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 مسحخلص البحث:

دت ال بإط بها مً ؤًشاد اإلابن          ُاظاث الخاصت جظم شٍش جخمم، ًئت روي الاخخ

ُت  ًهم ًمشلىن ًئاث روي الاخخُاظاث التربىٍت الخاصت وحشمل هزه الٌئاث ؤلاكا

ت والعملُت وؤلاكاُت الجعذًت اللِلُت و  الصلىباث الخللُمُت وؤلاكاُت البصٍش

ُت واإلاىهبت وؤلابذاق. )ًاػمت كبذ الشخُم  والاطؼشاباث اللوىٍت والاهٌلالُت والعلٓى

ضها كلى ًئت اإلاصابين بصلىباث الخللم  (32، ص2113الىىاٌعت،  -وفي مذاخلخىا هزه ٓس

ً ُشاثُا هـشا الهدشاس هزا الاطؼ شاب كلى هؼاَ واظم في مخخٍل اإلاجخملاث.  اإلالعٍش

ومما ال ًمًٕ ججاهله هى ؤن الشىسة الخٕىىلىظُت الحذًشت ُذ ؤخذزذ دًلا ُىٍا في 

شدي وبهما كلى الا وال جىدصش خذودها كلى الا اللذًذ مً اإلاجاالث،  خلما٘ ظظخخذام اٌل

ً ٕشير مً اإلاُاًد ً التي تهخم بالٌش  ،الٌللي في اإلاُذان اللالجي في ال د ٓجضء ال ًخجضؤ م

خلذي اظخخذام الخٕىىلىظُا لُصل  مُذان التربُت بلى اإلاجخمم والزي به جخم حشُٕلخه. ٍو

ُت  ، وهزا ماوالخللُم ألظل بدماط هزه الٌئت في اإلاجخمم ُاث ماجمش الترب ؤٓذجه جىص

 .2114الخاصت اللشبي " الىاُم واإلاإمى٘"

ىىلىظُا في مجا٘ صلىباث الخللم وُذ بِىا في بدشىا هزا ٍُٓ جم اظخخذام الخٕ 

بالخدذًذ -بصلىباث الخللم وؤؿهشها بلذ رلٗ بظهاماتها وًاكلُتها في الٌٕالت باإلاصابين 

ورلٗ ألظل الاظخٌادة منها ؤُص ى ما ًمًٕ في ظبُل  -ممً ٌلاهىن مً كعش الِشاءة

ً خذة اطؼشاباتهم  ٍ م  جدعين وطلُت هزه الٌئت والخخٌُ

 ي الاخخُاظاث الخاصت، صلىباث الخللم، بشامج الحاظىبًئت رو  كلمات مفحاحية:

 
Abstract: 
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    The category of the individual with specific needs is a large 

part in each society who can gather people with sensory 

handicaps (visual, auditory...) kinetics and others. In our 

intervention we focus on the category of people with learning 

difficulties –dyslexic- due to widespread of this disorder in many 

societies. And according to the modern life we cannot ignore that 

the modern technological revolution boost many  domains, and it 

is not limited to the individual use  but the real use in the therapy 

domains, which take into consideration that the individual is an 

indivisible part of the society who constitute it. The technology 

use reaches the educational domain, and in our intervention we 

will highlight how it was use in the learning difficulties domain, 

and we will show its effectiveness in the therapy of pupils with  

learning difficulties –particularly the dyslexic- in order to 

benefits the most in order to improve the status of this category 

and alleviate their disturbances. 

Keywords: category of specific needs; learning difficulties; 

software. 

 مقذمة:

 6مً اإلاُالد لواًت  -مشخلُخين ؤظاظِخين هما الآدعاب خال٘ خُاجه بًمش الٌشد  

خُض  -ظىىاث بلى هاًت آخش اللمش 6مً  -والخللم والزي ًىاًّ ظً الخمذسط  ظىىاث

ًخم في ألاولى اظخٕشاي اللالم مً خال٘ ملالجت ما ًذوس خىله مً مشيراث وجدلُلها 

ّ بدسآه دو  ً بىٌعه، كً ػٍش ن جلِي مللىماث مً شخص آخش. في خين الخللم ًخم ك

ّ وظىد ًشد آخش مللم ًِىم بخلِين اإلاللىمت للؼٌل وحعهُل اظدُلابه  ،ؤو مشبي ٔان ػٍش

ل الىمى اإلالشفي للؼٌل  هش خال٘ الخمذسط اللذًذ مً الاطؼشاباث التي حلُش لها. وـٍ

ي بصلىباث الخللم والتي ُذ وجصبؼه كً آدعاب واظدُلاب اإلاادة اإلاذسظت له والتي حلش 

شاءة والٕخابت والحعاب.  لذ مىطىق الخللم مً اإلاداوس ألاظاظُت في  جمغ ٓال مً اِل َو

 ً خُاة الؼٌل خُض ؤصبذ ؤظاط ألابدار التي جذوس خى٘ الىمى اللصبي للؼٌل، م
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 ٍ ً وجىؿُ ُت اإلاشجبؼت بخدلُل، جخٍض خال٘ مداولت اظخٕشاي مخخلٍ اللملُاث اإلالًش

اث اإلاخلُِت إلكادة اظخلمالها مجذدا في اإلاعخِبل. وُذ خض ي مىطىق صلىباث اإلاللىم

الخللم باللذًذ مً الذساظاث ألظل بًجاد خل لٌئت ألاػٌا٘ اإلاخمذسظين )الخالمُز( 

ًٌشض وظىد سكاًت خاصت لهزه الٌئت،  الزًً ٌلاهىن مً هزا الاطؼشاب، خُض ؤصبذ 

زا ًهي راث خاظُاث خاصت ظىاء مً خُض الاظدُل مي ؤو الٌُٕي للمللىماث ٓو اب إل

 البرامج الخللُمُت. 

