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رعؾبات تعمؼ المغة  ف التشفيحية السشبئة ب ت الجراسة الحالية إلى التعخف عمى الؾعائ ىجف
الفخندية )القخاءة والكتابة( لجػ عيشة مؽ طالب السجارس اإلعجادية بسحافغة الغخبية. وقج 

رل الجراسى األول بالعام الجراسى  ت عيشة  0200-0202تؼ تظبيق الجراسة فى الف وتكؾن
ريؼ بأنيؼ  12الجراسة مؽ ) طالبًا وطالبة مؽ طالب السخحمة اإلعجادية( مسؽ سبق تذخي

يعانؾن مؽ صعؾبات تعمؼ مؽ خالل اختبار السدح الشيؾرولؾجى الدخيع إعجاد عبج الؾىاب 
ف التشفيحية  ت الجراسة مؿياس التقجيخ الدمؾكى لمؾعائ  (BRIEF)كامل. وقج استخجم

رعؾبات تعمؼ ال رى ل قخاءة والكتابة إعجاد فتحى الديات. وقج ومؿياس التقجيخ التذخي
رائية بيؽ  ت الجراسة لعجة نتائج مؽ أىسيا: تؾجج عالقة ارتباطية ذات داللة إح تؾصم
ف التشفيحية بذكل عام، كسا تؾجج عالقة ارتباطية ذات داللة بيؽ  صعؾبات التعمؼ والؾعائ

ف التشفيحية )البعج ال ػ الؾعائ دمؾكى وبعج ما وراء صعؾبات تعمؼ المغة الفخندية وبعج
زًا عجم وجؾد فخوق ذات داللة بيؽ الحكؾر واإلناث فى  السعخفة(، كسا أعيخت الجراسة اي

ت الباحثة مجسؾعة مؽ  ، صعؾبات تعمؼ المغة الفخندية )القخاءة والكتابة( كسا قجم
 التؾصيات والسقتخحات بجراسات مدتقبمية.

ف التشفيحية    –صعؾبات تعمؼ القخاءة  –ت التعمؼ صعؾبا –الؾعائ
 صعؾبات تعمؼ الكتابة.
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 Abstract: 

The current study aimed at identifying the executive functions as a 

predictor of learning difficulties in the French language (reading and 

writing) among a sample of prep school students in Gharbia 

Governorate. The study was conducted in the first semester of the 

academic year (2021-2022). The sample of the study consisted of 

(91 male and female prep school students who had been previously 

diagnosed as having learning difficulties through Rapid 

Neurological scan scale prepared and translated by Abd El-Wahab 

Mohamed Kamel. The study used the BRIEF (Behavioral Rating 

Inventory of Executive Function and the diagnostic rating scale for 

reading and writing difficulties. The study reached the following 

results. There is a statistically significant correlation between 

learning difficulties and executive functions in general. There is also 

a significant correlation between learning difficulties and both 

dimensions of executive functions (the behavioral dimension and the 

metacognition dimension). The results also revealed that there are no 

significant differences between males and females in French 

language learning  difficulties (reading and writing). A number of 

recommendations and suggestions for future research are introduced. 

Keywords: Executive functions - learning difficulties – reading 

disabilities – writing disabilities 

 
 

مؽ السجاالت الحجيثة  Learning Disabilitiesيعج مجال صعؾبات التعمؼ  
ث اقتخن مفيؾم التخبية ا لخاصة قجيسًا بخعاية األفخاد ندبيًا فى التخبية الخاصة ، حي

رخيًا وعقميًا إال أنو تبيؽ وجؾد مجسؾعة مؽ األطفال غيخ قادريؽ عمى  السعاقيؽ سسعيًا وب
ػ  ػ إعاقات ، لحل التعمؼ مع أنيؼ ذو قجرات عقمية وحدية سؾية ، كسا أنيؼ ال يعانؾن مؽ أ

ف ىؤالء األطفال.  رظمح صعؾبات التعمؼ لؾص  تؼ استخجام م
ت  رعؾبات التعمؼ األكاديسية مثل الحاكخة  وقج تشاول الجراسات العؾامل السختبظة ب

ض الجراسات  ت بع رخػ واإلدراك الدسعى والفيؼ المغؾػ ، وقج بيش والحكاء العام واإلدراك الب
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ف التشفيحية لو أثخ كبيخ فى إحجاث صعؾبات التعمؼ األكاديسية  رؾر الؾعائ الدابقة أن ق
ـيام فتحى مخسى   ف 12: 0222صالح، مثل دراسة ) ( والتى أكجت عمى أن الؾعائ

التشفيحية الثالث وىى الحاكخة العاممة والتخظيط وتشغيؼ األدوات تختبط ارتباطًا مؾجبًا بؿيؼ 
ت تحميل االنحجار 0..2، 2..2، 0..2) رعؾبات تعمؼ القخاءة وأثب ( عمى التؾالى ب

فقط التى يسكشيا التشبؤ  الستعجد أن الحاكخة العاممة والتخظيط وتشغيؼ األدوات ىى
رعؾبات تعمؼ القخاءة.  ب

ض التالميح بالشدبة لتعمؼ المغات األجشبية ومشيا عمى  كسا أن ىشاك صعؾبات تعمؼ لجػ بع
سبيل السثال تعمؼ المغة الفخندية ومؽ مغاىخ صعؾبات تعمؼ المغة الفخندية السثسخة لجػ 

ف التشفي حية ىى وسيمة لتقييؼ نؾاحى القؾة األطفال والخاشجيؽ صعؾبات القخاءة والؾعائ
ف فى السشاىج الخاصة التى تقجم لمظالب ذوػ صعؾبات التعمؼ. زع  وال

ؼ مع   وتبجأ صعؾبات تعمؼ المغة الفخندية في الغيؾر مع بجاية السخحمة اإلعجادية أ
ف األفخاد في  ذ المغة الفخندية خاصة في ميارة القخاءة والكتابة أحيانًا ويختم بجاية تجري

ػ األخخ في نؾ  عية صعؾبات التعمؼ لجييؼ قج تكؾن صعؾبة في المغة الذفيية وتكؾن لج
القخاءة )ميارات التعخف عمى الكمسات والفيؼ وتعتبخ صعؾبات تعمؼ القخاءة ىي األكثخ 
انتذارًا لسا ليا مؽ تأثيخ في السجاالت األخخػ، ىحا باإلضافة إلى أن المغة الفخندية 

ػ إلى سمؾك باعتبارىا لغة أجشبية ى ي لغة يخػ الظالب واألىالى بأنيا لغة صعبة وىحا أد
 سمبى لتعمؼ ىحه المغة.

