءم مت صبءتال تبلينية  سلءكية مبياة

 اون   لووك موت خوو ع النناتبوة  النأكوود موت تاليوو  امسورح للبوورامي  ، الناسووي  موذ امسوورح النبوا م -

النةلية موت   تءفير النبلءمال لنلك امسر الننبلية حءع ما انءفر فد البيتة ،النينرحة لكل تلني 

 .خدمال خاصة كالادمال الطبية  النرفيفية

أ  ارا   افية اج  أم تدرو  نت  د ع مبل  صرفة الن ا ر ( 0222، نارامكا) اضي كنا  -

 : هد

ايءت مبل  صرفة الن ا ر تنيدا  مساادح لنبل  النرتية البامة؛ ليسوالد  لوك فود : مستءلية افانياع -

  لووك ( ما ووءص لليوه فوود تراووامي النلنيو  النرتووء  اللوور  كنوا هووء )تيودا  الاوودمال الن ئنووة 

 .لادما اانيل  لك النلني   لا البراامي البات أ  تراامي فد تيتة أقل لزف

اج  أم ا ارك مبل  صرفة الن ا ر فد اللورق  ال النا  وال الننبود ح أ  أ  لجوام أخورى  -

 .لنبل   تيدمف  الند ت نل تييي  الن مي      صبءتال ا ،للا مسنءى الندرسة

تةنء  صرفة الن ا ر للا البداود موت اما وطة ال زموة لنسوالدح النلنيو       :النشطة والدوات

 ك لك البداد موت اما وطة النود تسوالد كو  موت مبلو   ،صبءتال النبل  للنغل  للا ه ه ال بءتال

 ،  صوبءتال الوونبل صرفوة الن وا ر  مبلو  الل ول البوا   للوا النبامول تلالليوة موذ النلنيو  موت   

 : مت ه ه اما طة  ام  ال ، النبر  للا  ءاا  اليءح  الضب  لداه ، فف  حا نه
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مفوارال  ،خ وائ  سولءكية  ا نناليوة ،فورز ،تة ويل ، كوا )اخنبارال السوية  تة ويلية  -

 .لن اي  لنةداد  ءاا  اليءح  الضب  لدى النلني ( الخ...لغءاة

 موءا  تبلينيوة  ،ة ال وبءتال النود ابوااد مافوا الطلول رق أسالي  تدراس تنااس  موذ  بيبو -

 .تنااس  مذ  بيبة  رق  أسالي  الندراس

 .أا طة  أ  ال تبلينية تلير اهننات الننبل    د لة  تاظي  الندح فد صرفة الن ا ر -

 . د ع زماد ااظ  الندح الند ايضيفا النلني  فد الغرفة  فد ال   البا   -

 (.0200 ،البزالد)صرفة الن ا ر  مبل  ال   البا    الناطيط  النبا م تيت مبل  -

 :آلية العمل في غرفة المصادر

مووت خوو ع لجاووة اوون  ت ووكيلفا لفوو ا الغوورت  ،اوون  اخنيووار الن ميوو  النلنةيوويت تغوور  الن ووا ر

 النرشود النرتوء  فود  ، مبلو  ال و  النباود ، مبلو  النرتيوة الااصوة ،مودار الندرسوة: مكءاة مت

مت قبل مبل  النرتية الااصة؛ لنةداد ايوا   ،جرى لف  افخنبارال الن اي ية ال زمةم  ت ،الندرسة

 فود  وء   لوك ايوءت مبلوو   ،اليوءح  ايوا  الضوب  فود اليورا ح  الكناتوة  امانووا  اللغءاوة  الةسوا 

 النبلينيووة ال زمووة لفوو ف  الن ميوو  فوود  ووء   ،تنلوودا  الاطووط النرتءاووة اللر اووة ،النرتيووة الااصووة

طووط النةوود ح لكوول موواف  مووت قبوول لجاووة الن ميوو ؛ فتاووا  اليوورار النااسوو  حووءع موودى تةسووت أ ا  الا

 (.0222 ،اليبالد)الن مي  النباييت  الاظر فد  مكااية  لا تف  لل لء  البا اة 

 : مميزات غرفة المصادر  تمثل في المور التاليةأن ( 2555 ،مكنمارا) ذكر 

تيانووا ابيووا  ،ينيووة اسوونليد مووت توودراس مبوويت فوود صرفووة الن ووا رأم النلنيوو     ال ووبءتال النبل -

 .مدمءو مذ أصدقائه  أقرااه فد الندرسة

صرفووة الن ووا ر أقوول تكللووة مووت تراووامي النبلوو  الا ءصوود  الل وول الاوواص  مراكووز النرتيووة  -

 .الااصة

 . الندخل النبكر فحنءا  الن ك ل البسيطة لدى  لبة الندرسة تدفل مت تلاقنفا فحيال  -

فونم الن ميو  لوت اليبوءا ( الن واي )تنا أم ت اي  اإللاقوة  ور راال للورت الء وذ النااسو   -

توأ  شووكل موت أشووكاع اإللاقوة  هوو ا ايلول  لووا حوود كبيور مووت الوءه  النيوور م  ائنوال تنليوود اهننووات 

 .خاص

 تالنوالد انليووا الن ميوو   ،أم مبظو  النوودارل امساسوية تسوونءل  صرفووة م وا ر  احووده أ  أكلوور -

ال النرتية الااصة فد مدرسونف  تودفل موت اانيوالف   لوا مودارل أخورى قرابوة تةوء  صرفوة خدم

 . م ا ر

تُبد ترامي صر  الن ا ر تطراية مافجية  كليايكية تءاسطة مبل  صرفة الن وا ر تالنبوا م موذ  -

 .مبل  الل ل البا  

البراوامي الب  ود فود  م ترامي النرتية الااصة النيدمة للنلني  مراة انكت موت خ لفوا تطبيو    -

ف ووءلف  تءاسووطة النبلوو  البووا   مووذ تبوو  النسوواادح مووت مبلوو  صرفووة الن ووا ر أ  فوود صرفووة 

 انكت تغيير ترامجف  ت كل سراذ لنءا فة أ  واع الن ميو   ،الن ا ر للا مبدأ قدر افحنياو

 . الننغيرح  احنيا اتف  اللر اة
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تووي  وود  عر وول نجووا  برنووام  غرفووة المشووكالت المحتملووة الأن ( 1005، صوواد )كمووا  ووذكر 

 : المصادر  تمثل في المور التالية

فبراووامي لووز   ،أم انءقووذ مووت البراووامي الب  وود أكلوور مووت النبيووءع موو  اإلصوواتة تايبووة أموول -

أكلر مت تورامي الل ول الاواص كنوا أاوه لوت اغطود " لا ايت"الن ا ر لت اجبل  نيذ الن مي  

 .الن مي  النلنةييت تالغرفة للا  نيذ الن ك ل الند ابااد مافا

 تالنوالد سوء  اء وذ  ،افلنيا  تأم تراامي صرفة الن وا ر تودال توات لبورامي الل ول الاواص  -

 .الن مي  ال ات ف اجءز   بف  فد صرفة الن ا ر فد  لك البراامي

 لودت ففو  البراوامي  ،لدت النءاصل تويت ألضوا  اللجاوة الن ورفة للوا تراوامي صرفوة الن وا ر -

 .  ءع مت قبل مبل  صرفة الن ا ر لدى ألضا  اللجاةالنء

ت وكل   ر   ت ووكل -لودت مناتبوة اللجاووة الن ورفة فوود الندرسوة للوا تراووامي صرفوة الن ووا ر  -

 .للا مدى تةي  امهدا  النء ءع فد البراامي -فباع

 .  ذ صرفة الن ا ر فد مراف  صير م ئنة  صير مااسبة لندراس الن مي   -

أكلا  مدرتيت للا النبامل مذ الن مي      صبءتال النبل  للا النسونءايت  لدت   ء  مبلنيت -

 . امساسد  اللااء 

 .ت ءر مبلند الل ل البا   لت  ظيلة مبل  صرفة الن ا ر تأافا سفلة اءلال ما -

 أخ ووائد ا ووطراتال اللغووة  ،امخ ووائد الالسوود: لوودت تووءفر أخ ووائييت فوود النوودارل ملوول -

 الو ات اكوءم لفو    ر فالول  ،الخ.... امخ ائد اف ننالد ،تالبنل  الاط   أخ ائد الب و

 . فد   ذ البراامي الب  د مذ مبل  صرفة الن ا ر

 النود موت خ لفوا تةسوت البيتوة ال ولية  توءفر  ،قلة اإلمكااال النا اة الننءافرح لغرفة الن ا ر -

 . ة  ليفاالنبززال الن ئنة للن مي      صبءتال النبل   ه  تأمس الةا 

أ  حنوا توءفير ام  ال  ،لدت تبا م امسرح موذ مبلو  صرفوة الن وا ر فود تاليو  الاطوة اللر اوة -

 .منا ابي  تيدت  تةست النلني  تاسبة كبيرح ، النسنلزمال امساسية للنلني 

 التقنيات المساندة لذوي صعوبات التعلم

الة فود ميودام النرتيوة  النبلوي  ت وءرح تزااد افهننات البالند تاسنادات النيايال النبلينية الةد

حيو  سواهنت النيايوة الةدالوة فود  ،لامة  فد ميدام النرتية الااصة  صبءتال النبل  ت وكل خواص

كنوا شوجبت للوا اسونادات  رائو   ،تءفير  سائل  أ  ال تفد   لا تطوءار أسوالي  الونبل   النبلوي 

الل للن مي      افحنيا وال الااصوة الو ات مت شأافا أم تءفر النااخ النرتء  الل ،مبنكرح  منجد ح

 تةيوو  أهوودا  الاطووة النرتءاووة اللر اووة النوود تنباموول مووذ  ،هوو   ووز  مووت هوو ه الناظءمووة النسوونفدفة

 لت تنةي  ه ه امهودا   نيبوا   م توءفر لااصور . الننبل  ت كل فر   تاا  للا  مكاااته  قدراته

 ،موورز ق) الوودل  النووا    اللاوود  ،نيايووة الفا فووةأساسووية مفنووة كووالنبل  الكوو    تووءفير الءسووائل ال

 (. 0202 ،؛ الببد اللطي 0202

 قووذ الوورئيس افميركوود  ووءرو تووءش للووا قووااءم النيايووال النسوواادح لبووات  0221 فوود لووات 

مافوو   اميووءم تووام زاووا ح  ، انلوول هوو ا اليووااءم أهنيووة كبيوورح لوو    افحنيا ووال الااصووة ،0221

ا كوود للووا اظووات النبلووي   الن وواركة   هوو ا اليووااءم ، زئيووا للووا النيايووةالن وواركة النسوونيبلية تبننوود 

النجننبيوة  تبنبوور النيايووة النسوواادح  ال أهنيووة تالغووة لن وواركة     افحنيا ووال الااصووة فوود سووءق 
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تراااوت  سوني  )ففد تكسر الةوءا ز النود تبيو  حيواح الاوال  ، فد الندرسة ، فد النجننذ ،البنل

 (0200 ، ترااات

 :التقنيات المساندة  عر ف

تبد ل النبرالال الااصة تنلفوءت النيايوال النبلينيوة لاموة ماو  تدااوة ظفءرهوا حنوا   وبفا 

الةووالد  ف أم النبراوو  امكلوور قبووءفل  اسوونادامال هووء النبراوو  الوو    ووا  تووه قووااءم ترتيووة ام لوواع 

النوواتذ  Individuals with Disabilities in Education Actالنبووءقيت تالءفاووال الننةوودح 

أ  "فد الءفاال الننةدح اممراكية  ال   ا  للا أم الءسائل النياية النسالدح هد  لءزارح النبلي 

اسنادت  ،أ اح أ   فاز أ  اظات منكامل سءا  كام ماني تجار  أ  ماني مبدع أ  مطءر أ  ما  

نةافظوووة لليفوووا  تةسووويافا لزاوووا ح اليووودرال الءظيليوووة لرفووورا  موووت     افحنيا وووال الااصوووة أ  ال

(IDEA, 1997). 

أ  : "النيايال النساادح لن مي  صبءتال الونبل  تأافوا( 202ص ،0222 ،الزاال) ليد لر  

أ   ،ماني تياد انكت ت مي  صبءتال النبل  مت تبءا  اءاحد الي ءر أ  ال بءتال الند تبنراف 

 ". تةسيت ام ا  النبرفد  النفار  لف 

لووال السوواتية اسوونطيذ اليوءع تووأم النيايووال النسوواادح للن ميوو      صووبءتال  موت خوو ع النبرا

تسالد الن مي      صبءتال النبل  فد زاا ح قودراتف  الءظيليوة أ  تةسويافا  النبل  هد أ  أ اح تياية

 .للا ال بءتال الند تءا فف  فد حياتف    لك للنغل 

 :أهمية التقنيات المساندة

النبلينيووة فوود البنليووة النبلينيووة للن ميوو      صووبءتال الوونبل  أهنيووة  م فسوونادات النيايووال 

 هاواك  ،   ر فالل فد زاا ح تة يلف  امكا اند  تلاللف  اف ننالد  تانية مينف  تالالسق ءى 

هوو ف  الن ميوو   البداوود مووت ام لووة الن كوودح للووا قوودرح تلووك النيايووال فوود النووأمير  اجاتيووال فوود حيوواح

((Dattilo & Kleiber ,1993. 