خُض خـي الؼالب وألاًشاد مً روي ؤلاخخُاظاث الخاصت بشكاًت ٓبيرة جمشلذ 

ىىلىظُا اإلاخؼىسة وألاظهضة الخللُمُت في حللمهم والتي ظاكذث في  في اظخخذام الٕخ

ٕىىلىظُا وألاظهضة الخل لُمُت والتي ًؼلّ كليها جدُِّ ألاهذاي اإلاشظىمت، ًإزش هزه الخ

ُت  الخٕىىلىظُا اإلاعاكذة ؤو اإلالُىت ظلل مً هاالء اإلاخللمين ًدصلىن كلى هٌغ هىك

لذ مذخل جٕىىلىظُت الخللُم مً اإلاذاخل  الخللم التي ًدصل كليها ؤُشانهم ألاظىٍاء، َو

م واطلا في  ىمت الخلُل اإلاىؼُِت لخصمُم الخللُم وملالجت مشٕالجه، ألهه ًصمم مـى

ً ؤلا  كخباس ظمُم اللىامل اإلاازشة في كملُتي الخللم والخللُم بما ههذي بلى حللم ًلا٘ وم

زمت جخجلى ؤهمُت بجباق هزا اإلاذخل في جصمُم الخللُم لزوي الاخخُاظاث الخاصت 

لظمان مشاكاة خصاثص جالمُز هزه الٌئت وهىق ؤلاكاُت وػبُلتها.)خعً الباحم مدمذ 

 ( 22، ص2114كبذ اللاػي،

ث ُاهت حعائالجىا خى٘ ٌُُٓت اظهاماالُا مما جِذم ؤكاله ًمًٕ صواهؼ

بشامج حللُمُت جمٕنهم مً الاهذماط مً خال٘ لزوي الاخخُاظاث الخاصت الخٕىىلىظُت 

ٔادًمي وجدعين معخىاهم الخللُمي مً خال٘ البرامج الخللُمُت  الاظخماعي و ألا

 . الالٕتروهُت

 

 

 

 أهمية الذساسة:
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ظت في دوس الخٕىىلىظُا الخللُمُت )بشامج الحاظىب( في جٕمً ؤهمُت الذسا 

 ً زا ًلالُتها في الٌٕالت التي جظم ٔل م شاءة( ٓو حصخُص اطؼشاباث الخللم )كعش اِل

 الدصخُص الخُُِم واللالط.

 تهذي دساظدىا بلى:أهذاف الذساسة: 

ير لهم  -1 حعلُؽ الظىء كلى روي الاخخُاظاث الخاصت وطشوسة اللىاًت بهم وجًى

 ٓض خاصت حللُمُت.مشا

ُت وخعب دسظت  -2 جىًير بشامج خاصت حللُمُت الٕتروهُت وًّ ُذساتهم اإلالًش

 الاكاُت لذههم.

ً خذة الاطؼشاباث لزوي الاخخُاظاث  -3 اللمل كلى جىًير بشامج خاظىبُت للخِلُل م

 الخاصت .

 املىهج املحبؼ في البحث: 

لزي ًخم مً خالله ًِىم كلى دساظت خالت اجم اظخخذام اإلاىهج الىصٌي والزي 

٘ اإلاٌدىص ألظل الاظخلاهت بها كىذ الخدلُل النهاجي للىخاثج. ٔاًت اإلاللىماث خى   ججمُم 

 إلاشكالية:

ُاظاث  ىىلىظُت في خُاة الخالمُز مً روي الاخخ بن الاظخخذام الىظاثل الٕخ

ُاث التي حلىد كليهم ظىاء مً الىاخُت الىٌعُت ؤو  الخاصت لها اللذًذ مً ؤلاًجاب

ٔادًمُت ؤو الاُخصادًت.الا   ظخماكُت ؤو الا

ُت  خُض ؤزبدذ اللذًذ مً الذساظاث ظىاء اللشبُت منها ؤو ألاظىبُت ًاكل

ُت والىٌعُت للخالمُز مً روي  جٕىىلىظُت الخللُم في كالط ٓشير مً اإلاشٕالث العلٓى

الاخخُاظاث الخاصت ، ٓما ؤنها ظاهمذ في خٌع ظلْى اليشاغ الضاثذ وجدعً بلع 

ت. )خعً الباحم، العلى  شغ الحٓش ُٓاث اإلاصاخبت له ٓدشدذ الاهدباه والاهذًاكُت ًو

 ( . 2، ص 2114

ُت مم ؿهىس جُاساث ظذًذة لِذ ؿهشث  ٍ التي الللىم اللصبُت اإلالًش دكذ لخىؿُ

ومً هزا اإلاىؼلّ ظاءث دساظدىا للبدض في ٌُُٓت  الخٕىىلىظُا ٓمبذؤ خذًض ؤظاس ي،

مً خال٘ دساظت جإزير بشامج روي الاخخُاظاث الخاصت  في حللُم اظهاماث الخٕىىلىظُت

ُت للخلمُز اإلاصاب بصلىباث الخللم، ورٗل ألظل  الحاظىب كلى اللملُاث اإلالًش

 ٘ معاكذة هزه الٌئت كلى جخؼي هزه الصلىباث والخٍُٕ مم البِئت اإلاذسظُت مً خال
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كلى اظدُلاب  اظخلما٘ بشامج للحاظىب )البرمجُاث( تهذي لذساظت مذي ُذسة الخلمُز

في  -بشامج الحاظىب -ًاكلُت الخٕىىلىظُا الحذًشت اإلاللىماث اإلالِىت ومىه هدا٘و جبُان 

٘ الخالي .روي صلىباث الخللم ٌٓالت   :واهؼالُا مما جِذم هؼشح الدعائ

مامذى فػالية البرمجيات إلالكتروهية في الكفالة بزوي الاححياحات الخاصة  

                                              ؟  ػوبات الحػلم لذى ألاطفال املحمذسسينثحذًذا في الحخفيف مً حذة ص

 مفهوم روي الاححياحات الخاصة 

ُاظاث الخاصت مً ؤخذر اإلاٌاهُم راث البلذ ؤلاوعاوي          ٌلخبر مٌهىم روي الاخخ

ٔاهذ ص حُت، واإلاعخخذمت في وصٍ ألاًشاد الزًً ًدخاظىن بلى سكاًت خاصت ظىاء 

جشبىٍت، حللُمُت ؤو اظخماكُت والتي مً اإلاخىُم ؤن ًِىم بها مخخصصىن ماهلىن كلمُا 

             وكملُا.