ف التشفيحية فى التشبؤ   رؾر الؾعائ ػ إسيام ق ف عؽ مج ث الحالي الكذ يحاول البح
ت ىشاك عالقة  رعؾبات تعمؼ المغة الفخندية السختبظة بسيارتي القخاءة والكتابة  ، وإذا كان ب

ػ تالميح السخحمة اإلعجادية.ارتب رعؾبات لج ػ ال ف التشفيحية وتم  اطية بيؽ الؾعائ
 و 

ما العالقة األرتباطية بيؽ درجات صعؾبات التعمؼ فى المغة الفخندية ودرجات مؿياس  -2
ػ تالميح السخحمة اإلعج ف التشفيحية لج  اديةالتقجيخ الدمؾكي لمؾعائ
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ما العالقة االرتباطية بيؽ درجات صعؾبات التعمؼ فى المغة الفخندية ودرجات ُبعج ماوراء  -0
ػ تالميح السخحمة االعجادية؟ ف التشفيحية لج  السعخفة لمؾعائ

ف  -3 ما العالقة االرتباطية بيؽ درجات صعؾبات التعمؼ فى المغة الفخندية ودرجات الؾعائ
ػ تالميح السخحمة االعجادية؟بع –التشفيحية )البعج الدمؾكى   ج ماوراء السعخفة( لج

ذ التالميح )ذكؾر  -1 اناث( عمى  صعؾبات التعمؼ  فى المغة الفخندية )القخاءة   –ما تأثيخ جش
 الجرجة الكمية(؟ –الكتابة  –

 
ف التش  -2 فيحية وصعؾبات التعمؼ عمى تالميح السخحمة التعخف عمى العالقة بيؽ الؾعائ

 اإلعجادية.
رعؾبات تعمؼ  -0 تدويج القائسيؽ عمى العسمية التعميسية بشتائج عمسية حؾل الؾاقع األكاديسى ل

 المغة الفخندية.
إتاحة السجال لبشاء بخامج ونذاطات تعسل عمى تحديؽ ميارتي القخاءة والكتابة لجػ تالميح  -3

 السخحمة االعجادية.
 

 
رعؾبات تعمؼ قخاءة وكتابة  -2 ف التشفيحية وعالقتيا ب ب خمل الؾعائ التعخف عمى أىؼ جؾان

 –السخونة السعخؼية  –المغة الفخندية مثل )التخظيط ، التشغيؼ ، البجء ، الحاكخة العاممة 
 الظالقة المفغية(.

ث الحالي في إجخا  ف التشفيحية التي يتحجد البح ءاتو وتفديخ نتائجو بسجسؾعة الؾعائ
ف والتشغيؼ والتخظيط والحاكخة العاممة والسخونة السعخؼية والظالقة  تقجميا وىى البجء والك

 المفغية.
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ت عميو وتتكؾن مؽ عيشة مؽ   ص العيشة التي أجخي رائ زًا بخ ث أي ويتحجد البح
 الفخندية. طالب السخحمة اإلعجادية ذوػ صعؾبات تعمؼ المغة

:
ف جالل   ف وآخخون،  يذيخ ) يؾس ( إنيا إحجػ 231، 231، .022يؾس

ت أو قبل  ربية التى يتؾسط فييا القذخة السخية تح الشذاطات السعخؼية ذات الظبيعة الع
زسؽ عس ميات عجيجة تداعج عمى التشغيؼ الحاتى لمدمؾك وضبظو والتحكؼ الجبية والتى تت

القخار ، تحجيج اليجف وإصجار الحكؼ ومخاؾبة تتابعات  0ؼيو، وفييا التخظيط واتخاذ
ف السؾجية نحؾ ىجف مدتقبمى يخجم الحات.  الدمؾك أثشاء األداء وغيخىا مؽ الؾعائ

ػ تمعبو الؾعيفة التشفيحية أن الجور ا (Philip David Zelazo, 2017, 19)ويؾضح  لح
رل الجراسى فيى  ف ىؾ دور مباشخ وغيخ مباشخ فى التعمؼ فى الف فى التعمؼ والتكي
ميارات تداعج الظالب عمى الجمؾس واالنتباه وتحكخ القؾاعج واتباعيا واستؿبال الججيج 

ض السيارات مثل السخونة اإلداركية والحاكخة العاممة وال تحكؼ بسخونة ويؤكج عمى ان بع
رؾل  السثبط يداىسان فى أشكال أكثخ تفاعاًل ونذاطًا لمتعمؼ وىؾ السظمؾب فى الف
ف التشفيحية ىامة  الجراسية. ويالحع عمى التعخيفات الدابقة اتفاقيا عمى أن الؾعائ
زًا لحل السذكالت  ت فقط لمشسؾ السعخفى أو األداء الؾعيفى الفعال وإنسا أي وضخورية ليد

ػ وتحقيق األىجاف والت ف التشفيحية يؤد رؾر فى الؾعائ ػ خمل أو ق فاعل االجتساعى ، وأ
إلى خمل فى عسميات االنتباه والتحكخ وعجم القجرة عمى التحكؼ فى الدمؾك وتظؾيخ 

 االستخاتيجيات السعخؼية والتى تعج جسيعيا محؾر اكتداب السعخفة وميارات التعمؼ.
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: 

2 : 
ـيام فتحى مخسى صالح          ت ) ( أن السخونة السعخؼية أو 10، 0222،   أوضح

ب مؽ السذكمة إلى  ف أو نذاط أو جان العقمية ىى القجرة عمى االنتقال بديؾلة مؽ مؾق
ف وتقبل التغيخ ب متظمبات السؾق ب آخخ حد والسخونة فى حل السذكمة وتحؾيل أو  جان

رمة.  تبجيل االنتباه مؽ مؾضؾع آلخخ والتحؾل بيؽ مجسؾعة مؽ العشاصخ السختمفة ذات ال
ف   السخونة السعخؼية بأنيا التحؾل أو  (Robin M. Ciotti, 2007, 5)ووص

