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 :ملخص الدراسة

في   الخدمات التربوية والمساندة للطالب ذوي صعوبات التعلمعلى هدفت الدراسة التعرف 

، استخدمت الباحثة في هذه الدراسة المنهج المكتبي، والمرحلة الجامعية بالمملكة العربية السعودية

 ،اإلطار المفاهيهي للطالب ذوي صعوبات التعلم في المرحلة الجامعيةوعرضت من خالله 

احتياجات الطالب ذوي صعوبات ، تعلم في المرحلة الجامعيةخصائص الطالب ذوي صعوبات ال

أنواع الخدمات التربوية للطالب ذوي صعوبات التعلم في المرحلة  ، التعلم في المرحلة الجامعية

 .أنواع الخدمات المساندة للطالب ذوي صعوبات التعلم في المرحلة الجامعية ،الجامعية

 : المقدمة

الرقدي،  علدى يسداعد المتقدمدة  فهدو المجتمعدات فدي اإلنسدا  بندا  أساسديات مدن التعلديميَُعدد  

والتقدم، واإلبداع، وال يقتصر التعليم على فئٍة معينٍة في المجتمع، وال تتوقف عجلدة التعلديم عندد حدٍد 

 -بما فديهم الطدالب ذوي صدعوبات الدتعلم -الخاصة االحتياجات ذوي من الطلبة معيٍن، لذلك يحرص

 المرجدوة  النتدائج التعليمية، وتحقيق الفرص من العلمي، والنيل ن في التحصيلاآلخري مواكبة على

 .أهدافهم وأمنياتهم إلى للوصول

السددعودية تدم تقدديم بدرامَج متميدطةب للطلبدة ذوي صدعوبات الدتعلم فددي  المملكدة العربيدة وفدي

للتعلديم،  لمتقدمدةا فدي المراحدل باالسدتمرارية تتصدف ال تلدك البدرامج أ  العدام، إال التعلديم مددار 

 العمليدة محدور هدو إعدداد اإلنسدا ، الدذي إلى الجامعي يسعى الجامعية، والتعليم المرحلة في خاصةب 

 التنمية، والعمل أهداف مع ليتفاعل الضرورية  بالمهارات تأهيله، وتطويده حيث التنموية، وذلك من

الجامعيدة   للمراحدل بات الدتعلمبرامج صعو استمرارية يلطم ، ولذلك(م0991القرني، )تحقيقها  على

 وجدود ظدل الجامعيدة، فدي الدرجدة علدى الحصدول فدي المتمثدل الهددف بلدو  حتدى يسدتطيع الطالد 

فالجامعدة   (هد 0341الدذويبي، )علدى تحقيدق امدالهم وتطلعداتهم  الفئة، تساعدهم بتلك خاصةٍ  خدماتٍ 

ل الوظيفي مستقبالب، إضافة إلى أنهدا حدق ذوي صعوبات التعلم االستقالتالميذ تَُعد  الحلقة التي تُؤمن ل

 (.م8112الخشرمي، )مشروع لألشخاص الذين لديهم إعاقة 

وقدد تطايدددت فددي الوقدت الحددالي أعددداد الطددالب ذوي صدعوبات الددتعلم الملتحقددين بمؤسسددات 

   فقد أباندت اإلحصدائيات الحديثدة المسدتقاة مدن دول العدالم ال ربدي-خاصةب الجامعات -التعليم العالي 

والعربي ما يدل على ظاهرة شيوع صعوبات التعلم وانتشارها في الجامعة، حيث أشدار تقريدر البندك 

إلى أ  صددعوبات الددتعلم لدددح المرحلددة الجامعيددة     القدومي للمعلومددات فددي الواليددات المتحدددة ا مريكيددة

ل طالبها وفقبا تنتشر بين هؤال  الطالب بنس  تتراوح ما بين نصف في المائة في الجامعات التي تقب

ا بهدذه المسدتويات، وأنهدا % 01لمستويات شديدة االنتقا ، كما تشيع بنسبة  في الجامعات ا قل تمسدكب

 (.م8111الطيات، )من المجتمع الطالبي الجامعي بصفٍة عامٍة % 6.5تصل إلى نسبة 

ة هناك إلى أ  (م8114)أما في الدول العربية فتشير دراسة شرف الدين  اوارتفا زيادب  في عب

 النسدبة فدي االرتفداع هدذا الجامعيدة، ولكدن المرحلدة فدي ملحدوظٍ  بشدكل الدتعلم ذوي صدعوبات أعدداد

في نسبة االنتشدار  حيدث تشدير نتدائج الدراسدة إلدى أ  نسدبة انتشدار صدعوبات الدتعلم  اختالف   يرافقه

ة ، وهددي نسددب%65، 03بددين الطددالب ذوي االحتياجددات الخاصددة فددي جامعددة المنصددورة تصددل إلددى 

 .تفوق نسبة الفئات الخاصة ا خرح

 الدتعلم إلدى أ  صدعوبات( م8119)الحداريي دراسدة  وفي المملكدة العربيدة السدعودية تشدير

 . الطائف بجامعة المعلمين كلية من طالب عينة لدح% 4ا كاديمية تشيع بنسبة 

ات الخاصددة أيضداب فدي المملكدة العربيددة السدعودية زاد االهتمدام بتربيددة الطلبدة ذوي االحتياجد

ا كاديمي لذوي صعوبات التعلم في الشدرق ا وسدف فدي  برنامج للدعم تأسيس أول وتعليمهم  فقد تم
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 ا ميدر مركدط مدع الريدا،، بالتعداو  ا ميدر سدلطا  فدي المملكدة العربيدة السدعودية بمديندة جامعدة

ا مريكيدة،  دةالمتحد بالواليدات بفيرموندت (landmark)النددمارك  اإلعاقدة، وكليدة  بحدا  سدلما 

الدذويبي، )سدلطا   ا مير بجامعة التعلم صعوبات ذوي للطالب الخدمات تقديم البرنامج من والهدف

 (.ه 0341

 مدن عدددٍ  لقدرار   نتيجدةب  تقدمده المملكدة العربيدة السدعودية جدا  الدذي الخداص االهتمدام وهدذا

، وتداري  (54/م)الكدريُم رقدم  صدر المرسوُم الملكدي  الرسمي، فقد  الطابع والقوانين ذات التشريعات

هدد  06/9/0380، وتدداري  (883)الددوزرا  رقددم  مجلددس قددرارهدد  بالموافقددة علددى 0380/ 9/  84

بالموافقة علدى نادام رعايدة المعدوقين بالمملكدة العربيدة السدعودية، والدذي م 00/08/8111الموافق 

 : ينص في المادة الثانية على

 ايددة، والرعايددة، والتأهيددل، وتشددجع المؤسسدداتتكفددل الدولددة حددق المعددوق فددي خدددمات الوق

الفئدة عدن  وا فراد على اإلسهام في ا عمدال الخيريدة فدي مجدال اإلعاقدة، وتقددم هدذه الخددمات لهدذه
 :طريق الجهات المختصة في المجاالت متعددة ومنها

راحدل وتشمل تقديم الخدمات التعليمية والتربويدة فدي جميدع الم: التربوية التعليميةالمجاالت  

 ، بمدا يتناسد  مدع قددرات المعدوقين(ما قبل المدرسة، والتعليم العام، والتعليم الفني، والتعليم العالي)

 .هذا المجال واحتياجاتهم، وتسهيل التحاقهم بها، مع التقويم المستمر للمناهج والخدمات المقدمة في

التأهيليدة، بمددا يتفددق مددع وتشدمل تقددديم الخدددمات التدريبيددة و :المجااالت التدريييااة والتلييليااة

ندددوع اإلعاقدددة، ودرجتهدددا، ومتطلبدددات سدددوق العمدددل، بمدددا فدددي ذلدددك تدددوفير مراكدددط التأهيدددل المهندددي 

 .الوسائل التدريبية المالئمة واالجتماعي، وتأمين

وتشددمل التوظيددف فددي ا عمددال التددي تناسدد  قدددرات المعددوق ومؤهالتدده   :مجاااالت العماا 

ذاتية، ولتمكينه من الحصول على دخل كباقي أفراد المجتمع، إلعطائه الفرصة للكشف عن قدراته ال

 .لرفع مستوح أدائه أينا  العمل عن طريق التدري  والسعي

وتشمل البرامج التي تسهم في تنمية قدرات المعوق، لتحقيق اندماجده  :المجاالت االجتماعية

ناددام رعايددة ) "ة لإلعاقددةمختلددف نددواحي الحيدداة العامددة، ولتقليددل اآليددار السددلبي بشددكٍل طبيعددي  فددي

 (. 8-0ه ، ص0380المعوقين، 

ومن خالل نسبة انتشار صعوبات التعلم في مختلف الددول العربيدة تبدرز لندا الحاجدة الملحدة 

إلى ضرورة تهيئة البيئة الجامعية لطالب صدعوبات الدتعلم، وذلدك بتدذليل العقبدات والصدعوبات التدي 

عوائق التي قد تمنعهم مدن اجتيدازهم لهدذه المرحلدة الحساسدة يواجهونها في التعليم، من خالل إزالة ال

فددي حيدداتهم قبددل االلتحدداق بسددوق العمددل، إضددافةب إلددى تبنددي سياسدداٍت داعمددٍة لددذوي صددعوبات الددتعلم 

المتقدمين للدراسة الجامعية، والتعرف على ماهية تلك السياسات التي نحتاجهدا فدي جامعاتندا  لتهيئدة 

تعلم، خاصددةب فيمدا يتعلددق بالخدددمات التدي يحتاجونهددا، سددوا  كانددت فدرص النجدداح لددذوي صدعوبات الدد

تربويةب أو مساندةب  وذلك لسد ي رٍة بعيدة العمق، وأمالب في تحقيق التقدم التعليمي لهم، ولكي يصبحوا 

الةب في مجتمعاتهم   .طاقةب منتجةب وفَعَّ

 :مشكلةُ الدراسة

، إ  الُمتَتَبَِّع لحركة تطور تعليم الطالب ذوي ص عوبات التعلم فدي الددول العربيدة بشدكٍل عدام 

، يمكنه أ  يستخلص من خالل اإلحصا ات الرسمية، وأوراق العمدل  -وفي دول الخليج بشكٍل خاص 

أ  أعددداد الطلبددة ذوي صددعوبات  -التددي تقدددم بصددفة مسددتمرة فددي الندددوات والمددؤتمرات المتخصصددة

ا من المرحلة االبت دائية، ووصوالب إلى المرحلة الجامعية، وإ  دول العالم التعلم في تطايٍد مستمٍر، بد ب

أجمع تسعى جاهدة إلى تحسين الخدمات التعليمية على كافة ا صعدة والمستويات  من أجدل تحسدين 
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من أجل االسدتفادة قددر التربية لكافة الفئات الطالبية، ومن ضمنهم ذوي االحتياجات الخاصة، وذلك 

ا ماندة العامدة لمجلدس التعداو  لددول )تهم لخدمة أنفسهم ومجتمعداتهم اإلمكا  من قدراتهم واستعدادا

 (.م8119الخليج العربية، 

الخاصدة،  االحتياجدات لدذوي خددمات فدي إيجداد وعند النار إلى تجربة الجامعات السدعودية

ا، وقد ال نجدها محدودةب  ن، فئتدي أو واحددةٍ  فئدةٍ  قليدٍل، ومدع عدددٍ  فدي إال الجامعدات معادم في تذكر جدب

الجامعدة، وهدم الطدالب الدذين لدديهم  طالب من البصرية، والبدنية، وهناك فئة  غير مصنفة كاإلعاقة

 يسب  والمنامة، وذلك ما قد المناسبة الرعاية صعوبات تعلٍم، والذين لم يتم الكشف عنهم، ولم ينالوا

الهددف  بلدو  ؤال  الطدالبيمكدن لهد التعليم الجامعي، كما أنه ال مسيرة من تسربهم يَمَّ  إخفاقهم، ومن

 الخددمات وجدود المناسدبة، ومنهدا العوامدل غيداب فدي الجامعيدة الدرجدة علدى الحصدول فدي المتمثدل  

 (.م8110الوابلي، )الهدف النهائي  تحقيق على تساعدهم التي الخاصة

، مدار ، ومداكنطي، وهيرسدت، وكطابيسدك، وهولمدا ، وكورليدتوقد أكد بول و براو ، و

 ,Ball, Brown, Corlett, Czapiewski, Holman, Hurst, Mackenzie)واد وتيرندر، و

Marsh, Turner, Wade, 1999  أ  عدم التحضير واإلعداد المسبق للكليات والجامعات قد يندتج

عنه انسحاب العديد من الطالب الذين لديهم احتياجات  خاصة ، أو فشلهم بعد قبولهم في الجامعة، وقد 

أ  مددن أكثددر الطلبددة احتياجدداب للخدددمات فددي ( Pfeifer & Schein (2001 ,أشددار بفيفددر وسيشددن 

 (.م8112في الخشرمي، )المرحلة الجامعية الطلبة الذين لديهم صعوبات تعلم 

 المرحلة في التعلم خدمات صعوبات مجال الدراسات التي تناولت سبق، ولقلة ما على وبنا 

ل ممارسة الباحثة لمهنة التدريس في الجامعدة، فقدد خال السعودية، ومن العربية المملكة الجامعية في

التمست من بعد  الطالبدات الجامعيدات معانداتهن فدي عددد مدن الصدعوبات المتمثلدة فدي الصدعوبات 

التعلمية، وحقيقةب تكمن المشكلة الرئيسة في أ  البيئة الجامعية قدد ال تكدو  مؤهلدة لمواجهدة المشداكل 

إلقدا  ومدن هندا تتبلدور مشدكلة الدراسدة فدي . قيق النجداح والتفدوقالتي قد تقف عائقاب لهن في سبيل تح

  .الضو  على الخدمات التربوية والمساندة للطالب ذوي صعوبات التعلم في المرحلة الجامعية

 :أسئلة الدراسة

 :تحاول الدراسة اإلجابة عن ا سئلة التالية

 لجامعية؟ما اإلطار المفاهيمي للطالب ذوي صعوبات التعلم في المرحلة ا -0

 ما احتياجات الطالب ذوي صعوبات التعلم في المرحلة الجامعية؟ -8

 ما أنواع الخدمات التربوية للطالب ذوي صعوبات التعلم في المرحلة الجامعية؟ -4

 ما أنوع الخدمات المساندة للطالب ذوي صعوبات التعلم في المرحلة الجامعية؟ -3

 :أيدف الدراسة

 :تهدف الدراسة إلى ما يلي

 .اإلطار المفاهيهي للطالب ذوي صعوبات التعلم في المرحلة الجامعيةالتعرف  -0

 .التعرف على خصائص الطالب ذوي صعوبات التعلم في المرحلة الجامعية -8

 .التعرف على احتياجات الطالب ذوي صعوبات التعلم في المرحلة الجامعية -4

 .مرحلة الجامعيةالتعرف على أنواع الخدمات التربوية للطالب ذوي صعوبات التعلم في ال -3

 .التعرف على أنواع الخدمات المساندة للطالب ذوي صعوبات التعلم في المرحلة الجامعية -6
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 :أيمية الدراسة

ا من الدراسدات ا جنبيدة  ا كبيرب إيمانبا بخطورة صعوبات التعلم لدح طالب الجامعة، فإ  عددب

علددى محاولددة التعددرف علددى  قددد تضددافرت جهودهددا، واتفقددت توجهاتهددا فددي السددنوات القليلددة ا خيددرة

خصائص هذه الفئة واحتياجاتها، كما أسفر االهتمام بهذه الفئة عن مجموعدٍة مدن البدرامج التدي تيسدر 

انتقال المراهقين منهم إلى مرحلة الرشد فدي تفهدٍم بداللٍ لطبيعدة صدعوبات الدتعلم وخطورتهدا فدي هدذه 

سدالم، )مؤسسدات الجامعيدة وجهودهدا المرحلة، خاصة طالب الجامعة الذين يحتاجو  إلى خددمات ال

 (.م8115

من الطدالب % 45إ  حيث  ،تستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية الموضوع الذي تناقشهو

الذين لديهم صعوبات تعلم وحصلوا على خدمات دعٍم مسداندٍة، وتسدهيالٍت مناسدبٍة اسدتطاعوا إكمدال 

اندددات تاهدددر أهميدددة تطدددوير البيئدددة ومدددن خدددالل هدددذه البي(. Foley,2006 In)دراسدددتهم الجامعيدددة 

لهدؤال  الطدالب ذوي  الدراسة وخارجها وتقديم الخدمات التربويدة والمسداندة قاعات التعليمية، داخل

 (.م8100جامعة الملك سعود، )صعوبات التعلم  وذلك لالرتقا  بمستوح أدائهم 

لموضدوعات ومن هذا المنطلق تتضح أهمية الدراسدة الحاليدة فدي تسدليف الضدو  علدى أحدد ا

ا كافياب من التوسع في العالم العربي،  فعلى الرغم من تدوافر الدراسدات السدابقة الهامة التي لم تنل قدرب