ٌا إلاصؼلح    ٍ روي الاخخُاظاث الخاصت هىسد ؤوال حلٍش وُبل الخؼَش لخلٍش

ُاط، جِترن بىىق مً  الحاظت والتي ًِصذ بها: خالت مً اللىص والىِص والاًخِاس والاخخ

هزا ٌلني ؤن  والظُّ ال ًلبض ؤن ًض٘و متى ُظِذ الحاظت وصا٘ الىِص.الخىجش 

الحاظت حشير بلى خالت ُذ ٌلاوي ًيها الٌشد مً ُصىس ؤو هِص في ُذساجه ؤو بمٖاهُاجه 

والتي ُذ حلُِه كً جدُِِه لزاجه واهذماظه في مجخمله هزا مً ظهت، ومً ظهت 

شث له ُاث وػَش الخللم  ؤخشي ًمًٕ ججاوص جلٗ اإلالىُاث برا ما جًى الـشوي وؤلامٖاه

 والخللُم التي جىاظب اخخُاظاث وخصىصُاث الِصىس الزي ٌلاوي مىه.

لزا ٌلذ ؿهىس مٌهىم روي الاخخُاظاث الخاصت هدُجت للملُت دمج ٔلمتي 

الحاظت والخصىصُت في مٌهىم واخذ، لذاللت كً كذم الٌٕاًت في خاصُت ؤو ُذسة 

صىس ملُىت جخإسجح بين الخصىصُت ال ُت، وما ًمًٕ ؤن ًىجم كً اِل جعمُت واإلالًش

هجاص ٓمِىمين ؤظاظُين للخلبير كً ججعُذ للخللم ؤو بخذي إلإلاا ًخللّ ألامش باألداء وا

هالم  (ملاهُه، بملنى اإلاذي الزي ٌعخؼُم ًُه الٌشد الخلبير كً راجه بشٖل مىطىعي.

                                                               .(46ص،2117/2118ًاػمت،

ٍ هزه الٌئت بإنهم:  ؤًشاد ٌلاهىن   هدُجت كىامل وسازُت ؤو  -ٓما ًمًٕ حلٍش

مً ُصىس في الِذسة كلى حللم ؤو آدعاب خبراث ؤو مهاساث ؤو ؤداء  -بُئُت مٕدعبت

م اإلامازل لهم في اللمش والخلٌُت الشِاًُت ؤو  ؤكما٘ ًِىم بها الٌشد اللادي العُل

شد اللادي، الاُ خصادًت ؤو الاظخماكُت. ولهزا جصبذ لهم باإلطاًت بلى اخخُاظاث اٌل
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اخخُاظاث حللُمُت، هٌعُت، خُاجُت، مهىُت، اُخصادًت، صحُت خاصت، ًلتزم اإلاجخمم 

ين كً هيرهم مً ؤًشاد  يرها لهم، باكخباسهم مىاػىين وبششا ُبل ؤن ًٖىهىا مخخٌل بخًى

  اإلاجخمم.

ذ مىـمت الصحت ال لاإلاُةت هةزا اإلاٌهةىم بإهةه: خالةت مةً الِصةىس ؤو الخلةل وكًش

في الِذساث الجعذًت ؤو اإلاهىُت جشظةم بلةى اللىامةل الىسازُةت ؤو البُئُةت حلُةّ الٌةشد كةً 

ةةةةً. ة ة ة ة ة ةةةةي العة ة ة ة ة ةةةابه فة ة ة ة ة ة ة ةةةةلُم اإلاشة ة ة ة ة ةةةةشد العة ة ة ة ة ة ةةةا الٌة ة ة ة ة ة ةةةةىم بهة ة ة ة ة ة ةةةةي ًِة ة ة ة ة ةةةةؼت التة ة ة ة ة ة ةةةةةع ألاوشة ة ة ة ةةةةم بلة ة ة ة ة  حللة

       .(8،ص2114)هاسدو،

ؼي هزه الٌئت: بإنهم ؤولئٗ ألاًشاد الزًً  في خين ٌلشي كبذ اإلاؼالب الٍِش

ىن كً اإلاعخىي اللادي ؤو اإلاخىظؽ في خاصُت ما مً الخصاثص ؤو ظاهب ما،  ًىدًش

 ً جخخلٍ كما ًِذم بلى ؤُشانهم اللادًين ورلٗ إلاعاكذتهم كلى جدُِّ ؤُص ى ما ًمٕ

ً الىمى والخىاًّ.)ؤمل العىٍذان،   (9، ص 2117بلىهه م

خىن روي الا  لشي ٓما٘ كبذ الحمُذ ٍص ىس َو خخُاظاث الخاصت مً هزا اإلاـى

بإنهم: هم الزًً لهم ؿشوي خاصت ومعخىي خاص ًخخلٍ كً ؿشوي ألاًشاد 

ىن كليهم ؤو ًِصشون دونهم ورلٗ مً ؤظل معاكذتهم في  ُى اللادًين ومعخىاهم ًٌُخ

ا ًادي بلى جدُِّ الزاث ومعاكذتهم في  ٖامال مخىاٍص همى شخصُتهم همىا ظلُما مخ

ٍ مم اإلاجخ خىن،  مم الزي ٌلِشىن ًُه.الخُٕ                                 (5، ص2113)ٓما٘ كبذ الحمُذ ٍص