االنتقال مؽ استجابة إلى أخخػ والتعمؼ مؽ األخظاء ووضع خظط بجيمة ومعالجة 
 مات.السعمؾ 

ف بديؾلة مع التغييخ وتداعج عمى  وتعخف الباحثة السخونة السعخؼية بأنيا القجرة عمى التكي
ب بذكل إيجابى لمتحجيات أم ال وىى القجرة عمى تبجيل  ب يدتجي تحجيج ما إذا كان الظال

 االنتباه مؽ مؾضؾع آلخخ والسخونة وحل السذكمة.
0

دمحم عثسان، قج أوضح ) أحسج الحديش  ( أن ميام .0، 0223ى ىالل و  شيجان 
رجت بالتخظيط مع ىجف فى العقل وىحا  زسؽ طخقًا لحل السذكمة التى ق التخظيط تت
ػ  ف األىجاف الفخعية ، إيجاد الحل فى تظؾيخ أ زسؽ التحجيج العقمى لميجف ، تعخي يت

 فعل وبجون تغحية راجعة.
ألحجاث السدتقبمية لسجسؾعة األىجاف ووضع وتعخفو الباحثة بأنو " القجرة عمى تؾقع ا

ب ألداء العسل  ت السشاس تدمدل لخظؾات تشغيؼ السيسة وتحجيج األفكار واختيار الؾق
 والؾصؾل إلى اليجف السظمؾب".

 
ت   أن الحاكخة العاممة ىى القجرة  (Donna Akers, 2015, 25-27)لقج أوضح

مى أجداء مؽ البيانات مع األخح فى االعتبار القجرة عمى تظبيق ىحه عمى الحفاظ ع
البيانات لحل مذكمة وتخػ أن استخجام الحاكخة العاممة ضخورػ ليكؾن الفخد قادرًا عمى أداء 
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ميسة متعجدة الخظؾات. وذكخ كل مؽ ) بذخػ خظاب عسخ،  عباس عبج الخحسؽ جاسؼ 
ت لتجييد السعمؾمات وتخديشيا ( أن الحاكخة العا220، 0221الدامخاتى،  ممة ىى نغام مؤق

ػ دورًا ميسًا فى الشذاط السعخفى لمفخد مثل التعمؼ واالنتباه والتفكيخ  ريخة وىى تؤد لفتخة ق
 والفيؼ وحل السذكالت ولمحاكخة العاممة أثخ فى التفاعل االستباقى. 
ى االحتفاظ بالسعمؾمات مؽ خالل ما سبق تعخف الباحثة الحاكخة العاممة عمى أنيا القجرة عم

واستخجاعيا ىجف إنجاز األعسال واستخجاميا بذكل فعال فى ميام التعمؼ وحل السذكالت 
ػ إلى خمل فى استخجاع السعمؾمات  ػ اضظخاب فييا يؤد وإنتاج استجابات ججيجة وأ

 السظمؾبة ويجج الفخد صعؾبة فى التخكيد والؾصؾل إلى الحل.

ت ) ن  ػ لغخور، أوضح ف يخمى إلى 31، .022ؾر اليج ( أن السفيؾم العام لمك
عجة ميكانيدمات مختمفة والتى تدسح مؽ جية بعجم دخؾل السعمؾمات الغيخ ضخورية فى 
ت ضخورية فى  الحاكخة العاممة، ومؽ جية أخخػ مدح السعمؾمات الدابقة والتى كان

ت غيخ ضخورية اآلن وفى ىحا السفيؾم فالك ف قج يؤخح عمى أنو وعيفة الساضى وأصبح
ف السخاؾبة القائسة فى نغام السذخف االنتباىى.  مؽ وعائ

ف ىؾ قسع استجابة مديظخة بسعشى آخخ  (Zachary Tlongo, 2019, 2)ويخػ  أن الك
أن الظفل يسكؽ أن يسشع نفدو مؽ إصجار سمؾك معيؽ. ومؽ خالل استعخاض دراسات 

ف  ف الك ث الدابقة يسكؽ لمباحثة تعخي رؾد والديظخة البح عمى أنو القجرة عمى السشع السق
ف الججيج والقجرة عمى مشع  التمقائية لالستجابات الدابقة مؽ التجاخل مع استجابات السؾق

 الدمؾكيات الغيخ مشاسبة.
1 

أوضح كاًل مؽ ) بذخػ خظاب عسخ،  عباس عبج الخحسؽ جاسؼ الدامخاتى،  
( أن التشغيؼ يذيخ غمى القجرة عمى الحفاظ عمى البيئة ومكؾناتيا وأدواتيا 223، 0221

ب ومشغؼ واستغالليا لتدييل عسمية  ب واألدوات السجرسية وغخفة الشؾم بذكل مخت مثل السكت
  تحقيق وإنجاز اليجف.
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ـيؼ،   ت ) سحخ حدؽ ابخا ة عمى استجعاء أكبخ ( بأنيا القجر 112، 0202أوضح
عجد مؽ الكمسات التى تبجأ بحخف معيؽ سؾاء ارتبط ىحا االستجعاء بذخط معيؽ أم لؼ 

 يختبط.
ـيؼ،   دمحم عثسان ابخا ، 0223ويعخفيا كاًل مؽ ) أحسج الحديشى ىالل، شيجان 

ريخة..20  ( عمى أنيا القجرة عمى إنتاج الكمسات وفق قاعجة محجدة فى فتخة زمشية ق
.

دمحم عبج الغفار، و ناىج مشيخ   تؾضح كاًل مؽ ) غادة مؾسى أحسج مؾسى، وغادة 
( أن السبادأة تتسثل فى قجرة الفخد عمى بجء السيسة أو الشذاط 12.، 0202جاد مكاوػ، 

ػ اضظخاب ىحه العسمية إلى مذاكل وصعؾبات تؾاجو التمسيح فى  ب ويؤد ت السشاس فى الؾق
ت السحجد وباألسمؾب  بجء الؾاجبات السجرسية أو السيام التعميسية السحؾرية فى الؾق

 السظمؾب. 