 قد أمبنت البداد موت الدراسوال سوءا  البرتيوة مافوا أ  ام ابيوة فالليوة النيايوال النبلينيوة فود 

 ،سولر)للن مي      افحنيا ال الااصة  ، الالسية ، السلءكية ،ل و كلير مت الن ك ل النبلينية

يوول امتةوواث فوود  راسوونه النوود اهننووت تنةل Thompson (0222)كنووا  كوور مءمبسووءم  ،(0222

 الدراسال الساتية حءع النبلي  تءاسطة النيايال النبلينية  تيام مدى فاللينفا فد تبل  اللغة للن ميو  

 قد خل ت الانائي  لا فاللية النيايال النبلينية كأ اح تبلينيوة  اجاتيوة فود  ،    ال بءتال النبلينة

 (.0222 ،فد هءسا  )ناتة تبلي  الن مي      صبءتال النبل  مفارال اليرا ح  الك

أهنية اسنادات الءسائل النبلينيوة  النسونةدمال النيايوة فود مجواع تبلوي  الن ميو        تنض 

 :صبءتال النبل  فد ما اأتد

 ، الند تظفر تء ءح تيت     صبءتال النبل  ،تلب    را مفنا فد مبالجة اللر ق اللر اة -

 . اااس  كل الننبلنيت حي  تسنطيذ تاءاذ  رق  أسالي  النبلي  تنا

تليوود فوود تبلووي      صووبءتال الوونبل  امانووا  السوولءكية النرصووء  فيفووا   كسوواتف  النلوواهي   -

 .النبيدح

 ،تسوالد فوود النغلوو  للووا افاالووات فوود اليودرح للووا النلكيوور النجوور  لوو    صووبءتال الوونبل  -

 .  لك تنءفير خبرال حسية مااسبة

 زاووا ح  افبيوونف    قبووالف  للووا  ،   صووبءتال الوونبل تلبوو    رال مفنووال فوود ت ووءا  الن ميوو    -

 .حي  تركز للا أهنية النبزاز فد لنلية النبلي  لت  را  النغ اة الرا بة ،النبل 
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 تجبل افحنكاك تيت النلني     صبءتال النبل   تويت موا انبلنوه  ،تسالد للا تكرار الابرال -

 .تلر ه  بيبة اإللاقة  الند ابد مطلبال ترتءاال  ،احنكاكال مباشرال فبافل 

 . تكءات اتجاهال مء بة ل    صبءتال النبل  ،تسالد للا زاا ح النة يل -

تسالد للا  كسوا      صوبءتال الونبل  النفوارال امكا انيوة ال زموة لنكويلف  موذ النجننوذ  -

 . النةيط تف 

؛ 0202 ،البب     أحنود)تز اد     صبءتال النبل  تنحسال خاص  قء  مت افسني لية  -

 (. 0200 ،ترااات  مخر م

 : فوائد استخدام التقنيات المساندة

 م اسنادات النيايال فد حياح الن ميو      صوبءتال الونبل  لفوا البداود موت اللءائود النود تبوء  

 (.0202 ،مرز ق)أ  افقن ا اة  ،أ  اف ننالية ،أ  امكا انية ،لليف  سءا  مت الااحية الالسية

 لوا ( 0220 ،؛ س مة  أتوء راوا0222 ،؛ الجراح  البجلءاد0222 ،نءمزا) ا ير كل مت 

 :أم هااك فءائد مت اسنادات الن مي      صبءتال النبل  للنيايال أهنفا ما الد

 .تيليل أمر اإللاقة أ   زالة أمرها لنسالده  للا تةسيت فرص تبلنف  -

 .  لء  النبلينية البامةتنكت النيايال مت م اركة الن مي  اللاللة ت كل كامل فد ال -

 .تنكت الن مي  مت اسنادات البرمجيال النانللة لنبلينف  مذ  تاحة اللرص للنكرار  الننارسة -

 .تيلل مت افلننا  للا اآلخرات -

تسالد كلير مت الن مي  للا الونال  موت الطورق السولبية فود النبلوي   تجبلفو  أكلور ااودما ال  -

 .ية النبلينية أكلر ا ا ال  اافناكال فد البنل

منوا انكوت موت الك و  لووت  ،قاتليوة الةاسوء  لناوزات اسونجاتال النونبل   رصود ر    أفبالوه -

فض ل لت مراقبة مدى تيدمه فود  ،مسنءى الننبل   ت اي  مجافل ال بءتة الند تبنر ه

 .لنلية النبل 

ل الن ميو  النغل  للا اللر ق اللر اة حي  تء ود فود النيايوال النسواادح تورامي ترالود قودرا -

 . سرلنف  فد افسنجاتة  صيرها

 اال  الن مي  مت الن نت  ازاد مت فنرح افانباه لداف   -

  لووك انووء و فبوواع لنبلووي  النفووارال  ، م كليوورال مووت النيايووال النسوواادح تالوو  للووا شووكل ألبووا  -

 .الةركية الب راة  مفارال أكا انية

 : صفات التقنيات التعليمية الجيدة

ف توود أم تنووءافر فيفووا تبوو   ،يايووة النسوواادح الفوود  الوو     ووبت مووت أ لووهحنووا تةيوو  الن

 : ال لال ال زمة  مت أهنفا

 . أم ترالد النسنءى النبليند للنلني  -

 .أم تن   تالن ءا    مارح اهننات الن مي  -

 .اج  أم تكءم قليلة النكالي  -

 .أم تن   تالنر اة  الياتلية للنبدال  النغيير -
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 .ذ امهدا  النبلينية الفامةاج  أم تن ئ  م -

أم تكووءم سووفلة افسوونادات  لوويس فيفووا الكليوور مووت الاطووءال حنووا ف ا ووب  للووا النلنيوو   -

 .اسنادامفا

 (. 0222 ،الةيلة)أم تكءم مماة  ف ت كل خطرال للا الن مي    -

 :خطوات استخدام التقنيات المساندة

أم ( 0200 ،مخووور م؛ تراااوووت  0222 ،؛ زانوووءم0222 ،مةنووود  فوووءز ) كووور كووول موووت 

 :اسنادات النيايال النساادح مذ     صبءتال النبل  انطل  اتباع الاطءال اآلتية

اووون    ووورا  لنليوووال الن ووواي   الييوووال تاسووونادات أ  ال الن ووواي  النااسوووبة لاءليوووة   .0

 هو ا انطلو   ور رح  ،ال بءتة الند اءا ففا النلني  حنا اون  النءصول  لوا ايوا  الضوب 

 النوود انكووت لووت  رايفووا النءصوول  ،امي الن اي ووية للنفووارال امكا انيووةتووءافر كافووة البوور

 .الدقي   لا اءلية ال بءتال الند اباايفا النلني 

 هاووا ابوودأ   ر النبلوو  فوود ت ووني   ،اوون  تاووا  البراووامي النرتووء  اللوور   تطرايووة فر اووة أ فل  .0

لووا النبلوو  أم اضووذ فوود  اابغوود ل ،موو  اخنيووار النيايووة النااسووبة ،البراووامي النرتووء  الن ئوو 

 :النباره لدح أمءر قبل اخنيار النياية النبلينية النساادح مافا

 .خ ائ  النلني  النسنادت للنيايال   بيبة احنيا اته -

 .كيلية افسنلا ح مت تلك ام  ال  ام فزح النساادح فد مجافل الةياح النانللة -

 .ني  فد لنلية الندرا   افسناداتخبرح النبلنيت فد النبامل مذ النيايال لنسالدح النل -

 . تكللة تلك النيايال ،النكام ال   سنسنادت فيه النيايال النساادح -

 .تيدا  البرامي الندرابية   رش البنل للنبلنيت؛ للندر  للا تالي   اسنادات النيايال النساادح. 2

 :معو ات استخدام التقنيات

 راسوة مياراوة لءاقوذ " راسوة تباوءام ( ت0222)أ رى مكن  النرتية البرتد لود ع الالويي 

تفد  مبرفة أه  مبءقال اسنادات النيايال  قد  بيت الدراسة للا " الءسائل النبلينية تد ع الاليي

 :  كاات انائجفا كالنالد ،  ع مجلس النبا م البرتد الست

 . لدت تءفر النيايال الةدالة -

تاإل افة  لا ايو   ، ال النسنءى الرفيذ اء د اي  كبير تالاسبة لنءافر البرامي النبلينية -

 .البرامي الن ئنة للنااهي البرتية

 . لدت   ء  خبرح كافية لدى النبلنيت فد أسالي  اسنادات النيايال النبلينية -

 . لدت تءافر أماكت ما  ة لبرت النيايال  حلظفا -

 . ينية النااسبةارتلاع تكللة النيايال مذ قلة النا  ال النالية لنءفير النيايال النبل -

تاإل ووافة  لووا لوودت تووءفر امموواكت النااسووبة النا  ووة  ،لوودت مااسووبة النبووااد الندرسووية -

 . لبرت النيايال

 . لدت  قامة  راسة تدرابية للنبلنيت حءع اسنادات النيايال النبلينية -

فد  راسنه الءصولية النود هودفت للنبور  ( 1995)أكد لبد الة  ( 0222 ،فد هءسا  ) 

ءقووال النوود تءا ووه مبلنوود النرحلووة افتندائيووة أماووا  اسوونادات النيايووال النبلينيووة  خاصووة للووا النب
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 ،مةد  اوة توءفر أ فوزح الةاسو  اآللود:  قد ظفرل مبءقوال كليورح كوام موت أهنفوا ،الةاس  اآللد

كنوا أم النيايوة النبننودح  ، لودت توءفر ال ويااة ، اي  تدرا  النبلنيت للا الءسائل النياية الةدالة

 .لا الةاس  اآللد صير مسنيلة مت قبل صالبية النبلنيتل

التقنيوووات المسووواندة فوووي القيوووات والتشوووخيص لتحد ووود مووود  أهليوووة التلميوووذ لخووودمات غرفوووة : أوالا 

 :المصادر

ففوو  مطووالبءم تاتاووا   ،ف تين وور مسوو  ليال مبلنوود النرتيووة الااصووة للووا النوودراس فيووط

موت خو ع الييوال الو   اسوالد للوا النبور  للوا  ،ةقرارال ت أم امهلية لادمال النرتيوة الااصو

أ  وه الضوب    أ  ووه اليوءح لوودى الن ميو  منووا اسون  تنطوءار توورامي ترتءاوة فر اووة تلب ود حا وواتف  

 (.0202 ،مرز ق)النبلينية الااصة 

اي وود تالييووال  الن وواي  مجنءلووة اإل وورا ال النوود اوون  مووت خ لفووا  نووذ ،  تء ووه لووات

 ،ة  صيوور رسوونية لووت كوول  لوول مووت     افحنيا ووال النرتءاووة الااصووة النبلءمووال تووأ  ال رسووني

 زارح ) تةليلفووا  تلسوويرها للنبوور  للووا  بيبووة الن ووكلة لداووه  اتاووا  اليوورارال النرتءاووة النااسووبة

 (.0100 ،النبار 

 تيءت الن سسوال النرتءاوة  لوا  ااو  تةداود مودى قاتليوة النلنيو  موت افسونلا ح موت خودمال 

لنننكت مت تةداد مودى اتلواق مسونءى تة ويله امكوا اند  ،ة تنييي  شامل م ا  النلني النرتية الااص

لنةداوود النكووام النرتووء   امسوولء  النااسوو  لنيوودا   مووذ قدراتووه البيليووة  مسوونءى النجووافل الانائيووة

 (. 0100 ،؛  زارح النبار 0222 ،ه هام  كءفنام)الادمة له 

 :ييال  الن اي  مت الننطلبال ال زمة إل را ال ال

اسوونادات مجنءلووة مووت أ  ال  اسوونراتيجيال النييووي  حنووا انسوواا أم ايووءت تجنووذ النبلءمووال  -

 . امكا انية ، الانائية ،الءظيلية

للا أاه النةك الءحيد لنةداد ما   ا كام النلني   ،لدت افسنادات النالر  م    را  أ  مييال -

مه مالور ا فود تةداود البراوامي النرتوء  فضو  لوت لودت اسونادا ،ابااد موت صوبءتال تبلو 

 .اللر   النااس 

اسوونادات الوو أ  ال النيايووة الةدالووة النوود انكووت أم تسووف  فوود قيووال اإلسووفات الاسووبد للبءاموول  -

فضوو  لوووت  سووفات البءاموول الجسوونية أ  الانائيووة امخووورى  ،النبرفيووة  السوولءكية النانللووة

 (.0222 ،ه هام  مخر م)

 قود أشوار     ار   راوت  ،ح فد مجاع النييي  النباد للا النيايوال قد أ رات  راسال لداد

Woodward & Reith (0222 ) لووا أم مووت انووائي تلووك الدراسووال اابلوواق ترمجيووال منطووءرح 

  وافةل  لوا أم تلوك النيايوال أصوبةت تسونادت لناليو   ،لنةداد أهلية الن مي  لادمال النرتية الااصوة

 ،فود الاطيو )ة مت البنول اليود   النرهو   النسونغرق للءقوت قيال  ت اي  أكلر  د ى  فاللي

0222.) 

مرشد افخنبارال  النلسيرال النسنادح  لا "فد ( 0222) قد حد ل الجنبية اممراكية لبل  الالس 

لدح تءصيال لرخ ائييت ال ات اسنادمءم الةءاسي  فد تطبي  افخنبارال الند " الةاسء 

 :ما اأتد ت نل  ،تجرى مصرات النييي 

 الند ف تكءم  ،اسنببا  النأميرال للا  ر ال افخنبار ال   اطب  تءاسطة الةاسء  -

 .أ  ت خ  تبيت افلنبار لاد تلسير الدر ال ،مءائنة مصرات النييي 

 .  خالية مت الن ننال ، مراةة ،أم تكءم البيتة الند سيجرى فيفا افخنبار ها ئة -
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 . خالية مت الءهي النلةءظ ،برت للا ال اشة مير  حأم تكءم ملر ال افخنبار الند ت -

 . تطراية مااسبة ، تيدا  البءم له لاد الةا ة ،مراقبة أ ا  النلني  -

 اابغد  ،أم ادر  النلني  ال   سيطب  لليه افخنبار للا افسنادات النااس  للةاسء  -

لدت أللة النلني   تةداد   را ال فسنببا  أ  تأمير مةننل للا  ر ال النلني  ابزى  لا

 (.0202 ،ماكليت  لءاس)تام فزح 

 مت النيايال النساادح الند تسنادت فد قيال  ت اي  الن مي      صبءتال الونبل  لنةداود 

 :مدى امهلية لادمال صرفة الن ا ر ما الد

:Lucid COPS 

لو   أصوب  البراوامي امهو  فود مجواع النييوي   ا ،0222فد لوات  COPSما  صد ر تراامي 

قدرتوه الءا وةة  COPS قود أمبوت  ،2-1اسنادت تاظات الةاسو  اآللود لر لواع فود اللتوة البنراوة 

 مسووالدح النبلنوويت للووا تةداوود الكليوور مووت ال ووبءتال  ،للووا تةداوود لسوور اليوورا ح فوود  قووت مبكوور

م  ف أم البداود موت النبلنويت ف ا ووبر . النبرفيوة امخورى النود انكوت أم تنوداخل مووذ تبلو  ام لواع

ووت . تارتيوواح  زا  تطبيوو  تسوونيال الن وواي  فوود سووت مبكوورح النبلنوويت مووت ففوو   COPSفلوو لك انك 

موت تسوبة  COPS انكءم  ،ال بءتال  الن د  لفا مباشرح   م الةا ة  لا اليل  حءع النسنيال

  ايودت كول اخنبوار للوا ،اخنبارال تييس النفارال النبرفية امساسية الند ترتكز لليفا لنلية النبل 

 تظفوور انوائي اسونجاتة اللور  فود شووكل  ،أافوا لببوة   اتوة  مننبوة  اسوونغرق  لوك اةوء خنوس  قوائ 

 موت خو ع ففو  ايوا  اليوءح فود الطلول . رسءمال تيااية تبيت تء ءح ايا  اليوءح  الضوب  لر لواع

 تةداوود اسوونراتيجيال الوونبل   ،انكووت رصوود الن وواكل النةننلووة فوود مرحلووة مبكوورح ، ايووا  الضووب 

 (.(Lucid, 2012ي  النااسبة للنغل  للا ال بءتال  ماذ الل ل  النبل

 

 

(Lucid Cops )كوبس العربي: 

البالند لنيءا  اظات  COPSتنيايت تراامي ( 0222 ،الجنبية الكءانية للدسلكسيا)قامت 

انااس  مذ  ،مبرمي تالةاس  اآللد ،للطلل Cognitive Profiling Systemالبر فيل النبرفد 

اهننامال الطلل حي  تيدت اخنباراته للا شكل ألبا  تلير اانباه الطلل  ت بره تافسننناع ليسننر 

 . قد ت  تياياه للا ام لاع فد البيتة الكءانية. فد أ ائفا

 انكءم مت تسبة  ،راامي كءتس اطب  للا الطلل ت ءرح فر اة تءاسطة الةاس  اآللدت

أرتبة مافا ت راة  أرتبة مافا اخنبارال سنبية  اخنبار   افد لن اي   ءاا   ،اخنبارال

 .اليءح  الضب  فد الناطط النبرفد للطلل منا ا    إللاقة تبلنه لنفارال اليرا ح  الكناتة

ام لاع مت ست أرتذ ساءال  لا أقل مت سبذ : تيدت للتنيت مت املنار هنا ه ه افخنبارال 

 .ساءال  ام لاع مت ست سبذ ساءال  لا أقل مت تسذ ساءال

فافخنبار ف انءق  تبد  ، ايءت ه ا البراامي تةسا  الزمت ال   اسنغرقه الطلل فد ام ا 

 اسنغرق تطبي  مجنءلة  ،ماه الطلل فنرح مبياة حي  اسننر لرت الةاس  اآللد له حنا اانفد 