                                               :. جػٍشف صػوبات الحػلم2 

صٍ مجمىكت مً الخالمُز في الٌصل الذساس ي  صلىباث   الخللم مصؼلح كامً 

 
 
ٌاطا ين مم ؤنهم ًخمخلىن في الخدصُل  اللادي ًـهشون اهخ الذساس ي كً صمالئهم اللاًد

ٔاء كادي ًىَ اإلاخىظؽ ، بال ؤنهم ًـهشون صلىبت في بلع اللملُاث اإلاخصلت  بز

ٔالٌهم، ؤو الخٌٕير، ؤو ؤلادساْ، ؤو الاهدباه، ؤو الِشاءة، ؤو الٕخابت، ؤو التهجي، ؤو  بالخللم : 

اإلاخصلت بٖل مً اللملُاث العابِت.  بظشاء اللملُاث الحعابُت ؤو في اإلاهاساث الىؼّ، ؤو

عدبلذ   َو
 
مً خاالث صلىباث الخللم روي ؤلاكاُت اللِلُت واإلاظؼشبىن اهٌلالُا

وكُىب العمم والبصش وروي ؤلاكاُاث اإلاخلذدة. رلٗ خُض ؤن  واإلاصابىن بإمشاض

 
 
 للصلىباث التي ٌلاهىن منها.    بكاُتهم ُذ جٖىن ظببا

 
 مباششا
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ت الحذًشت  كً صلىباث الخللم جىضح ؤن الاطؼشاب ًدذر بعبب بن الىـٍش

ُب البىاجي والىؿٌُي للمخ وهىاْ بلع الللماء الزًً ٌلخِذون بإن الخلل  خلل في التٓر

 الىالدة وؤزىاء الحمل. ًدذر ُبل

لشي الباخشىن ألاػٌا٘ روي صلىباث الخللم بإنهم: "ألاػٌا٘ الزًً ًـهشون  َو

ما جباكذا واضحا بين ؤدائهم اإلاخىُم  ٔاء وبين ؤدائهم الٌللي ٓو ٓما ًِاط باخخباس الز

ؤُشانهم مً هٌغ اللمش مم ًِاط باالخخباساث الخدصُلُت، في مجا٘ ؤو ؤٓثر باإلاِاسهت 

ُت  عدشنى مً هاالء روي ؤلاكاُاث الحع الضمني واإلاعخىي اللِلي والصٍ الذساس ي. َو

زٗل اإلاخإخشًٍ كِلُا واإلاظؼشبين  ُت( ٓو ت، خٓش اهٌلالُا واإلادشومين )ظملُت، بصٍش

ُخصادًا.)كىض هللا ظالم،  جشجبؽ هزه الصلىباث ُذ و  (23 ، ص2116زِاًُا ؤو ا

ضي وحلبر هزه الاهدشاًاث كً هٌعها بِصىس  باهدشاًاث في وؿاثٍ الجهاص اللصبي اإلآش

ْ و  ٍ اللوىٍت.هدباهإلافي ؤلادسا ً الىؿاث   ، وفي جٖىٍ

 . ثصييفات صػوبات الحػلم3

الزي ُام به  هى  ثر شُىكا وجذاوال في ألاوظاغ الللمُت والتربىٍتبن الخصيٍُ ألآ

ٔالٌُيذ  ْ و ٔاآلحي: ،1984الباخشان ٓير ً صلىباث الخللم هما   خُض ميزا هىكين م

  :صػوبات الحػلم الىمائية 1.3

ٔادًمُت. وجخمشل في اللملُاث  حلشي بخلٗ الصلىباث التي جدىا٘و اللملُاث ما ُبل ألا

ُت ؤي الى ٌعُت ألاظاظُت اإلاخللِت باالهدباه، ؤلادساْ، الزآشة، الخٌٕير واللوت. اإلالًش

 .(59، ص2113)ٔىاًدت جِعير مٌلح، 

ًِىم كليها الخدصُل  ًإي  خُض ؤن هزه اللملُاث  حشٖل ؤهم ألاظغ التي 

طشس ًيها ًادي خخما بلى اللذًذ مً الصلىباث واإلاشأل الالخِت. وكلُه ًإي اهدشاي 

ٔامل كلي هماجي في اإلاها ٔادًمُت.) ساث ألاظاظُت العابِت ًادي بلى صلىباث الخللم ألا

 .( 14، ص2115مدمذ، 

 :صػوبات الحػلم ألاكادًمية 2.3

ٔادًمي، والتي جـهش لذي ؤػٌا٘ مخمذسظين،  جخمشل في صلىباث ألاداء اإلاذسس ي اإلالشفي ألا

شير هزا الىىق بلى الاطؼشاب الىاضح في بخذي اإلإدعباث اإلاذسظُ ًخخي، َو اث  ت.)الٍض

 ( 412، ص1998
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 وثحفشع صػوبات الحػلم ألاكادًمية إلى:

 صلىباث حللم الِشاءة 

  صلىباث حللم الٕخابت 

  صلىباث حللم ؤلامالء )الخهجئت( والخلبير الٕخابي 

   ،(82، ص2113صلىباث حللم الحعاب. )ٔىاًدت جِعير مٌلح 

 . أغشاض روي صػوبات الحػلم4

لجهىد التي شملذ جدلُل الترار الىٌس ي مً بُنها مُلخىن بشوجين، ظلٌُا زش اب

دشاسدظىن وشاسلض ماهجُل خُض ؤشاسوا بلى ؤن خصاثص ألاػٌ٘ا روي  صلىباث  ٍس

ً ججمُلها في ؤسبلت ؤبلاد سثِعُت:  الخللم ًمٕ

 الاهدباه ومعخىي اليشاغ 

  ْت وهمى ؤلادسا  الحٓش

  اللوت وهمى الخٌٕير 

  لي والاظخماعيالىمى الاهٌلا 

زكش ثشافش وهالهان  أن خصائص صػوبات  1976Traver and Hallahanٍو

 الحػلم  ًمكً حصشها فيما ًلي: 