التددي تناولددت موضددوع رعايددة الطلبددة ذوي صددعوبات الددتعلم فددي مجددال التعلدديم العددام، إال أ  هددذه 

دراسدات التدي تناولدت الدراسات ركطت فقف على المدار ، ولم يتوفر سوح عدٍد محدوٍد جدداب مدن ال

 .موضوع الرعاية لهذه الفئة من الطالب في الجامعات، والكليات، وباقي مؤسسات التعليم العالي

توجيدده أناددار القددائمين علددى التعلدديم الجددامعي باحتياجددات  كمددا يددتم مددن خددالل هددذه الدراسددة

ماٍت تربويددٍة الطددالب ذوي صددعوبات الددتعلم  وذلددك للتقليددل مددن اآليددار الناجمددة عددن عدددم وجددود خددد

ومساندٍة مقدمٍة لهم، كما تسدتخدم هدذه الدراسدة فدي توجيده العداملين فدي الجامعدات حدول كيفيدة تقدديم 

الخدمات للطالب ذوي صعوبات التعلم، كمدا أنهدا تعدود بالفائددة علدى الطدالب ذوي صدعوبات الدتعلم 

 .في المرحلة الجامعية في قدرتهم على مسايرة التعليم الجامعي

 : اسةمنهج الدر

استخدمت الباحثة في هذه الدراسة المنهج المكتبي، وذلك لطبيعة الدراسة النارية من خالل 

تتبع أدبيدات الدراسدات السدابقة التدي تناولدت مددح الحاجدة إلدى الخددمات التربويدة والمسداندة لطدالب 

فدي تحسدين ذوي صعوبات التعلم في المرحلة الجامعية والدراسات التدي أيبتدت فعاليدة هدذه الخددمات 

، والويدائق، الكتد المستوح الدراسي لهؤال  الطالب، و جمدع المعلومدات مدن مصدادر متنوعدة مثدل 

: وقواعد البيانات وذلك باستخدام المصطلحات ذات الصلة بطبيعة الدراسة الحالية منهدا، والمنامات

 فدي الدتعلم تصدعوبا ذوي والتربويدة للطدالب مسداندةصدعوبات الدتعلم عندد البدال ين، و الخددمات ال

 . العالي التعليم مؤسسات

 :مصطلحات الدراسة

 :صعوبات التعلم في التعليم العالي

 :التعلم بأنها عرفت الجمعية ا مريكية للتعليم العالي صعوبات

Association on Higher Education and disability AHED1991)) 

، أو" ، أو اضطراب  الذكا   مستوح ذوي ا فراد يعالج بها يالت الطريقة على تؤير ما صعوبة   قصور 

بهدا، والتعبيدر  تعلمهدا، وتجهيطهدا، ومعالجتهدا، واالحتفداظ حيدث للمعلومدات، مدن العدالي العدادي، أو

التعبيدر ): التاليدة المجداالت مدن أكثدرَ  أو واحددٍ  خدالل مدن نفسدها عدن تعبدر الصدعوبات عنهدا، وهدذه
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 القرائدي، وفهدم للقدرا ة، والفهدم ا ساسدية لمهداراتالسدمعي، والتعبيدر الكتدابي، وا الشدفهي، والفهدم

 المعلومدات المعرفدي، وتدذكر المشدكالت، والتمثيدل حدل علدى الرياضية، والقدرة الحقائق والعمليات

 الوقدت أو المددح، وإدارة بعيدد أو الممتدد ومعالجتهدا، واالنتبداه المدخلدة المعلومدات اللفاية، وتجهيط

 (.3م، ص8111الطيات، ) ("معالجته، والمهارات االجتماعية

 :الخدمات التربوية

َف الذويبي  الخددمات التدي تقددم للطدالب :" الخددمات التربويدة بأنهدا( 01ه ، ص0341)َعرَّ

 التدي باالسدتراتيجيات، والطدرق، والوسدائل الجامعيدة، كتطويددهم المرحلدة في التعلم صعوبات ذوي

 فدي بمسداعدٍ  الطدالب ن خدالل تطويددمد فدي الجامعدة ا كداديمي مسدتواهم تحسدين علدى تسداعدهم

 الرئيسدة ا فكدار علدى علدى الحصدول المالحادات، وتددريبهم تددوين علدى االختبدارات، وتددريبهم

 التدي ا سدئلة صدياغة علدى إعدادة االختبدار، والعمدل فتدرة فدي الكافي بالوقت للمحاضرة، وتطويدهم

 ".غامضة تكو 

 :الخدمات المساندة

ُف ا مانددة العامددة  تلددك البددرامج التددي تكددو  :" للتربيددة الخاصددة الخدددمات المسدداندة بأنهدداتَُعددرِّ

طبيعتها ا ساسية غير تربوية، ولكنها ضدرورية للنمدو التربدوي للطدالب ذوي االحتياجدات التربويدة 

 (.2ه ، ص0388وزارة المعارف، " )الخاصة، مثل خدمات اإلرشاد النفسي

 :دراسات سابقة

هددفت لبحدث أيدر التددري  علدى مهدارات كتابدة المالحادات فقدد  Boyle ) (2001دراسة بويل  .0

وتدددوينها فددي تددذكر طلبددة المدددار  العليدددا ذوي صددعوبات الددتعلم واسددتيعابهم، وكددذلك الطلبدددة 

طالببدا مدن ذوي صدعوبات ( 85)المعوقين عقليبا القدابلين للدتعلم، ولقدد تكوندت عيندة الدراسدة مدن 

لدتعلم، وأشدارت نتدائج هدذه الدراسدة إلدى أ  الطلبدة ذوي التعلم والطلبة المعدوقين عقليبدا القدابلين ل

صعوبات التعلم والطلبة المعوقين عقليبا القابلين للدتعلم فدي المجموعدة التجريبيدة، والدذين تددربوا 

على كتابة المالحاات مدن المحاضدرة التدي تعدر، باسدتخدام الفيدديو حققدوا درجدات أعلدى مدن 

 . قصير المدح، والتذكر طويل المدح، واالستيعابطلبة المجموعة الضابطة بمقيا  التذكر 

بدراسددددة هدددددفت إلددددى وصددددف مجدددداالت  Heiman&Precel (2003)قددددام هيمددددا  و بريسددددل  .8

الصددعوبات التددي يعدداني منهددا الطددالب ذوي صددعوبات الددتعلم والطددالب العدداديين فددي الجامعددة، 

ات الدراسدية، الصدعوب: )وفحص االختالفات بين هداتين المجمدوعتين فدي أربعدة مجداالت، وهدي

وخطددف الددتعلم، وا دا  أينددا  االختبددارات، وإدراك الطددالب وتصددورهم للعوامددل التددي تسدداعد 

طالببدا مدن ذوي صدعوبات الدتعلم،  090، وتكونت عينة الدراسة مدن (نجاحهم الدراسي أو تعوقه

عدن طالببا من العاديين، وأظهرت نتائج الدراسة أ  الطالب ذوي صعوبات الدتعلم أبل دوا  091و

صددعوبٍة فددي دراسددة العلددوم اإلنسددانية، واالجتماعيددة، والل ددة ا جنبيددة، وكددذلك فضددلوا طريقددة 

التدددريس الشددفهية والبصددرية معدداب، وأيضدداب كددانوا قلقددين بشددأ  مدددة االختبددار، مقارنددةب بالعدداديين، 

وأوصددت الدراسددة بددأ  علددى مؤسسددات التعلدديم العددالي أ  تكددو  واعيددةب بددالعوائق التددي يواجههددا 

طددالب ذوو صددعوبات الددتعلم، وأ  تقدددم أشددكال الخدددمات التربويددة والمسدداندة المناسددبة لهددؤال  ال

 .الطالب  لمساعدتهم على الت ل  على هذه الصعاب

 ,Harvey, Lewis, Silvia, Johnكدداي و شدديريلو جددو و سدديلفياو لددويسهددارفي وأمددا  .4

Sheryl & Kay ( (2005مي الخدمدة، واإلداريدين، فقد قاموا بإجرا  دراسدٍة لمعرفدة ارا  مقدد

 فدي الريفيدة المنداطق فدي الدتعلم صدعوبات لدذوي الخددمات المقدمدة مدع يتعاملو  وا سر، الذين

الدتعلم وتوفرهدا،  ذوي صدعوبات للطلبدة المالئمدة التربويدة مال مدة الخددمات أمريكدا، ومددح
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 أسداتذة أسدتاٍذ مدن (011) الدراسدة عيندة المسداندة، وشدملت الخددمات إلدى الحاجدة ودرجدة

 مدن المطيدد تعلدم إلدى التعلم صعوبات ذوي الطلبة حاجة إلى الدراسة نتائج الجامعات، وأشارت

بالطلبدة  ا سداتذة يهتمدو  مدن % 06 نسبة هناك أ  احتياجاتهم، و والمعرفة لمواجهة المهارات

 ا كداديمي، والتواصدل تحصديلهم زيدادة علدى تسداعدهم التدي الدتعلم، والخددمات صعوبات ذوي

الدتعلم،  صدعوبات ذوي بالطلبدة يهتمدو  أنهدم إيبدات إلدى مدن ا سداتذة% 05 الجتماعي، وأشارا

الخددمات،  تقدديم فدي تتّمثل التعلم صعوبات ذوي الطلبة احتياجات أهم أ  إلى معامهم أشار كما

 .والتدري 

دراسددة هددددفت إلددى التعددرف إلدددى فعاليددة برنددامج إرشدددادي ( م8115)وفددي جدددة أجدددرت أبكددر  .3

فدي عدالب بعد  صدعوبات الدتعلم لددح عيندة مدن طالبدات كليدة التربيدة للبنددات، ( جمعدي/فدردي)

طالباٍت ممن تدوفرت فديهنَّ الشدروط التدي وضدعت الختيدار ( 9)وطبق البرنامج اإلرشادي على 

عينة البرنامج، وأيبتدت النتدائج فعاليدة البرندامج فدي التخفيدف مدن صدعوبات الدتعلم  فقدد اكتسدبت 

ا ساسية التدي تسداعدهنَّ علدى التحصديل الجيدد، كمدا أظهدرت النتدائج فعاليدة  الطالبات المهارات

 .البرنامج في إكساب الطالبات للمهارات ا ساسية لالستذكار

 الخبددرات معرفددة إلددى Catherine & Ellen (2006)كددايرين وإلددين  وتعرضددت دراسددة .6

 فدي المرحلدة تعلدم تصدعوبا مدن يعدانو  الدذين الطلبدة مدع عندد التعامدل للمعلمدين التدريسدية

 ذوي الجامعدة طلبدة الطلبدة، ومددح حاجدة علدى تلك الخبدرات التدريسدية تأيير الجامعية، ومدح

 جامعدة فدي التددريس هيئدة أعضا  من أو الجامعة من مقدمة مساندة إلى خدمات تعلم صعوبات

 01، وطالبدةب  84) فدي الدراسدة عيندة أوهدايو بالواليدات المتحددة ا مريكيدة، وتمثلدت فدي رايدت

دن   (طدالبٍ   أ  إلدى الدراسدة م، وتوصدلت8113 سدنة فدي التددريس مهندة يمتلكدو  رخصدة ممَّ

 الناريدة بدين العالقدة طبيعدة فهدم فدي جهدودهم تدوازي يمتلكدو  مهدارات الخبدرة المعلمين ذوي

 الدتعلم، والعوامدل صدعوبات ذوي عدن خصدائص الكافيدة معدرفتهم إلى توصلت والتدريس، كما

المنداهج، البيئدة، وطدرق التددريس، وأوصدت  :ومنهدا الدتعلم صدعوبات ذوي لبدةالط على المؤيرة

 اسدتخدام الدتعلم، وضدرورة صدعوبات ذوي للطلبدة خددماٍت مسداندة تدوفير الدراسدة بضدرورة

 .التقنية المساندة الوسائل

هدددفت إلددى تحليددل المعلومددات والبيانددات التددي تددم  Denhart (2008)وفددي دراسددة لدددينهارت  .5

ب الجامعدة ذوي صدعوبات الدتعلم خدالل فتدرة الدراسدة الجامعيدة  وذلدك لتحديددد جمعهدا مدن طدال

العقبددات التددي تعتددر، مسددارهم الدراسددي الجددامعي، والكشددف عددن الاددروف االجتماعيددة التددي 

تجعددل مددن الصددع  علدديهم تلبيددة متطلبددات الدراسددة الجامعيددة، واالضددطرار إلددى العمددل، وبددذل 

طالببدا مدن ذوي صدعوبات ( 00)تكونت عينة الدراسة مدن ساعات أطول من أقرانهم العاديين، و

مدن اإلندا ، وأشدارت نتدائج الدراسدة إلدى أ  ( 2)من الدذكور، و ( 4)التعلم بالمرحلة الجامعية، 

ا مضاعفبا مقارنةب بأقرانهم العاديين، وقد عبر أفراد العيندة عدن  ذوي صعوبات التعلم يبذلو  جهدب

ومسدداعدٍة فددي الكتابددة، وإلددى اسددتراتيجياٍت تنايميددٍة، ووسددائَل احتياجدداتهم إلددى توجيددٍه، وإرشدداٍد، 

ا فدي نجداحهم الدراسدي،  ا حاسدمب بصريٍة، ووجود متخصٍص في صعوبات التعلم  لكونه يَُعدد  أمدرب

وأوصدت الدراسدة بإعددداد خددمات إرشددادية وتقدديمها، بحيدث تأخددذ بيددهم، وتيسددر انددماجهم فددي 

 .مجتمع الحرم الجامعي

إلددى التحقدق مددن فاعليددة برنددامج اإلرشداد المهنددي لعينددة مددن ( م8119)اب هللا وهددفت دراسددة جدد .5

طالب الجامعدة مدن ذوي صدعوبات الدتعلم، وتتبدع اسدتمرارية فاعليدة هدذا البرندامج وصدوالب إلدى 

طالببددا وطالبددة بالفرقددة الثالثددة ( 821)درجددة أفضددل للنضددج المهنددي، وتمثلددت عينددة الدراسددة مددن 

جامعددة بنهددا، وأشددارت نتددائج الدراسددة إلددى فعاليددة البرنددامج اإلرشددادي والرابعددة بكليددة التربيددة 

المهني في تحسين مستوح النضج المهني لدح الطالب ذوي صعوبات التعلم، وأوصت الدراسدة 
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علددى أندده مددن المهددم أ  تشددتمل الخطددة التربويددة للطددالب ذوي صددعوبات الددتعلم علددى برنددامجٍ 

نضدج لدديهم، وتنميدة المهدارات الالزمدة للبحدث عدن إرشادي  مهنٍي، يسدتهدف تحسدين مسدتوح ال

 . عمل واالحتفاظ به

 أعضدا  وعدي مددح علدى دراسدة هددفت إلدى التعدرف( ه 0341)وفي الريا، أجرح الذويبي  .2

 الطدالب سدعود، ومددح حاجدة جامعدة الملدك طالب لدح التعلم صعوبات بااهرة التدريس هيئة

ا من( 821) الدراسة من وتكونت عينة مساندة، جامعية خدمات التعلم إلى صعوبات ذوي  أستاذب

 التددريس هيئدة أعضدا  وعدي الدذكور، وأشدارت نتدائج الدراسدة إلدى مدن التددريس هيئة أعضا 

 صدعوبات لذوي المساندة نارهم للخدمات وجهة من الكبيرة التعلم، والحاجة صعوبات بااهرة

 الدتعلم صدعوبات ذوي توفرهدا للطدالب يج  التي المناسبة التعليمة البيئة لتهيئة التعلم، والحاجة

 فدي المسداندة للخددمات العملدي التنفيدذ فدي الجامعيدة، وأوصدت الدراسدة بالشدروع المرحلدة فدي

 مدن كبيدرة نسدبة لحاجدة وذلدك  (ا كاديميدة، والنفسدية، والمهنيدة)المختلفدة  الجامعدات بجوانبهدا

 .لها التعلم صعوبات ذوي الطالب

 : قةالتعليق على الدراسات الساب

بعد عر، الباحثة للدراسات السابقة، يتضح أ  هناك حاجةب ماسةب لتقدديم الخددمات التربويدة 

والمساندة للطالب ذوي صعوبات التعلم في المرحلة الجامعية  وذلدك لمدا لهدا مدن فوائدد كبيدرة تعدود 

 .إيجابيبا على الطالب، سوا  من الناحية النفسية، أو ا كاديمية، أو االجتماعية

يمكننددا أ  نلمددس مددن خددالل نتددائج الدراسددات التددي تناولددت فعاليددة الخدددمات التربويددة  كمددا

والمسدداندة للطددالب ذوي صددعوبات الددتعلم فددي المرحلددة الجامعيددة أهميددة تقددديم تلددك الخدددمات  وذلددك 

للتخفيف من صعوبات التعلم  ومساعدتهم على تجداوز مدا يعدوق تعلمهدم، وزيدادة مسدتوح تحصديلهم 