افخنبارال ما تيت السالة  السالة  الا   للطلل الءاحد  فيا لبنر الطلل   مكااياته تدااة مت 
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الندرا  للا افخنبار حنا افانفا  ماه  مم كليرا مت ام لاع خاصة ال غار ماف  ا بر 

 . تالةا ة للةركة فيد اتل  للا تطبييه فد أكلر مت  لسة

 

 :التقنيات المساندة في  در س التالميذ ذوي صعوبات التعلم: ةانياا 

انض  مت مرا بوة ام   النن ول تالنيايوال النبلينيوة لو    صوبءتال الونبل  أم هاواك تيودمال 

ملنءسووال توو  تةيييووه فوود تطبييووال الةاسووء   النيايووال امخوورى مصوورات ت ووني   تاليوو  البوورامي 

يال ترامي الننرات  الننارسوة  تبودال امانوا  النبلينيوة تلوك النن ولة  كام مت أه  تطبي ،النرتءاة

 البورامي النوود تةسووت قوودرح الن ميو      صووبءتال الوونبل  للووا  ،تنبلوي  اليوورا ح  الكناتووة  الةسووا 

 (.0222 ،الاطي )افانباه  حل الن ك ل 

 : فينا اأتد سين  اسنبرات تب  تلك النيايال النساادح

 :مساندة لصعوبات القراءةالتقنيات ال -2

الن ميو  الوو ات ابوااءم مووت صوبءتال فوود النفووارال امساسوية لليوورا ح أ  مفوارال اللفوو  أماووا  

 هاواك أاووءاع لداودح مووت النيايوال لوودل  مفوارح اليوورا ح  ،اليورا ح قوود اسونليد م مووت النيايوال النسوواادح

 : مافا ما اأتد ،(0222 ،خا ر  صاز   مبارز)

 :easy riderإ زي ر در 

 اسوونفد  تووءفير خيووار الن ووغيل تنيايووة رقنيووة للكنوو   ،هووء م ووغل الكنوو  الاا يووة اظووات  اووز 

حي  أاوه موت النبور   أم صالبيوة الكنو  الاا يوة توأتد للوا شوكل تسوجي ل صوءتية للوا  ،الاا ية

مو  قاموت  ، كاات أ لا  صدارال الجفاز موت شوركة   للويت الباملوة فود تراطاايوا ،أشر ة الكاسيت

ة الاا   تنبرا  البراامي تالنبا م مذ ال ركال الن كءرح أل ه  ابوء  تواراخ  صودار الاسواة شرك

 .0221ام لا للبراامي  لا لات 

 : اننيز تراامي  از  رادر تنا اأتد

 النةورك تويت  ،ت ل  الكنا  تاسنادات ملاتي  امسوف  الينويت  اليسوار  أللوا  أسولل لليورا ح -

 .  فد سرلة اليرا ح النةك ،الجنل فد الليرال

 تسجيل م حظال  شرح ت ءل النسنادت    را فا  نت الكنا  -

 تءفير  مكااية ت ل  الا ءص  لنلية البة  لت ملر ال تبيافا تسرلة  كلا ح لالية  -

اليدرح للا   راو ال ءرح  الرسءت فد الا  منا ا     لا مزاد مت النء ي   الننبوة فود  -

 .النطالبة

  دا  النءا    لك للا شكل قرص أ  تازال مت للا شبكة اإلانراتمر اة   افية فد تي -

الوونةك  فوود تجزئووة الكنووا  تكلووا ح  سوورلة لووالينيت مووت خوو ع تيسووي  الكنووا   لووا اظووات مووت  -

الءحوودال اسووفل الءصووءع  ليفووا  ت وولةفا فنووت الننكووت اسوونبرات الكنووا   نلووة  نلووة أ  

 كليرال أ  كل ءع 
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 . أانا ه النانللة  تا ي  الكنا  حس  حا ة النلني النةك  فد املءام  الاط  حجنه  -

تيدا  خيارال ملول قورا ح الوا  توالاظر فيوط أ  تافسونناع فيوط أ  تافسونناع  مناتبوة الوا  

وا حيو  تيوءت هوو ه النيايوة تيورا ح الوا   تظليوول كول كلنوة تيورأ لكوود انسواا للنسونادت مناتبوة هوو ا  مبل

 (0202 ،حندالبب     أ. )الناسي  تيت الا   الاط 

 :Easy Publisherإ زي بابليشر 

منووا اووءفر توودال رقنوود  ،افوود  تراووامي  اووز  تاتلي وور  لووا  انوواو الكنوو  الاا يووة تاظووات  اووز 

 ،تطراية النسجيل للا أشر ة تسوجيل الكاسويت  النود أصوبةت تدائيوة صيور لنليوة  لر وه للنلو 

 ،ادح تاا  للوا  لو  النسونادميت  انناز تراامي  از  تاتلي ر تسرلة النطءار    افة خءاص  د

 اسونطيذ النسونادت  ا وا  او   داود أ   ،كنا انناز تيدرته للا  انواو كنو  اا يوة تطرايوة الوداز 

 مووت موو  تةءالووه  لووا مووا ح رقنيووة  فوو   رايووة  HTMLأ   Textاسوونيرا  اوو  مء ووء  مووت اووءع 

 ءتد للا قرص مدمي  اسنطيذ النسنادت تازات ما ابا ع ل رات سالة مت النسجيل ال ،الداز 

كنووا انكووت فوود هوو ا البراووامي تجزئووة الا ووءص  لووا  حوودال قاتلووة  ، احوود تاسوونادات هوو ا البراووامي

 توءفير خيوار  ، النءفي  تيت الا  مذ صءل قرا توه تةيو  اون  تظليول الكلنوة لاود اطيفوا ،للن ل 

 ،البووب     أحنوود)تسووجيل صووءل اليووارط تءاسووطة البراووامي مباشوورح  تةءالووه  لووا اظووات الووداز  

 (.ت0202

  :برنام  صد 

افوود  تراووامي صوودى  لووا تةسوويت مفووارال السوونذ للوو ات ابووااءم مووت صووبءتال فوود الننييووز 

 .مووت  لووك البراووامي ابووااءم مووت لسوور اليوورا ح مووت اللتووال النسوونليدح الذذن   ابوود الن ميوو   ،السوونبد

 ، للبراووامي لوودح منيووزال مووت أهنفووا ففوو  احنيا ووال ام لوواع الوو ات ابووااءم مووت  ووب  فوود السوونذ

كنوا تنوءفر اما وطة  ،  وافةل  لوا تةسويت الوءلد السونبد ،  كساتف  فف  أفضل فد الننييز السونبد

-Alamoudi, Al) تلفجنوويت مةلينوويت مووت لفجووال الننلكووة البرتيووة السووبء اة ،تاللغووة البرتيووة

Abdulrahman, Alkoblan, Drine,  Almozaini, 2012)  

     

 :برنام  البرود وسر

 اسنطيذ النسنادت تةءال مللال الوءر   ،اسنادت البراامي فد  ا ا  الكن  أ  النللال الاا ية

 امشوااص الو ات ابوااءم موت: مت اللتال النسونليدح موت البراوامي  ، لا مللال اا ية ت ءرح فءراة

 :صبءتال فد اليرا ح  مت ابااءم مت صبءتال فد الاط   الناا    اننيز ه ا البراامي تنا الد

اننيز البر  اءسر تسفءلة افسنادات فبنجر  الضغط للا زر  احد اسنطيذ النسنادت  ا وا   -

ا  .مل  صءتد فءرل

  انوزامت النل  ال ءتد النا أ قاتل للن ل  كنا ايءت البراامي تناسي  ال ءل  الوا  تةيو -

 .لرت الا  فد الس الءقت ال   ايرأ فيه
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 .اسخ النللال ال ءتية النا اح مباشرح للا امقراص الندمجة تءاسطة زر اءفره البراامي -

مجوااد  هوء تراوامي ت وغيل الكنو  الاا يوة  Easy Readerاةنءى للا تراامي  از  رادر  -

ا  .  ال   ت  تبرابه أاضل

 الند اا و ها البراوامي لن وغيل النللوال ال وءتية  MP3 اسنطيذ النسنادت اسنا ص مللال -

 (.ت0202 ،البب     أحند)تءاسطة م غ ل أت تد مر  

Chatback : 

فالن ميو  الو ات ابوااءم موت لسور اليورا ح  ،السنبدالننييز ل و الاط    مسالدح فد هء أ اح

  للنبلوو  أم اسووجل كلنووال أ   هوو ا البراووامي اسوون ،صالبوال مووا النيوور م  لووا مفووارال الننييووز السوونبد

 الفود  موت  لوك أم  ،لنسوالدته للوا الننييوز السونبد ،ليسنبفا النلني  تباااة  ت كل منكرر ، نل

 (DYSLEXIC, 2012. )ايءت النلني  تنياراة ال ءل ال   اسنبه مذ امصءال الند اانجفا

 

 : Jaws 7.0برنام  جوت لقراءة النصوص 

ص كاملووة مووت تراوامي   ر   النن وول   هووء مليود لنووت لووداف   ظيلوة البراووامي قوورا ح الا وء

 ،كن  للا تراامي  ر   صير  لك فالبراامي ايرأ  أاات تسنذ تدفل أم تيرأ  تسب  اإلرهواق لبيايوك

ا لف ا الغرت  (.ت0202 ،البب     أحند. )مم البراامي صن  خ ي ل

 : لكترونية الناطقةال الم اإل

تنراور اليلو  للوا الوا  النطبوءع لنظفور الكلنوال مكبورح موذ  تبنل ه ه ام فزح لوت  راو 

كنا تةنوء  تبضوفا للوا خاصوية اليوامءل اإللكنر اود للبةو  لوت  ، مكااية تءفير قرا ح ملية للا 

 (.0222 ،الءاتل  الاليلة. )مباا الكلنة

 

 : Memory Challengeبرنام   حدي الذاكرة

ملسذذجة ا المي  ذذن صعو اذذالبجل الذذما     الب ووراة اسوونادت مجنءلووة مووت اإلشووارال السوونبية برنذذج  
ععيذل ر  اذجم    ،خمم فذ  لمسسذو ععيذل ر الذنا را  جلة ذ  عا ذ  ااذياع   الن اتيت تبسر اليرا ح  ت نت افانبواه

 ، اإلدما   
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 هء مء ه للن مي  الاوا ييت تاللغوة البرتيوة فود سوت موا قبول  خوءع الندرسوة  حنوا النرحلوة 

 ( AlZahrani, AlSuwaidan, Meldah, , AlNukhailan, AlIsmail, 2010)افتندائية 

 

  : ارئ للمناه  الر مية

سوءاد تود مر "تيدت شركة سءاد تراامي اسنطيذ لرت الكن  اإللكنر ايوة تةوت اسو  قوارط 

توود    " اسوونطيذ اليووارط اإللكنر اوود لوورت مللووال . PRS-500 READER" راوودر 222أل

" مر  ل  ل "  اودل  البراوامي خوودمال . ال ال وءر  امصووءال مللو DOC"   ك"  PDF" أ 

RSS تالاسوبة للنودارل أ  الجامبوال النود ف تناوذ الن ميو  موت  ،اإلخباراة لبر البراامي الن كءر 

 Personal  خاع الكنبيءترال النةنءلوة  لوا قالوال الدراسوة فونم النسوالدال ال ا وية الرقنيوة 

Digital Assistants PDAs ذ تووءفير الوس قوودرال الكنبيووءتر النةنءلوة مووت حيوو  كناتووة تسوونطي

أتوش " مت النسالدال الننيدمة تلك النود تيودمفا شوركة  ،الن حظال  لكت تةج  أصغر   زم أقل

حي   افا تةنءى للا تيءا   ملوة حاسوبة  ipaQ" م  تاك " تةت  راز  Hewlett Packard" تد

 تووورامي ( "مااكر سووءفت   ر  " ملوول )  حظووال  فنوور للباووا ات  امرقووات  توورامي لنسوووجيل الن

"  انكووت لفوو ه ام فووزح تبووا ع النبلءمووال لبوور تيايووال ( "مااكر سووءفت  كسوول " ملوول ) للنةاسووبة

البسوويطة النود تسوون  تنووءفير  ال سوولكية تاإل وافة  لووا اليودرح للووا ت وغيل تبوو  املبوا " تلءتوءث 

 (.ت0202 ،     أحندالبب. )تب  الننبة اماا  ركء  السيارح أ  الةافلة

 : Lenses Chromagen( مرشحات كروماجين)  قنية المرشحات الملونة

مت  امبة أكسلءر  البراطااية   ء  شوا  موت تويت "  م شناات"قدر تر فسءر امل ا  

ابووااد مووت صووبءتة النبوور  للووا الفيتووة ال ووءراة ( لسوور اليوورا ح) كوول م مووة م وواتيت تالداسلكسوويا

 امشوووااص الوو ات ابوووااءم موووت  ، Color Blindness" لنوووا املووءام"ت للكلنووال أ  ابوووااد موو

ا أكبوور فوود اليوورا ح" ماوورليت " من زمووة  لووا ح مووا تكووءم قوورا تف  منيطبووة كنووا أافوو   ،ابوو لءم  فوودل

"  تو مر من زموة ،ا بر م تالنب   الضي  تسرلة منا ا مر للوا  وءع مودح  راسونف   اسونيباتف 

ا للا  ءع فنرح ا" مارليت    راك  ، مسونءى الا وا   اإلاجواز، تاإل افة  لا الدافبية ، فانباه أاضل

 . ت مر أاضال للا  اجاز امشااص فد الراا ة ،الببد

تنغييوور أ ووءاع النء ووال لكوول لووءم انجووه  لووا " الفالءسووكءتية( "الللنوورال) تيووءت النرشووةال 

 فد النجار  الند تنت اتضو   ،البيت الءاحدح أ  البيايت  ه ا ارفذ مت  ر ة   راك اللءم  تنييزه

ا فود ر اونف   تنييوزه  لرلوءام% 22أم   ،مت الاال الن اتيت تبنا املءام قد   د ا تةسالا كبيورل

توو  تطووءار اظووات  0222 لووا أاووه فوود لووات Harris &Susan (0222 ) أشووار هوواراس   سووءزام 

حيو  اخنلو  هو ا  David Harrisمرشةال كر ما يت فد تراطاايوا للوا اود البوال   اليود هواراس 

فد أاه أ ع مت  ءر النرشةال للا شكل لدسال فصية كنا أاوه  ،الاظات لت الطراينيت الساتينيت

فد ه ا الاظات ان  فة  كل ليت للا حده  تالنالد قد تةناو كل ليت للا لءم مانلو  لوت البويت 

 (0222 ،شببام)امخرى 
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 :Colored overlaysالغطية والشفافات الملونة  -الطبقات الملونة

ه ه الطبيال أ  امسط  تال  حدح النباات تيت الكناتوة  الوا  تواللءم امسوء  للوا صولةال 

 تسوونادت للننبلنوويت الوو ات ابووااءم مووت صووبءتال فوود اليوورا ح انيجووة ل ووبءتة فوود  ، خلليووة تيضووا 

مووت فووك  تلوور  قوودراتف   تنكوواف   ، هوو ا الاووءع مووت النيايووال ماالضووة النكووالي . اإل راك الب وور 

 انكت  لدا  ه ه الطبيال مت أصللة النيوارار . رمءز الكلنال النبر  ة للا الءرق  تالنالد ففنفا

 (.0222 ،خا ر  مخر م) Acetateالنلءاة الن اءلة مت ما ح 

 