ف عسميات الجماغ   راب لؾص رظمح يدتخجمو أطباء األع ف التشفيحية م الؾعائ
التى تداعجنا عمى التخكيد وحل السذكالت والتشغيؼ وتحكخ السعمؾمات والتعمؼ مؽ األخظاء 

ة الجوافع وكل ذلػ يداعجنا عمى التعمؼ والتظؾر لمسيارات االجتساعية بسيارة. وتؤكج وإدار 
ف واستبجال االستجابة 11، .022)سارة كؾردانى ،  ف التشفيحية قادرة عمى ك ( إن الؾعائ

ػ فيى  اآللية والسعتادة بأخخػ مشاسبة لمسيسة وأن يكؾن الفخد عمى وعى بيحا الشذاط لحل
ػ مؽ ميسة فى نذاطات ال رؾل عمى نتائج وذل حياة السيسة ، تدسح بسقارنة األىجاف والح

ب السخاؾبة الحاتية لمشذاط السعقج نحؾ اليجف وعميو تتؾفخ لجػ الفخد قجرة مؽ  خالل أسالي
ف  زبط التشفيحػ، وتداعج فى اكتداب الفخد مخونة فى األداء. وتعتبخ ىحه الؾعائ ال

ك واألفكار. ىحا ويخػ )مخوان بؽ عمى الحخبى، مدئؾلة عؽ التحكؼ السعخفى وتشغيؼ الدمؾ 
ف التشفيحية تديؼ فى تحقيق التؾافق الشفدى والسعخفى 011-0.2، 0222 ( أن الؾعائ

زبط السعخفى ألنغسة معالجة  واالجتساعى مع مثيخات البيئة السحيظة بالفخد. وتديؼ فى ال
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ف  السعمؾمات وتشغيؼ األفكار واالستجابات الدمؾكية باإلضافة إلى تشذيط وتؾجيو وتؾعي
ب واالستخاتيجيات السعخؼية عمى نحؾ أكثخ إنتاجية ومخونة.  العسميات واألسالي

      
رادر السعمؾمات الشذظة بالحاكخة. -2  تشغيؼ م
 تشغيؼ سخعة تجييد السعمؾمات. -0
ف االستجابات غيخ السخغؾب فييا. -3  ك
رؾل عمى الشتائج.تح -1  جيج األىجاف والح
 تشغيؼ الدمؾك واألفكار والتحكؼ السعخفى. -1
 تحقيق التؾافق الشفدى والسعخفى واالجتساعى. -.
ريل األكاديسى الجيج. -.  التح
ف. -2 ف مع السؾاق  القجرة عمى تبجيل السيام أو التكي

ت فى وقتشا ا  لخاىؽ نال اىتسامًا غيخ مؽ السالحع أن صعؾبات التعمؼ قج أصبح
ػ  ب عمييا وىؾ األمخ الح ػ اآلثار الدمبية التى يسكؽ أن تتخت مدبؾق فى سبيل الحج مؽ تم
ض الجول العخبية ومسا قج يذجع  نمسدو بؾضؾح فى كثيخ مؽ بمجان العالؼ باإلضافة إلى بع

ػ. ػ أن أولئػ األفخاد يتستعؾن بسدتؾػ مؽ الحكاء العالى أو العاد  عمى ذل
  

ـيؼ و صعبى سعيج الحارثى،   ( 1.1، 0221يعخف كاًل مؽ ) إليام جالل إبخا
رظمح عام يذيخ إلى مجسؾعة متبايشة مؽ االضظخابات تغيخ فى  صعؾبات التعمؼ بأنيا م

لتفكيخ والقجرات شكل صعؾبات دالة فى اكتداب واستخجام االستساع والتحجث والكتابة وا
الحدابية وىحه االضظخابات ذاتية فى الفخد ويفتخض أنيا ناتجة عؽ خمل وعيفى فى 

ربى السخكدػ وربسا تحجث عمى مجػ حياة الفخد.  الجياز الع
ف   أن صعؾبات التعمؼ ىى  (Jamie N. Biecheler, 2019, 3)ووص

ت يعتسج عم ييا الفيؼ أو استخجام اضظخاب فى واحجة أو أكثخ مؽ العسميات األساسية ال
المغة السكتؾبة أو السشظؾقة التى قج تغيخ فى القجرة غيخ الكاؼية عمى االستساع أو التفكيخ 
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أو التحكؼ أو الكتابة أو اليجاء أو لحل السدائل الخياضية ويسكؽ أن يشذأ ىحا الشؾع مؽ 
السذكالت االضظخاب مؽ عيؾب فى الؾعيفة التشفيحية مثل القجرة عمى التخظيط أو حل 

رل قخاءتو.  أو تحكخ السعمؾمات فى فقخة أو ف
( إلى أن مفيؾم صعؾبات التعمؼ ىؾ 0.0، 0220ويذيخ ) مجيؽ نؾرػ طالك،  

التأخخ أو االضظخاب فى واحجة أو أكثخ مؽ العسميات الخاصة بالكالم أو المغة أو القخاءة 
ػ نتيجة  ػ مؾاد دراسية أخخػ ، وذل إلى وجؾد خمل مخى أو أو الكتابة أو الحداب أو أ

اضظخابات انفعالية أو سمؾكية، وال يخجع ىحا التأخخ الجراسى إلى التأخخ العقمى أو 
 الحخمان الحدى أو العؾامل الثقاؼية أو التعميسية.

رظمح صعؾبات التعمؼ تجج الباحثة ىحه التعخيفات قج  وبعج استعخاض ىحه التعخيفات لس
ص وعشاصخ اتفق عمييا معغؼ رائ ت خ رائييؽ العامميؽ فى ىحا السجال مشيا: جسع  األخ

رعؾبة غيخ ناتجة عؽ إعاقة. -2  أن تكؾن ال
رعؾبة نفدية أو تعميسية. -0  أن تكؾن ال
ـيؼ. -3 رعؾبة ذات صفة سمؾكية مثل الشظق أو التفكيخ أو تكؾيؽ السفا  أن تكؾن ال
 يقع مدتؾػ الحكاء لسؽ لجييؼ صعؾبات تعمؼ فؾق مدتؾػ اإلعاقة العقمية ويستج إلى -1

زًا. ػ والستفؾق أي  السدتؾػ العاد
 تغيخ صعؾبات التعمؼ فى واحجة أو أكثخ مؽ السجاالت األكاديسية. -1

ث الحالي أن صعؾبات التعمؼ يسكؽ تعخيفيا بأنيا "عجم قجرة الفخد مؽ التسكؽ  ويخػ البح
ض السعؾقات التى تعؾق  ذ مسا يشتج عشو مؾاجية بع باستغالل قجراتو العقمية بذكل سم