 .عدتهم على أ  يكونوا أفراداب ناجحين في مجتمعهمالدراسي، ومسا

 صعوبات التعلم لدى طالب الجامعة: اإلطار المفاييمي للدراسة

 :مفهوم صعوبات التعلم: أوالا 

أنده ظهدر أحدَد عشدَر تعريفبدا مختلفبدا لصدعوبات الدتعلم مندذ ( Hammil ,0991 (يرح هاميل

. اضدي، وكدل هدذه التعريفدات قدد القدت قبدوالب ظهور هذا المصطلح مع مطلع السدتينات مدن القدر  الم

ا همدا ا واستخدامب التعريدف الفيددرالي، وتعريدف : وفي الواقع فإ  أكثر تعاريف صعوبات التعلم شيوعب

 (.م8112في هاالها  وكوفما ، )اللجنة القومية المشتركة لصعوبات التعلم 

 :التعريف الفيدرالي لصعوبات التعلم

َ، التعريددف 0955ذوي اإلعاقددات تعريفدداب فددي عددام أصدددر قددانو  تعلدديم ا فددراد  م، يددم تََعددرَّ

 IDEA]م0995لددبع  التعددديالت، ممددا جعددل الحكومددة الفيدراليددة تصدددره مددن جديددد فددي عددام 

Amendments of 1997,sec. 602(26)] صدعوبة الدتعلم تعندي " :ليكو  بذلك على النحو التدالي

سدية ا ساسددية المتضدمنة فددي فهدم الل ددة المنطوقددة أو اضدطراببا فددي واحددٍة أو أكثددَر مدن العمليددات النف

المكتوبة أو استخدامهما، وهو االضطراب الذي ياهر على شكل قصوٍر في القددرة علدى االسدتماع، 

. أو التفكيددر، أو التحددد ، أو القددرا ة، أو الكتابددة، أو التهجددي، أو إجددرا  العمليددات الحسددابية المختلفددة

، أو إصددابات الدددما ، أو الخلددل الدددماغي البسدديف، أو عسددر ويتضددمن المصددطلح صددعوبات اإلدراك

، أو الحبسة الكالمية النمائية، وصعوبات التعلم ال تشمل مشكالت التعلم الناتجدة (الدسيلكسيا)القرا ة 

ا عن اإلعاقات بصرية، أو السمعية، أو الحركية، أو التخلف العقلي، أو االضطراب االنفعدالي،  أساسب

 (.016م، ص 8108سميث وبريانت، و بريانت)" ، أو الثقافي، أو االقتصاديأو الحرما  البيئي
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 The National joint Committee for. )تعريدف اللجندة القوميدة المشدتركة لصدعوبات الدتعلم

Learning DisabilitiesDefinition) 

وقدد . تتألف اللجندة القوميدة لصدعوبات الدتعلم مدن ممثلدين عدن العديدد مدن المنامدات المهنيدة

تَُعدد  صدعوبات الدتعلم بمثابدة :" أصدرت هذه اللجنة تعريفبا بديالب لصعوبات الدتعلم يدنص علدى مدا يلدي

مصطلحٍ عاٍم يشير إلى مجموعٍة غيدر  متجانسدٍة مدن االضدطرابات التدي تاهدر علدى هيئدة صدعوباٍت 

ة، أو الكتابددة، أو ذاَت داللددٍة فددي اكتسدداب  القدددرة علددى االسددتماع واسددتخدامها، أو التحددد ، أو القددرا 

، َوتَُعدد  مثددل هددذه (أي القددرة علددى إجددرا  العمليدات الحسددابية المختلفددة)التفكيدر، أو القدددرة الرياضددية 

االضددطرابات جوهريددةب بالنسددبة للفددرد، ويفتددر، أ  تحددد  لدده بسددب  اخددتالل فددي ا دا  الددوظيفي 

ددُدُ  . حياتدده للجهدداز العصددبي المركددطي، كمددا أنهددا قددد تحددد  فددي أي وقددٍت خددالل فتددرة هددذا وقددد تَح 

مشكالت  في السلوكيات الدالة على التنايم الذاتي، واإلدراك االجتماعي، والتفاعل االجتمداعي، إلدى 

صددعوبة مدن صددعوبات  -فدي حددد ذاتهدا -جاند  صدعوبات الددتعلم، ولكدن مثددل هدذه المشددكالت ال تَُمثِّدلُ 

لم قد تتدطامن فدي حددويها مدع حداالت أخدرح التعلم، وال تَُعد  منها، وعلى الرغم من أ  صعوبات التع

، أو مددع مددؤيرات (كاإلعاقددة الحسددية، أو التخلددف العقلددي، أو أحددد االضددطرابات االنفعاليددة )لإلعاقددة 

، (كددالفروق أو االختالفددات الثقافيددة، ومسددتوح التعلدديم غيددر الكددافي، أو غيددر المالئددم)خارجيددة معينددة 

 (480م، ص8112هاالها  وكوفما ، " )و المؤيراتفإنها مع ذلك ال تعد نتيجة لتلك الحاالت أ

 Association on Higher:الااتعلم تعريااف الجمعيااة اكمريكيااة للتعلاايم العااالي وصااعوبات

Education and disability AHED1991 ) ) 

، أو" ، أو اضدطراب   ذوي ا فدراد يعدالج بهدا التدي الطريقدة علدى تدؤير مدا صدعوبة   قصدور 

تعلمهدا، وتجهيطهدا، ومعالجتهدا، واالحتفداظ  حيدث للمعلومدات، مدن العدالي والذكا  العادي، أ مستوح

 :التاليدة المجداالت مدن أكثرَ  أو واحدٍ  خالل من نفسها عن تعبر الصعوبات بها، والتعبير عنها، وهذه

القرائدي،  للقدرا ة، والفهدم ا ساسدية السدمعي، والتعبيدر الكتدابي، والمهدارات التعبير الشفهي، والفهم)

 المعرفدي، وتدذكر المشدكالت، والتمثيدل علدى حدل الرياضدية، والقددرة الحقدائق والعمليدات وفهدم

 المددح، وإدارة بعيدد أو الممتدد ومعالجتها، واالنتبداه المدخلة المعلومات اللفاية، وتجهيط المعلومات

 (.3م، ص8111الطيات، (" )معالجته، والمهارات االجتماعية الوقت أو

 :وي صعوبات التعلم في المرحلة الجامعيةخصائص الطالب ذ: ثانياا 

وواسدعةب، كمدا أ   متنوعةب  حاالتٍ  تضم متجانسٍة  حيث إنها فئةب غير التعلم صعوبات فئة تَُعد  

، هدذا وإ َّ لكدل طالدٍ  خصائُصدهُ  خصائص صعوبات التعلم قد ال تاهر مجتمعةب لدح الطال   الواحدد 

 ، وهدذا(م8110أبدو نيدا ، )احيدة المشدكلة وطبيعتهدا التي تميطه عن اآلخرين، حتى لو اشترك في ن

ا يشكل تحديبا  ومن .(ه 0341الذويبي، )لهم  التربوية للبرامج بالتخطيف يقومو  الذين للمعلمين كبيرب

 :الفئة ما يلي هذه خصائص أبرز

 :الخصائص النمائية لصعوبات التعلم -5

ُف الطيات  ا تلك الصعوبات التدي تتعلدق بالعمليدات الصعوبات النمائية على أنه( م0992) يَُعرِّ

، وتشددمل العمليددات المعرفيددة المتعلقددة باالنتبدداه، Pteucademic Processesمددا قبددل ا كاديميددة 

ويمكددن تصددنيف . واإلدراك، والددذاكرة، والتفكيددر، والل ددة، والتددي يعتمددد عليهددا التحصدديل ا كدداديمي

 : خصائص صعوبات التعلم النمائية على النحو اآلتي

 : خصائص صعوبات التعلم في االنتياه -أ

أوضحت البراهيُن والدالئُل البحثيةُ أ َّ الطالب ذوي صعوبات التعلم غالبداب مدا يعدانو  مدن   

مدن الطدالب ذوي اضدطراب % 85أ  ) Barkley,1990)قصوٍر فدي االنتبداه، ولقدد أشدار بداركلى 
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ا م ، (م8100في بيندر، )ن صعوبات التعلم قصور االنتباه المصحوب بالنشاط الطائد قد يعانو  أيضب

  Learner & Kline (2006)  و (م8115)  وهاالهددا  واخددرو  (م8100)ويشددير بطددر  

إلى أ  الطالب ذوي صعوبات التعلم في االنتبداه يتسدمو  ( م8110)  وأبو نيا  (م8113)والااهر 

 : بالخصائص اآلتية

 .ية المثيرات المحيطةعدم  التركيط على المثير المراد تعلمه من بين بق -

 .صعوبة  االستمرار في االنتباه -

 .مشكلٍة في االنتقال من موقٍف تعليمي  إلى موقٍف اخرَ  -

 .نقص  القدرة في متابعة تسلسل المعلومات أو ا فكار -

 .صعوبٍة في االستماع، واستبعاد المشتتات البصرية في الوقت نفسه -

 .الفشل في إنها  المهمات التي بدأها -

 .في انتقا  المعلومات الالزمة صعوبةٍ  -

عددددم القدددددرة علددددى اسددددتخدام االسددددتراتيجيات التددددي تدددددعم االحتفدددداظ القصدددددي بالمعلومددددات  -

 .واسترجاعها، وتذكرها خالل االمتحانات

 : خصائص صعوبات التعلم في الذاكرة -ب

ددا لنددوع الددذاكرة  فالددذاكرة  تتنددوع مشددكالت الددذاكرة لدددح الطددالب ذوي صددعوبات الددتعلم تبعب

الذاكرة قصيرة المدح، والذاكرة بعيدة المدح، كمدا تصدنف الدذاكرة : تنقسم من حيث المدة إلى قسمين

، وأيبتدت العديدد مدن (م8110أبونيدا ، )حركيدة  -من حيث المعالجة إلدى سدمعية، وبصدرية، وحسدية

مهدام الدراسات أ  الطالب ذوي صعوبات التعلم يواجهو  مشكالٍت عديدٍة في ا نواع المختلفدة مدن 

، ومن خصائص صعوبات الدتعلم فدي الدذاكرة التدي أشدار إليهدا (م8115هاالها  واخرو ، )الذاكرة 

 (: م8110)  وأبو نيا (م8112)  وهاالها  وكوفما (م8100)  ويحيى (م8100)بطر  

 .صعوبة استدعا  ما تم مشاهدته، أو سماعه، أو لمسه، أو ممارسته، أو التدري  عليه -

 .شكل سريعفقدا  المعلومات ب -

 : خصائص صعوبات التعلم في اإلدراك -ج

تختلدددف صدددعوبات الدددتعلم فدددي اإلدراك حسددد  نوعيدددة المعالجدددات، كالمعالجدددات السدددمعية، 

إلددى أ  ( ,0929Willows (، ويشددير ويلددوز(م8110أبونيددا ، . )الحركيددة -والبصددرية، والحسددية

البصدري، أو السدمعي، أو  الطالب ذوي صدعوبات الدتعلم يعدانو  مدن مشدكالت فدي اإلدراك الحسدي

ا    (م8100)، ويتميدط هدؤال  الطدالب كمدا أشدار بطدر  (م8112في هاالها  وكوفما ، )فيهما معب

  وأبدددو نيدددا  (م8113)  والاددداهر (م8112)  وميرسدددر وميرسدددر (م8112)وهاالهدددا  وكوفمدددا  

 :بالخصائص التالية( م8110)

 .لألحاسيس من مثيراتٍ عدم القدرة على تمييط الشبه واالختالف بين ما يصل  -

 .صعوبٍة في التمييط السمعي والبصري -

 .صعوبٍة في متابعة التعليمات التي تم إصدارها شفوياب  -

 .صعوبٍة في القيام با نشطة الجسمية التي تتضمن المهارات الحركية الدقيقة -
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   :خصائص صعوبات التعلم في التفكير -د

  صعوبات التعلم في التفكيدر تاهدر أ( Kirk & Chalgant ,0923)يرح كيرك وكالفنت 

دَدا علدى أ  صدعوبات الدتعلم قدد تاهدر  في صدعوبة  تكدوين المفداهيم، أو صدعوبة حدل المشدكالت، وأَكَّ

  (م8100)  ويحيدى (م8100)، ويذكر كلٌّ مدن بطدر  (م8110في أبو نيا ، )أيضاب في كل منهما 

اداهر صدعوبات الدتعلم فدي م( م8110)  وأبدو نيدا  ((University of Washington, 2009و

 :التفكير بما يلي

 .صعوبةب في الوعي بالمشكلة وفهمها وتحليلها ووضع بدائل لحلها -

 .عدم القدرة على التفكير بطريقة منطقية ومنامة -

 .صعوبةب في تكوين المفاهيم -

 .االعتماد على اآلخرين فيما يحتاب إلى تفكير -

 .االندفاعية، وضعف التركيط ومقاومة التفكير -

 .َف التفكير المجردضع -

 .عدم االهتمام الكافي بالتفاصيل والقصور في تنايم أوقات العمل، وتطبيق ما تم تعلمه -

 :خصائص صعوبات التعلم في اللغة الشفهية -يـ

يتميط الطالب ذوي صعوبات التعلم بوجود اضدطراٍب أو ضدعٍف فدي الل دة الشدفوية، وعلدى 

ذلك، إال أنها قد تمثدل مشدكلةب لبعضدهم اآلخدر، فقدد ياهدر الرغم من أ  بعَضهم قد ال يجد مشكلٍة في 

لدح الطالب مشكلة  في أي مرحلٍة من مراحل  العمليدة الل ويدة كاالسدتقبال، أو المعالجدة، أو التعبيدر، 

، ومعاددم الطددالب الددذين تاهددر لددديهم مشددكالت فددي تطددوير (م8110أبددو نيددا ، )أو فيهمددا مجتمعددة 

هاالهدددا  )لمسدددتقبل مشدددكالٍت جوهريدددةب فدددي القدددرا ة والكتابدددة مهدددارات ل ويدددة مبكدددرة يجددددو  فدددي ا

  (م8112)  وهاالهدا  وكوفمدا  (م8112)، ويدذكر كدل مدن ميرسدر وميرسدر (م8115واخرو ، 

 :الخصائص اآلتية( م8110)  وأبو نيا  (م8115)وهاالها  واخرو  

 .مشكالٍت في الل ة الشفوية، واالستقبالية، والمعالجة، والتعبير -

 .في التراكي  النحوية، أو فهم معاني الكلماتصعوبةب  -

، أي تجطئدة الكلمدات إلدى مكوناتهدا "الصدوتي فدي الل دة" مشكالٍت تتعلق بالجان  الفونولوجي -

 .الصوتية

 .الصعوبة في اتباع التعليمات الشفوية -

 .نقَص الكفا ة في المحادية مع اآلخرين، وإصدار تعليقات غير مرتبطة بالمهمة -

 .ار المفردات المعبرة عن التفكير وتذكرها، والمرونة في استخدامهاصعوبةب في اختي -

 (.عدم القدرة على التكلم بسهولة، والصعوبة في التعبير عن ا فكار)التلعثَم  -

 :الخصائص اككاديمية لصعوبات التعلم -1

نه يَُعد  وجوُد قصوٍر أكاديمي  خاصيةب مميطة للطالب ذوي صعوبات التعلم، ومن المعروف أ

هاالهددا  )إذا لدم توجدُد أي  مشددكلٍة أكاديميدٍة لدديهم فلددن تكدو  هندداك أيَّ صدعوبٍة مدن صددعوبات الدتعلم 

 :، ومن أهم هذه المشكالت ما يلي(8112وكوفما ، 
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 :خصائص صعوبات التعلم في الرياضيات -أ

ل تَُعد  صدعوبات الرياضديات مدن الماداهر بال دة ا هميدة فدي ميددا  صدعوبات الدتعلم، وتحتد

، لكدنَّ االهتمدام بهدذه الصدعوبات (م8112هاالهدا  وكوفمدا ، )المرتبة الثانية بعد صعوبات القدرا ة 

ا نسددبيبا    َّ معادَم الدارسددات السددابقة ركدطت علددى صددعوبات القدرا ة والكتابددة، والقليددل   جدا  متددأخرب

أ  ( Geary ,0999)، ويددرح جيددري (م8100بطددر ، )منهددا ركددط علددى صددعوبات الرياضدديات 

في هاالها  )من الطالب عامة يعانو  من مشكالت تتعلق بتعلم مهارات الرياضيات % 5-5حوالي 

كما أ  صعوبات تعلم الرياضيات تاهر علدى الطدالب فدي المرحلدة االبتدائيدة، (. م8115واخرو ، 

ويشدارك الطدالب الجدامعيو  ، (8108برياندت، و سدميثو برياندت)وتستمر حتى المرحلة الجامعية 

وبات التعلم في الرياضيات أقرانهم داخل القاعات الدراسية، ولكنهم يحتاجو  إلى مطيٍد من ذوو صع