 : Optical Character Recognitionالتعرف الضوئي على الرموز أو الحروف 

لا ال لةال  لا الكنبيءتر لت  را   فاز ماسو  ان  مت خ ع ه ه النياية ايل الا  مت ل

 تنجر    خاع النا ح النطبءلة ابنل اظات اليورا ح اآلليوة  فيلوا لننطلبوال  ،(SCANNER) ءئد 

 حجووو  النوووا ح  ، مبووودع مناتبنوووه ،امفووورا      صوووبءتال اليووورا ح موووت حيووو   ايووواع اليووورا ح اآلليوووة

 تكورار اليورا ح  صيرهوا للوا  ،ءات تبو  ام وزا  تلو ، تناتذ الندف   النءق   اإللوا ح ،النير  ح

 .الاةء النسنادت فد قرا ح اليرمم الكرا 

فببد تلكيك ال ءرح  لا أسطر مو   لوا كلنوال مو   لوا حور   مو  ايوءت البراوامي تالبةو  لوت 

ال ءرح تيامءل  اخلد للنبر  للا أقر  شكل مطات  للةر   فد سرلة لالية تطات  الةر   

وا منوءفرح  ،تر  تسننر حنا افااة الا  ه ه البرامي منءفرح للبداد مت اللغالمذ شلرح الكنبيء  أاضل

تراوامي ): OCR موت البورامي البرتيوة الننوءفرح تاظوات . للا أ  ال اد اة من لة توأ فزح مال ولة

 ليود تو  اخنيووار هو ا البراوامي للووا الب ورال موت الءمووائ  النانللوة ملوول  ،(الناسو  الضوءئد البرتوود

الةاسء   صلةال مت الكن  النيليداة  الي    الكنو  البلنيوة  ال وة   النجو ل مطبءلال 

ايءت البراامي تنةءاول الا وءص النطبءلوة موت الكنو  % 20حي   صل مسنءى الدقة  لا حءالد 

 الءمائ  النانللة تبد مسةفا  ءئيلا  لا مللال رقنية انكت حلظفا للوا أ فوزح الةاسوء   الونةك  

النسنادت قورا ح هو ه الا وءص تءاسوطة تورامي قوارط ال اشوة ملول هواع  سوءتر  تفا  ت لك اسنطيذ

وا قدرتوه للوا النبور  للوا الا وءص اإللكنر ايوة الن وءاراة  اءفا تال ءل  مت أه  منيزاته أاضل

البووب    ) ابنوول البراووامي مووذ كافووة الناسووةال الضووءئية اليياسووية  PDFصيوور الا ووية ملوول مللووال 

 (.ت0202 ، أحند

 :و اسمينة سندبادبرنام  

الو اكرح ق ويرح " البراوامي أ ع تطبيو  تاللغوة البرتيوة لنبالجوة حوافل الدسلكسويا ابنبور هو ا

 1تنورا ح ألنواره  تويت   افود   لوا  كسوا  الن ميو  الو ات ،الننةركوة تاسونادات الرسوءت "اآل ول

يجيال توودرابف   فوو  اسوونرات سوواءال مفووارال اسوونر اع النبلءمووال   لووك لووت  راوو  2سوواءال  
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الجنبيووة ) .للوا أسوولء  لورت شوي  تو  الننووا  الجااو  الي  ود فيووه  ابننود البراوامي ،منبود ح

 (0202 ،الكءانية للداسلكسيا

 

ABC Alphabet    

 اسووالد للووا تبلووي  النلنيوو  الاطوو  ال ووةي  لناووارو الةوور   امتجداووة  ،امابووا مووت توورامي 

 ،نبل  كناتة كلنال لكل حر  مت الةر   امتجداوة انكت لل ،للبداد مت اللغال  مافا اللغة البرتية

 .App Store)[ AS](2011 ,مذ تسجيل امصءال للنلني  

 

 :التقنيات المساندة لصعوبات الكتابة -1

نال  كناتنفوا انكواف  افسونلا ح موت النيايوال الن مي  ال ات ابااءم مت صبءتال فد هجا  الكل

 فود ( 0222 ،خوا ر  مخور م) ،النساادح الند تسنطيذ النبر  للا امخطا  اإلم ئية   صو حفا

 :ما اأتد أاءاع مت تلك النيايال

  :برام  التنبؤ بالكلمات

د الن ميوو  الوو ات لووداف  صووبءتال فوو( (Word Predictionاسووالد تراووامي النابوو  تالكلنووة 

فباودما ابودأ النونبل  فود كناتوة الةور   ،اإلم    الاةء للا الكناتوة السورابة  ال وةيةة للا وءص

تةي  اسونطيذ  ،ام ع أ  الةر   ام لا مت الكلنة انابأ الكنبيءتر تالكلنة الند ايءت النلني  تكناتنفا

 ،للوا لءحوة النلواتي   النلني  الضغط للا الكلنوة النود اقنرحفوا البراوامي لكناتنفوا تودفل موت الضور 

 انكت اخنيار الكلنة مت النبر  الب ور  للوا الكلنوة النطلءتوة موت قائنوة أ  موت خو ع افسونناع 

 : اء د اءلام مت البرامي الةاسءتية الند تيدت ه ه الااصية ، لا الكلنال الننابأ تفا

 توورامي مسوونيلة ملوول تراووامي تر تءتااوو : الاووءع ام ع (Prototype )ذ اللوور  أماووا  الوو   انووات

الطبالة  اينرح لليوه كلنوال قود اي ودها فونم كااوت الكلنوة مء وء ح  لنول ال وا  للوا 

اخنيارها سييءت البراامي تنرسالفا تطراية ملية  لا تراوامي مبالجوة الوا  أ  تراوامي البراود 

 .اإللكنر اد

 مي مسووالدح فنووأتد كن ووافال مدمجووة مووذ توورامي النسوواادح فوود الكناتووة ملوول تراووا: الاووءع اللووااد

 (ت0202 ،ت؛ البب     أحند0222 ،خا ر  مخر م( )(Co Writerالكناتة 

 :برنام  الهمزات

الفنوزح  ،هنوزح الءصول  اليطوذ : افد  البراامي  لا تبلي  الن مي  م ث أاوءاع موت الفنوزال

  فد كل اءع مت الفنزال ان  لرت قطبوة مسوجله صوءتيال منبءلوة. الفنزح الننطرفة  ،الننءسطة 

  وز  خواص تنبلوي  اإلمو   الناظوءر  اإلمو    ،تةءار اسالد النلني  للا تنييوز الفنوزح النطلءتوة
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 فود افااوة كول هنوزح اء ود  ،تةي  اني  للنلني  سناع الا   كناتنه مذ ت ةي  اإل اتوة لوه ،الغيبد

خورى تطرايوة لببة تبلينية تلكرح مبنكره تسوالد النلنيو  للوا الننييوز تويت اوءع الفنوزح  الفنوزال ام

 (Alshihry, George, AlSaleh, 2011). مننبة  سفلة تااس  الن مي      صبءتال النبل 

 

 

 

 (: spell checkingمراجع الكتابة ) برام  التصحيح اإلمالئي

أما تالاسبة للنانجال الند تودل  اللغوة البرتيوة فود هو ا النجواع ففاواك تراوامي صوار النسونا 

باا للكلنة  مرا فنفا   دها تاإل افة  لوا تر ننفوا  لوا اللغوة اإلاجليزاوة  ال   ايدت م" اليامءل"

 ابنل البراامي ت كل مسنيل لوت تراوامي مبوالي الكلنوال  لويس كااصوية مدمجوة كنوا فود خاصوية 

الندقي  اإلم ئد  ال   ابنل ت كل ملود أماوا  مبالجوة الوا  لو لك انطلو  اسونادات البراوامي   خواع 

بة  لافا مت قبل النسنادت  اض  اليامءل لدح مبا   كالنةيط  الءسيط  الغاود الكلنال النرا  ال

 لسووام البوور   لاوود ت ووغيل البراووامي اانووار النسوونادت النبجوو  أ فل موو  ايووءت تن خوواع الكلنووة حسوو  

النافي ال   اسير لليه النبج  ال   اخناره أما لت كيلية البة  فد اليامءل فنكءم فد البدااوة لوت 

ا كنا أ خلفا النسنادت فنم ل  اة ول البراوامي للوا انيجوة   را  تة  لت كلنة مطاتية للكلنة تنامل

فنم ل  اة ل للا انيجة اسنأا  البة  لت الن ونيال النود  ،"  ر الكلنة"اسنأا  البة  مليلا لت 

كنوا توءفر شوركة صووار ، ت ونرك موذ الكلنوة النود أ خلفوا النسونادت فوود ل قوال صورفية أ   فليوة 

 خدموة تةليول  corrector .sakhr.comالن وةي  موت خو ع مءقبفوا للوا شوبكة اإلانراوت  خدمة

 هء تراامي سوفل الونبل   الن وغيل لنوا انننوذ توه موت  sirag.sakhr.com" سراو"الا  فد خدمة 

 ا فة اسنادات تسيطة تااس  منطلبال     صوبءتال الونبل  موت حيو    وءح النةنوءى  سوفءلة 

انطل  أ فل توءافر ات واع ت وبكة اإلانراوت فسونادامه  ماايلوا ف ايودت " بيبه أاه افسنادات  لكت ما ا

اط  للكلنال النينرحة كنا هء منءفر فد صيره مت البرامي ال بيفه للغة صيور البرتيوة  مالللوا انطلو  

 لووا ح   خوواع الووا  لن ووةيةه  مووا  بالنووه أ  اسووخ  ل وو  الووا  فوود النكووام النا وو  للنوودقي  

 تء د أاءاع لدادح مت اليءاميس البرتية لر فزح النةنءلة لبل مت أترزها مانجوال اجو  . اإلم ئد

الند تءفر قرا ح مسنءلة للكلنال  الكلير مافا ايدت خاصية الناظ  الجد لد مذ النابفوال لنوت لداوه 

م ك ل فد الناظي   ال اكرح  خاصية مسوجل ال وءل للنسوجيل اإللكنر اود لنوت لداوه صوبءتة فود 

 (ت0202 ،البب     أحند)ناتة الك

:Global AutoCorrect 2 

افوود  البراووامي لنةسوويت مفووارح النفجتووة  تءليوود امفكووار لوودى الن ميوو      صووبءتال الوونبل  

حيوو  ابنوول للووا الن ووةي  النليووائد  ،الوو ات ابووااءم مووت  ووب  النفجتووة   ووافةل  لووا ت وونت افانبوواه

 (DYSLEXIC[a], 2012). ا اط  تلك الكلنالتاإل افة  ل ،للكلنال الند اكنبفا النلني 

  :ال الم الر مية
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صوووابت إل خووواع  Digital Pensأم امقووو ت الرقنيوووة ( ت0202 ، أحنووودالبوووب    ) اووو كر

أ اح  نر اودالنطوءر النسوننر للنيايوال الرقنيوة فود  بول اليلو  اإللك  سواه  ،الا ءص  لا الكنبيءتر

 .لنلية ت ل  ل سنبناع اليءمد السفل

 هو ا موا انغلو  للوا  ،اليل  الرقند تأاه اسن  تنةءال الكناتة اليد اة  لوا او  رقنود نناز ا

 توال منكالوا الكناتوة توامق ت الرقنيوة  ،الةا ة  لا  بذ النبلءموال تءاسوطة لءحوة ملواتي  الكنبيوءتر

 انكوت ايول  ،الةدالة  كأافا أق ت لا اوة لكوت انء و  اسونبناع  رق  لكنر اود موت اوءع منا و 

ا مووت اووءع اووء أل توود   تسووالد هوو ه  ، .USBالنبلءمووال  لووا الكنبيووءتر لبوور   ووذ اليلوو  فوود مالوو ل

كنوا تنوا  امقو ت  ،النيايال للا النال  مت افرتباكال النود ترافو  مول  افسوننارال اإللكنر ايوة

ا لند ات الن حظال  : مت اماءاع النناحة لرق ت اإللكنر اية. الرقنية تدا ل رخي ل

  IO Personal Digital Penأو بيرسونا  د جيتا  بين   لم

( صولةة 12) اسنطيذ ت كر  نيذ ما اكنبه النسونادت حنوا Logitechقل  مت  اناو شركة لء ينيك 

لييوءت تاسوخ ( اون  موا  النسونادت تبو  ام راق الااصوة فود  اخول للبوة اليلو )للا أ راق خاصوة 

لنةرارهوا ) الاوار د لاود   وبه فود قالدتوه الااصوةالنبلءمال  لا الكنبيءتر أ  اليرص ال ل  

 اسنطيذ اليل  تلسير خط اد النسنادت  تةءاله  لا او   أ  حلظفا   رسالفا لبر البراد اإللكنر اد

 .رقند ت كل تسيط  سلس 

 

 :FLY Fusion لم فالي فيوجن 

 راق تووأ" فوو  "  اسوونبيت  ،البراطاايووة  Leapfrog" ليوو  فوور   " قلوو  مووت  انوواو شووركة 

 .الرقنية ال   اسنطيذ افت اع تالكنبيءتر  تةنيل ما سجله مت مبلءمال لليه" أاءتء"

 

 :Quicktionary لم كو كشيناري 

لغووة مانللووة أ  لوورت مبووااد الكلنووال تلغنفووا  22الوو   اسوونطيذ مسوو  كلنووة  تر ننفووا  لووا 

 لناوزات  ،نبيوءتره ال ا ودامساسية أ  حل  النبلءمال الند مسةفا النلني   تيءت تنةنيلفا  لوا ك

النبلءمال  ايلفوا تويت الكنبيوءترال النانللوة فونم النلنيو  سويةناو  لوا  حودح تاوزات خار يوة تبنول 

 تسنطيذ ه ه الءحدال تازات النبلءمال لسايت  ءالة  تسجيل  مسو   USB" اء  ل تد " تنياية 

حودال  لوا  ف تةنواو هو ه الء النبلءمال لب رال اآلف  مت النرال تد م أم تضيذ النبلءمة مافا

اسونادات هو ه الءحودال سوفل  ،افا تسنند  اقنفوا موت الكنبيوءتر لاود  صولفا توه تطاراة لنبنل حي  

لوا   انكوت مسو  النللوال ماوه أ  تسوجيل مللوال  Folderللغااة  انكت النبامل مبفوا  كأافوا مجلود 

 02ءحودال تويت ميغاتااوت  احود   تنورا ح سوبال هو ه ال ، دادح لليه أ  حنا ت غيل النللال لبره

 .صيغاتاات
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Preschool Games - Little Speller : 

اسووالد النلنيوو  للووا تبلوو  مفووارح اليوورا ح  الكناتووة تسوورلة  تطرايووة شوويية  ،امابووا مووت توورامي 

كنا انكت   وافة كلنوال  ،ابطد النبل  فرصة فد تةداد  ءع الكلنال  الجنل النسنادمة ، مننبة

 صءر حس   بيبوة الودرل أ  النفوارح النود ادرسوفا  ،ل صءتية تاللغة النطلءتة تسجي  ،خاصة 

 . (App Store [AS], 2012). النلني 

 

Little Story Maker: 

مت خو ع  ،مي اسالد النلني  للا النببير تطراية مننبةتراا ،صااذ الي ة ،امابا مت ترامي 

 (.ASa, 2012) أصءال  ، ا ءص ،  افة صءر

 

Sound Touch: 

اةنووء  البراووامي للووا مجنءلووة كبيوورح مووت الكلنووال  ال ووءر لزاووا ح الة وويلة اللغءاووة لوودى 

  .(ASb, 2012)النلني   تاسنطالة النبل  أم اضي  كلنال   صءر حس  حا ة النلني   الدرل 

 

 

 :المسجالت الصو ية

تننيز تأافا تني  اللرصة ل    ال بءتال الكناتية فد النركيز للا افسنناع تدفل مت مةا لوة 