 ت الضاثذة   الحٓش

 ي ْ الحٔش  ُصىس في ؤلادسا

  اإلاشٕالث الاهٌلالُت 

  صلىباث في الخأصس اللام والاهذًاق 

  اطؼشاباث في الزآشة والخٌٕير 

  مشٕالث في الِشاءة والحعاب 

  اطؼشاباث في الٕالم والاظخماق 

   ،( 232، ص2111كُىب كصبُت.)العُذ كبذ الحمُذ ظلُمان العُذ 
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 . جػٍشف صػوبات جػلم القشاءة5

ٔادًمُت  خذد مٌهىم صلىباث الِشاءة بإهه ًذسط جدذ مـلت صلىباث الخللم ألا

ها  م الِشاءة بإنها صلىبت داثمت في حلل (Pierre Debray, Ritzen)الىماثُت والتي ٌلًش

ٔاء كادي واإلاخمذسظين هير اإلاصابين  ٌا٘ روي ر وآدعاب مهاساتها، خُض جٖىن لذي ألاػ

 (DEBRAY. P, 1981, p 134) بلاهاث خعُت.ٓما ؤنها ٓشيرا ما جٖىن مشجبؼت بخللم الٕخابت.

 ومً بين أهم الحػاٍسف هزكش: 

شاءة له كلى ألاُل ٍ ٔىهُٗ الزي ًبين ؤن مصؼلح صلىباث اِل زالر  حلٍش

شاءة  واإلاصؼلحاث اإلاخللِت به، ًهى ًمًٕ ؤن ٌلني صلىبت خادة  ملاوي وًِا إلاعجم اِل

شاءة  ضي، ؤو صلىبت خادة في اِل في الِشاءة وظببه خلل وؿٌُي في الجهاص اللصبي اإلآش

مدمذ  ةهصش  (والٕخابت مم ظبب هير مدذد ؤو مشٕالث الِشاءة بوع الىـش كً خذتها. 

 .(14، ص1995كبذ اإلاجُذ ظلجل، 

ٗ شاهٗ   شير جٍش بلى ؤن مً ٌلاهىن مً صلىبت الِشاءة ًجذون  1988َو

مشٖلت ٓبيرة في الخلشي كلى الحشوي والٖلماث وجٌعير اإلاللىماث اإلإخىبت التي جِذم 

ٓشيرا ممً ٌلاهىن مً جٗل اإلاشٖلت ؤرُٓاء في هىاحي ؤخشي. )خيري ًةلهم، وسهم رٗل  ن 

 .(92اإلاواصي عجاط، ص

ض ها بإنها كذم الِذسة كلى الخدٕم في بلع الاظتراجُجُاث  1985 ؤما ًٍش ًُلًش

 . (ROBEN.L, 1989, p 106وٍدذد رلٗ بلذم الِذسة كلى آدعاب ؤلاظتراجُجُت ألابجذًت. )

ٍ البُذاهىظُت  ظىصان بىسا٘ ميزووي، خُض حلشي صلىباث الِشاءة كلى وهظٍُ حلٍش

ؤنها مشٖلت خاصت بالخلشي والخلٌف وًهم سمىص اللوت اإلإخىبت، ًيخج كنها اخخال٘ 

 5واطؼشاب كمُِان في كملُت حللم الِشاءة لذي ألاػٌا٘ الزًً جتراوح ؤكماسهم ما بين 

ُت الالخِت. )كٍضض كبذ ظىىاث، في حللم الخؽ وًهم الىصىص وفي اإلإدعباث اإلال 8و  ًش

 (191، ص2113العالم، 

 . مؤششات صػوبات جػلم القشاءة7

  Guy L.Bond صىٌذ ماششاث صلىباث حللم الِشاءة بصىسة مخلذدة منها جصيٍُ

ً اإلاخمشل في: )ؤخمذ كبذ هللا ؤخمذ،  ( 34، ص2111 وآخٍش
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 أهواع صػوبات جػلم القشاءة .7

ُت اظدىادا لىىق ألاخؼاء اإلا ٔاهذ لعاهُت ؤو ملًش شجٕبت مً ػشي اإلاصاب ظىاء 

 ًمًٕ ؤن هميز ؤهىاق صلىباث حللم الِشاءة بلى: 

 :Surface Dyslexia صػوبات جػلم القشاءة السطحية 1.7

جخميز بصلىبت الخلشي كلى الٖلماث الوير مىخـمت هير ؤن الٖلماث اإلاىخـمت 

اث ٓبيرة لششح الٖلماث التي لها والٖلماث بذون ملنى مدخٌف بها. ٓما جخميز بصلىب

ِت والٖلماث الوير مىخـمت ملِذة  هٌغ الصىث ولِعذ التي جٕخب بىٌغ الؼٍش

 ومظؼشبت.

 :Phonological Dyslexiaصػوبات جػلم القشاءة الفوهولوحية  2.7

ٔاهذ ػىٍلت، مم ُذساث  جخميز بصلىبت ُشاءة الٖلماث بذون ملنى خاصت برا 

هش في الٕخابت خاصت  هىكا ما ظُذة للخلشي كلى ظا صلىباث ـج الٖلماث، ٓما هالخف ًؤ

٘ والٖلماث بذون ملنى.  (Brinf, 2004, p 80)للٖلماث الؼىٍلت وهادسة الاظخلما
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 :Deep Dyslexiaصػوبات جػلم القشاءة الػميقة  3.7

حميز   ب:ًحواحذ هزا الىوع بكثرة لذى الشاشذ ٍو

 ةةةةاث وا ةةةةبه الٖلمة ة ةةةةى شة ة ةةةةشي كلة ةةةةى الخلة ة ةةةةذسة كلة ة ةةةةذم الِة ةةةةذة كة ة ةةةةبه الجذًة ة ةةةةاث شة ة لٖلمة

(Dumont, 2002, p 42) 

 .اطؼشاب خاد في كملُت الخدىٍل الصىحي 

   ت وفي هٌغ الىُذ داللُت، ٓزلٗ الاطؼشاب اللمُّ في ًِىم بإخؼاء بصٍش

 (Habib, 1997, p31)الُِام باالبذا٘ الٕخابي الٌىهُمي. 