الوقت والجهد للحاق بطمالئهم، ومن أبرز خصدائص صدعوبات الدتعلم فدي الرياضديات مدا ذكدره كدل 

  وهاالهددا  واخددرو  (م8112)  وهاالهددا  وكوفمددا  (م8100)  ويحيددى (م8100)مددن بطددر  

 (:م8110)  وأبونيا  Sullivan (2005)  و(م8115)

 .مشكالٍت في التفكير الكمي الالزم لمعرفة الكميات -

 .صعوبٍة في فهم الحقائق الرياضية كالجمع، والطرح، والضرب، والقسمة -

 .مشكلٍة في معرفة معاني الرموز الرياضية ذات المدلوالت المحدودة -

 .مشكالٍت تتعلق بحل المسائل اللفاية -

 .تجريدضعف  القدرة على ال -

 .ضعف  القدرة على إدراك الفروق بين ا شكال الهندسية، خاصةب المتشابهة -

 .ضعف  في معرفة مفاهيم ا عداد، وا رقام، ومدلوالتها الفعلية -

 .مشكالٍت في قرا ة الرموز الرياضية وكتابتها -

 :خصائص صعوبات التعلم في القراءة -ب

ا بدد بطددر ، )ين الطددالب ذوي صددعوبات الددتعلم تَُعددد  القددرا ة مددن أكثددر المشددكالت انتشددارب

أ  صدعوبات الدتعلم فدي ( Shaywitz ,8114)   وشدايويتط(Lyon ,0995)، ويرح ليو (م8100

فدي هاالهدا  )أو أكثدر بدين ا طفدال والمدراهقين % 81-06القرا ة تنتشر بدرجٍة كبيرٍة نسبيبا ما بين 

  وهاالهددا  وكوفمددا  (م8100)  ويحيددى (م8100)، ويددذكر كددل مددن بطددر  (م8115واخددرو ، 

 :خصائص صعوبات التعلم في القرا ة وهي( م8111)  والطيات (م8110)  وأبو نيا  (م8112)

 .صعوبةب في الربف بين شكل الحرف وصوته -

 .مشكلةب في تركي  الكلمات والجمل -

ا والمختلفة لفابا -  .ضعفبا في التمييط بين ا حرف المتشابهة رسمب

 .صعوبةب في فهم ما يقرأ -

 .دَم الدقة في التهجئة والقرا ةع -

صعوبةب في تتبع مكا  الوصول في القرا ة، وازديداد حيرتده وارتباكده عندد االنتقدال مدن نهايدة  -

 .السطر إلى بداية السطر الذي يليه

 .قرا ةَ الجمل بطريقٍة سريعٍة أو بطيئٍة وغير  واضحةٍ  -
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 .صوتيةٍ  مشكالٍت مرتبطةب بالفونولوجيا، أي  تجطئة الكلمة إلى مقاطعَ  -

 .مشكلةب في التعرف السريع على الكلمات -

 .مشكلةب في معرفة عالمات التشكيل وتذكرها، ومدح تأييرها على نطق صوت الكلمة -

 .عدَم القدرة على استنتاب ا فكار الرئيسة من النص -

 .صعوبةب في اختيار االستراتيجيات المالئمة لتحقيق الفهم القرائي للنص المقرو  -

 :بات التعلم في اإلمالءخصائص صعو -ج

إلددى أ  اإلمددال  يحتددل مرتبددةب عاليددةب مددن حيددث تندداول  ) ,Graham (1983يشددير قرهددام 

البحدو  العلميدة لدده فدي مجدال صددعوبات الدتعلم، مقارنددةب بمهدارات الل دة ا خددرح كدالقرا ة، والخددف، 

كميَّدةب وكيفيَّدةب بدين  ، وقدد أكدد كثيدر  مدن البداحثين أ  هنداك اختالفداتٍ (م8110فدي أبونيدا ، )والتعبير 

، (م8100بيندددر، )أخطدا  التهجئددة التددي يقددع فيهددا الطدالب ذوو صددعوبات الددتعلم والطددالب العدداديين 

( م8110)  وأبو نيدا  (م8112)  وهاالها  وكوفما  (م8100)  ويحيى (م8100)ويذكر بطر  

 :أ  ذوي صعوبات التعلم في اإلمال  يمتازو  بالخصائص التالية

 .كتابة الكلمات شائعة االستخدام صعوبٍة في -

 .صعوبٍة في الربف بين الصوت والحرف -

الالم الشمسية والقمرية، : )عدم  القدرة على استخدام المهارات اإلمالئية بشكلها الصحيح، مثل -

 (ال ....والتا  المفتوحة والمربوطة

 .خلٍف في كتابة ا حرف المتشابهة -

 : حريريخصائص صعوبات التعلم في التعيير الت-د

ا، كمددا أنهددا تعتمددد علددى مهددارات  تعددد عمليددة الكتابددة مددن أكثددر مهددارات الل ددة وفنونهددا تعقيدددب

ميرسددر وميرسدددر، )االسددتماع، والتحددد ، والكتابدددة، والخددف، والقدددرا ة، لتوليددد ا فكددار وتنايمهدددا 

الدتعلم فدي فقد َدلَّت  نتائج الدراسات العلمية التدي تدم إجرااهدا علدى الطلبدة ذوي صدعوبات (. م8112

، سددميثوبريانددت، )المرحلددة االبتدائيددة والثانويددة أ  لددديهم مشددكالٍت واضددحةب فددي التعبيددر الكتددابي 

  (م8112)  وميرسددددر وميرسددددر (م8100)حيددددث أشددددار كددددل مددددن بطددددر   (.م8108برياندددت، و

إلدى خصدائص صدعوبات ( م8111)  والطيدات (م8110)  وأبدو نيدا (م8112)وهاالها  وكوفما  

 :ريري التاليةالتعبير التح

 .قلة  ا فكار، وعدم ترابطها أينا  الكتابة -

 .مشكالٍت في التخطيف للكتابة، وتوليد ا فكار وتنايمها -

 .صعوبٍة في تحديد ا فكار الرئيسة والمساندة -

 .االفتقار  إلى مهارات المراجعة والتصحيح لما يكتبونه -

 .البف   في الكتابة -

 .عدم  المرونة في الكتابة اليدوية -

 .مشكالٍت في الجوان  اإلبداعية -

 .صعوبٍة في استخدام القواعد النحوية وعالمات الترقيم -
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ا، والمنطويددة علددى  - يسددتخدمو  الجمددل ذات الصدديل اإلنشددائية، والتراكيدد  الل ويددة ا قددل تعقيدددب

 .القليل من التنوع في الكلمات والمفردات

ا -  .يكتبو  فقراٍت أقل ترتيببا وتماسكب

 :التعلم في الخطخصائص صعوبات  -يـ

تَُعددد  الكتابددة إحدددح المهددارات الحياتيددة الالزمددة  إذ تحتددل المركددط ا علددى فددي هددرم تعلددم 

المهددارات الل ويددة، حيددث تسددبقها فددي االكتسدداب مهددارات الفهددم، والتحددد ، والقددرا ة، وإذا مددا واجدده 

عوبةب فددي تعلددم الطالد  صددعوبةب فددي اكتسداب المهددارات الددثال  ا ولددى، فإنده فددي ال الدد  سديواجه صدد

دا  ، وغالببدا مدا يتعدر، الطدالب ذوي صدعوبات الدتعلم لمشدكالٍت فدي (م8100بطدر ، )الكتابة أيضب

، وعلى الرغم مدن أ  أغلدَ  الطدالب يكدو   مجاٍل واحٍد أو أكثَر من مجاالت  الخفِّ والهجا   واإلنشا  

الدتعلم فدي هدذا الصددد  خطهم غيَر جيٍد، فإ  أنماطَ المشكالت التدي ياهرهدا الطدالب ذوي صدعوبات

  ويحيدى (م8100)، ويدذكر كدل مدن بطدر  (م8112هاالها  وكوفمدا ، )عادةب ما تكو  أكثَر حدةب 

( م8110)  وأبددو نيددا  (م8112)  وميرسددر وميرسددر (م8112)  وهاالهددا  وكوفمددا  (م8100)

 :خصائص الطالب ذوي صعوبات التعلم في الخف

 .عادةب ما يكو  الخف رديئبا غيَر مقرو ٍ  -

 .صعوبٍة في التحكم في حجم الحروف -

 .ترك  فراغاٍت بين الحروف المفصولة أو بين الكلمات -

 .صعوبٍة االلتطام بالكتابة على نفس السطر -

 .الميال   المخلِّ عن الخف العمودي للحروف المتصلة -

 .صعوبٍة في إمساك القلم وتحريكه حركة مرنة -

 .مشقٍة كبيرٍة في الكتابة -

 .نايفةٍ  الورقةُ تبدو غيرب  -

 .الكتابة  ببفٍ  شديٍد، حيث تكوُ  مشوشةب من ناحية شكل الحرف واتجاهه -

 . مشاكَل في النس  -

 :خصائص المعرفة وما وراء المعرفة لصعوبات التعلم -1

يعاني الطالب ذوو صدعوبات الدتعلم مدن مشدكالت مختلفدة فدي المعرفدة ومدا ورا  المعرفدة، 

باطبا وييقبا بدين المشدكالت التدي تتعلدق بمدا ورا  المعرفدة، أ  هناك ارت( ,0922Butler)ويرح بتلر 

فدي )والمشكالت المعرفية المختلفة والمتنوعة التي يعاني منهدا أولئدك الطدالب ذوو صدعوبات الدتعلم 

  وأبدو نيدا  (م8112)، ويتميدط الطدالب كمدا أشدار هاالهدا  وكوفمدا  (م8112هاالها  وكوفمدا ، 

 :بالخصائص اآلتية( م8110)

 .تماد  على تأيير البيئة المادية عند اتخاذ القراراتاالع -

 .االندفاعية  ونقص  التأمل في المت يرات المختلفة قبل الوصول  إلى قرارٍ  -

 .التفكير  غير  المنام -

 .نقص  القدرة على إدراك المتطلبات الالزمة  دا  مهمة معينة -

 .مهمةعدم  القدرة على استخدام االستراتيجيات المناسبة  دا  ال -
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 .نقص  القدرة على تنايم ا دا  عن طريق رصده وإجرا  التعديالت الالزمة عند الحاجة -

 .يعانو  من قصور في مجال ما ورا  الذاكرة -

 .يعانو  من قصور في مجال اإلنصات -

 .يعانو  من قصور في مجال ما ورا  الفهم واالستيعاب القرائي -

 :علمالخصائص االجتماعية والنفسية لصعوبات الت -1

إ  االهتمام بدالتكيف االجتمداعي والنفسدي للطدالب ذوي صدعوبات الدتعلم ال يقدل أهميدةب عدن 

االهتمام بالجان  ا كاديمي     النجاح في الحياة له أبعاد  أكثَر، وذلك من حيث التعامل مدع الندا ، 

ا بدين والمشاكل االجتماعية والنفسية تُعَ . وكيفية الشعور تجاه اآلخرين، والقبول منهم د  ا كثدَر انتشدارب

ا بدأقرانهم العداديين  ( م8100بينددر، )، ويؤكدد (م8100يحيدى، )الطالب ذوي صعوبات التعلم، قياسب

علدى أ  المشددكالت الشخصددية، والنفسددية، واالجتماعيددة لدددح المددراهقين ذوي صددعوبات الددتعلم أكثددر 

ا من المشكالت ا كاديمية، وأ  أير تلك المشكالت قدد يسدتم ر لفتدراٍت طويلدٍة فدي حيداة الطدالب تأييرب

 .ذوي صعوبات التعلم

 : خصائص صعوبات التعلم االجتماعية -أ

العديد من الطالب ذوي صعوبات التعلم ال يتمتعو  بمستوح مرتفعٍ من الكفا ة االجتماعية، 

 8113)، وقددد أشددار كفددالي وموسددترت (م8115هاالهددا  واخددرو ، )مقارنددةب بددأقرانهم العدداديين 

Kavale & Mostert,  ) مدن الطدالب ذوي صدعوبات الدتعلم لدديهم مشدكالت  % 56إلى أ  حوالي

، وياهدر علدى الطدالب ذوي صدعوبات الدتعلم العديدد (م8100في بيندر، )في المهارات االجتماعية 

  (م8100)من المشكالت االجتماعية والتي تميطهم عن غيرهم من الطالب، ويدذكر كدل مدن يحيدى 

  Learner & Kline (2006)  و(م8112)  وهاالهدا  وكوفمدا  (م8112)وميرسدر وميرسدر 

 :الخصائص اآلتية( م8110)وأبو نيا  

 .ضعَف المهارات االجتماعية مع صعوبة في فهم اإلشارات االجتماعية القادمة من اآلخرين -

 .صعوبةب في فهم مشاعر اآلخرين -

 .صعوبةب في تقبل نقد اآلخرين -

ا في تبادل الحوار مع اآل -  .خرينعجطب

 .ضعَف التواصل االجتماعي والدفاع بأدب عن الرأي -

 .عدَم القدرة على تكوين الصداقات والمحافاة عليها -

ضعَف القدرة على التعبير عن المشاعر فدي المواقدف المناسدبة، واختيدار االنفعداالت المناسدبة  -

 .لهذه المواقف

 : خصائص صعوبات التعلم النفسية -ب

علميدددة إلدددى أ  الطدددالب ذوي صدددعوبات الدددتعلم يتعرضدددو  تشدددير البحدددو  والدراسدددات ال

، (م8100بينددر، )لمشكالت نفسية كاالكتئاب، والقلق، والوحدة النفسدية أكثدر مدن الطدالب العداديين 

كمددا أ  مفهددوم الددذات لدددح الطددالب ذوي صددعوبات الددتعلم مددنخف   مقارنددةب بددأقرانهم مددن الطددالب 

يوسدددف، )ا بدددين مفهدددوم الدددذات والتحصددديل ا كددداديمي العددداديين، ويالحدددن أ  هنددداك ارتباطبدددا طرديبددد

أ  الطالب الكبار ذوي صعوبات التعلم لديهم تقبل  جيد  بالنسبة ( م8100بيندر، )، وقد أكد (م8100

لمفهددوم ذواتهددم العامددة، إال أ  لددديهم مفهددوم ذاٍت مددنخف   فددي الجاندد  المتعلددق بالمهددام المدرسددية 

 LDAA) (2011ا مثل القرا ة والرياضيات، ويشدير كدل مدن المرتبطة بالصعوبة التي يعانو  منه

http://www.ldanatl.org/aboutld/parents/mental_health/higher_risk.asp
http://www.ldanatl.org/aboutld/parents/mental_health/higher_risk.asp
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Learning Disabilities Association of America,  وأبدو (م8112)  وميرسدر وميرسدر  

 :إلى الخصائص اآلتية( م8110)نيا  

لذات في تصورهم لقدراتهم، وكثير منهم يرح نفسه غير قادٍر، والتفسدير السدلبي تدني مفهوم  ا -

 .للفشل والنجاح فيما يقوم به  سباب خارجية، ليس لديه القدرة على التحكم بها

 .ضعف  الدافعية لتكرار الفشل ا كاديمي -

 .ارتفاع نسبة  القلق والخوف -

ات الددتعلم النمائيددة وصددعوبات الددتعلم وممددا سددبق يتضددح أندده توجددد عالقددة  وييقددة  بددين صددعوب

ا كاديميددة، حيددث إ  صددعوبات الددتعلم النمائيددة تَُعددد  السددب  الددرئيس المسددؤول عددن صددعوبات الددتعلم 

 .ا كاديمية، هذا باإلضافة إلى أنه يمكن التنبؤ بهذه الصعوبات من خاللها

 : احتياجات الطالب ذوي صعوبات التعلم في المرحلة الجامعية: ثالثاا 

ينتقددددل الطددددالب ذوي صددددعوبات الددددتعلم إلددددى الحيدددداة الجامعيددددة مفتقددددرين إلددددى المهددددارات 

واالستراتيجيات الالزمة لتقدمهم ونجاحهم ا كاديمي، ولذا فهم في حاجٍة ماسٍة لخدمات متعددٍة تلبدي 

ا مانددة )احتياجداتهم، وتتصدددح  يِّ صددعوباٍت أو عقبداٍت تددواجههم، وتسدداعدهم علدى التكيددف السددليم 

 :يأتي توضيح لتلك االحتياجات ، وفيما(م8119عامة لمجلس التعاو  لدول الخليج العربية، ال

 :الحاجة إلى برامج اإلرشاد والدعم اككاديمي -5

يحتددداب الطدددالب ذوي صدددعوبات الدددتعلم فدددي الجامعدددة إلدددى بدددرامَج إرشددداٍد ودعدددٍم أكددداديمي   

يهددا، والتعددرف علددى متطلباتهددا، وكيفيددة التكيددف مددع البيئددة الجامعيددة، والتعددرف عللمسدداعدتهم علددى 

م  منسددي، 8110الددوابلي، )التوفيددق بددين مسددتوح قدددراتهم الفعلددي ومسددتوح طموحدداتهم ا كاديميددة 

 (.م8113

 :الحاجة إلى المهارات واالستراتيجيات الخاصة -1

إ  الحاجة إلى المهارات واالستراتيجيات الخاصة في الجامعة تعد من أولويات ا مور التي 

مكددن الطددالب ذوي صددعوبات الددتعلم مددن تخطددي كددل العقبددات والمشدداكل ا كاديميددة، كالحاجددة إلددى ت

التدري  على استراتيجيات التعلم التعويضية التي تساعد الطال  على اختيدار االسدتراتيجية المناسدبة 

تددري  للموقف التعليمي، وتنمية مهارات االستذكار التدي تسداعد الطالد  علدى االسدتذكار الجيدد، وال

على تدوين المالحاات التي تساعد الطال  علدى تحديدد ا فكدار الرئيسدة مدن الموضدوع، ومهدارات 

التنايم التي تساعد الطالد  علدى القيدام بالمهدام المطلوبدة بطريقدة سدهلٍة ومخطدٍف لهدا، ومهدارة إدارة 

ليدتمكن مدن قيدادة  الوقت التي تساعد الطال  على است الل وقته بطريقة منتجٍة ومهدارة إدارة الدذات 

  8116Allsopp, Minskoff & Bolt,   Hadley, 2006)نفسه والتحكم فدي المواقدف بنجداح 

Heiman & Precel, 2003.) 