وا م وك ل فود اإل راك  ا لنوت لداوه أاضل النءفي  تيت اللف   النلاي   الكناتة فد مم  احد  خ ءصل

http://itunes.apple.com/sa/app/little-story-maker/id508287659?mt=8
http://itunes.apple.com/sa/app/little-story-maker/id508287659?mt=8
http://itunes.apple.com/sa/app/little-story-maker/id508287659?mt=8
http://itunes.apple.com/sa/app/sound-touch-lite/id363705863?mt=8
http://itunes.apple.com/sa/app/sound-touch-lite/id363705863?mt=8
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تنمكوام اللور  تازااوه مباشورح  تةنل  النسج ل ال ءتية تاساة  لكنر اية مت ال وءل   ،السنبد

 ت كل أكلر سوفءلة  قود تكوءم هو ه الااصوية منوءفرح  حودها فود  اسنر الهللا الةاس   تاظينه 

 فاز أ  مدمي مبفا قامءل أ  مبج  أ  قد تكءم ه ه الااصية كجز  مكنل فد النسالدال الرقنية 

 ،البوب     أحنود ت؛0200 ،تراااوت  مخور م) Personal Digital Assistant PDAال ا ية 

 (. ت0202

 :التقنيات المساندة لصعوبات الحساب -3

أم الةاسء  ظفر تءصله  سيلة تبلينيوة مليودح للوا اود Blamires (0222 )ا ير ت ميرز 

تةيو  انكوت اسونادات الةاسوء   ،لادما ت   رح ترامي فد مجافل النبلوي  كافوة ،الباحليتكلير مت 

ل الراا وويال  هوو ا افسوونادات للةاسووء  مااسوو  لجنيووذ فتووال كءسوويلة تبلينيووة مليوودح فوود مجوواف

 موت هوو ه النيايووال مووا  ،(0222 ،فوود النووالكد)سووءا  للنءهووءتيت أ      صوبءتال الوونبل   ،الن ميو 

 :الد

  :للحساب Blasterسلسلة برام  بالستر للر اضيات 

  للنبلنوويت لود  مووت البورامي النوود تسون Blasterتنضونت سلسولة توورامي ت سونر للراا وويال 

كنووا تسوون  لفوو  تنييووي  تيوودت الن ميوو  فوود تلووك  ،اخنيووار أانووا  اما ووطة النوود سي ووارك فيفووا الن ميوو 

 :Math Blaster مت تيت ترامي  ،اما طة

 .تبل  قرا ح  كناتة املدا   الجنذ  الطرح  ،2-1مت ألنار Math Blaster تراامي -

 الوووزمت  الايوووء   امشوووكاع تبلووو  البووود  ،2-2موووت ألنوووار  Math Blasterتراوووامي  -

 .الفادسية

 .تبل  الكسءر البسيطة  الرس  البيااد ،2-2مت ألنار  Math Blasterتراامي  -

 .تبل  الضر   اليسنة  الكسءر الب راة  النتءاة ، Math Blaster 2-2تراامي  -

 . تبل  النبا فل  الكسءر ،00-2مت لنر  Math Blasterتراامي  -

 ليد ت  ت نينه لنسالدح الن ميو  فود  ،Fast Mathتراامي  زاا ح الط قة فد الةسا  -

لوو لك اركووز هوو ا البراووامي للووا الجنووذ  ،تانيووة الط قووة فوود حيووائ  الةسووا  امساسووية

 (.ت0202 ،البب     أحند) الطرح  الضر   اليسنة  النسائل الللظية 

Numbershark : 

ففء افد   لوا  ، ح  صبءتال الةسا ه ا البراامي  يد للن مي  ال ات ابااءم مت لسر اليرا

 .  ب  فد افانباه  تسلسل النفارال ،مسالدح مت لداف   ب  فد ال اكرح ق يرح الندى

 ،الراا د اللف   ،تةسيت النفارال الةساتية امساسية  ،الةسا  اسالد البراامي للا تبلي 

النود  ل كلير مت ال وبءتال اسالد للا ح ، ايءت تنانية النفارال تاسنادات  رق منبد ح الةءال

 .تءا ه الن مي  فد الةسا 

 ،الضووور   اليسووونةالجنوووذ  الطووورح  مفوووارح م وووننة تباااوووة ت ووونل  12 اضووو  أكلووور موووت 

 موت السوفل للوا  ، الاسو  النتءاوة ،الكسوءر الب وراة  ،الكسوءر  ت ونل   وافية مءا يذ  دادح 

 .تيووودمف  فووود تلوووك النفوووارال رصووود  مناتبوووة  ،النبلنووويت أم ايءموووءا تنووودرا  الن ميووو  لليفوووا

(DYSLEXIC[b], 2012) 
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 :Talking Calculatorsالحاسبات أو اآلالت الحاسبة الناطقة 

الةاسبال أ  اآلفل الةاسوبة الاا يوة Hammill & Bryant (1998 )ا كر هاميل  ترااات 

 Calculator with speech synthesizerهود تبسوا ة ملوة حاسوبة موذ مءلو  للكو ت أ  النةودث 

 لادما ان  الضغط للا رقو  أ  رموز أ  لنليوة اون  الاطو  تفوا موت خو ع مءلو  للكو ت مودمي تفو ه 

اآللووة الاا يووة للنسوونادت تنليوود تغ اووة مرتوودح سوونبية تزامايووة لنرا بووة موودى  قووة البنليووال الب ووراة 

الةسواتية  الةركية النود ايوءت النسونادت تننارسونفا  لاود افانفوا  موت مودخ ل أ  مبطيوال البنليوة

تيووءت اآللووة الاا يووة تاطوو  اوواتي الةوول   ووافة  لووا ظفووءره للووا شاشووة اآللووة  هوو ه الااصووية تنكووت 

 ،فوود البووب     أحنوود)النسوونادت مووت النرا بووة النز   ووة لإل اتووال الوو   ايووءت تايلفووا  لووا الءرقووة 

 (.ت0202

 Math talkي تراوام ،(Talking Calculator)اآللة الةاسبة الاا يوة :  مت تلك الةاسبال

& Scientific Notebook (0222 ،الءاتل  الاليلة.) 

StarFractions: 

 تاسوونادات الكسوءر  هوء اسوالد النلنيوو  فود ففوو  ،اون  ت وغيل هوو ا البراوامي للووا اظوات  ااوود ز

 ال و  فسنادامه فود صن  ،الكسءر  اسنادات للف  الةءال  اءفر أ اح منبد ح ،اما طة النرفيفية

  ت ووووءرها النلوووواهي  تجرتووووة  هووووء انكووووت للن ميوووو  الوووونبل  مووووت خوووو ع ،لدالبنوووول الجنووووا أ 

(DYSLEXIC[c], 2012)  

 

Fractions Lite : 

  ورتفا  ، كيليوة  نبفوا   رحفوا ، فيوه اون  تبلوي   نيوذ أاوءاع الكسوءر ،امابا مت ترامي  

ل النلواهي  النجورح  تيدَّت الدر ل مذ الانا و الب راة  ال ءتية لجب ، ميارانفا  ترتيبفا ، قسننفا

 (ASc, 2012)تاإل افة  لا الندرابال الند تسالد للا منارسة ما ت  تبلنه  ،مةسءسة

 

:Fractions. Smart Pirate  



 م1027لسنة  عشر ثامنالعدد ال                                     مجلة البحث العلمي في التربية 
 

555 

فيونبل  النلنيو  قورا ح  ، موت خ لوه اون  تبلو  الكسوءر تطرايوة شويية  مننبوة ،امابوا مت ترامي 

 .ء  للا م مة مسنءاال مانللة فد ال بءتة اةن ،ع قجمنماذج ،00- 0الكسءر البسيطة  ال ميامال 

(ASd, 2012) 

 

 

 

Match the Fraction : 

موت خو ع -ففوء اجبلفو   ، هء اسالد الن ميو  للوا الونبل  النبنودط للكسوءر ،األ بذجدمت ترامي 

 (ASe, 2012) ادركءم ملفءت الجز  مت الكل -أمللة حيييية

 

:Eureka's Times Tables Lite 

  لوك لوت  راو   ،00-0ايوءت هو ا البراوامي تنبلوي   ودا ع الضور  موت  ،ابوا مت تورامي ام

  لطوووا  تبلينوووال ماطءقوووة  مرئيوووة لةووول  ووودا ع الننارسوووة  ،تبزاوووز الووونبل  الووو اتد لووودى الن ميووو 

مفوارال افسونناع : ملل ، ل لك فالبراامي ايءت تنانية البداد مت النفارال لدى الن مي  ، الندرابال

 (ASf, 2012) .ح  النبل  ال اتد  حل الن اكل اسندلا  ال اكر

 

:123 Space Math  

 ,ASg) .تراووامي مننوذ لنبلووي  الن ميو  النفووارال امساسوية فوود الطورح ،امابوا موت توورامي 

2012) 
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:Math Mate - Learn and Practice Multiplication Division 

 (ASh, 2012) .ضر   اليسنة ابد  سيلة مننبة إلتيام مفارتد ال ،امابا مت ترامي 

 

 

 

:Telling Time - Photo Touch Game 

 : هء اسالد الن مي  للا تبل  كيلية مبرفة الءقت لت  را  لودح حوءال ،امابا مت ترامي 

 حاسووة ال ووءل  ،صووءرح  انكووت   ووافة النزاوود 011حاسووة الب وور ففووء اةنووء  للووا أكلوور مووت 

 (ASi, 2012) .اللنس  حاسة ،فباإلمكام   افة صءل النبل  مسجل

 

 :التقنيات المساندة لتحسين المهارات التنظيمية والدراسية -4

منا اجبل موت ال وب   اجواز النفوات  ،اءا ه تب  الننبلنيت صبءتة فد النفارال الناظينية

،  انكووت للنيايووال النسوواادح أم توودل  مفووارال الن ميوو  فوود هوو ه الجءااوو  ، النكليلووال فوود مءاليوودها

 :تلك النيايال ما الد  مت (0222 ،مخا ر  مخر )

 :Mind Mapsالخرائط الذهنية اإللكترونية 

هد  سيلة تسوالد للوا الونبل   الناطويط  النلكيور ففود أسولء  لنود ات النبلءموال  تاظينفوا 

فالنلني  أ فل ايرأ اللكرح فد النا ح النكنءتة  موت  ،تاسنادات ال ءر  الرسءمال النببرح لت امفكار

فبنمكااه اخن ار ف ل كامل فد  رقوة  ،ا  لا كلنال مان رح منز  ة تامشكاع  املءامم  اةءلف

 (0222 ،الءاتل  الاليلة. ) احدح

 : الارائط ال هاية تسنادت فد مجافل منبد ح ف ح ر لفا  مافا 

 تاظي     ارح الءقت -

 فد م اراذ النارو  الرسائل الجامبية: فد امتةاث امكا انية -

 تسالدك للا  راسة ما أاجزته فد فنرح زماية مبياة  ما سء  تاجزه: جازال راسة اإلا -

النسووالدح للووا   ووذ ر اووة  ا ووةة  مباشوورح لنةييوو  الفوودا  للووا النوودى اليراوو   النوودى  -

 الببيد
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ففد تسالدك للا   ذ ماطط لرفكار  النء ءلال الند سوينطرق لفوا ميالوك : فد الكناتة -

 أ  كناتك 

ل البالنيوة فءائود الاورائط ال هايوة لو    صوبءتال الونبل  فود تبزاوز فيد تيات تبو  الدراسوا

اللفوو  اليرائوود  افسوونيبا  كنووا تياووت تبوو  الدراسووال تأميرهووا اإلاجوواتد فوود مسوونءى الكناتووة لوو    

 (0202 ،البب     أحند)صبءتال النبل  

ت مووذ النطووءر  الطرايوة النبنووا ح إلانوواو خوورائط  هايووة تاليوود هوء تاسوونادات الءرقووة  اليلوو   لكوو

ا ترامي حاسءتية تسالد للا رس  الارائط ال هاية البب  مافوا صون  لغورت  النياد ظفرل م خرل

تجار  كاسنادات فد  لسال الب   ال هاد فد اف ننالوال أ  إللودا  البور ت  الوبب  اآلخور 

ت  نت هو ه صن  للنجاع امكا اند ل سنبااة تفا فد اإللدا  للكناتة أ  تلاي  النةنءى لليرا ح م

ا ل    صبءتال النبل  ملل  :النانجال ما صن  خ ي ل

 لن ووني  الاوورائط ال هايووة لنووت ابووااد مووت لسوور اليوورا ح( (Mind Fullتراووامي ماااوودفل  

حيوو  ر لوود فوود البراووامي تسووا ة  ا فووة افسوونادات  تووءفر الا ووائ  النوود تبوويت  (الدسلكسوويا)

 ،؛ الءاتول  الاليلوة0202 ،البب     أحند)مافا النسنادت للا النغل  للا ال بءتال الند ابااد 

0222) 

 سوووونارماك ( kidspiration) كدزتيرا ووووت ( Inspiration) صووووننت توووورامي ااسبرا ووووت

(Starthink ) ل سنادات فد النجاع النبليند  تنوي  هو ه االبورامي خاصوية تةءاول الاراطوة ال هايوة

 (0202 ،بب     أحندال) لا صيغة ا ية ت كل مةد    لكافا كافية تالغرت 

انكووت تلاووي  منيووزال البوورامي الةاسووءتية للاوورائط ال هايووة مياراووة تالطرايووة اليد اووة فوود 

 :النالد

النر اة مت ااحية الن ني  حي  تسن  لللر  تن را  النبدا ل للا الاراطة تكول سوفءلة : أ فل  -

ءر أ  الرسوءمال فبنمكام ال ا  تةراك النةنءاال مل ل    افة أ  ح   الا وءص أ  ال و

 تضغطة زر

تاءع الايارال النناحة لرلءام  الرسءمال  الرمءز  ال ءر النود تلوءق موت ااحيوة الكو  : ماايلا -

 الاووءع مووا انكووت أم اانجووه النلنيوو  للووا الووءرق اوود الا فال ووبءتال الننبليووة تالنفجتووة  الكناتووة 

 . قت أ ءعاليد اة تجبل ت ني  الاراطة ال هاية للا  رق صب   تنطل   فد  

تسن  ه ه الارائط ترتط امفكار تب قال فينا تيافا أ  تنللال أ  خرائط أخورى كنوا توءفر : مالللا -

تبضفا خاصية النةءال اآللد لنةنءاال الاراطة للوا او  كنواتد انكوت تةرارهوا فود تورامي 

الا ءص ملل ميكر سءفت   ر   مت الننيزال الند قود تليود     صوبءتال الونبل  أكلور موت 

الءاتول )صيره  هد ميزح الن ةي  اللغء  للا  أماا  الطبالة   مكااية افسنلا ح منا ت  رسونه 

 (.0222 ، الاليلة

 :لتنظيم الجدو  الدراسي iStudiezf برنام 

حيو   ، افود   لوا مسوالدح النلنيو  الجوامبد للوا تاظوي  حياتوه الدراسوية ،امابوا مت تورامي 

   ،الءا بوال ،مءاليود النةا ورال  أماكافوا  اسو  النةا ور)ابنل للوا تاظوي  الجود ع الدراسود 

 مناتبة النبدع لت  راو    وافة الودر ال لكول  ،(مءاليد افخنبارال ، مءاليد تسلينفا ،البةءث

لورت تيوءا  اةنوء  :  مت أه  منيزال البراوامي ،(النبدع الل لد النبدع البات  ) تة    اخنبار

 ،الءقوت) لرت مةا ورال اليوءت تكامول النلاصويل  ،لءاةشكل ايا  م للا لد  النةا رال للا