ػ عجم القجرة عمى االستساع أو التفكيخ والتحكؼ  تقجمو فى تعمؼ السؾاد الجراسية السختمفة أ
ػ السعؾقات  أو الكتابة أو اليجاء أو حل السدائل الخياضية مع الؾضع فى االعتبار أن تم
رفة  ت ناتجة عؽ إعاقة ، وإنسا مختبظة بالشؾاحى الشفدية أو التعميسية ويغيخ أثخىا ك ليد

ب أو التحميل  سمؾكية كالشظق أو ـيؼ أو عجم القجرة عمى التخك التفكيخ أو تكؾيؽ السفا
  "وغيخىا مؽ السيارات العقمية.
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ت العجيج مؽ الجراسات أن صعؾبات التعمؼ عسؾمًا تحجث نتيجة لمعجيج مؽ  لقج أوضح
ػ العؾامل الؾراثية والعؾامل البيئية وا لثقاؼية غيخ السالئسة العؾامل الستايشة بسا فى ذل

واألمخاض التى تحجث لمظفل فى سشؾات نسؾه السبكخة وقج تحجث نتيجة اضظخاب فى 
ف السخ. ويسكششا تقديؼ العؾامل  ربية أو نتيجة خمل فى وعائ ب الفديؾلؾجية أو الع التخاكي

ػ الستعمسيؽ ؼيسا يمى: السؤدية إلى حجوث صعؾبات التعمؼ لج
 

( أن أكثخ األسباب 21-21، 0222يخػ كاًل مؽ )لؾناس كخيسة، محخوق ندسة،  
ربى السخكدػ وخاصة ما يذار إليو  معقؾلية وقبؾاًل ىؾ ما يتعمق باضظخابات الجياز الع
زؾػ أم ال ومؽ ثؼ فإن  ف ع ػ تم ب ذل ض الشغخ عسا إذا كان صاح بالخمل الؾعيفى بغ
ػ إلى الفذل  ربى السخكدػ لجػ الستعمؼ يؤد ػ خمل أو اضظخاب فى الجياز الع حجوث أ
ف الشفدية واإلدراكية  رؾر فى الؾعائ فى معالجة السعمؾمات وتجييدىا ومؽ ثؼ الخمل والق
ػ بجوره إلى حجوث صعؾبات  ػ الستعمؼ مسا يؤد والسعخؼية والمغؾية والحخكية والجراسية لج

 التعمؼ.
  

ت أن ما ندبتو   ض الجراسات التى ُأجخي % مؽ األطفال 12% إلى 01أكجت بع
ت إلييؼ بفعل عامل الؾراثة، فقج يعانى  والبالغيؽ مسؽ يعانؾن مؽ صعؾبات التعمؼ قج انتقم
ت إلييؼ بفعل عامل الؾراثة  اإلخؾة واألخؾات داخل العائمة مؽ صعؾبات التعمؼ التى انتقم

 قج يعانى اإلخؾة واألخؾات داخل العائمة مؽ صعؾبات ف
مساثمة وتؾجج عشج العؼ أو العسة أو الخال أو الخالة أو عشج أبشائيؼ وبشاتيؼ. ) مخاد 

ت، تؾفيق قشى،  دمحم بؽ الدمي  (01، 0220زريقات،  
 : 

دمحم ناصخ،   ض العؾامل ( أن غ21، .022تخػ ) أمانى  البًا ما يذار إلى بع
رعؾبات التعمؼ ومؽ السالحع أن حاالت صعؾبات التعمؼ أكثخ  رفتيا أسبابًا ل البيئية ب
شيؾعًا فى أوساط األطفال الحيؽ يشتسؾن إلى الظبقات االجتساعية ذات السدتؾػ السعيذى 
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ؽ األسباب ذات األدنى، ويعتقج بأن سؾء التغحية ومحجودية الفخص لمشسؾ والتعمؼ السبكخ م
زافة إلى السشتجات الغحائية وتجخيؽ األم الحامل أو تعاطييا  صمة باإلضافة إلى السؾاد الس

 الكحؾل أو السخجرات.
ف التشفيحية وصعؾبات تعمؼ المغو الفخندية لجػ طالب السخحمة  ثالثًا: العالقة بيؽ الؾعائ

 اإلعجادية:
ف التشفيحية أن اضظخ  (Jans Wither Ington, 2015, 13)يؾضح   اب الؾعائ

ػ فى  ف األداء األكاديسى وعيخ ذل ف العاطفى وضع ػ إلى العجد السعخفى والتكي يؤد
ب والشتيجة. ويؤكج   ,Jamie N. Biecheler, 2019)صعؾبة التخكيد وعجم فيؼ الدب

ف التشفيحية والقخاءة  (15 ت وجؾد عالقة إيجابية بيؽ الؾعائ أن الكثيخ مؽ الجرسات أثبت
ف التشفيحية لمقجرة عمى القخاءة عمى مدتؾيات والكتابة  والخياضيات ويؤكج عمى أىسية الؾعائ

ب  ث فى تعمؼ القخاءة يج رؾتى والظالقة والفيؼ القخائى حي ػ الؾعى ال مختمفة بسا فى ذل
رؾتى بالتثبيط والتحكؼ واالىتسام. رؾتيات ويختبط الؾعى ال ب أواًل فيؼ ال  عمى الظال

ػ خمل  ف التشفيحية يسكؽ أن يكؾن لو تأثيخًا سمبيًا  ويسكؽ القؾل بأن أ فى الؾعائ
ػ إلى  ف التشفيحية يؤد رؾر فى الؾعائ عمى القخاءة والكتاب والخياضيات وبالتالى فإن الق

رؾتى والظالقة والفيؼ القخائى.  إحجاث صعؾبات تعمؼ واضحة بذكل واضح فى الؾعى ال
ض ومؽ خالل ما سبق ستحاول الباحثة عخض عالقة خمل ال ف التشفيحية ببع ؾعائ

 صعؾبات تعمؼ المغة الفخندية:
ػ غمى صعؾبة فى تخابط السعمؾمات  - رؾر الحاكخة العاممة يؤد ث يسكؽ القؾل بأن ق حي

أو تحكخ الكمسات ومعخفة معشى الكمسة داخل الدياق والتعخف عمى شكل الكمسة وصؾتيا 
 وىحه كميا متظمبات لتعمؼ القخاءة.