 :الحاجة إلى النمو اككاديمي -1

إ  الموا مدات المعنيددة بتدوفير الخدددمات الخاصددة التدي تفرضددها طبيعدة االحتياجددات الفرديددة 

َعد  من المتطلبدات ا ساسدية لعمليدة التكيدف ا كداديمي فدي الجامعدة، للطالب ذوي صعوبات التعلم، تُ 

والنمو ا كاديمي لده أهدافده، ومهارتده، واسدتراتيجياته الخاصدة بده، فدالطالب ذوي صدعوبات الدتعلم 

بحاجددٍة إلددى تكييددٍف وتعددديل المندداهج بمددا يتناسدد  مددع احتياجدداتهم الفرديددة، وتعلدديمهم مهددارات حددل 

اد لعمليددة االختبددارات، وكيددف يمكددن لهددم اسددت الل الموا مددات الخاصددة بتلددك الواجبددات واالسددتعد

كمدا ينب ددي أ  يطلددع الطدالب علددى الموا مددات العلميدة، والمكانيددة، والتقنيددة . الواجبدات واالختبددارات
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المتوفرة في الجامعة، وكيف يمكن لهم استخدامها لتمكينهم من إبراز تحصيلهم العلمدي، بمدا يتناسد  

 (.م8110م  الوابلي، 8100م  جامعة الملك سعود، 8113منسي، )تهم مع احتياجا

 :الحاجة إلى التوافق النفسي واالجتماعي والمهني. 1

إ  هناك مهاراٍت وأهداٍف واستراتيجياٍت تخدم عملية التوافق النفسدي االجتمداعي والمهندي، 

على مهدارات الثقدة بدالنفس يحتاجها الطالب الجامعيو  ذوي صعوبات التعلم، كالحاجة إلى التدري  

ويعبددر عددن احتياجاتدده الشخصددية، وتطويددده تعددرف علددى إمكانياتدده وميولدده، والددوعي الددذاتي  حتددى ي

وتعويدده علدى وتنمية مهاراته االجتماعية وسدلوكه التكيفدي، بمهارات السيطرة والتحكم في اإلحباط، 

مهدارات سد  قددراتهم  لتحقيدق المشاركة في حدل المشدكالت االجتماعيدة، وإرشدادهم للمهدن التدي تنا

 & Abreu-Elli , Ellis)االسددتقالل والشددعور بالمسددؤولية، وتقليددل االعتمدداد علددى اآلخددرين 

Hayes, 2009 ،م8110  الوابلي.)  

 :الخدمات التربوية للطالب ذوي صعوبات التعلم في المرحلة الجامعية: رابعاا 

تهيئدة المنداا المناسد  لنمدو الطددالب  يهددف التعلديم الجدامعي بمفهومده التربدوي الشدامل إلدى

ا متكامالب، أكاديميبا، وأخالقيبا، ونفسيبا، واجتماعيبا، وسلوكيبا، باإلضدافة إلدى تمكيدنهم مدن اكتسداب  نموب

القرندددي، )المعدددارف والمهدددارات ا ساسدددية، بمدددا يتوافدددق مدددع ميدددولهم، وقددددراتهم، وقددديم مجدددتمعهم، 

أصددحاب القددرار فددي الجامعددات وعمددادات شددؤو  ، ولددذلك يتطلدد  مددن (م8111م  إبددراهيم، 0990

 (.م8115العمايرة، )الطلبة إيجاد خدماٍت تربويٍة تعمل على تحقيق تلك ا هداف، 

ُف الخدمات التربوية بأنها  تطويدد علدى تعمدل التدي والتعليمية التدريسية الخدمات تلك: َوتَُعرَّ

اإلرشدادية  والتوجيهدات لمعلومداتا التعويضدية، أو الخاصدة بالمهدارات الطدالب ذوي االحتياجدات

تطويددهم  بعددها، أو أو االلتحداق فتدرة خدالل ذلدك تدم بالجامعة، سدوا  ا كاديمية البرامج طبيعة تجاه

 فدي العلميدة الطريقدة اتبداع إلدى ترشددهم قدد التدي بخدمات التدري  على المهارات، واالستراتيجيات

 (.م8110الوابلي، )ا كاديمي  التحصيل عملية

الخدمات التدي تقددم للطدالب :" الخدمات التربوية بأنها( 01ه ، ص0341)ف الذويبي ويعر

 التدي باالسدتراتيجيات، والطدرق، والوسدائل الجامعيدة، كتطويددهم المرحلدة في التعلم صعوبات ذوي

 فدي بمسداعدٍ  الطدالب تطويدد: )مثدل فدي الجامعدة ا كداديمي مسدتواهم تحسدين علدى تسداعدهم

 الرئيسدة ا فكدار علدى علدى الحصدول المالحادات، وتددريبهم تددوين علدى بهماالختبدارات، وتددري

 التدي ا سدئلة صدياغة علدى إعدادة االختبدار، والعمدل فتدرة فدي الكافي بالوقت للمحاضرة، وتطويدهم

 (".غامضة تكو 

تلددددك : ومددددن خددددالل التعريفددددات السددددابقة نسددددتطيع القددددول بددددأ  الخدددددمات التربويددددة هددددي

الددتعلم بالمهددارات  صددعوبات ذوي الطددالب ، والوسددائل التددي تددطوداالسددتراتيجيات، والطددرق

 .الجامعية المرحلة التعويضية  لتحسين مستواهم ا كاديمي في

وفيما يأتي سيتم استعرا، مجموعٍة مدن الخددمات التربويدة التدي يجد  أ  توفرهدا الجامعدة 

التددري  علدى المهدارات، اإلرشاد ا كاديمي، وخدمات : للطالب ذوي صعوبات التعلم، والتي تشمل

 : والدعم ا كاديمي، والموا مات

 : اإلرشاد اككاديمي-5

إ  المكانددة العالميددة التددي يحاددى بهددا اإلرشدداد ا كدداديمي فددي المرحلددة الجامعيددة فددي وقتنددا 

البيئدة، والمسدتوح االجتمداعي، : الحاضر تأتي نتيجةب لوجدود فدروٍق فرديدٍة متعدددٍة بدين الطلبدة، منهدا

العقليدددة، التددي يترتددد  عليهدددا المقدددرة التعليميدددة واالسدددتيعاب، إضددافةب إلدددى دور اإلرشددداد  والقدددرات

ا كدداديمي المهددم فددي بنددا  الشخصددية اإلنسددانية المتكاملددة، أكاديميبددا، ومهنيبددا، واجتماعيبددا، وأخالقيبددا، 
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ليكوندوا ونفسيبا  وذلك بهدف تنمية شخصية الطدالب ذوي صدعوبات الدتعلم أيندا  الدراسدة، وتدأهيلهم 

ا يتفددق مددع رغبدداتهم وقدددراتهم، ومسدداعدتهم علددى  صددالحين حسدد  رسددالة الجامعددة، وإعدددادهم إعدددادب

تحديددد أهدددافهم، ورسددم الخطددف المحققددة لهددا، بمددا يددتال م مددع اسددتعداداتهم، وتطويدددهم بالمهددارات 

رة العصدر ا ساسية التي يحتاجها عملهم بعد التخرب، وتسهم فدي التنميدة الشداملة لمجدتمعهم، ومسداي

 (.م0990القرني، )الحديث في تطوره، وازدهاره، ونموه 

وناراب الختالف التعليم في مرحلة ما قبدل الجامعدة عدن التعلديم الجدامعي، فدإ  الطلبدة الدذين 

، يجدو  أنفسهم في بيئٍة يقافيٍة متنوعٍة جديدٍة، وم ايرٍة لما كا  قد ألفوه  يقبلو  في الجامعات كل عامب

احل ما قبل الجامعدة فدي غالد  ا حدوال، حيدث يواجده الطدالب تخصصداٍت جديددةب، وعايشوه في مر

الخطدة الدراسددية، السدداعات المعتمدددة، : ويسدتمعو  إلددى مفدداهيم يقافيدٍة لددم يسددمعوا بهددا مدن قبددل، مثددل

والمسدداق الدراسددي، والمتطلدد  الجددامعي، والمتطلبددات اإلجباريددة واالختياريددة، والمتطلدد  السددابق، 

سدددتدراكي، واإلضدددافة، والحدددذف، والتأجيدددل، والعددد   الدراسدددي، والمعددددل الفصدددلي والمتطلددد  اال

والتراكمدددي، وغيدددر ذلدددك مدددن مفددداهيم ومصدددطلحات لدددم تكدددن فدددي قاموسدددهم المدرسدددي، وأمدددام هدددذه 

الصعوبات التي تواجه الطلبة الجدد في الجامعات التي تستخدم ناام الساعات المعتمددة، يتطلد  مدن 

همددة اإلرشدداد ا كدداديمي تسددهم فددي مسدداعدتهم علددى االختيددار الصددحيح الجامعددة العمددل علددى جعددل م

للمقددررات الدراسددية المناسددبة حسدد  الخطددة ا كاديميددة الموضددوعة للحصددول علددى الدرجددة العلميددة 

بنجاح، والتكيف مع زمالئهم وبيئتهم ا كاديمية، والتفاعل فيما بينهم وبين أعضا  هيئة التدريس فدي 

وتوضيحها، وإيصالها إليهم في الوقت المناس ، وتذليل العقبدات التدي تصدادفهم  تقديم المادة العلمية،

فددي دراسددتهم بالكليددة، وتقددديم النصددح فددي ا مددور التددي تددؤير سددلفاب فددي دراسددتهم  ليجتددازوا الخطددة 

 ( .م0923جرادات، )الدراسية التي التحقوا بها بكل كفا ٍة، وفاعليٍة، وسهولٍة، ويسٍر 

عملية تهدف إلى مسداعدة الطدالب علدى اكتشداف قددراتهم، : كاديمي بأنهويُعرف اإلرشاد ا 

وإمكاناتهم، ورغباتهم  بهدف توجيههم التخاذ القدرارات التدي تدرتبف بخطدة الدراسدة، واختيدار ندوع 

التخصص الدراسي، والمسداعدة فدي الت لد  علدى الصدعوبات التدي قدد تعتدر، المسدار الدراسدي أو 

 (.م0996الراوي، أحمد و )التعليمي للطالب 

والمرشد ا كاديمي يَُعد  الشخص المسؤول عدن عمليدة اإلرشداد والتوجيده للطدالب فدي نادام 

دا فددي تناديم عمليدة التعلدديم والدتعلم، وتوجيههددا، وتنسديقها  إذ نجددده  التعلديم الجدامعي، ويَُعددد  دوره مهمب

ا فدي االعتبدار ظدروفهم يعمل على مساعدة الطالب، واإلجابة عن استفسداراتهم وحدل مشداكلهم، ا خدذب

 (.م8116عبد الكريم، )الحياتية والمهنية، ومستوح نضجهم 

 Supportive)وتجددددر اإلشدددارة إلدددى أ  اإلرشددداد ا كددداديمي يسدددتند إلدددى العالقدددة الداعمدددة 

Relationship ) والبنددا ة التددي تنشددأ بددين المرشددد ا كدداديمي والطالدد  مددن ذوي صددعوبات الددتعلم

مدن خدالل تقدديم التشدجيع، والنصدح، واإلرشداد، والمسداعدة للطالد  الجدامعي  والتي، تتطور وتنمو 

للتكيف مدع البيئدة الجامعيدة، والتعدرف عليهدا، وعلدى المجداالت االجتماعيدة، والثقافيدة، والرياضدية، 

والتعددرف علددى متطلبددات الجامعددة، ومتطلبددات الكليددة، ومتطلبددات التخصددص الدراسددي، والمقددررات 

التدي تطرحهدا الكليدة، وبدرامج الدراسدة بهدا، وشدروط كدل مقدرر، والتعدرف علدى الدراسية المختلفدة 

مسددتوح اإلنجدداز الدراسددي أو ا كدداديمي، وكيفيددة التوفيددق بددين المسددتوح الفعلددي للطالدد  ومسددتوح 

طموحاته ا كاديمية، وتوعية الطال  بقدراته، واسدتعداداته، ومسدتواه الدراسدي مدن خدالل مدا يطبدق 

الختيدار . تفيد المرشد في توجيه الطال  التوجيه الصدحيح فدي ضدو  هدذه النتدائجعليه من اختبارات 

التخصص الذي يتناس  مع ميوله، وإمكاناته، وقدراته، وتمكدين الطدالب مدن القددرة علدى المبدادرة، 

واتخداذ القدرار، واالختيدار ا كدداديمي بدين المدواد المطروحدة، ومتابعددة الطدالب علدى امتدداد سددنوات 

لكيفية التي تتفق مع ظروفهم، وقدراتهم، ورغباتهم فدي إطدار قدوانين الجامعدة، وأنامتهدا، الدراسة با
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  Abreu-Elli & Ellis, Hayes, 2009)وحدل مشداكلهم اإلداريدة، وا كاديميدة، واالجتماعيدة 

Learner & Kline, 2006  ،م0996  أحمد والراوي .) 

النواحي ا كاديمية ا خرح مثل طريقدة كما أ  المرشد ا كاديمي يقوم بمساعدة الطال  في 

، ومسدداعدة الطددالب علددى تجدداوز (م0925صددبري، )المددذاكرة، واالمتحانددات، وأخددذ المحاضددرات، 

التدأخير فدي الدراسددة فدي الفتددرة الطمنيدة المحددددة للتخدرب، وتقليددل حداالت الرسددوب واالنسدحاب مددن 

م العلمدي، والتنسديق بدين أطدراف الدراسة، وتطويددهم باالقتراحدات والنصدائح نحدو تحسدين تحصديله

 ,Foley,2006  Kravets & Wax)متعددة مثل اإلداريدين، وأعضدا  هيئدة التددريس، والطدالب 

، ومساعدة الطال  في تحليدل وضدعه ا كداديمي، وإرشداده للخطدوات (م8116  عبد الكريم، 2010

أيراب كبيدراب بهدا، وذلدك مدن المناسبة التدي عليده اتباعهدا فدي مواجهدة مشدكالته قبدل أ  تتدأير دراسدته تد

خالل حضور اللقدا ات، والنددوات، والبدرامج التوجيهيدة، واإلرشدادية التدي تنامهدا عمدادات شدؤو  

سدوا  داخدل الجامعدة  -أو إحالة الطال  إلى جهدات أخدرح( م0923العمري، )الطلبة في كل جامعٍة 

من مشكالٍت أكاديميٍة أو غير   حينما يستدعي ا مر ذلك  لمساعدته على حل ما يواجهه -أو خارجها

 (. م0996أحمد والراوي، )أكاديميٍة قد يكو  لها ايار  على الجان  ا كاديمي 

 :الوظائف التالية لإلرشاد ا كاديمي للطالب الملتحقين بالجامعة( م0920)ويذكر أبو لبن 

تدده التعددرف علددى الطالدد  خددالل المقابلددة الشخصددية، وعددن طريددق اإلطددالع علددى كشددف درجا -

 .للمرحلة الثانوية التي أنهاها

تكوين صورٍة موضوعيٍة قددر اإلمكدا  عدن قددرات الطالد  العلميدة، وعدن ميولده، ورغباتده،  -

 .وأهدافه التي يطمح إلى تحقيقها

إعطا  الطال  نبذة مبسطة عن الحياة الجامعية يتيح له بها فرصة التعرف على الجامعدة التدي  -

علمية، وخدمات جامعية مختلفة تفيدده كطالدٍ ، وتفيدد  التحق بها، وما تحويه من تخصصات