ة  4.7  :Visual Dyslexiaصػوبات جػلم القشاءة البصٍش

 تي هجذها:مً ألاخطاء ال

  ججاوص العؼىس 

  .ألاخؼاء )خزي وؤبذا٘( في الٖلماث الىدىٍت ً  اسجٖاب كذد ٓبير م

   ت  visual paralexies. (CARBONNEL.S, 1994, p 140) وظىد اخخالالث بصٍش

 . أسباب صػوبات جػلم القشاءة8

شاءة ػشخذ مىز صمً بلُذ و لى خذ آلان لم ببن مشٖلت صلىباث حللم اِل

ُه حلذدث وظهاث هـش الباخشين ًٖل ًعشه ٌلشي ظبب مىخ ذ لهزا الاطؼشاب وكل

 خعب الخُاس الزي ًيخمي بلُه ًىجذ:

 ألاسباب الػصبية: 1.8

ٔان ؤ٘و آدشاي الطؼشاب الِشاءة كىذ ألاػٌا٘ مً ػشي زالزت باخشين 

ٔاء  ين هم: مىسهان، ٓير وهيشىولذ. هاالء ألاػباء اظخؼاكىا ًدص ؤػٌا٘ لهم ر اهجليًز

شاءة، ًىظذوا ؤن هىاْ بصابت كلى معخىي مىؼِت ملُىت كادي  ً كلى اِل لًٕ هير ُادٍس

ً الذمان وهي الخلٌٍُ الضاوي    angular gyrus.(CARBONNEL.S, 1994,  p 38)م

ٓدشٍ ؤوسجىن وظىد كذد ٓبير مً الالخباظاث للحشوي ب 1937وفي ظىت 

ٕخىبت والشٌىٍت ًاظخيخج ؤن ه شاءة اإلا ىاْ جإخش في بوشاء العُؼشة والٖلماث ؤزىاء اِل

 .(Grégoire & all, 2003, p 22) الذماهُت. 
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 ألاسباب الوساثية: 2.8

شاءة كىذ  هي الذساظاث التي ُام بها الباخشىن خى٘ كاثالث اإلاصابين بلعش اِل

ت هى العىٍذي  ٍش في الخمعِىاث ًىظذ ؤن  Halarganالخىاثم، وؤ٘و مً جبنى هزه الـى

باإلااثت كىذ الخىاثم الحُُِِت مِاسهت بالخىاثم الوير خُُِِت، وبالخالي الخؼابّ بيعبت ماثت 

 اًترض  وؤٓذ ؤن صلىباث حللم الِشاءة  ساظلت بلى ؤصل وساسي.

ٔاهذ دساظت مسحُت  زم ظاءث بلذه دساظاث ؤخشي جإٓذ الٌشطُت، خُض 

شأل في بٌشوعا ُام بها مجمىكت مً الباخشين خى٘ الخىاثم الحُُِِت  التي حلاوي مً م

 :.89.7الِشاءة ًىظذ ؤن وعبت الاطؼشاب لذههم هي 

 :ألاسباب الػاطفية 3.8

لِذ اكخبر بلع الباخشين ؤن كعش الِشاءة هدُجت ؿاهشة كاػٌُت وظذاهُت وال 

ُ في ظىت و ت وال الىسازُت وال ختى الىؿٌُُتكالُت لها باالطؼشاباث اللصبُت وال اإلالًش

ً وهاهذ بذساظت كلى 1984 ٘  ُام ٍٔى مجمىكت مً ألاػٌ٘ا ًىظذوا ؤن وعبت ألاػٌا

: مً مجمل ألاػٌ٘ا الزًً ٌلاهىن 81-41الزًً ٌلاهىن مً اطؼشاباث الِشاءة هي بين 

 ً ُت. ومً بين الباخشين ؤًظا هجذ بخلهاً مً اطؼشاباث اهٌلالُت ومً اطؼشاباث ظلٓى

في حللم  والزي الخف ؤن ألاػٌا٘ الزًً ٌلاهىن مً مشأل كاػٌُت لذههم صلىبت

 (HOUDE.O , 1998, P 71) .الِشاءة جـهش مبٕشا مم الاطؼشاباث الاهٌلالُت ألاخشي 

ير بذساظت وظىد الاطؼشاباث الاهٌلالُت لذي ألاػٌا٘  1991وفي ظىت  ُام ظاُل

الزًً ٌلاهىن مً صلىباث في الخللم، وبذساظت خصاثص هزه ألاخيرة ؤزبذ وظىد 

ٖىن كلى معخىي اطؼشاباث كالثُِت. وخعب سؤًه ًالى خاثج حشير بلى ؤن هزا الاطؼشابً 

ألاها الزي ًٕبذ دواًم الؼٌل وجدٌيزاجه وُذساجه الظخلما٘ ججاسبه اإلاذسظُت مً ؤظل 

ٔاظالو ظىت بجؼىسه اإلالشفي.  ذ ؤبشامغ و ؤن ٔل ما ًخذخل مم جؼىس ألاها ومم  1979ر ًٓا

 لٌهم والِذسة كلى الخللم.بلع وؿاثٌه ٌعخؼُم الةخإزير كلى الخٍُٕ الحُىي للؼٌل، ا

(HOUDE.O, 1998, p  244)   