ػ التخظيط والتشغيؼ  - ب وكحل ب الحخوف لتكؾيؽ كمسات وتختي ث يداىؼ فى تختي حي
 الكمسات لتكؾيؽ الجسل فالتخظيط ىؾ القجرة عمى وضع تدمدل بخظؾات األداء والتشفيح.

ػ غمى عجم القجرة عمى الديظخة عمى  - ف الستجابة يؤد ونجج أن العجد فى ك
ف التعميسى الججيج وعجم القجرة ع مى ضبط االنتباه االستجابات الدابقة وتجاخميا فى السؾق

 أثشاء الذخح مسا يؤثخ عمى األداء األكاديسى.
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ب عمى االنتقال مؽ فكخة إلى  - ػ غمى عجم قجرة الظال وعجد السخونة السعخؼية يؤد
ب يحتاج إلى السخونة السعخؼية لالنتقال  أخخػ وعجم القجرة عمى تقجيؼ أفكار متشؾعة فالظال

رة المغة الفخند ية أو االنتقال مؽ شخح درس قؾاعج معيؽ مؽ صحة المغة العخبية إلى ح
 إلى شخح درس آخخ.

رؾر فى  وبشاء عمى ما سبق يسكؽ القؾل بأن صعؾبات التعمؼ تختبط ارتباطًا وثيقًا بالق
ف أو  ف كالحاكخة العاممة أو الك رؾر فى أحج الؾعائ ػ الق ف التشفيحية سؾاء كان ذل الؾعائ

ف مجتسعو.السخونة السعخؼية أو التشغيؼ أو التخظيط أو   فى جسيع الؾعائ

ػ تالميح الدشة   ث حؾل صعؾبات تعمؼ المغة الفخندية لج ت الجراسة إل البح ىجف
ت أدوات الجراسة وىى استبيان  الخامدة االبتجائى ، وتؼ استخجام السشيج الؾصفى واستخجم

ت عيشة الجراسة مؽ ، و  ت نتائج الجراسة إلى أن التالميح  12تكؾن تمسيح وتمسيحة ، وتؾصم
 يؾاجيؾن صعؾبات فى تعمؼ المغة الفخندية فى حج ذاتيؼ بشدبة عالية.

ث عؽ أىؼ صعؾبات القخاءة بالمغة الفخندية وعؽ أىؼ   ت الجراسة إلى البح ىجف
ت عيشة الجراسة مؽ مدبباتيا  ب الجامعى وتكؾن ػ الظال رات  12لج ر طالبًا فى التخ

ت نتائج الجراسة إلى وجؾد فخوق ذات داللة  العمسية واألدبية بجامعة الجمفة وتؾصم
ريؽ األدبى والعمسى ؼيسا يتعمق بسدتؾػ القخاءة  ر رائية بيؽ الجشديؽ ومؽ طمبة التخ إح

ف األداء والسيارة المغؾي ت الجراسة إلى أنو ، كسا تبيؽ ضع ػ أغمبية السبحؾثيؽ وقج بيش ة لج
تخجع بالجرجة األولى إلى البيئة االجتساعية وإلى تأثيخ استاذ السادة فى األطؾار ما قبل 

ابتجائى( بالجرجة الثانية ثؼ إلى طبيعة السشاىج الجراسية  –متؾسط  –الجامعية )ثانؾػ 
 يديؼ ىحه السادة.وأخيخًا إلى عجم اىتسام استخاتيجية ؟؟؟؟ بتجر 

ػ متعمسى المغة الفخندية   ص وعالج صعؾبات القخاءة لج ت الجراسة إلى تذخي ىجف
ت عيشة الجراسة مؽ  ث  212كمغة أجشبية ثانية وتكؾن ف الثال ر طالبة مؽ طالبات ال
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ػ مؽ ذوػ صعؾبات تعمؼ المغة الفخندية ، وتؼ ا ستخجام أدوات الجراسة والتى اإلعجاد
ص صعؾبات تعمؼ القخاءة فى المغة الفخندية والبخنامج التجريبى  ذ تذخي ت مؽ مقايي تكؾن
ت نتائج الجراسة إلى فاعمية البخنامج التجريبى فى عالج صعؾبات القخاءة فى المغة  وتؾصم

ر  خػ.الفخندية والتى تتسثل فى صعؾبات الؾعى الفؾنؾلؾجى وصعؾبات اإلدارك الب

ػ السخاىقيؽ   ف التشفيحية لج رؾر فى الؾعائ ت الجراسة إلى أوجو اكتذاف الق ىجف
ت  رحؾب بفخط الشذاط وصعؾبات تعمؼ القخاءة ، وتكؾن ذوػ أعخاض اضظخاب االنتباه الس

رحؾب بفخط الحخكة و  01عيشة الجراسة مؽ  ص االنتباه الس  01مخاىقًا ذوػ أعخاض نق
مخاىقًا يعانؾن مؽ العخضيؽ الدابقيؽ وجسيعيؼ  311مخاىقًا يعانؾن مؽ صعؾبات القخاءة 

ت الجراسة  مخاىقًا مؽ السجارس السحمية وتؼ استخجام  01مؽ مؤسدات األحجاث. كسا ضس
ف التشفيحية واستبيانات التقييؼ الحاتى ،  ت فى إشارات الؾعائ أدوات الجراسة والتى تسثم

ت نتائج الج رحؾب بفخط الحخكة وتؾصم ص االنتباه الس راسة إلى أن االعتالل السذتخك ونق
وصعؾبات القخاءة ، ربسا يؤثخ عمى االنحخاف ، كسا أنيا تقجم صؾرة أكثخ شسؾاًل ألوجو 
زل  ف التشفيحية السختبظة بالسجسؾعات السختمفة بسا يدسح بتظبيق أف رؾر فى الؾعائ الق

 البخامج التجخل السدتقبمى.