 .مجتمعه فيها بعد

إعطا  الطال  الفرصة للتحد  عن الموضوعات العلمية التدي تسدتهويه وسدبق أ  َركَّدَط علدى  -

دراستها في المرحلة الثانوية، وحصل فيها على درجاٍت عاليٍة، وحققت له نوعداب مدن المتعدة 

 .الفكرية

توضيح الرايدة لده حدول التخصدص الدذي يمكدن أ  يدرسده فدي الجامعدة، مساعدة الطال  في  -

 .وإذا كانت هذه الراية واضحةب للطال  فال مانع من أ  يعمل على تعطيطها لديه

بعد االتفاق الكامل بين الطال  والمرشد على التخصص المطلوب، يقوم المرشد بالحديث عن  -

يده مدن متطلبدات إجباريدٍة، واختياريدٍة، الخطوط الرئيسة لبرنامج التخصص الدراسدي، بمدا ف

 .وامتحاناٍت، وبحوٍ ، إلى غير ذلك

يقوم المرشد بعد ذلك بوضع خطة دراسيٍة متكاملٍة مع الطال ، تحتوي على المواد التدي سدبق  -

ا، وهدذه مدا تكدو  مدواد  -غالببدا -وأ  درسها الطال  في سنته ا ولى حين كدا  طالبداب مسدتجدب

ا كدامالب فدي برنامجده الدراسدي، يدم المدواد التدي سيدرسدها فيمدا بعدد عامٍة تحتسد  لده احتسدابب 

 .تكملةب للنصاب المطلوب للتخرب، والحصول على الدرجة الجامعية

وفي هذه الخطة توزع المواد والساعات على الفصول الدراسية التي يج  أ  يمضيها 

سجيلها في كل الطال  داخل الجامعة، وفي حدود متوسف عدد الساعات المسموح له بت

 .فصل دراسي



 1027عشر لسنة  لثامنالعدد ا                                            مجلة البحث العلمى فى التربية

 

511 

مناقشددة هددذه الخطددة مددع الطالدد  بصددورٍة واضددحٍة يستشددعر الطالدد  مددن خاللهددا مدددح تحقيددق  -

الخطدة لرغباتدده وميولدده العلميددة، مددن خددالل التخصددص المطلددوب، وفددي ضددو  المددواد التددي 

 .سيدرسها كتخصص فرعي، باإلضافة إلى المواد التي سيدرسها للتخصص الرئيس

ة مع الطال ، وتهيئة جو مناس  يشجعه علدى االتصدال بده أينمدا شدا ، وفدي تكوين عالقة ودي -

أي وقت يريده الطال   لتتم االستفادة من المرشد أو المشرف، وتكمل اإلفدادة للطالد    نده 

 .جوهر العملية التربوية داخل الجامعة وخارجها

ب ذوي صعوبات التعلم فدي فاإلرشاد ا كاديمي يَُعد  الركيطة ا ساسية المهمة في حياة الطال

المرحلة الجامعية، ويحفطهم    يصبحوا مشاركين ومنتجين، مما يضمن استمرارهم ومثابرتهم في 

 Critical)الدراسددة الجامعيددة وعدددم التسددرب، وتخددريج طلبددة يتمتعددو  بمهددارات التفكيددر الناقددد 

thinking) والتعليم المستمر ،(Life-Long Learning ( ) ،م0923  جرادات م8114شحادة.) 

 :خدمات التدريب على المهارات -1

بدأ االهتمام بالمهارات الدراسية لددح الطلبدة ذوي صدعوبات الدتعلم بشدكل غيدر مسدبوق فدي 

السنوات القليلة الماضية، وليس هذا فحس   بل حاي موضوع المهارات الدراسية بالدعم القانوني، 

دعماب إضافياب لالتجاه الذي يندادي بدأ  يكدو  تددريس ( Public Law 94/142) إذ قدم القانو  العام 

ا مدن البدرامج التعليميدة للطلبدة ذوي صدعوبات الدتعلم، والشدك أ  االهتمددام  المهدارات الدراسدية جدط ب

السددابق يعددود للضددعف الواضددح الددذي ياهددره طددالب الجامعددة ذوي صددعوبات الددتعلم فددي العديددد مددن 

جيات الددتعلم، ومهددارات االسددتذكار، واسددتراتيجيات أخددذ المهددارات الدراسددية، والتددي تشددمل اسددتراتي

االختبارات، ومهارات تدوين المالحاات وتحديد ا فكار الرئيسدة، ومهدارة التناديم، وإدارة الوقدت، 

وإ  سددب  الضددعف فددي المهددارات الدراسددية لدددح . وإدارة الددذات، واسددتخدام اسددتراتيجيات الددذاكرة

عدم تلقي هؤال  الطلبة تدريببا رسميبا على مثل هدذه المهدارات الطلبة ذوي صعوبات التعلم يعود إلى 

في المراحل الدراسية السابقة، خاصةب أنهم ال يستطيعو  تطوير تلك المهدارات بسدهولٍة وتلقائيدٍة كمدا 

وبالتالي تبدرز الحاجدة للتددري  علدى بعد  االسدتراتيجيات التدي تسداعد . يحد  لدح الطلبة العاديين

ت الدراسية، وإكمال الواجبات، أو التفكير بالكيفية التي يستطيعو  فيها إكمالهدا، على تحسين المهارا

والدددوعي بدددالخطوات التدددي تسددداعدهم علدددى االسدددتعداد لقدددرا ة النصدددوص وكتابدددة المالحادددات مدددن 

 (.م8119أبو زيت و  والناطور، )المحاضرات وتدوينها 

 :المرحلة الجامعيةالخدمات المساندة للطالب ذوي صعوبات التعلم في : خامساا 

يتعدين علددى الناددام الجددامعي الندداجح أ  يسدتجي  لتبدداين الطددالب فددي الجامعددة، وأ  تتصددف 

برامجده بالمروندة، مدن خددالل تدوفير الخددمات المسدداندة للطدالب الدذين لددديهم صدعوبات تعلدم  وذلددك 

مددة للتربيددة وتعددرف ا مانددة العا. لتنميددة مهدداراتهم وبنددا  شخصددياتهم فددي ظددل قدددراتهم وإمكانيدداتهم

تلدك البدرامج التدي تكدو  طبيعتهدا ا ساسدية غيدَر تربويدٍة، ولكنهدا :" الخاصة الخدمات المساندة بأنهدا

" ضرورية  للنمو التربوي للطالب ذوي االحتياجات التربوية الخاصة، مثل خددمات اإلرشداد النفسدي

 (.2ه ، ص0388وزارة المعارف، )

:" الخددمات المسداندة بأنهدا( IEDA: 97)إعاقدات   ويعرف قانو  تعليم ا طفال الدذين لدديهم

جميع الخدمات التصدحيحية، والتطويريدة، والمسداعدة للدذين لدديهم احتياجدات خاصدةب  لالسدتفادة مدن 

التربية الخاصة، وتشمل على مجموعٍة من الخدمات منها الخدمات النفسية، واالجتماعيدة، وخددمات 

 (. Downing, 2004" )التقنية المساعدة

هدي الخددمات التدي تكدو  طبيعتهدا : بنا ب على ما سبق نستطيع القول أ  الخددمات المسداندةو

غيَر تربويٍة، ولكنها ضرورية  للنمدو التربدوي للطدالب الدذين لدديهم احتياجدات خاصدةب  لتمكيدنهم مدن 
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الخددددمات النفسدددية، واالجتماعيدددة، )االسدددتفادة القصدددوح مدددن التربيدددة الخاصدددة، والتدددي تشدددمل علدددى 

 (.هنية، والتقنيةوالم

وفيما يأتي سيتم استعرا، مجموعٍة من الخدمات المسداندة للطدالب ذوي صدعوبات الدتعلم، 

 :والتي تشمل اإلرشاد النفسي، والمهني، واالجتماعي، و خدمات التقنيات المساندة

 :اإلرشاد النفسي -5

ٍ  إلدى طالدٍ ، يواجه الطال  في حياته الجامعية العديد من المشدكالت التدي تختلدف مدن طالد

المعلمين، المقررات الدراسية، ا بنية )ومن موقٍف إلى اخر، نتيجةب للعديد من العوامل المتداخلة من 

فبعضددهم يعدداني مددن مشددكالت فددي الددتعلم، وبعضددهم اآلخددر يعدداني مددن سددو  (. التعليميددة وتجهيطاتهددا

ي تتعلددق بالتفدداعالت التكيددف، وغيددر ذلددك مددن المشددكالت ذات الطددابع التربددوي واالجتمدداعي، والتدد

 (.م8116م  زهرا ، 8110نيازي، وأبو عبادة )االجتماعية مع المعلمين وا قرا  

وهذه المشداكل قدد يكدو  لهدا ايدار  سدلبية  علدى أغلد  طدالب الجامعدة، خاصدةب الطدالب ذوي 

دصعوبات التعلم،  ا فتأييُر صعوبات التعلم ال يمتدد علدى الجاند  التربدوي للطالد  فحسد   وإنمدا أيضب

إلى الجان  النفسي واالجتماعي، لذلك يج  التعامل مع مشكلة صعوبات التعلم، ليس بدالتركيط علدى 

التدخل التربوي والتعليمي العالجي فقف  وإنما يجد  أ  يشدمل التددخل خددمات إرشداٍد نفسدي  تسداعد 

لتلك الخددمات  لما  المشاكل التي قد تواجههالطال  الذي يعاني من صعوبات التعلم على التكيف مع 

مددن دوٍر هدداٍم فددي التصدددي لتلددك المشدداكل، وبالتددالي تحقيددق االسددتقرار النفسددي والتكيددف االجتمدداعي 

 (. م8112عبد العطيط، )للطالب 

َرُف اإلرشاد النفسي بأنه عملية  واعية ، مسدتمرة ، بندا ة ، ومخطدف  لهدا، تهددف لمسداعدة : َويُع 

اتدده، ويدددر  شخصدديته جسددميبا، وعقليبددا، واجتماعيبددا، الطالدد  وتشددجيعه لكددي يعددرف نفسدده، ويفهددم ذ

 خبراته، ويحدد مشكالته وحاجاته، ويعرف الفرص المتاحة له، وأ  يستخدم وينّمي وانفعاليبا، ويفهم

إمكاناتدده إلددى أقصددى حددد  ممكددٍن، وأ  يحدددد اختياراتدده، ويتّخددذ قراراتدده، ويحددل مشددكالته فددي ضددو  

ى التعلدديم والتدددري  الخدداص الددذي يحصددل عليدده عددن طريددق معرفتدده ورغبتدده بنفسدده، باإلضددافة إلدد

 (. م8101عبدهللا، )المرشد النفسي 

 النفسدية  باالضدطرابات مدن طدالب الجامعدة الدتعلم صدعوبات ذوح إصابة فسر الباحثو وي

ا دراستهم السابقة، والتدي تتمثدل فدي نقدص  سنوات خالل بها مروا التي المؤلمة للخبرات السلبية نارب

ذات، وشعوٍر بالقلق، واإلحباط، واليأ ، لذلك أصدبح مدن الضدروري العمدل علدى التخفيدف مفهوم ال

 & Heimanم  8115أبكدددر، )مددن هدددذه المشدددكالت با سدددالي  اإلرشدددادية النفسدددية والتربويدددة 

Precel,2003.) 

وتقدم خدمات اإلرشاد النفسي في الجامعات من خالل مراكدط اإلرشداد، ويعمدل فدي المركدط 

، ويسددتخدم (م8111سددليما ، )فددي علددم الددنفس اإلرشددادي، وعلددم الددنفس اإلكلينيكددي اختصاصدديو  

ا خصائي النفسدي اختبدارات الدذكا  للوقدوف علدى قددرات الطالد  العقليدة، واالختبدارات الشخصدية 

للتعرف على ميوله، وهواياته، وماهيته بشدكٍل كامدٍل  مدن أجدل بدايدٍة صدحيحٍة بعيددٍة عدن العشدوائية 

، وتأخذ خدمات اإلرشاد النفسي عددة أشدكاٍل، مدا بدين خددمات فرديدة، (م8116لااهر، ا)والتجري  

 (.م8110الوابلي، )أو جماعية، أو على شكل جلساٍت غير رسميٍة 

   و(م8112)  وهاالهدا  وكوفمدا  (م8101)  وعبدد هللا (م8100)ويذكر كدل مدن بينددر 

Hadley (2006)و  Foley (2006)شاد النفسي لطدالب ذوي صدعوبات   أ  من أهم وظائف اإلر

 :التعلم في المرحلة الجامعية ما يأتي
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يعمددل المرشددد النفسددي علددى تطددوير شخصددية الطددالب ذوي صددعوبات الددتعلم، مددن خددالل 

مسداعدتهم علدى تقبدل إعداقتهم وتجاوزهدا، وذلدك بتطويددهم بمعلومدات، خاصدة عدن هدذه الصددعوبات 

، وبندا  مفهدومهم عدن ذواتهدم، والثقدة فدي أنفسدهم، نينوحقدوقهم الدواردة فدي القدوا، التي يعانو  منهدا

التعددرف علددى إمكانيدداتهم، وميددولهم، وتعلدديمهم مهددارات االسددتقالل والشددعور بالمسددؤولية  لتقليددل و

اعتمادهم على اآلخرين، وللت ل  على ما يواجههم من قلٍق، وحيرٍة، ومشدكالٍت انفعاليدٍة، وتدوجيههم 

بادلدة، وتنميدة مهداراتهم االجتماعيدة وسدلوكهم التكيفدي، وتعدديل إلى تحسدين عالقداتهم الشخصدية المت

سلوكياتهم غير السوية أينا  عملية التوجيه، بدرجٍة تعيد إلديهم تماسدكهم النفسدي، وتنمدي فديهم الثبدات 

 .العاطفي، وتجنبهم حاالت االضطراب التي تقود إلى االنهيار التام

، بإعددداد االختبددارات ا كمددا يقددوم المرشددد النفسددي لتشخيصددية الالزمددة وتقددديمها بشددكٍل فددردي 

للكشف عن جوان  القوة والضعف عند الطالب ذوي صعوبات التعلم، والتخطيف للبرامج وتفسيرها 

 .وا نشطة التربوية بنا  على نتائج التشخيص

وصددٍف متكامددٍل عددن البيئددة الجامعيددة للطددالب، وتحديددد العوامددل الميسددرة أو وأيضددا تقددديم 

باإلضدافة إلدى العمدل مدع المعلمدين والمختصدين فدي مجدال التربيدة الخاصددة  وهم فيهدا، المعرقلدة لنمد

لضددما  تلقددي الطالدد  مسدداعدٍة فددي الموضددوعات المدرسددية، وذلددك عددن طريددق التنويددع فددي أسددالي  

التعليم وطرقده  لجعدل عمليدة الدتعلم أكثدر تشدويقبا للمدتعلم وأقدرب إليده، مدن خدالل توظيدف ا سدلوب 

ع رغبات الطال  وميوله من جهة، والمهمة التعليمية من جهة أخدرح، وكدذلك التددرب الذي يتال م م

في المهارات التعليمية، والتقليل من خبدرات الفشدل، بحيدث يدتم البدد  بدالتعلم الدذي يتقنده الطالد ، يدم 

 . التدرب ببف ، مع مواصلة التشجيع والتعطيط للجوان  التي أتقنها الطال 

بمعلوماٍت أساسيٍة عدن مصدادر الددعم، وبدرامج التأهيدل، والتددري ،  طويدهمباإلضافة إلى ت

وتقدديم والعالب المتوافرة في المجتمع، وكيفية الحصول عليها، وتشجيعهم على المبدادرة فدي طلبهدا، 

: النصح عن طريق العرو،، أو ور  العمل، أو البرامج التدريبية، والتي تخدم عدة مجاالٍت، مثل

إدارة الوقدت، وتطددوير الدذات، ومهدارات اتخدداذ القدرار، والحقدوق والواجبددات، مهدارات الدراسدة، و)

 (.وتحمل المسؤولية

 8110)ويشدددددير هيتشدددددجيط، وليدددددطو، وريسدددددتو، وهورفدددددا ، وريدددددت ، وتدددددانير  

Hitchings,Luzzo,Ristow, Horvath, Retish, Tanners, ) أندده علددى الددرغم مددن أ  هددذه

للطالب ذوي صعوبات التعلم في المراحل السابقة، فإ  العديدد  المهارات النفسية يج  أ  يتم تعليمها

مددنهم يلتحقددو  بالجامعددة وهددم مددا زالددوا فددي حاجددٍة إلددى اإلرشدداد والتوجيدده لكيفيددة القيددام بالدددفاع عددن 

 (.م8112في هاالها  وكوفما ، )أنفسهم بكل يقٍة، وبطريقٍة مقبولٍة 

ف عنددد حددد مسدداعدة الطددالب ذوي وتكمددن أهميددة خدددمات اإلرشدداد النفسددي فددي أنهددا ال تقدد

صعوبات الدتعلم فدي الت لد  علدى مشدكالتهم فقدف  ولكنهدا تمتدد لتدوفر لهدم االستبصدار الدذي يجعلهدم 