 ،  اني ل ألضوا  هيتوة النودراس ، أرقات هءات  ،تاإل افة  لا لرت أسنا  ،(النةا ر ،اليالة
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 تاظووي  الل وول  ،( لووخ..  ،اسووبة متءاووة ،أحوور ) كنووا انكووت  مكاايووة تغيوور  رايووة حسووا  النبوودع

 (.apple-wd, 2011)الدراسد تالكامل ميدمال 

 

 

:Phocus — A Beautiful Productivity Timer 

 اسالد للا تجا  الل ل أماا  مةا فل النلني  إلاجاز النفات اليءميوة موت  ،امابا مت ترامي 

 موت أهوو  منيووزال  ،خو ع  تبووا ه لوت افا ووغاع تالليسوبءك أ  البراوود افلكنر اود للووا سوبيل النلوواع

 :البراامي

مذ النركيوز للوا النفنوة  ،تناللفا فنرال اسنراحة ،   لا فيرالايس  البراامي اءت لنل النلني -

 .امساسية  ليس للا افسنراحة

 ، فود أ  سوالة ،لليه تببتة انء و البراامي مت خ ع كناتة اس  النفنة الند ااء  الييوات تفوا -

موو  لليووه أم اوود م فوود الايطووة الناليووة افسوونراحة  موودتفا  ، كوو  مووت الءقووت اةنوواو فاجازهووا

 . ا هك

 .البراامي سيبنل للا ت كير النلني   ءاع الءقت تنا لليه الييات ته -

 .البراامي ابيا صامنا أماا  تالي  النفات  حنا لء كام النطبي  مغليا ففء اابه النلني  تالنفات -

 (ASa, 2011). النطبي  ف ايلل تليائيا مذ  قلاع الفات    ا كام هااك مفات تانظر افاجاز -

 

     Virtual Reality  :االفتراضي لذوي صعوبات التعلمالوا ع  -5

ابر  الءاقذ اففنرا د للا أاه النةاكاح الرسءمية للءاقذ الطبيبد لبر تيتوة صوءراة تالغوة 

 انكوت اسونلنارها فود النجوءاع  اخول البيتوة  ،ان   ا وا ها تءسوا ة الةاسوء  ،م مية امتبا  ،النبييد

كنا البل فد حياته اليءميوة لاود  ،دت مذ ملر اتفا  تلاصيلفا الدقييةحي  انلالل النسنا ،اففنرا ية

 .Strangman, Hall & Meyer, 2003))تلالله الةد مذ ملر ال الةياح الةيييية 

فود  Immersive اللكورح النةءراوة لنيايوة الءاقوذ اففنرا ود هود ملفوءت ال وبءر تافاغنوال

 ،نال تلبل م مة لءامل منضافرح  هود خوداع الةوءال انءلد ال بءر تافاغ ،تلك البءال  ال االية

 ر  فبول الاظوات اففنرا ود موذ حركوة الورأل أ  البويت أ   ، تءليد امشكاع النجسنة م مية امتبا 

 تالنوالد اسونطيذ النونبل  تاطود حوءا ز لداودح تبءقوه لوت الوونبل   ،الجسود أ  ام ورا  أ  امصواتذ

 (.0202 ،نلفل)
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 لووا أم توورامي النةاكوواح Yair, Mintz, & Litvak (2001 )نلووك لي ،مانووز ، ا ووير اوواار

الةاسءتية تءفر تيتوال ت وبه الءاقوذ فود مجوافل تن و  توالاطءرح أ  قدانوة أ  خياليوة أ  موت صيور 

 تسووالد تلوووك البيتووال للوووا تبلووي  النلنيووو  مجنءلووة موووت النلووواهي   ،الننكووت النبامووول مبفووا مباشووورح

بل   افكن ووا   حوول الن ووك ل تبيوودال لووت الاطوور أ  مةد  اووة  تووءفر تيتووة مااسووبة للوون ، الةيووائ 

 Strangman, Hall & Meyer, 2003))الزمام  النكام 

الاوءع ام ع هوء الءاقوذ اففنرا ود لبور  ، هااك أاءاع رئيسة موت تيتوال الءاقوذ اففنرا ود

للووا  فوود هوو ا الاووءع ابوورت الءاقووذ اففنرا وود  Desktop Virtual Realityشاشوة الكنبيووءتر

 ، لءحوة النلوواتي  ،شاشوة الكنبيوءتر البا اووة  اون  اسنك وا  تيتووة البوال  اففنرا وود موت قبول ال اشووة

أموا الاوءع اللوااد ففوء الءاقوذ . أ  لوت  راو  شاشوة تبنول تواللنس ، ل ا الونةك  ، الب ا ، اللأرح

للوا  فيوه اون  لورت البوال  اففنرا ود  Immersion Virtual Realityاففنرا ود افاغناسود 

 ا ووبر النوونبل  فيفووا تأاووه مبووز ع لووت البووال   ،أ  مووت خوو ع مجسوونال ،لوودح شاشووال تةجوو  الغرفووة

 تووون  ر اوووة هووو ا البوووال  تءاسوووطة مبووودال منا  وووة   وووافية ملووول اظوووارال  قلوووازال  ،الاوووار د

  لوك لننكويت الن واركيت موت النلالول موذ البيتوة  ،  فاز البس للا الرأل ا وبه الاوء ح ، لكنر اية

 الاوءع  ،Strangman, Hall & Meyer, 2003))ا ية مت خو ع حركوال الجسو  البا اوة اففنر

 ايو  تويت  Semi Immersive Virtual Reality اللالو  هوء الءاقوذ اففنرا ود شوبه افاغناسود

حيوو  انكووت أم ا ووننل للووا تطبييووال الءاقووذ اففنرا وود النوود تنضوونت اسوونادات  ،الاوءليت السوواتييت

ملوول تبوو  أاووءاع قلووازال  ،نووي   ر ووة منءسووطة مووت افاغنووال  اإلحسووالتبوو  ام  ال النوود ت

 (. 0202 ،اءفل)أ  ل ا النةك   ،أ  شاشال اللنس ،البيااال

 

اوءفر للو ات ابوااءم موت صوبءتال  مت أه  منيزال النبل  لت  را  الءاقذ اففنرا ود أاوه 

كنووا أاووه ابوود تيتووة ملاليووة تووءفر فرصووة للنوودرا  الةيييوود   م  ،نبل  فرصووة النكوورار  الن وواركةالوو

 ،النبوورت لرخطووار أ  املبووا  الناليووة الباهظووة  تالنووالد اسوونطيذ تبنووي  الانووائي فوود الءاقووذ الةيييوود

تطو  موت خو ع /تبود أ  سوراذ / اسونادامه فود تبلوي  ملواهي  ملول قبول  تاإل افة  لا أاه مت الننكت

ترمجوة الءقوت للوا سوبيل النلواع فنوت الننكوت أم البوو  فود الءقوت موت أ ول  ظفوار النغيورال النوود 

للنوودرا  للووا النلوواهي    اسوونادت أاضووال . أ  إلظفووار مراحوول انووء الابووال، تةوودث توويت مءسوو   مخوور

أ ع    ،مواال   ، مرتلوذ  ،فود الالو  / فود امموات  ، اسوذ /  وي   ،صغير / كبير  النكااية ملل

 ، للا النلاهي  الب راة ،فار / مننلا   ،أقل / أكلر :  للا النلاهي  الكنية ،خارو / اخل  ،مخر 

 الءاقذ اففنرا ود اسوالده  للوا ففو   ،فبب  الن مي      صبءتال النبل  لداف  م ك ل حسية

 ,Vera, Campos, Herrera & Romero).ملوءام  امشوكاع  ملنوس امشويا افخن فال تيت ا

2007)  

 :استخدام الفيد و مع ذوي صعوبات التعلم -5

  لوك لكءاوه  ،ابد الليداء  سويلة موت الءسوائل النيايوة الةدالوة النسونادمة فود البنليوة النرتءاوة

 . ايءت تنسجيل   لطا  النغ اة الرا بة ،اجنذ تيت النليرال

نننذ الليداء كءسيلة ات اع  تبل  سنبية  ت راة تنزااا تجبول ماوه موءرح حييييوة فود لوال   ا

 : ا كر مافا ،افت اع  النبلءمال
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أ   ،تسالد فد تكءات ملواهي  أ  مبلءموال مبدئيوة لودى الن ميو  تا وءص مء وءع أكوا اند -

 .قضية مبياة تنفيدال لنااق ة  نالية للل ل

الةركية لت  را  اسنادات الن ءار البطد  للةركة  اسونليد  تسفل الندرا  للا النفارال -

 .مت  لك الندارل  الجامبال  اماداة الراا ية

 .امف ت النبلينية تجسد الءاقذ شك ل  حركة لدر ة ف تيءى لليفا أ   سيلة تبلينية أخرى -

 .تيلل مت الءقت  النكالي  الند انطلبفا تبلي  تب  النء ءلال امكا انية -

ل النبلءمال للن مي  تأسلء  تليائد  مباشر  سراذ خاصة مذ الن مي  الو ات ف اةبوءم تءص -

 (0222 ،الاطي . )قرا ح النءا  النبلينية النطبءلة

 : نترنتاإل -7

 :المتصفحات الصو ية

تبنل النن لةال ال ءتية لنل قارئال ال اشة  لكافوا أكلور تطوءرال  ما  وة لنسونادمد 

 تسوونادت النن وولةال ال ووءتية كاسوونادات النن وولةال . ت تبنووا املووءامانراووت مووت الن وواتياإل

 لكوت موا انيوز هو ه  ،ال فيرح ملل من ل  اانرات اكسبلءرر  مءزا  فواارفءكس  سولار   صيرهوا

 تسوالد  ،النن لةال أافوا تسونطيذ قورا ح او  صولةال افانراوت  الننييوز تويت ال وءر  الور اتط

النوالد تنوي  النجواع أموات مسونادميفا لنبودال حجو  مةنءاوال للا قرا ح الا ءص ت ءل مرتلذ  ت

 Browser Sensus مت أشوفر النن ولةال ال وءتية من ول  . ال بكة  ألءاافا حس  احنيا اتف 

internet  من ل  Home Page Reader   من ل Easy Web Browser  موت شوركةIBM 

 (.0222 ،السرااد)

 :استخدام القوائم البر د ة في التعليم

تنكوءم موت لاووا ات تراداوة تةنووء  فود البووا ح للوا لاوءام تراوود   احود ايووءت تنةءاول  نيووذ 

الرسووائل النرسوولة  ليووه  لووا كوول لاووءام فوود اليائنووة  تبنبوور خدمووة اليووءائ  البراداووة  حوودى خوودمال 

افت اع النفنة فد افانرات حي  انكت تءظي  ه ه الادموة فود النبلوي  ليسوالد للوا  لو  البنليوة 

 تسنادت كءسيط للةءار تيت الن مي   مت خ ع  نذ  نيذ الن مي   النلني ال النسوجليت  ،ةالنرتءا

 (.0222 ،النءسا)فد ما ح ما تةت ه ه النجنءلة لنبا ع اآلرا     فال الاظر 

 : وةيق التقنيات المساندة في البرنام  التربوي الفردي للتالميذ ذوي صعوبات التعلم: ةالثاا

أم ابنوول فراوو  البراووامي النرتووء  ( IDEA) 0221  امفوورا  النبوواقيت لووات أقوور قووااءم تبلووي

 ا   الانائي الننءقبوة الياتلوة  ،اللر   للا تءمي  حا ة النلني  م فزح  خدمال النيايال النساادح

 النبيوار  ، كي  انكوت قيوال تلوك الانيجوة ،للييال  الياتلة للن حظة كانيجة فسنادات تلك النيايال 

 منوا  ،اودع للوا اإلتيوام؛   لوك اسوالد فراو  البنول للوا مبرفوة النيايوال النسواادح النطلءتوةال   

 تةداود موودى تةييو  النيايووال  ، مناتبووة تيودت النلنيوو  ، الفود  مووت اسونادامفا ، أاوت اون  اسوونادامفا

 Quality Indicators for Assistive). النسوواادح للنوووأمير الننءقوووذ للووا تة ووويل النلنيووو 

Technology, 2009) 

فنووت  ، اوون  تءميوو  النيايووال النسوواادح فوود قسوو  أ  أكلوور مووت أقسووات البراووامي النرتووء  اللوور  

 ، امهدا  البامة الساءاة ، فد قائنة الادمال النساادح ،الننكت تءمييفا فد مسنءاال ام ا  الةالد

 فوود  ،اإل ووافية  انكووت تءمييفووا أاضووال فوود قسوو  الاوودمال  الءسووائل النسوواادح ، امهوودا  الااصووة

 Georgia Project for Assistive)) النبودا ل  أشوكاع الودل  النطلءتوة لنوءظلد الندرسوة

Technology, 2007، فينا الد تء ي  لف ه امقسات : 
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 : مستو ات الداء الحالية -

ابد ه ا اليس  مكام  بيبد لنااق ة حا ال النيايال النساادح كجز  منكامل موت موافي النلنيو  

 لاود تءميو  النيايوال النسواادح فود مسونءاال ام ا   ،يت فد افلنبار ايا  اليءح  الضب  لداوهمرال

 فينوا  ،فنم اءع النيايال النطلءتوة  الطرايوة النود اون  اسونادامفا موت خ لفوا اجو   صولفا ،الةالية

 :اأتد ملاع للا النءمي  فد مسنءاال ام ا  الةالية

اةناو  لا اسنادات  فواز افت واع  ففء ،أماا  النءاصل م اكل فد النببير Johnاُظفر  ءم 

 ،للنءاصوول مووذ زم ئووه مووت خوو ع امللوواظ النسوونندح مووت هوو ا الجفوواز ،النبووزز الوو   ااوورو ال ووءل

 الة وويلة اللغءاووة تكووءم مبرمجووة  ماظنووة لكوول مءقووذ  تيتووة  ، اسوونادت فوود كوول البيتووال النرتءاووة

(QIAT, 2009 ؛GPAT, 2007) 

 : مساندةوصف التقنيات ال -

مستءلية اللرا  ام لية أماا  الدراسة هد النلكير فد مدى حا وة النلنيو   لوا تيايوال  خودمال 

 .ل شنراك  تةيي  النيدت فد مافي النبلي  البات أ  افسنلا ح مت النبلي  اللر  مساادح 

لنلنيو   اتاوا  قورار ت وأم مودى حا وة ا ، اج  للا اللرا  أم ايءت تدراسة النيايال النساادح

  .م   صلفا ،تلك النيايال  لا

 ف  اب ×  هل النلني  اةناو  لا أ فزح  خدمال النيايال النساادح؟: ملاع -

اةناو فسنادات اآللة الةاسبة الاا يوة فود كول أا وطة الراا ويال النود  John ءم : ص   لك -

 (.GPAT, 2007)تنطل  لنليال الةسا  

 : صةالهداف العامة السنو ة والهداف الخا -

فيون  تءميو   لوك فود امهودا   ،لادما ان  توءفير النيايوال النسواادح كجوز  موت النبلوي  الاواص

 لاد كناتة امهودا  فونم فراو  البراوامي النرتوء  اللور   اجو   ،البامة الساءاة  امهدا  الااصة

فالنيايوال  ،دا أم اةد  هل النلني  اةناو أ  ف اةناو  لا النيايال النساادح مت أ ل تةيي  ه ه امه

 فينا اأتد ملواع  ،النساادح ليست هد الفد   لكافا  سيلة لنةيي  امهدا  البامة للبداد مت الن مي 