 ألاسباب ألادائية والوظيفية: 4.8

ِشاءة بلى طلٍ في  ًشظم بلع الباخشين الصلىباث التي ًىاظهها ألاػٌا٘ في ال

 ٘ ي. ومً ؤهم ألاظماء الباسصة التي جمشل هزا الخُاس هي الباخشت بىها اإلاعخىي ألاداجي والىؿٌُ

ؤن الؼٌل له صلىبت في الخلشي كلى جمىطم ألاشُاء،  1963ث ظىت ميزووي التي وظذ
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ٕخىبت باليعبت له كلى اإلاعخىي ألاًِي واللمىدي،  خاصت جلٗ اإلاللِت بشمىص اللوت اإلا

زلٗ صلىبت في الخلشي كلى الصىسة الجعذًت والخمىطم في الٌظاء )ؤكلى، ؤظٌل،  ٓو

                                        MAISONY.S, 1996, p 8) (BOREL  ًمين، ٌعاس( وٍجذ صلىبت في جدذًذ ػبُلت الٌىهُم.

مىهذ وظمُض ؤن هىاْ كالُت بين  ىب، ٍس وحشير دساظاث ؤخشي ُام بها ٔل مًً 

 ٘ ٔاهذ في ؤهلب ألاخُان  جىصب مالخـاتهم خى الخىـُم اإلاٖاوي، الضماوي والِشاءة و

شجٕبها الؼٌل الز شاءة وكذم الِذسة كملُت الِلب والخلىٍع التيً  ي ٌلاوي مً كعش اِل

ُم  كلى الخمُيز بين ألاشٖا٘ اإلاخخلٌت للحشوي وهالبا ما ؤسظلى رلٗ بلى ظىء في الخـى

 .اإلاٖاوي والضماوي

 . أغشاض صػوبات جػلم القشاءة9

 .بت بُنها ٓخابُا ٘ اإلادشابهت والٍِش ت للحشوي راث ألاشٖا  ؤخؼاء بصٍش

  لخمُيز بين الحشوي اإلاخِاسبت لٌـا.ؤخؼاء والخباظاث ظملُت ؤي كذم ا 

  .ي ؤي حوُير مىُم الحشي باليعبت للحشي آلاخش  ُلب دًىامُٖي خٔش

   ت خُض ٌلخبر العجض البصشي ؤلادسأي اإلاعاو٘ كً مشٖلت اطؼشاباث بصٍش

 الخلشي كلى الٖلماث.

 .اطؼشاباث كلى معخىي الىعي الٌىهىلىجي 

 ٌ شة اللٌـُت خُض ً اطؼشاباث كلى معخىي الزٓا شاءة م لاوي اإلاصاب بلعش اِل

 صلىباث في اظخلما٘ الشمض الٌىهىلىجي في الزآشة ػىٍلت اإلاذي.

 .اطؼشاباث في الاظخدظاس 

 .ْاطؼشاباث في ؤلادسا (Habib, 1997, p 35) 

 جػٍشف الحكىولوحيا .11

هي مجمىكت اإلالاسي والخبراث واإلاهاساث اإلاخاخت واإلاترآمت واإلاعخيبؼت، اإلالىُت 

م اإلاشجبؼت باإلهخاط والخذماث. وحعخٌُذ  باآلالث وألادواث والعبل والىظاثل والـى

الخٕىىلىظُا مً الللم في جِذمها وحلخمذ كلى الِاكذة ؤلاهخاظُت اإلاشجبؼت بالخىمُت 

ً ؤظل همىها وجؼىسها. )ٌلِىب ًهذ اللبُذ،   (19، ص 1989الشاملت م

 لم:    سهامات الحكىولوحيا في كفالة روي صػوبات الحػإ. 11

َ اإلاعخلملت: ً بين الؼش   ًخلذي اظخخذام الخٕىىلىظُا لُصل مُذان التربُت والخللُم وم
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                                  Dyslexie Vì   (Dyslexia software Vì)بشمجية  1.11

ت  شاءة ؤؿهشث وظىد ؤكشاض بصٍش بن البدىر الحذًشت خى٘ ؤظباب كعش اِل

 Magnocellularٌت هـام اللصب البصشي كلى معخىي ؤي اطؼشاب كلى معخىي وؿُ

System ٘ ت في هزه الحالت جدخاط لخٌٕل مً هىق خاص مً خال ، وألاكشاض البصٍش

اظخلما٘ البرمجُاث، والتي ؤؿهشث ًلالُتها في الذ٘و الوشبُت. ومً خال٘ رلٗ ُامذ 

 OÉLT.Dداة الباخشت دلُل ظمُدت بخدلُل ُاكذة بُاهاث لبرهامج الحاظىب زم جصمُم ؤ

 . Dyslexie Vìوبلذه اليسخت النهاثُت للبرهامج الٖامل 

خاالث ؤًً جم جُُِم اطؼشاب ؤلادساْ لذي اإلاصابين  5وُذ جم جؼبُِه كلى 

والتي   OÉLT.Dبلعش الِشاءة خال٘ ُشاءة الٖلماث اإلإخىبت  باللوت اللشبُت كبر ؤداة 

شاءة. زم ؤؿهشث اخخالي كذد ألاخؼاء كلى معخىي ؤلادساْ الب زا ظشكت اِل صشي ٓو

ُُم جبين ًلالُت  Dyslexi Vìاظخخذام بشمجُت  ألظل بكادة التربُت. وبلذ بكادة الخِ

البرمجُت خُض ُلذ وعبت اطؼشاب ؤلادساْ لذي الحاالث اإلاصابت بلعش الِشاءة بشٖل 

 (urnop-alger2.com)ملحىؾ. 

  photoelectric technology الحقىية الكهشوطوئية 2.11

ي كباسة كً ؤداة ًخم ًيها حسجُل وسصذ حويراث اولٖاظاث الظىء كلى اللين ه

شاءة، خُض ٌعمذ الدسجُل بمخابلت اإلاعاس  ت اللين خال٘ اِل ومىه ُُاط هبظاث خٓش

 ٍ بت مً اإلاىاُ بُت ٍُش الضمني واإلاٖاوي لبصش الِاست مم اإلاداًـت كلى ششوغ ججٍش

ً بُنها:  الؼبُلُت م

 ٔالِصص. اظخخذام هص ًجلب اهدباه  الِاست 

   جىاظذ هٌغ كذد الٖلماث في ٔل ظؼش مابين حعم وكشش ٔلمت مً هير حلُِذ

ُب.  في التٓر

  ظم مً بصش الِاست مم وظىد بطاءة  41ًِذم الىص كلى شاشت كلى بلذ

 زابخت لذي ٔل الحاالث.