قادرين على التحكم في انفعاالتهم، ويصبحو  أكثر معرفةب بذواتهم، وبالبيئدة المحيطدة بهدم، وبالتدالي 

م  زهدددرا ، 8110أبدددو عبدددادة ونيدددازي، )تدددطداد قددددرتهم علدددى القيدددام بالسدددلوك اإليجدددابي المناسددد  

 (.م8116

 :اإلرشاد المهني -1

تددطداد الحاجددة إلددى العنايددة بتقددديم خدددمات اإلرشدداد المهنددي لطددالب الجامعددة  لتددوجيههم إلددى 

أفضل الطرق الستثمار إمكاناتهم، واالستفادة مما يقدم لهم من خبراٍت ناريدٍة وعلميدٍة  وصدوالب إلدى 

ا من حاالت عدم التكيف المهني أو االجتماعي إنما يتسب  فيهدا النضج المهني  وذلك    ع ا كبيرب ددب

القصور في تقديم هذه الخدمات، وإذا كا  هذا حال الطالب العاديين، فدإ  ذوي صدعوبات الدتعلم هدم 
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ا في أََمسِّ الحاجة إلى مثل هذه الخدمات التي تسد ي درةب بعيددة العمدق فدي طريدق تحقيدق النضدج  أيضب

 (.م8119جاب هللا، )ذه الفئة المهني له

وقد بدأ التركيط على التعلديم المهندي فدي أوائدل السدبعينات  نتيجدةب لعددم الرضدا عدن مسدتوح 

إعددداد طددالب ذوي صددعوبات الددتعلم بصددورٍة مالئمددٍة للحيدداة العمليددة، ويركددط التعلدديم المهنددي علددى 

ومالئٍم، ومساعدتهم على تحمل الخبرات التي من خاللها يتم إعداد الطالب للحصول على عمٍل جيٍد 

 (.م8112ميرسر وميرسر، )المسؤولية االقتصادية، والشخصية، واالجتماعية 

عمليددة مسدداعدة الفدددرد فددي اختيددار مهنتددده بمددا يددتال م مدددع : ويعددرف اإلرشدداد المهنددي بأنددده

هيدل استعداداته، وقدراته، وميوله، وطموحاته، وظروفده االجتماعيدة، وجنسده، واإلعدداد الجيدد والتأ

العدوادي، )لها، والدخول في العمل، والترقي فيه، وتحقيق أفضل مستوح ممكٍن مدن التوافدق المهندي 

 (.م8118

ويقدوم بتلددك العمليددة المرشددد المهنددي، وهددو ذلددك الشددخص المتخصددص الددذي يقدددم المسدداعدة 

يددولهم للطدالب الجددامعيين ذوي صدعوبات الددتعلم  لفهددم ذواتهدم، ومعرفددة اسدتعداداتهم، وقدددراتهم، وم

ربيدع، )بشكٍل دقيٍق  ليتمكنوا من اختيار المهنة التي تتناس  معهم، ويشعروا بالسعادة فدي ممارسدتها 

 (.م8112

أنه في غياب خدمات اإلرشاد المهني يجد كثيدر  ممدن هدم فدي ( م8118)وقد أكدت العوادي 

ا غير مناسبين في مهٍن ال تناسبهم، وهؤال  لو أتيحدت لهدم فرصدة إعدادة اختيدار  عالم المهنة أشخاصب

المهنة الختاروا مهنبدا غيدر مهدنهم، وهدذه مأسداة ، حيدث يقضدي الفدرد حياتده فدي مهندٍة ال تناسدبه، وال 

 .يرضى عنها، مما يؤير في اإلنتاب، ويؤدي إلى الخسارة الشخصية واالجتماعية

راسدة وقد أيبتت دراسات عديدة أ  ذوي صعوبات التعلم يجدو  صعوبةب في االنتقال مدن الد

الجامعيددة إلددى تقلددد أدواٍر مهنيددٍة، وترتفددع بيددنهم نسددبة البطالددة، ونسددبة َمددن  يشددت لو  بمهددٍن وأعمدداٍل 

ووظائَف ال تتناسد  مدع توجهداتهم وال إمكانداتهم، وأ  مدا يعدانو  منده مدن صدعوباٍت نمائيدٍة تدنعكس 

 (.م8119جاب هللا، )سلببا على قدرتهم على اكتساب خبراٍت مهنيٍة 

  و (م8100)رسات وا نشطة التي ذكرها كل مدن الخالددي والعلمدي والصديخا  ومن المما

  Learning Disabilities Association of((LDAb  2011))  و(م8101)أبدو زعيدطع 

America,  و )8112(  وربيدددع (م8119)  و جددداب هللا  Madaus ,Gerber & price 

التي تمار  في مجال اإلرشاد المهني فدي المرحلدة الجامعيدة، والتدي تسداعد الطدالب ذوي ( 2008)

 :صعوبات التعلم على االختيار ا مثل للمهن ما يأتي

لطددالب عددن عددالم العمددل والمهددن، وتقددديم معلومدداٍت صددحيحٍة وواقعيددٍة عددن توسددعة مدددارك ا -

مجاالت التخصص المختلفة، وتعريف الطالب بالبدائل، واالختيارات، والتفضيالت المهنيدة 

 .للدخول إلى عالم العمل

توعية الطالب ذوي صعوبات التعلم بالمهن من خالل إرشادهم بالكت  والنشرات المتاحة فدي  -

 .امعة، ودعوة خبرا  متخصصين إللقا  محاضراٍت حول أعمالهم ومهنهممكتبة الج

تطويددد الطددالب ذوي صددعوبات الددتعلم بالمعلومددات المتعلقددة بالمؤسسددات المهنيددة والصددناعية،  -

وغيرهددا مددن خددالل النشددرات، والمجددالت، والكتيبددات، والكتدد  التددي تصدددرها المؤسسددات، 

 . ومراكط التدري ، ووزارة العمل

الب ذوي صعوبات التعلم على الطيارات للمؤسسدات الحكوميدة وا هليدة  للتعدرف تشجيع الط -

 . عن قرب إلى الواقع الميداني لممارسة هذه المهن

http://www.ldanatl.org/aboutld/parents/mental_health/index.asp
http://www.ldanatl.org/aboutld/professionals/transitioning.asp
http://www.ldanatl.org/aboutld/professionals/transitioning.asp
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تشجيع الطالب ذوي صعوبات الدتعلم علدى العمدل التطدوعي خدالل العطدل الصديفية  للتددري   -

 .على المهن المرغوبة واكتشاف المهارات

د الطدالب ذوي صدعوبات مراعاة الواقعية في استكشا - ف المهن ومجاالت العمل، بحيث يَسدتبع 

التعلم الوظائف، والمهن، وا عمال التي تكو  أكثر صعوبةب  بسدب  مدا لدديهم مدن مشدكالٍت 

وصددعوباٍت، والتفكيددر فددي المهددن التددي يمكددن مددن خاللهددا االسددتفادة مددن جواندد  القددوة التددي 

مددن اختيددار المهنددة المناسددبة، ويكونددوا تميددطهم، والتقليددل مددن جواندد  الضددعف  ليتمكنددوا 

 .مسئولين عن قراراتهم

تهيئة الطالب لالنخراط في سوق العمل، وذلك من خالل تقديم المعلومات الالزمة عن فرص  -

العمددل بالقطاعددات المختلفددة بددالبالد، وطرائددق االتصددال بهددا، وإكسددابهم مهددارة البحددث عددن 

اٍت عن الضوابف التدي يجد  مراعاتهدا خدالل عمل، وكيفية كتابة طل  وظيفٍة، وتقديم إرشاد

 . مقابالت االختبار لاللتحاق بمهنة ما

دراسدددة حالدددة الطدددالب ذوي صدددعوبات الدددتعلم، ومعرفدددة اسدددتعداداتهم، وميدددولهم، وقددددراتهم،  -

وسماتهم الشخصية، وصحة أجسامهم، وظروف مجتمعداتهم، وتعدريفهم بخصائصدهم سدالفة 

، وتحليددل هددذه المهددن  لمعرفددة أنددواع االسددتعدادات، الددذكر، ودراسددة أنددواع المهددن السددائدة

والقدرات، والخصائص الالزمدة للنجداح فيهدا، وبالتدالي توجيده الطالد  للمهندة المناسدبة لده، 

 .والتي يتوقع منه النجاح والتقدم فيها

مساعدة الطالب ذوي صعوبات التعلم على اتخاذ قراٍر بشأ  اختيدار المهندة، علدى أسداٍ  مدن  -

ا الشخصي عن المهنة، ومقددار الخددمات التدي يمكنده أ  يؤديهدا إلدى مجتمعده، تحقيق الرض

 . وعلى أسا  إشباع حاجاته  وتنمية قدراته  عن طريق العمل بهذه المهنة

مسددداعدة الطدددالب ذوي صدددعوبات الدددتعلم للتعدددرف علدددى التشدددريعات، وا نامدددة، والقدددوانين  -

لدى امتيازاتده، ومسدتويات المدوظفين بده المتعلقة بتسديير ذلدك العمدل أو المهندة، واالطدالع ع

 . وواجباتهم

تنميدة مواهدد  الطدالب ذوي صددعوبات الدتعلم إزا  ممارسددٍة مهنيدٍة محددددٍة، وتنميدة قدديم العمددل  -

المتمثلة في سلوكيات التعاو ، والمبدادرة، وتحمدل المسدؤولية، وبدذل الجهدد، وتقددير الوقدت 

دا كبدرح وأساسدية  واحترامه، واالنضباط، واتبداع ا وامدر فدي العمدل، دا قيمب واعتبارهدا جميعب

 .في دورة اإلنتاب بأسواق العمل  ليكونوا على قدر من الكفا ة اإلنتاجية

تطوير اتجاهات الطالب ذوي صعوبات التعلم الشخصية واالجتماعية اإليجابية نحو ا عمدال  -

 .في المجتمع والقائمين بها

معينٍة، يتمكندو  بموجبهدا مدن تعدوي  مدا  تطويد الطالب ذوي صعوبات التعلم باستراتيجياتٍ  -

يمكن أ  يترتد  علدى إعداقتهم، مثدل قضدا  وقدٍت إضدافي  فدي سدبيل إكمدال العمدل المطلدوب 

هاالهدددا  )مدددنهم، أو إعدددادة مراجعدددة العمدددل عددددة مدددراٍت للكشدددف عدددن أي أخطددداٍ  محتملدددٍة 

 (.م8115واخرو ، 

رع، وتحمددل الصددعاب فددي مسدداعدة الطددالب ذوي صددعوبات الددتعلم علددى الصددبر، وعدددم التسدد -

اختيددار المهنددة المناسددبة     ذلددك يحمدديهم مددن اختيددار مهددٍن ال تناسددبهم، وتضددطرهم إلددى 

 . استبدالها بمهٍن أخرح

وضع قاعدة بيانات للخريجين العاملين  لتوطيدد العالقدة بيدنهم وبدين المؤسسدات، والشدركات،  -

 . والجهات التي يعملو  بها
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هيلهم، وكددذلك الددذين تددم التحدداقهم بالعمددل، مددن خددالل االتصددال متابعددة الخددريجين الددذين تددم تددأ -

بصاح  العمل  لتتبع الخدمات التي قدمت لهم، والتعرف على مدح استقرارهم في ا عمال 

 . المسندة إليهم بنجاحٍ، وحل المشكالت التي قد تعترضهم

و إرشددددداد الطدددددالب ذوي صدددددعوبات الدددددتعلم إلدددددى الددددددورات التدريبيدددددة، أو ور  العمدددددل، أ -

المحاضددرات التددي تطيددد مددن حصدديلتهم المعرفيددة تجدداه الوظددائف والمهددن، وتنمددي قدددراتهم، 

وتعطز من كفدا تهم لمواجهدة التطدورات والمت يدرات المحتملدة  نتيجدةب للتطدور التكنولدوجي 

 .السريع

ومجمدددل القدددول أ  تدددوفير مثدددل هدددذه الممارسدددات وا نشدددطة تسددداعد طدددالب الجامعدددة ذوي 

كوين تصوٍر واضدحٍ حدول عدالم العمدل، ممدا يدؤهلهم أكثدر علدى اتخداذ القدرار صعوبات التعلم على ت

المناس  بشأ  اختيارهم للمهنة المناسبة والتوافق معها، خاصدةب إذا تعلدم مدن المرشدد كيفيدة المطابقدة 

بين إمكانياته الشخصية ومتطلبات العمل، وينب ي أ  يكو  اإلرشاد عمليةب مستمرةب، بحيث ال يتوقف 

شاد الطال  إلى دراسٍة أو مهنٍة معينٍة  بل يج  أ  يتدابع مندذ السدنة ا ولدى، وبطريقدة تجعلده عند إر

 (.م8112ربيع، )يرجع إليه كلما احتاب إلى إرشاٍد أو توجيٍه 

 :اإلرشاد االجتماعي -1

ددا ال يمكددن االسددت نا  عندده  ي جامعددٍة  ددا هامب ا أساسب تَُعدد  خدددمات اإلرشدداد االجتمدداعي عنصددرب

ا مع حقهم في الحصول  يلتحق بها طالب  لديهم احتياجات  خاصة   فهي حقٌّ من حقوقهم يتواك  تمامب

علددى التعلدديم المناسدد  أسددوةب ببقيددة  الطددالب، ويهددتم اإلرشدداد االجتمدداعي بددالنمو والتنشددئة االجتماعيددة 

يوسدف، )ن السليمة للطال ، وعالقته بالمجتمع، ومساعدته على تحقيق التوافق مع نفسه ومع اآلخري

 (.م8100

ويتولى المرشد االجتماعي هذه الخدمة، حيث يقوم بمساعدة الطالب ذوي صعوبات الدتعلم، 

وتقددديم الخدددمات المختلفددة التددي تسدداعد علددى تنميددة قدددراتهم الذاتيددة، واسددتعمال مالمددح شخصددياتهم، 

ئقبدا أمدام ومساعدتهم لكدي يصدبحوا قدادرين علدى مواجهدة مدا يعترضدهم مدن المواقدف التدي تشدكل عا

 (.م8100الحريري، اإلمامي، )قيامهم بأدا  وظائفهم االجتماعية 

ويهددف اإلرشداد االجتمداعي إلدى تقددديم أسدالي  الرعايدة االجتماعيدة المناسدبة للطددالب ذوي 

صددعوبات الددتعلم ماديبددا ومعنويبددا، واالهتمددام برعددايتهم وتطددوير أسددالي  العمددل معهددم، ودمجهددم فددي 

ل المناس ، وإكساب الطدالب الشدعور بدا من واالسدتقرار، وتحقيدق السدعادة المجتمع الجامعي بالشك

مددع الددنفس، والرضددا عنهددا، وإشددباع الدددوافع والحاجددات بمددا يتوافددق مددع مطالدد  النمددو فددي مراحلدده 

ومساعدتهم  َ   يكونوا على درجٍة من اإليجابية في تعاملهم مع بيئتهم االجتماعية، وإتاحة . المتتابعة

ا إيجابيبددا بدددالب مددن اعتمددادهم علددى غيددرهم  الفرصددة لهددم الحريددري، اإلمددامي، )لكددي يمارسددوا دورب

 (.م8100

وذلك من خدالل واالهتمام بمشاركة الطالب ذوي صعوبات التعلم في المحاضرات بفاعلية، 

َكددُل  قددرانهم، والتعامددل معهددم كطددالٍب عدداديين، لهددم حقددوق  وعلدديهم  إعطددائهم نفددس المهددام التددي تُو 

علددى سددبيل  -، كمددا يعطددو  فرصددةب لتحمددل المسددؤولية، مددن خددالل جعلهددم قائدددين لمجموعددةٍ واجبددات  

مسابقات، معار،، ندوات، أنشطة : )المثال، وتشجيعهم على المشاركة في أنشطة الجامعة المختلفة

 (.م8100م  يوسف، 8100عربيات، )كمشتركين أو منامين ( رياضية

توظيدددف اسدددتراتيجيات تطدددوير مهدددارات  ومسددداعدة الطدددالب ذوي صدددعوبات الدددتعلم علدددى

عدددم مقاطعددة : )االتصددال، وذلددك باتبدداع اآلداب اللفايددة أينددا  اسددتقبال الرسددالة مددن اآلخددرين مثددل

والتددددري  علدددى المهدددارات ( اآلخدددرين أيندددا  حدددديثهم، واالهتمدددام والتركيدددط أيندددا  حدددديث اآلخدددرين
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عربيدددات، )اجتماعيدددة مختلفدددة ف االجتماعيددة مدددن خدددالل النمذجدددة، والتقليدددد لنمددداذب حيددة فدددي مواقددد

 .(م8100

وتشددجيعهم علددى اكتسدداب صددداقات تسددودها الثقددة وا لفددة، وتكوينهددا بسددهولٍة مددع اآلخددرين، 