 :للا  لك

تكناتة فيرح تنكءم مت م ث  نل أ  أكلر لاد اسنادات  فاز فة  الفجوا   Johnايءت  ءم 

 .(QIAT, 2009)للا أم تكءم امخطا  فد الفجا  أقل مت خطأات  ،اليد  

 : الخدمات المساندة -

فيون  تءميو   لوك فود اسوننارح  ،لادما ان  تءفير النيايال النساادح كجز  مت الادمال النسواادح

 فتود أم اةنوء  النءميو  للوا تء وي  أاوءاع . البراامي النرتء  اللر   فد قس  الادمال النسواادح

  اق  البنل النستءع  ،ء  تسنادت فيفا البيتال  النفات الند س ،النيايال الند سء  ان  اسنادامفا

  النلاع النالد اء    لوك.  لد  مرال تكرارها ، اليدر الننءقذ مت الءقت ،لدل  اسنادات النيايال

(GPAT, 2007) : 

 النءقذ الندح النكرار الادمال النساادح

 اسنادات  فاز الةاس  اآللد
سوووووووووووالة فووووووووووود 

 امسبءع

  لا 9-15-09

5-28-10 

الل ووووووووووووووووووووووول 

 الدراسد

 

-  
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 : الخدمات والوسائل المساندة اإلضافية -

النيايووال النسوواادح اوون  تءفيرهووا ت ووكل مبنووا  كادمووة   سوويلة مسووالدح   ووافية لاوودما تكووءم 

 النلواع النوالد  ،مطلءتة   ر راة للن مي      صبءتال النبل  ليةييءا ام ا  فد تيتة النبلي  البات

بوووالي الكلنوووال النةنوووءع فووود لنليوووة تووود ات تاسووونادات م Shaundaاُسووون  لووو  ءادا : اء ووو   لوووك

 (.GPAT, 2007)الن حظال فد ف ل النبلي  البات 

 : أشكا  الدعم لموظفي المدرسة -

اج  للا فرا  لنل البراامي النرتء  اللر   أم اءم  النبدا ل النرتءاة الند اةناو  ليفا النلنيو  

د اةنواو  ليفوا  واق  البنول فود الندرسوة  أم ااواقش أشوكاع الودل  النو ،ليسنليد مت تراامجه النرتء 

 : النلاع النالد اء    لك ،لنيدا  أ فزح  خدمال النيايال النساادح للنلني  تكلا ح

للا افسنادات ال وةي   امملول لجفواز فةو   Kellyتدرا  مبلند النبلي  البات  الااص لكيلد  

كول  لسوة تود ت  ،ماوا  مو ث  لسوال سين  الندرا  فد الل ول الدراسود أ ، مبالي الكلنال ،الفجا 

 .(QIAT, 2009)لندح سالة قبل شفر اءفنبر 

 : بيان بخدمات االنتقا  -

فباود مااق ووة خطوط افانيوواع للنلنيو  الوو    ، هوء مووت أهو  امقسووات النود تةنوواو  صو   ا وو 

مفا فود مت النف  مااق ة أ فزح  خدمال النيايال النساادح النود اسوناد ،اةناو  لا النيايال النساادح

 ,GPAT؛ QIAT, 2009. )الءقت الةالد  الند تكوءم مطلءتوة فود تيتوة الةدالوة النود سويانيل لفوا

2007) 

 :اجتماع فر ق البرنام  التربوي الفردي -

الةا ة  لا أ فزح  خدمال النيايوال النسواادح انكوت تءمييفوا فود قسو  ا ننواع فراو  البراوامي 

 ووكل  ا وو   النوود تكووءم مفنووة لوويس فيووط للءقووت  هاووا اوون   صوو  النبلءمووال ت ،النرتووء  اللوور  

 النلوواع النووالد . الةوالد  لكووت فود النسوونيبل لاوود تاطويط  تطبيوو  البراوامي النرتووء  اللوور   للنلنيو 

 :اء    لك

 ت  تةداد أاه قد حي  تيدت ترتء  مااس   ،للنيايال النساادح Timليد  رل اللرا  حا ة تي  

 ,QIAT)دال   وافية  النود تةنوء  للوا النيايوال النسواادح تد م الةا ة  لا أشوكاع تكييو  أ  تبو

2009.) 

 منووا سوووب  انضووو  أم البراووامي النرتوووء  اللووور   هوووء  مييووة قءاوووة لنأكيووود أم الن ميووو      

صبءتال النبل  اسن  لف  تاسنادات أ فزح  خدمال النيايال النساادح الند اةنا ءم  ليفا ل شونراك 

 اج  تءمييفا تء ءح فد البراامي النرتوء  اللور   الاواص  ، ح مافافد البرامي النرتءاة  افسنلا

 تالنوالد  ، ليفا  الطراية الند مت خ لفا ان  اسنادامفا كنا اج  تةداد اءع النيايال الند اةناو. ته

اناح لفو  ففو  أ  و  للنيايوال  كيو   - مت تياف  اآلتا -كل ام را  فد البراامي النرتء  اللر   

فيجو  تءفيرهوا  ، لادما ان  تءمي  النيايال النساادح فد البراامي النرتوء  اللور  . امفاانكت اسناد

 (.GPAT, 2007)تالطراية الند ت  تةدادها 

 :الكفا ات الواج   وافرها في معلم غرفة المصادر الستخدام التقنية المساندة: رابعاا 

بل  انطلو  مبلنويت مودرتيت  يودا  م اسنادات النيايال النساادح مذ الن مي      صوبءتال الون

 اسونادات  ،اءاكبءم أحدث النطءرال فد النيدام  لداف  رصبه فد مبرفة امسالي    رق الندراس

 تووورتبط كلوووا تف  تطووورق اخنيووواره    لووودا ه  قبووول الادموووة فووود مجووواع      ،النسووونةدمال النيايوووة

يوو  أم لنليووة  لوودا  مبلوو      ح ، تانيووة مفوواراتف  الندراسووية أماووا  الادمووة ،افحنيا ووال الااصووة
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افحنيا ال الااصة لنلية مسننرح تبدأ ما  اخنياره لنفاة النبلي  ل    افحنيا ال الااصوة  لوا أم 

 (.ت0222 ،حست)اافد لنره الءظيلد فيفا 

 م الكلااال النيايوة : لجاة كلااال النبل  فد تيايال النبلي  فد  فاة تكسال اممراكية  تبر 

بوارح لوت مجنءلوة النبوااير النيايوة النود تةود  مودى الكلوا ح فود اسونادات النيايوة  اخول للنبل  هود ل

 افسونادات  ،البنليوة النيايوة ام ليوة:  تنوأل  هو ه الكلوا ال موت أرتوذ مفوارال  هود ،صرفة ال و 

 تطبيو  النيايوة فود لنليوة  ، قضااا ا ننالية  أخ قيوة   اسوااية ،ال ا د  النفاد م  ال النياية

 ( ه 0120 ،اليبااد. )لنبلي ا

قائنوة تالكلااوال  (0222،فود الاطيو  ( )0222) Lahm & Nickels وءر فت  ااكليوز و

 نت لدح أتبا   هد للا الاةوء  ،اللاية ال زمة لنبلند النرتية الااصة فد مجاع النيايال النساادح

 :النالد

 :امسس البامة-0

 ايال النساادح النرتية الااصةمبرفه اليءاايت  الن رابال الننبلية تالني. 

 تباد فلسلة  تةداد أهدا  اسنادات النيايال النساادح فد النرتية الااصة 

 اسنادات الن طلةال البلنية  ال الب قة تالنيايال النساادح فد النرتية الااصة. 

 :خ ائ  الننبلنيت -0

 حمبرفة خ ائ  الن مي  الند قد ت مر للا اسنادات النيايال النسااد. 

  مبرفة اليضااا  ال ال لة تالناءع  افخن   فد تطبييال النيايال النساادح   لك لنرالاح

 .اللر ق اللر اة

 مبرفة تأميرال النيايال النساادح للا الن مي      الةا ال الااصة . 

 قد تنطل  افسنلا ح مت تراامي مبيت  ر رح أم اكءم الن مي  : تةداد النطال  امكا انية

 ،فغالبال ما تنطل  ترامي الراا يال أم ايءت الن مي  تيرا ح الا .   مفارح أكا انية مالداف

 . قد تكءم ه ه النطال  لائيا رئيسيا للن مي      صبءتال النبل 

 : النييي    الن اي  -2

  اليدرح للا اسنادات النيايال النساادح فد تييي  الن مي      الةا ال الااصة. 

 كناتة تيرار لافا للنسالدح فد اتاا  ، تلاي فا،ءمال لت أ ا  النلني تةليل النبل 

 . اليرارال ت أم النيايال النساادح

  تةداد الةا ال الءظيلية للنلني   تةداد مدى الةا ة  لا أ را  تييي  شامل للنيايال

 .النساادح الند قد تسالده

  ل  الادمال النياية ال زمة البنل مذ ألضا  فرا  النيايال النساادح لنةداد ام  ا

 .لنسالدح الن مي  فد الييات تالا ا ال النطلءتة ماف  فد تيتاتف 

  تةداد أهدا  قاتلة للييال مصرات مناتبة مدى النيدت ال   اةرزه النلني  اةء

 .امهدا  النر ءح فينا انبل  تالنيايال النساادح

   النا ء ح فد خطة البنلمياراة ام ا  اللبلد تام ا  الننءقذ  امهدا. 
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 :تاطيط  تالي  الندراس -1 

  مبرفة م ا ر تنءال    را ال الة ءع للا النيايال النساادح. 

  مبرفة   را ال تييي  البرمجيال  ام  ال النكاءلء ية امخرى لنةداد  مكااية

 .تطبييفا فد ترامي النرتية الااصة

 ءظي  النيايال النساادح لنةيييفاتةداد أهدا  مافي النرتية الااصة الند انكت ت 

  تييي  اما طة النبلينية تنسالدح النيايال النساادح، تالي ،ت ني . 

  اسنادات النيايال النساادح للنبءا  لت مبييال النبل   ام ا. 

  تبلي  الن مي      الةا ال الااصة اسنادات  ت غيل ترامي الكنبيءتر لنال  مفنال

 .مةد ح

 اة الرا بة مت امشااص     الابرح فد اسنادات النيايال الة ءع للا النغ 

 .النساادح

 تطءار  تالي  خطط تدالة لادما تنبطل ام  ال النكاءلء ية. 

 -  تيدا  الن ءرح لنبلند ال لء  البا اة حءع اسنادات النيايال النساادح مذ الن مي

 .     الةا ال الااصة ال ات ان   مجف 

لموكلة للقائمين على إدارة التربية الخاصة  در   الكوادر  بل ومن المهام الرئيسة ا

 :الخدمة وفي أةناءها وفي ما  لي  وضيح لذلك

 :التدر    بل الخدمة

  ا كاا اراد مت ترامي تدرا  مبلند النرتية الااصة فد الجامبال  الكليال أم تبد 

فليس منة تدال لت قيامفا تنا  ،حالاراجيت للبنل اللباع فد ل ر النبلءماتية  النيايال الننطءر

 :الد

  لنةييو   لوك انطلو  أ ف تطوءار  ،  راك أهنية ا ر الليافة النيايوة فود أ سوا  الن ميو 

 .مبرفة ألضا  الفيتال الندراسية  اإل ارايت تف ه الليافة

  النءسووذ فوود  ا ووا  شووب  تكليووال النرتيووة لنبلنوود     افحنيا ووال الااصووة تنضوونت

 .اسنادات النيايال مذ     افحنيا ال الااصة  ترتءاة  لنلية فد ميررال أكا انية

 للوووا الن ميووو  أم ابرفوووءا  رايوووة لنووول الكنبيوووءتر  ففووو  الن وووطلةال الااصوووة توووه، 

 النوأميرال امخ قيوة  ،  رق اسنادامه فد البنول ، حل الن ك ل ، اسنادامه للنبل 

 . اف ننالية  افقن ا اة النةننلة

 رتيوة البنليوة النود انوارل فيفوا الن ميو  النبلنوءم  راسوة البيتوة النبلينيوة زاا ح فنورح الن

للننبلنيت موت     افحنيا وال الااصوة موذ النركيوز للوا اسونادات النيايوال  النطبيو  

 .البنلد لفا

 اباووود  لوووك تووودرا   نيوووذ  ، لووودا  الن ميووو  لن وووني  البووورامي النبلينيوووة النةءسوووبة 

 منطوووءرح  ،ال زموووة لنطوووءار تووورامي تدراسوووية تسووويطةالاوووراجييت فمووون ك الكلااوووال 

 (0222 ،؛ حستCartwright, 1984. ) منيدمة
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 :ان  لبر  راينيت أساسينيت :التدر   أةناء الخدمة

 تالي   رشال تدرابية تنشرا  اخن اصيت فد الكنبيءتر. 

  ليوود ا ننالووال صيوور رسوونية مووذ اخن اصووييت  خبوورا  فوود الكنبيووءتر للة ووءع للووا

 .ال  الندرا افسن ار

  النوودرا  النسووننر لنبلنوود     افحنيا ووال الااصووة للووا منارسووة ت ووني  النبلووي، 

   رق الندراس النطءرح النرتبطة تاسنادات النسنةدمال النكاءلء ية

  تءلية الندارات  الن رفيت النرتوءايت تاللءائود النةننلوة لنءظيو  النيايوال النسواادح فود

 .البنلية النبلينية

 مةا لووة  ،ةوواث  النجووار  النرتءاووة فوود مجوواع     افحنيا ووال الااصووةت ووجيذ امت 

 ،حسوووت) موو  تبنينفوووا   ا مبووت اجاحفوووا ،تطبييوو  هووو ه البةووءث للوووا النجوواع الن وووغر

 .(ت0222

 

 :المراجع العربية

  تراامي لنانية تبو  النلواهي  الراا وية لودى ام لواع     صوبءتال (. ت0222. )صءفيا،  تراهي

 امبووة لوويت شوونس، ، رسووالة ما سوونير صيوور ما ووءرح. الوونبل  تاسوونادات تبوو  توورامي الكنبيووءتر

 . نفءراة م ر البرتية، الياهرح

 اسوونادات مبلنووال مباهوود النرتيووة اللكراووة للنيايووال النبلينيووة تندااووة (. ت0222. )أتووء حينوود، ح ووة

 .بء اة، الرااتالننلكة البرتية الس  امبة النلك سبء ،(.  راسة تيءانية)الراات 

  الننلكوة .  رق النودراس  افسونراتيجيال النبرفيوة: صبءتال النبل (. ت0220. )أتء ايام،  تراهي

  .أكا انية النرتية الااصة: البرتية السبء اة، الراات

 النيايال النبلينية النسالدح لو    افحنيا وال الااصوة(. ت0202. )البب   ،  افا ، أحند، ااسر .

 . ار الزهرا  للا ر  النءزاذ: رتية السبء اة، الرااتالننلكة الب

 تبلي  الطلبة     افحنيا ال الااصة فود صولء  (. ت0222).  ، ترااات،  ، سني  ،  ،ترااات

 . ار اللكر للا ر  النءزاذ: امر م، لنام(. ت0200 سناليل، مةند حست،: تر نة. )الدمي

  ار : امر م، لنووام.    صووبءتال الوونبل توودراس ام لوواع  (. ت0200. )تطوورل، تطوورل حوواف 

 .النسيرح للا ر  النءزاذ

  البييلد، لبود : تر نة) ، النرشد فد النيايال النرتءاة(. ت0222. )تيرسلاع، فر ، الياجنءم، هار

 . امبة النلك سبء ، الراات(. ت0222. البزاز

 جيال النووودراساسووونراتي –النبووور   -الا وووائ : صوووبءتال الووونبل (. ت0222. )تياووودر،  اليوووات .