ت الجراسة إلى التحقق مؽ )االنحجار ، التقجم ، التجرج ، والعالقات ما بيؽ   ىجف
ت عيشة الجراسة مؽ   12مدتؾيات األداء فى ىحه القجرات ألطفال ما قبل السجرسة وتكؾن

ف التشفيحية والمغ 1.12طفاًل متؾسط أعسارىؼ  ة سشة وتؼ استخجام أدوات ؾياس الؾعائ
ت تائج الجراسة إلى أن ىشاك زيادة فى األداء نتيجة  الذفيية والقخاءة والكتابة ، وتؾصم
ذ االنتباه  ذ المغة الذفيية والقخاءة والكتابة وعمى مؿيايي السدتؾػ التعميسى عمى جسيع مقايي
ف التشفيحية ، كسا أشارت إلى أن المغة الذفيية والقخاءة والكتابة تشسؾ  فقط فى مجال الؾعائ
ػ  ف التشفيحية بذكل أبظئ ، وكحل ت قبل السجرسة ، بيشسا تشسؾ الؾعائ بدخعة مع مخور الؾق
ف التشفيحية والقخاءة  ػ الؾعائ ت أن مجاالت المغة الذفيية والقخاءة والكتابة وكحل أوضح
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ف التشفيحية والمغة الذفيية مدتقمة إلى حج  ت الؾعائ ت أكثخ استقاللية، بيشسا كان والكتابة كان
 ما.

ف التشفيحية عشج الظفل الستسجرس عديخ القخاءة   ت الجراسة إلى تقييؼ الؾعائ ىجف
ت عيشة  ػ ، وتؼ استخجام السشيج الؾصفى التحميمى ، وتكؾن بالسقارنة مع نغيخه الظفل العاد

ضابظة  تمسيحًا مقدسة بالتداوػ عمى مجسؾعتيؽ إحجاىسا تجخيبية واألخخػ  32الجراسة مؽ 
ت مجسؾعة مؽ  ف الخابع االبتجائى ، وتؼ استخجام أدوات الجراسة والتى شسم ر بال
ص عدخ القخاءة واختبار رسؼ  رية والتقييسية كاختبار "العظمة" لتذخي االختبارات التذخي
ت الجراسة إلى  ف البظاقات وتؾصم رشي الخجل لؿياس درجة الحكاء واختبار وسيكؾسيؽ لت

رائية بيؽ األطفال الستسجرسيؽ نتيجة ختامية أكجت حؿي قة وجؾد فخوق ذات داللة إح
ف التشفيحية.  عديخػ القخاءة والعادييؽ عمى مدتؾػ الؾعائ

ف التشفيحية   ف عؽ فاعمية بخنامج لتشسية ميارات الؾعائ ت الجراسة إلى الكذ ىجف
ض صعؾبات التعمؼ  ض حجة بع ػ تالميح السخحمة االبتجائية بالسسمكة فى خف السعخؼية لج

ت عيشة الجراسة مؽ  ث السشيج التجخيبى وتكؾن تمسيح  30العخبية الدعؾدية واستخجم الباح
ذ والدادس االبتجائى مسؽ يعانؾن مؽ انخفاض مدتؾػ  رفؾف الخابع والخام مؽ تالميح ال

ف التشفيحية وصعؾبات تعمؼ مختبظة باالنتباه وال حاكخة ، تؼ استخجام أدوات الجراسة الؾعائ
ف التشفيحية ومؿياس صعؾبات االنتباه ، ومؿياس صعؾبات  ت فى مؿياس الؾعائ التى تسثم
ػ تالميح السخحمة االبتجائية فى  ف التشفيحية لج الحاكخة ، باإلضافة إلى بخنامج لتشسية الؾعائ

ػ أفخاد السجسؾعة التجخي ض حجة صعؾبات االنتباه والحاكخة لج  بية.خف

ف التشفيحية فى الفيؼ القخائى ، باإلضافة   ت الجراسة إلى استكذاف دور الؾعائ ىجف
ػ تجخل  ف التشفيحية والفيؼ القخائى ويتؼ إثبات مج إلى تؾضيح العشاصخ الخئيدية لمؾعائ

ف التشفيحية في عسميات الفيؼ القخائى، وتؾصم ت نتائج الجراسة العشاصخ الخئيدية لمؾعائ
ص  ف التشفيحية فى تفديخ التفاعالت السعقجة بيؽ القارغ والش إلى أنو ربسا تداعج الؾعائ
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ف الحؾارػ ، كسا أن ىشاك رغبة فى التؾصل إلى نساذج لمفيؼ القخائى حالية  والسؾق
ف التشفيحية كسكؾنات واضحة وصخيحة لمفيؼ القخائى. زسؽ الؾعائ  ومدتقبمية لت

رائية ) (1 ( بيؽ درجات 2.21تؾجج عالقة ارتباطية دالة عشج مدتؾػ داللة إح
 االثشيؽ معا( –صعؾبات الكتابة  –صعؾبات التعمؼ فى المغة الفخندية )صعؾبات القخاءة 

ف التشفيحية لجػ تالميح السخحمة االعجادية.  ودرجات مؿياس التقجيخ الدمؾكى لمؾعائ
رائية ) (2 ( بيؽ درجات 2.21تؾجج عالقة ارتباطية دالة عشج مدتؾػ داللة إح

االثشيؽ معا(  –صعؾبات الكتابة  –صعؾبات التعمؼ فى المغة الفخندية ) صعؾبات القخاءة 
ػ تالميح السخحمة االعجادية.ودرجات ُبعج ماوراء السعخفة لمؾع ف التشفيحية لج  ائ

رائية ) (3 ( بيؽ درجات 2.21تؾجج عالقة ارتباطية دالة عشج مدتؾػ داللة إح
االثشيؽ معا(  –صعؾبات الكتابة  –صعؾبات التعمؼ فى المغة الفخندية ) صعؾبات القخاءة 

ػ تالميح السخحمة االعجادية. ف التشفيحية لج  ودرجات الؾعائ
رائية عشج مدتؾػ داللة )تؾجج فخوق  (4 ( بيؽ متؾسظات درجات 2.22ذات داللة اح

الجرجة الكمية ( تخجع لشؾع   -الكتابة   –صعؾبات التعمؼ  فى المغة الفخندية )  القخاءة 
 تالميح السخحمة االعجادية.

ػ ييت       ث الحالي عمى السشيج الؾصفى الح ؼ بجراسة السعمؾمات الخاىشة اعتسج البح
ف معيؽ  .الستعمقة بظبيعة عاىخة ما أو مؾق

ث مؽ تالميح وتمسيحات السخحمة االعجادية بسجارس محافغة        تَكؾن مجتسع البح
 الغخبية.