  .زالزين دُُِت ّ  ؤال جخلذي مذة الخؼبُ

٘ وجٕمً ؤهمُت هزه الخِىُت مً خُض ؤنها جـهش م ذة وظشكت الِشاءة مً خال

ت اللين لشظم بُاوي.  جشظمت هبظاث خٓش
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ت كين وؤخشي جليها، كذد الخشبُذ  ٓما جىضح هزه الخِىُت مذة الخشبُذ بين خٓش

ّ هزه الخِىُت كلى كُىت مٖىهت مً  جلمُز ما بين العىت  121في العؼش الىاخذ. جم جؼُب

بُىلىظُا العلىْ واللملُاث ؤولى والعىت الخامعت ابخذاجي مً ػشي الباخشت في 

ت اللين بىىكُت الؼباكت  ُت ظملُت بً ظلؼاهت ألظل جبُان كالُت هبظاث خٓش اإلالًش

لؼي ملخص  الخؼُت، ؤًً ًِىم الخلمُز بِشاءة صامخت وفي نهاًت الىص ٌومع كُيُه َو

 ما ًهمه واظخىكبه.

ت اللين  ًخجلى دوس هزه الخِىُت في جبُان اللالُت بين وشاغ هـام خٓش

والخذٍسب كلى ؤلادساْ ًهي حلذ ؤداة ًمًٕ الاظخلاهت بها ألظل حصخُص اطؼشاب كعش 

  (BENSOLTANA.D, 2011, P  72-118الِشاءة. )

ٕىىلىظُا بما ًيها البرمجُاث ؤمشا  ومً خال٘ ما جِذم ٌلذ اظخخذام الخ

هزا مً ظهت، ومً ظهت ؤخشي طشوسي إلاىآبت اللصش مً ظهت والىصى٘ لٌاكلُت ؤٓبر 

٘ لحل مشأل اإلاصابين بصلىباث الخللم وبدماظهم في مجخملاتهم.  ألظل مداولت الىصى

 :خاثمة

  ً بن الخؼىس الخٕىىلىجي في اإلاُذان اللالجي في الذ٘و الوشبُت والزي ؤظٌش ك

اظخلما٘ البرمجُاث في اللذًذ مً اإلاجاالث ُذ ؤؿهش ًلالُخه، ومىه جمخع بدماط 

ُُِم اظخلما٘ الخٕىىلىظُا الحذًشت  للمللىماث كً ػٍشّ بوشاء بشمجُاث للخٌٕل )الخ

ٓما ظبّ رٓشه في  -وبكادة التربُت ألاسػٌىهُت( باإلاصابين بلعش الِشاءة وُذ جبين ؤهمُتها 

مً خال٘ اظخلما٘ الخِىُت الٕهشوطىثُت التي  ظىاء في الٕشٍ كً ألاكشاض -بدشىا

ٔاث اللين والتي ؤؿهشث  جٖىن مظؼشبت لذي اإلاصابين ًلالُتها في جدذًذ كذد هبع خش

زلٗ في ٌٓالت اإلاصابين بصلىباث حللم الِشاءة ،بصلىباث حللم الِشاءة ٘  ٓو مً خال

زا اكادة التربُت  باظخخذام بشامج الحاظىب التي بُيذ مذي الخُُِم كبر البرمجُاث ٓو

ٌٍُ مً  ؤهمُتها وجإزيرها كلى وشاغ اإلاخ والزي ًىلٕغ كلى العلىْ ومىه ًدصل  الخخ

  ة صلىباث حللم الِشاءة. خذ

 الحوصيات:

٘ ما جم جِذًمه هخخم    ً خال  الخىصُاث الخالُت:بوم

  جإزير ً طشوسة بدماط جِىُت البرمجُاث في ٌٓالت روي صلىباث الخللم إلاا لها م

ً اإلاِاسباث  مباشش كلى الجهاص اللصبي خُض جدٌض وشاػه، ًهي ؤخذر م
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ظُا الزي ولِشه خالُا ٓما جٕعب الٕالظُُٕت وؤٓثر جإُلما مم كصش الخٕىىلى 

ً الاظخِاللُت التي جذًم بهم ٍ مم بِئتهم اإلاجخملُت. الحاالث هىكا م  بلى الخُٕ

  روي الاخخُاظاث الخاصت ً بلضامُت الٌٕالت الىٌعُت اللصبُت بهزه الٌئت م

ُت ألظل جدذًذ ُذساتها كلى مضاولت الخللُم  ٍ الشواثض اإلالًش بخؼبُّ مخخل

 ُل الذساس ي.  وصٍادة ًشص الخدص

 .بدساط بشامج حللُمت خاصت جخماش ى مم ُذساث هزه الٌئت 

  ؤهمُت ٘ ً جإزير بالى  الاطؼشابجىكُت ألاولُاء وألاظشة التربىٍت خى إلاا لها م

زا  ُت، الخدصُل الذساس ي ٓو ألاهمُت كلى معخىي ًلالُت الِذساث اإلالًش

  اإلاعخىي الاظخماعي معخِبال.

 قائمة املشاحؼ:

 اللغة الػشبية:املشاحؼ ب -

 الٕخب: 
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