وذلددك مددن خددالل إتقددانهم لمجموعددٍة مددن السددلوكيات التددي تعمددل علددى بنددا  عالقدداٍت تتسددم باإليجابيددة 

ايبدا أو سدلوكيبا، مدن خدالل االسدتجابة واالستمرارية، وتدريبهم على التعبير عن مشاعرهم السدلبية لف

علدي، )المباشرة  نشطة اآلخرين، بإبدا  رأيهم بعدم تقبلها، وتدريبهم على مهدارات حدل المشدكالت 

 (.م8100

وتوعيتهم بأهمية حصولهم على الخدمات التي تقدمها الجامعة، وإشراكهم في إعداد البرامج 

عربيدددات، )جب تدريبيدددٍة فدددي اإلجدددازة الصددديفية والخددددمات الخاصدددة بهدددم، والعمدددل علدددى إيجددداد بدددرام

 (.م8100

 :خدمات التقنية المساندة -1

إ  السددتخدام التقنيددات المسدداندة فددي العمليددة التعليميددة للطددالب ذوي صددعوبات الددتعلم أهميددةب 

ا فاعال فدي زيدادة تحصديلهم ا كداديمي، وتفداعلهم االجتمداعي، وتنميدة يقدتهم بدالنفس،  قصوح، ودورب

فاعليدة التقنيدات المسداندة فدي عدالب   -سوا  العربية منها أو ا جنبيدة -العديد من الدراسات وقد أيبتت

 (.م8116سفر، )كثيٍر من المشكالت التعليمية، والسلوكية، والنفسية للطالب 

ا تجاريبدا، : وتعرف التقنية المساندة بأنها أي أداٍة، أو جهاٍز، أو نااٍم متكامٍل، سوا  كا  منتجب

ددد دددا، يسدددتخدم لطيدددادة القددددرات الوظيفيدددة لألفدددراد مدددن ذوي أو منتجب ا أو مخصصب ا معددددال أو مطدددورب

 .(IDEA, 1997)االحتياجات الخاصة، أو المحافاة عليها وتحسينها 

وتهدف التقنية المساندة إلى مساعدة الطالب الذين لدديهم صدعوبات فدي الدتعلم للوصدول إلدى 

ث تعددو، ندددواحي القصددور فدددي مهدداراتهم، وتسدددهل إمكانيدداتهم الكاملددة، وإلدددى حيدداة مرضدددية، حيدد

البدددبالوي وأحمدددد، )حصدددولهم علدددى المعلومدددات، وإبددددا  أفكدددارهم الخاصدددة بدددالطرق المناسدددبة لهدددم 

  والوابددل (م8101)، وهندداك أنددواع  عديدددة  مددن التقنيددات ذكرهددا كددلٌّ مددن البددبالوي وأحمددد (م8101

 (:م8115)والخليفة

 :التقنيات المساندة في مجال القراءة

برنامج البروديوسر الذي يستطيع الطال  من خالله تحويدل ملفدات الدورد إلدى ملفداٍت ناطقدٍة 

، فالبرنددامج يقددرأ والطالدد  يسددمع، Jaws 7.0بصددورٍة فوريددٍة وبرنددامَج جددوٍ  لقددرا ة النصددوص 

التددي تسددهل : Colored overlaysوا قددالم اإللكترونيددة الناطقددة، وا غطيددة، والشددفافات الملونددة 

 . القرا ة عملية

 :التقنيات المساندة في مجال الكتابة

برامج التنبؤ بالكلمات، وا قالم الرقمية التي تسمح بتحويل الكتابدة اليدويدة إلدى ندص  رقمدي  

، FLY Fusion، وقلدم فدالي فيدوجن IO Personal Digital Penقلم أو بيرسونال ديجيتال بدين )

ت الصددوتية التددي تتدديح الفرصددة لددذوي الصددعوبات ، والمسددجال(Quicktionaryوقلددم كويكشدديناري 

الكتابية في التركيط على االستماع، بدالب من محاولة التوفيق بدين الفهدم، والتلخديص، والكتابدة فدي اٍ  

 .واحدٍ 

  :التقنيات المساندة في مجال الحساب

ة اآللد: ، ومدن تلدك الحاسدباتTalking Calculatorsالحاسبات أو اآلالت الحاسبة الناطقدة 

 . Math talk & Scientific Notebook، وبرنامج(Talking Calculator)الحاسبة الناطقة 
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 :التقنيات المساندة في مجال المهارات التنظيمية

الدذي يهددف إلدى تناديم  iStudiez، وبرندامج Mind Mapsالخدرائف الذهنيدة اإللكترونيدة 

اضدددر، والواجبدددات، والبحدددو ، مواعيدددد المحاضدددرات، وأماكنهدددا، واسدددم المح)الجددددول الدراسدددي 

 Phocus — Aوبرنددامج، (apple-wd, 2011( )ومواعيددد تسددليمها، ومواعيددد االختبددارات

Beautiful Productivity Timer   علددى إنجدداز المهددام اليوميددة مددن خددالل الددذي يسدداعد الطالدد

لطالد  الدذي يسداعد ا( Inspiration)، وبرندامج تناديم ا فكدار App store,2011) )تدذكيره بهدا 

الطال  لديه أفكدار كثيدرة عندد كتابدة بحدث جدامعي، يقدوم البرندامج بتناديم )على تنايم أفكاره، فمثالب 

 (.ه 0341الذويبي، ( )أفكاره من خالل رسم بياني أو جدول، بحيث يربف ا فكار ببعضها

 :التقنيات المساندة في مجال مهارات التواص  مع اآلخرين

ريدية إحدح خددمات االتصدال المهمدة فدي اإلنترندت  لتسداعد علدى دعدم تَُعد  خدمة القوائم الب

العملية التربوية، وتستخدم كوسديٍف للحدوار بدين الطدالب ذوي صدعوبات الدتعلم والعداديين المسدجلين 

 (.م8111الموسى، )في مادة ما، تحت مجموعٍة واحدٍة لتبادل اآلرا  ووجهات النار 

 :لتوصيات التاليةومن خالل ما سبق أوصت الباحثة با  

االحتذا  بالتجارب العالمية في خدمة الطالب ذوي صعوبات التعلم الملتحقين بدالتعليم العدالي،  -

ٍر لمراكط خدمات االحتياجات الخاصدة، يعدده متخصصدو  فدي  وذلك من خالل نموذبٍ مطوَّ

ات التابعددة التربيدة الخاصدة، وتتبنداه وزارة التعلديم العدالي  ليدتم تطبيقده فدي الكليدات والجامعد

 .لها

إنشا  مكاتٍ  أو وحداٍت خاصٍة يعمل بها متخصصو  في شؤو  ذوي االحتياجدات الخاصدة،  -

يقومددو  بتهيئددة كافددة الاددروف للطددالب ذوي صددعوبات الددتعلم  لتسددهيل تعلدديمهم، وتكدديفهم 

 .داخل الحرم الجامعي وخارجه

عوبات الدتعلم، وذلدك تهيئة أعضا  هيئة التدريس الذين سديقومو  بالتددريس للطدالب ذوي صد -

التدددري  علددى طددرق التدددريس الحديثددة، وعقددد ور  عمددل تدريبيددة عددن كيفيددة )مددن خددالل 

 (.التعامل مع هذه الفئة

تصميم موقع إلكتروني على اإلنترندت، بحيدث يكدو  بمثابدة مستشداٍر للطدالب ذوي صدعوبات  -

 .التعلم، و عضا  هيئة التدريس لتوضيح حقوق كال الطرفين وواجباته

 

 مراجع الدراسة

في تعديل العادات واالتجاهات نحو ( جمعي/ فردي)فعالية برنامج إرشادي (. 8115)أبكر، سميرة  .0

 5 مجلة كليات المعلمين،. الدراسة لدح بع  الطالبات ذوات صعوبات التعلم بكلية التربية للبنات بجدة

(0) ،4-68. 

 .دار يافا العلمية للنشر: عما ، ا رد . إلرشاد المهنيمقدمة في ا(. 8101)أبو زعيطع، عبدهللا  .8

أير برنامج تدريبي في تنمية المهارات الدراسية (. 8119)أبو زيتو ، جمال، الناطور، ميادة  .4

مجلة اتحاد الجامعات العربية . والتحصيل ومفهوم الذات ا كاديمي لدح الطلبة ذوي صعوبات التعلم

 . 26-33، (0)5للتربية وعلم النفس، 

الريا،، المملكة . اإلرشاد النفسي واالجتماعي(. 8110)أبو عبادة، صالح، نيازي، عبد المجيد  .3

 .مكتبة العبيكا : العربية السعودية
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-9، (5)مجلة كلية التربية جامعة أم القرح، . منهج اإلرشاد ا كاديمي(.  0920)أبو لبن، منصور  .6

85 . 

الريا،، . طرق التدريس واالستراتيجيات المعرفية : تعلمصعوبات ال(. م8110)أبو نيا ، إبراهيم  .5

 .أكاديمية التربية الخاصة: المملكة العربية السعودية

اإلرشاد ا كاديمي بجامعة اإلمارات راية الطالب (. 0996) أحمد، شكري، الراوي، محمد  .5

، (4)0العربية،  والطالبات وأعضا  هيئة التدريس لهم ومقترحاتهم لتطويره، مجلة مستقبل التربية

25-045. 

واقع الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة (. م8119)ا مانة العامة لمجلس التعاو  لدول الخليج العربية  .2

الريا،، المملكة . في جامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاو  لدول الخليج العربية

 .مجلس التعاو  لدول الخليج العربية: العربية السعودية

. التقنيات التعليمية المساعدة لذوي االحتياجات الخاصة(. م8101)الببالوي، إيهاب، أحمد، ياسر  .9

 .دار الطهرا  للنشر والتوزيع: الريا،، المملكة العربية السعودية

تعليم الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في (. 8112)بريانت، ديا ، سميث، ديبورا، بريانت، بريا   .01

 .دار الفكر ناشرو  وموزعو : عما ، ا رد (. 8108ة إسماعيل، محمد، ترجم. )صفوف الدمج

دار المسيرة للنشر : عما ، ا رد . تدريس ا طفال ذوي صعوبات التعلم(. م8100)بطر ، بطر   .00

 .والتوزيع والطباعة

ترجمة سليما ، . )الخصائص التعرف استراتيجيات التدريس: صعوبات التعلم(. 8112)بيندر، ويليام  .08

 .عالم الكت : القاهرة، مصر(. 8100عبد الرحمن، التهامى، السيد، الطنطاوح، محمود، 

ماذا يمكن أ  يقدم : نحو جودة حياة طالب الجامعة ذوي صعوبات التعلم(. 8119)جاب هللا، منال  .04

 . 301-481، 0المؤتمر الدولي السابع، . اإلرشاد المهني

ياجات الخاصة بجامعة الملك سعود القواعد خدمات ذوي االحت(.8100)جامعة الملك سعود  .03

 .وزارة التعليم العالي. واإلجرا ات التنايمية 

دمشق، . ناام الساعات المعتمدة واإلرشاد ا كاديمي في التعليم العالي(. 0923)جرادات، ضرار  .06

 .المنامة العربية للتربية والثقافة والعلوم: سوريا

 لدح اإلنجاز ا كاديمي دافعية لتحسين نفسي إرشادي برنامج فاعلية(. 8119)صبحي  الحاريي، .05

 كلية منشورة، دكتوراه غير رسالة . الجامعية بالمرحلة ا كاديمية التعلم صعوبات ذوي الطالب

 .القرح، مكة أم جامعة التربية،

عما ، . اإلرشاد التربوي والنفسي في المؤسسات التعليمية(. 8100)الحريري، رافدة، اإلمامي، سمير  .05

 .دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة: ا رد 

للمدار  والمراكط : اإلرشاد المهني(. 8100)الخالدي، عطا، العلمي، دالل، الصيخا ، إبراهيم  .02

 .دار صفا  للنشر والتوزيع: عما ، ا رد . والجامعات

خاصة بجامعة تقييم خدمات الدعم المساندة للطالب من ذوي االحتياجات ال(. 8112)الخشرمي، سحر  .09

 .دراسة قدمت في الملتقى الثامن للجمعية الخليجية لإلعاقة، الشارقة. الملك سعود

 المرحلة الجامعية في التعلم صعوبات ذوي للطالب مساندة برامج إلى الحاجة(. 0341)الذويبي، منير  .81

ير منشورة، رسالة ماجست. بالريا، الملك سعود جامعة في التدريس هيئة أعضا  آلرا  مسحية دراسة

 .كلية التربية، جامعة الملك سعود، الريا،

مكتبة المجتمع : عما ، ا رد . اإلرشاد التربوي والنفسي من المناور الحديث(. 8112)ربيع، هادي  .80

 .العربي للنشر والتوزيع
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 .عالم الكت : القاهرة، مصر. التوجيه واإلرشاد النفسي(. 8116)زهرا ، حامد  .88

: القاهرة، مصر. ا سس النارية والتشخيصية والعالجية: صعوبات التعلم (.م0992)الطيات، فتحي  .84

 .دار النشر للجامعات

بحث . صعوبات التعلم لدح طالب المرحلة الجامعية دراسة مسحية تحليلية(. 8111)الطيات، فتحي  .83

 .مقدم في المؤتمر الدولي السابع، مركط اإلرشاد النفسي، جامعة عين شمس

بحث مقدم في المؤتمر العلمي ا ول، . صعوبات التعلم بين الواقع والمأمول(. 8115)سالم، محمود  .86

 .قسم الصحة النفسية، كلية التربية،جامعة بنها

فاعلية برنامج حاسوبي في تعديل النشاط الطائد وخف  وقت التعديل باستخدام (. م8116)سفر، عهود  .85

ستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة الملك رسالة ماج. تصميم العينة الفردي لفئة اإلعاقة العقلية

 .سعود، الريا،

بحث مقدم للمؤتمر العلمي دور . نحو استراتيجية جامعية عربية جديدة(. 8114)شحادة، نعما   .85

 .الجامعات العربية في تعطيط الهوية العربية، إتحاد الجامعات العربية، جامعة قطر

تقوية الذاكرة عن طريق المعرفة بكيفية حدويها للطالب فعاليات فنيات (. 8114)شرف الدين، نبيل  .82

، (30)04المجلة المصرية للدراسات النفسية، . الموهوبين ذوي صعوبات التعلم بالمرحلة الجامعية

415-306. 

 .دار وائل للنشر والتوزيع: عما ، ا رد . صعوبات التعلم(. 8113)الااهر، قحطا   .89

دار الثقافة للنشر : عما ، ا رد . وي االحتياجات الخاصةإرشاد ذ(. 8112) العطيط،سعيد  عبد .41

 .والتوزيع

دور المرشد ا كاديمي في الجامعات المفتوحة بين الواقع (. 8116) عبد الكريم، نهى  .40

دراسة قدمت في مؤتمر المعلوماتية والقدرة التنافسية للتعليم المفتوح، جامعة عين شمس .والمأمول

 .ومركط التعليم المفتوح

دار الفكر : القاهرة، مصر. اإلرشاد النفسي لذوي االحتياجات الخاصة(. 8101)بد هللا، سهير ع .48

 .العربي

دار الشروق للنشر : عما ، ا رد . إرشاد ذوي الحاجات الخاصة وأسرهم(. 8100)عربيات، أحمد  .44

 .والتوزيع

دار : ما ، ا رد ع. صعوبات التعلم بين النارية والتطبيق(. م8119)علي، إيما ، حسن، هنا   .43

 .المناهج للنشر والتوزيع

المشكالت التي تواجهه الطلبة الجدد بجامعة اإلسرا  الخاصة با رد  في (. 8115)العمايرة، محمد  .46

 .  20-64، (00)مجلة العلوم التربوية . ضو  بع  المت يرات

دراسة قدمت . 00،08أهمية خدمات اإلرشاد ا كاديمي والمهني في الصفين (. 8118) ةالعوادي، امن .45

 .، سلطنة عما 00،08في الندوة الوطنية حول تطوير التعليم الثانوي للصفين

 .السعودي التنموية المجتمع وحاجات العالي التعليم برامج بين العالقة(. م0991 )سعد  علي القرني، .45

 .663-644، (8)8التربوية،  سعود العلوم الملك جامعة مجلة

وظائف اإلرشاد ا كاديمي ومشكالته من وجهة نار أعضا  هيئة  (.0990)القرني، علي سعد  .42

) 4مجلة جامعة الملك سعود العلوم التربوية، . التدريس والطالب في كلية التربية بجامعة الملك سعود

8) ،606-669. 
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مشكالت الطالب متدني التحصيل الدراسي من وجهة نارهم في كلية (. 8113)منسي، حسن  .49

 05مجلة جامعة الملك سعود العلوم التربوية، . الر  بالمملكة العربية السعوديةالمعلمين بمحافاة 

(0) ،005-065. 

الريا،، المملكة العربية . استخدام خدمات االتصال بفاعلية في التعليم(. 8111)الموسى، عبد هللا  .31

 .جامعة محمد بن سعود: السعودية
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