: م ور، اليواهرح(. ت0200. سلينام، لبود الورحنت، النفواما، السويد، الطاطوا ى، مةنوء : تر نة)

 .لال  الكن 

  فاللية تراامي مء اءلد حاسوءتد مينورح فود رفوذ مسونءى تة ويل (. ت0222. ) ااال مةند،  ا

 امبوووة ، ءراهرسوووالة  كنووو.     صوووبءتال الووونبل  فووود الراا ووويال  تانيوووة  تووودالاتف  الراا وووية

 . نفءراة م ر البرتية، النا ءرح، النا ءرح

 اسوونادات النكاءلء يووا لادمووة     الةا ووال (. ت0222. )الجووراح، لبوود النفوود ، البجلووءاد، خالوود

 . الءاقذ  النأمءع، الجامبة امر اية، امر م، لنام: م تنر النرتية الااصة البرتد. الااصة



 م1027لسنة  عشر ثامنالعدد ال                                     مجلة البحث العلمي في التربية 
 

575 

 ى فاللية تراامي تدرابد فد تانيوة مفوارال اللغوة النكنءتوة مد(. ت0200.)مةند السيد مةند،  نبة

 امبوة تاود ، رسوالة  كنوءراه صيور ما وءرح. لدى الن مي      صبءتال النبل  تالنرحلوة افتندائيوة

 . نفءراة م ر البرتية، تاد سءا ، سءا 

 اله تناراخ الكءات، ت  اسنر .  ااسنياة تراامي سادتا (. ت0202. )الجنبية السبء اة للدسلكسيا

مت  2-1-0200

http://www.q8da.com/kw/index.php?option=com_content&view=article&

19-37-14-11-02-43:201012&catid=-19-15-22-09-id=101:2010 

 تراووامي (. ت0222. )الجنبيووة الكءانيووة للدسلكسووياCOPS للوورز  ت وواي  لسوور اليوورا ح النبكوور .

 .الجنبية الكءانية للدسلكسيا: الكءات

 

 الن تنر الساء  الناسذ .مبل      افحنيا ال الااصة  لدا (. ت0222. )اا   مةند، حست ،- 

 .22 - 20، ، م ر-تكاءلء يا النبلي  ل  ى افحنيا ال الااصة 

 صرفووة الن ووا ر    رهووا فوود تةسوويت  (.ت0222. )الةنوودام، لبوود ا،  السوور ا  ، لبوود البزاووز

مجواع رلااوة النبوءقيت فود   ع ا نناع ت وأم اظو  منطوءرح فود . الادمال النيدمة لللتال الااصة

 .الننلكة البرتية السبء اة، الراات. الاليي البرتية

  ار : امر م، لنووام. ، تكاءلء يووا النبلووي  توويت الاظراووة  النطبيوو (ت0222. )الةيلووة، مةنوود مةنووء 

 .النسيرح

 النكاءلء يووا  تبلووي      افحنيا ووال (. ت0222. )خووا ر، سووبيدح، صوواز ، صوولا ، مبووارز، ماوواع

 .خءارزت البلنية: الننلكة البرتية السبء اة، الراات. ااصةال

 ار  ائول : امر م، لنام. اسنادامال النكاءلء يا فد النرتية الااصة(. ت0222. )الاطي ،  ناع 

 .للا ر  النءزاذ

 فباليووة اسوونادات املبووا  النبلينيووة فوود تبلووي  ام لوواع (. ت0220. )الدسووءقد،  فووا ، الفجووام، حسووت

 .كلية النرتية الاءلية:م ر،  امبة النايا. النبل  زائد  الا ا      صبءتال

 ار الا وور : م وور، اليوواهرح. قضووااا مباصوورح فوود صووبءتال الوونبل (. ت0222. )الزاووال، فنةوود 

 .للجامبال

 لال  الكن : م ر، الياهرح. الندراس ل    افحنيا ال الااصة(. ت0222. )زانءم، كناع. 

  ،امبوة . نادات افانرات تأسلء  أسوفل لو    افحنيا وال الااصوةاس(. ت0222)السرااد، ر ام 

 .الراات: الننلكة البرتية السبء اة النلك سبء ،

  نفءراة م ر البرتيوة، . صبءتال النبل  تيت الاظراة  النطبي   الب و(. ت0202. )السبيد، ه 

 .مكنبة اماجلء الن راة: الياهرح

  حاسوءتد فود تبودال الا وا  الزائود  خلو   قوت النبودال فالليوة تراوامي (. ت0222. )سولر، لفوء

رسوالة ما سونير صيور ما وءرح، كليوة النرتيوة، . تاسنادات ت ني  البياة اللر   للتوة اإللاقوة البيليوة

 . امبة النلك سبء ، الننلكة البرتية السبء اة، الراات

 امهليووة : ر م، لنووامام. الةاسووء  فوود النبلووي (. ت0220. )سوو مة، لبوود الةوواف ، أتووء راووا، مةنوود

 .للا ر  النءزاذ

 النوو تنر . تووأمير تيايووة ف توور كر مووا يت للووا الن وواتيت تالداسلكسوويا(. ت0222. )شووببام، حسووات

الننلكوة البرتيوة السوبء اة، . الد لد ل بءتال النبل ، تةوت رلااوة اممااوة الباموة للنرتيوة الااصوة

 .الراات

http://www.q8da.com/kw/index.php?option=com_content&view=article&id=101:2010-09-22-15-19-12&catid=43:2010-02-11-14-37-19
http://www.q8da.com/kw/index.php?option=com_content&view=article&id=101:2010-09-22-15-19-12&catid=43:2010-02-11-14-37-19
http://ksu.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=41139
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 النة ويل الدراسود مسونءى رفوذ فود افلكنر اود لوي النب فالليوة مدى(. ت0202. )ال كيلد، فنةية 

تةو  للنود ما وءر للوا افانراوت، تو  . النبلنويت اظور   فوة موت الونبل  صوبءتال ت ميو  لودى

http://www.gulfkids.com/ar/book12-موووت  0200-0-02الر ووءع  لوووا البةوو  تنووواراخ 

htm2596. 

 تةداد افحنيا ال الندرابية لنبلند صبءتال الونبل  فود تيايوال النبلوي  (. ت0221. )ال يبااد، مامر

كنا اراها ألضا  هيتة الندراس تيسند  سائل  تكاءلء يا النبلي   النرتيوة الااصوة تجامبوة النلوك 

صيور ما وءرح،  رسوالة ما سونير. سبء   م رفد  مبلند صبءتال النبل  توءزارح النرتيوة  النبلوي 

 .الننلكة البرتية السبء اة، الراات  امبة النلك سبء ،

 

 صرفووة الن ووا ر كنركووز لنانيووة خبوورال النرتيووة الااصووة فوود (. ت0222. )صووا ق، فووار ق مةنوود

. ت00/00/0222-02النوو تنر الوود لد ام ع ل ووبءتال الوونبل  فوود اللنوورح مووت . النوودارل البا اووة

 .  زارح النرتية  النبلي : تالننلكة البرتية السبء اة، الراا

 تراوامي مينورح لبو و مبءقوال اسونادات النيايوال النبلينيوة فود (. ت0202. )الببد اللطيو ، سولينام

رسووالة ما سوونير ما ووءرح،  امبووة النلووك سووبء ، . توورامي صووبءتال الوونبل  فوود النرحلووة افتندائيووة

 .الننلكة البرتية السبء اة، الراات

 ار النسويرح للا ور : امر م، لنوام. ترتية  تبلي      صبءتال النبل (. ت0200. )البزالد، سبيد 

 . النءزاذ

  تطوءار تراوامي قوائ  للوا النةاكواح لن ميو  النرحلوة اإللدا اوة     (. ت0200.)ماا رفوالد، صاي

رسوالة ما سونير . صبءتال الونبل  فود موا ح البلوءت  قيوال فاللينوه فود النة ويل اللوءر   النر وأ

 . نفءراة م ر البرتية، ليت حلءام،  امبة حلءام، صير ما ءرح

 ر النكاءلء يوووا فوود تبلوووي  الكناتووة للن ميووو      صووبءتال الووونبل (. ت0222. )فرمووا  ، أحنوود   .

-02تة  للند ما ءر للوا افانراوت، تو  الر وءع  لوا البةو  تنواراخ .  نفءراة م ر البرتية

مووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووت  0-0200

http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_res&r_id=68&topic_

id=1790 

 ار صلا  للا ر  النءزاذ: امر م، لنام. أساسيال صبءتال النبل (. ت0222. )الياس ،  ناع . 

 ار الطراووو  للا ووور : امر م، لنوووام. بل مووودخل  لوووا صوووبءتال الووون(. ت0222. )اليبوووالد، اةيوووا 

 . النءزاذ

  كلااال مينرحة لنبلند النرتية الااصة فد  مي النياية النسالدح فد (. ه0120. )اليبااد، سبء

رسالة ما سنير،  امبة النلك سبء ، الننلكة . تبلي  الط       الةا ال النرتءاة الااصة

 .البرتية السبء اة، الراات

  الةا وال الندرابيوة فوود تيايوال النبلوي  لنبلنود النلوءق البيلوود (. ت0221. )الورزاقاليةطوااد، لبود

 .الننلكة البرتية السبء اة، الراات  امبة النلك سبء ، افتنكار للنرحلة افتندائية، 

  لوو ت، : تر نووة)تييووي  الطوو       الةا ووال الااصووة (. ت0222)موواكليت،  ووينس، لووءاس، رااووا

 . ار اللكر ااشر م  مءزلءم: مر ملنام، ا(. 0202ص ح، 

 أمور اسونادات أا وطة  مرائيوة تءاسوطة تراوامي حاسوءتد فود لو و (. ت0222.)لبد البزاز، النالكد

، رسوالة ما سوونير صيوور ما ووءرح. صوبءتال تبلوو  الراا وويال لوودى ت ميو  ال وو  اللالوو  افتنوودائد

 .مكة النكرمة،  امبة أت اليرى، الننلكة البرتية السبء اة

http://www.gulfkids.com/ar/book12-2596.htm
http://www.gulfkids.com/ar/book12-2596.htm
http://www.gulfkids.com/ar/book12-2596.htm
http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_res&r_id=68&topic_id=1790
http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_res&r_id=68&topic_id=1790
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 صوبءتال (. ه0101. )نجنءلة افسن اراة النا  ية ل بءتال النبل ،  زارح النرتية  النبلوي ال

 . مدارل اجد امهلية: الننلكة البرتية السبء اة، الراات. النبل ،  ليل أ ليا  اممءر

 أمور تراوامي مكلو  لنانيوة النلواهي   النفوارال الراا وية تالةاسوء  (. ت0202.)السيد ف ا ، مةند

لنة يل لدى     صبءتال تبل  الراا يال تال و  الراتوذ موت النرحلوة افتندائيوة تننلكوة للا ا

 .منلكة البةرات، البةرات،  امبة الاليي البرتد، رسالة ما سنير صير ما ءرح. البةرات

 نفءراووة م وور . تكاءلء يووا تبلووي  اللتووال الااصووة(. ت0222. )مةنوود، فارلووة،  فووءز ،  انووام 

 .لال  الكن : البرتية، الياهرح

 امر م، . تكاءلء يووا النبلووي  لوو    افحنيا ووال الااصووة(. ت0202. )موورز ق، سووناح لبوود اللنوواح

 . ار النسيرح للا ر  النءزاذ: لنام

    فالليووووة صوووور  الن ووووا ر كأحوووود البوووودائل النرتءاووووة للطلبووووة     (. ت0222. )النبااطووووة،  ا

 .لبالنية، السء امرسالة  كنءراه،  امبة  فراييا ا. افحنيا ال الااصة

 راسووة مياراووة لنءاقووذ الءسووائل النبلينيووة توود ع (. ت0222. )مكنوو  النرتيووة البرتوود لوود ع الالوويي 

 .النركز البرتد للبةءث النرتءاة لد ع الاليي البرتد. الاليي

  السوور ا  ، : تر نووة. ) ليوول مبلوو  النرتيووة الااصووة: صرفووة الن ووا ر(. ت0222. )مكانووارا، تووار

 . امبة النلك سبء : الننلكة البرتية السبء اة، الراات(. ت0222. يام،  تراهي زادام،  أتء ا

 الننلكوة . اسنادات خدمال افت اع تلاللية فد النبلوي (. ت0222. )النءسا، لبد ا تت لبد البزاز

 . امبة مةند تت سبء : البرتية السبء اة، الراات

 لنرتيوة الااصوة توءزارح النرتيوة الااصوة مسويرح ا (.ت0222 -هو 0102. )ااصر توت للود، النءسا

الننلكوووة البرتيوووة السوووبء اة، . فووود ظووو ع الووو كرى النتءاوووة لنأسووويس الننلكوووة البرتيوووة السوووبء اة

 .م سسة الننناز للطبالة  النجليد:الراات

  (02)، السواة (022)مجلوة الناواع (. ت0222". )الءاقذ  النأمءع"م تنر النرتية الااصة البرتد ،

 . ة للادمال اإلاساايةمدااة ال ارق

 ار الناواهي : لنوام، امر م.  اناو ترمجيوال الءاقوذ اففنرا ود النبلينيوة(. ت0202. )اءفل، خالد 

 .للا ر  النءزاذ

 سوويكءلء ية ام لوواع صيوور البووا ايت  تبلووينف (. ت0222. )هافهووام،  اايوواع،  كءفنووام،  ووينس :

 . ار اللكر: امر م، لنام(. 0222. مةند، لا ع: تر نة. )ميدمة فد النرتية الااصة

  هافهووام،  اايوواع،  كءفنووام،  ووينس،  لءاوود،  ووءم،   اووس، مار راووت،  مووارتايز،  ليزاتيوو .

. مةنووود، لوووا ع: تر نوووة. )النبلوووي  الب  ووود - بيبنفوووا -ملفءمفوووا: صوووبءتال الووونبل (. ت0222)

 . ار اللكر: امر م، لنام(. ت0222

 اس  اآللد فد تانيوة مفوارال الن ميو  النناللويت ليليوا اسنادامال الة(. ت0222. )هءسا  ، للد

، مركوز اإلرشوا  الالسود، كليوة النرتيوة،  امبوة لويت (00)مجلوة اإلرشوا  الالسود، . تدر ة تسويطة

 .شنس

 مبءقووال اسوونادات النيايووال النبلينووة الااصووة فوود توودراس الن ميوو  (. ت0222. )هءسووا  ، للوود

النرتيوة : لنرتية اللكراوة تندااوة الراوات، النو تنر البلنود ام عالننالليت ليليال كنا ادركفا مبلنء ا

 .02-02الااصة تيت الءاقذ  النأمءع،  امبة تافا، كلية النرتية، م ر، فد اءليء اللنرح تيت 

 الءسووائل النيايووة النسوواادح لوو    صووبءتال الوونبل ،  راسووة (. ت0222. )الءاتول، أراووي، الاليلووة، هاوود

 . لد ل بءتال النبل ، الننلكة البرتية السبء اة، الرااتالن تنر الد. اسنط لية
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 .اممااة البامة للنرتية الااصة: الراات، السبء اة

 ار :امر م، لنووام. البوورامي النرتءاووة لرفوورا      الةا ووال الااصووة(. ت0200. )اةيووا، خءلووة 

 .النسيرح للا ر  النءزاذ  الطبالة

 الةا ووال الندرابيووة للووا ترمجيووال الةاسوو  اآللوود لنبلنووال (. ت0220. )اءسوو ، أمووااد أتووء تكوور

رسوالة ما سونير صيور ما وءرح،  امبوة النلوك سوبء ، الننلكوة . النرتية الااصة فد مدااوة الراوات

 .البرتية السبء اة، الراات
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