 
ث إلى قدسيؽ:  ت الباحثة عيشة البح  قدس
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ت  ال  -أ ( مؽ 32باحثة بتظبيق أدوات الجراسة عمى عيشة مكؾنة مؽ ):  قام
شؾبخ االعجادية تالميح وتمسيحات السخحمة االعجادية  بسحافغة الغخبية  مؽ مجرسة )

ػ لحداب صجق  شؾنى اإلعجادية بشيؽ( –السذتخكة  ، وقج تؼ اختيارىؼ بذكل عذؾائى وذل
 وثبات أدوات الجراسة.

ت مؽ ب تالميح وتمسيحات السخحمة اإلعجادية  بسحافغة الغخبية  تكؾن
ػ  – مؽ مجارس )صادق الخافعى الخسسيو لمغات_شؾبخ االعجادية السذتخكة مجرسة سبخبا

ػ لمغات –لمغات  ػ مؽ أراء 212( وبمغ عجدىؼ )مجرسة أتذا (   تمسيح وتمسيحه وذل
 السعمسؾن أن 

فخندية ، ثؼ تؼ تظبيق اختبار السدح لجػ ىؤالء التالميح صعؾبات تعمؼ في المغة ال
ربى( الدخيع إعجاد )عبج الؾىاب كامل( عمى ىؤالء التالميح  الشيؾرولؾجى )الفخز الع

ب درجاتيؼ تشازليا تؼ أخح التالميح الحيؽ درجاتيؼ أعمى مؽ  وكان عجد ىؤالء  .0وبتختي
ػ: 12التالميح )  ( تمسيح وتمسيحه والججول التالى يؾضح ذل

ث( 2ججول )  اختيار عيشة البح
 العدد المدى

44-45 45 
 44 44-صفر

 ( الستؾسط واالنحخاف السعيارػ  لمعسخ الدمشى لعيشة الجراسة الحكؾر واالناث0ججول )

رائية بيؽ متؾسظى العسخ الدمشى  زح مؽ الججول الدابق  عجم وجؾد فخق ذو داللة إح يت
زح ان متؾسط العسخ الدمشى لمعيشة ككل لسجسؾعتى الجراسة الحك ؾر واالناث ، كؼ ات

 (.2.11( وبانحخاف معيارػ قجره )21.21)

 المتوسط العدد المجموعة
االنحراف 
 المعيارى

 قيمة ت درجة الحرية
مستوى 
 الداللة

 الذكور
 االناث

24 
24 

52.54 
52.44 

5.44 
5.44 

 غيردالة5.44 5.44 44

    5.44 52.54 45 العينة ككل
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ذ لعيشة الجراسة3ججول )  ( فئات الجش

ب تؾزيع عيشة الجراسة متق زح مؽ الججول الدابق أن ند ذ  يت اربة بالشدبة لفئات الجش
 لعيشة الجراسة 

: 

دمحم  ربى( الدخيع. إعجاد وتقشيؽ عبج الؾىاب  اختبار السدح الشيؾرولؾجى )الفخز الع
 (2122كامل.)

رى لمؿياس  -0 ة والكتابة. إعجاد فتحى رعؾبات تعمؼ القخاءالتقجيخ التذخي
(. .022الديات)

ف التشفيحي  (.BRIEF)ة مؿياس التقجيخ الدمؾكى لمؾعائ

ف التعخف عمى ذوػ صعؾبات التعمؼ مؽ خالل السالحغات السؾضؾعي  ة، ويكذ
ػ إلى اضظخاب مخخجات التمسيح  ربى قج يؤد ب أو خمل ع االختبار عؽ وجؾد عي

ف والتشبؤ بيؤالء  التالميح.  التخبؾية، ويداعج االختبار فى سخعة الكذ
ف االختبار:  وص

وعخبو وقششو عبج الؾىاب كامل  Mutti et al., 1978أعجه مؾتى وآخخون  
رخية وىجفو رصج2121) السالحغات السؾضؾعية لمتكامل الشيؾرلؾجى  ( عمى البيئة الس

زسؽ االختبار مؽ ) ( ميسة تيجف لمتعخف عمى ذوػ صعؾبات 21وعالقتو بالتعمؼ ويت
ذ عذخة  02التعمؼ، كسا يدتغخق تظبيقو  دؾيقة وتؾزع الجرجة الكمية عمى السيام الخس

ػ(.  لثالثة مدتؾيات ىى )مختفع، مذتبو، عاد

 النسبة المئوية العدد فئات الجنس

 %24.4 24 ذكور

 %44.4 24 اناث

 %555 45 المجموع
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 تؼ التحقق مؽ صجق السؿياس كسا يمى:        
ث التحميل العاممى وتؾصل الى ثالثة عؾامل  - ث اجخػ الباح : حي

 ويؾضح الججول التالى العؾامل وندبة الجحر الكامؽ 
 لتعمؼ( العؾامل والجحر الكامؽ لسؿياس صعؾبات ا1ججول )

 النسبة التراكمية نسبة التباين الجذر الكامن العامل

5 4.45 44.2 44.2 

4 4.54 52.4 44.5 

4 5.44 55.4 24.2 

ت مدسيات العؾامل كسا يمى:   وقج كان
 العامل االول: كفاءة الشغؼ الشيؾرلؾجية 

 العامل الثانى: كفاءة نغؼ التشفيح
ث: الجقة الحخكية في الفخاغ   العامل الثال

ت)       ث كان ( وىى درجة 2.2.1تؼ التحقق مؽ ثبات السؿياس بظخيقة الفا كخونباخ حي
 مقبؾلة لمثبات ككل 

ػ تالميح وتمسيحات  ييجف السؿياس إلى التعخف عمى صعؾبات تعمؼ القخاءة والكتابة لج
 السخحمة االعجادية بسحافغة الغخبية.

 :
ت الباحثة بتظبيق مؿياس  صعؾبات تعمؼ القخاءة والكتابة عمى عيشة استظالعية        قام

( مؽ تالميح وتمسيحات السخحمة االعجادية بسحافغة الغخبية ، وقج تؼ 32كؾنة مؽ )م
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ػ لحداب صجق وثبات  شؾبخ االعجادية السذتخكة  اختيارىؼ بذكل عذؾائى مؽ مجرس وذل
ص الديكؾمتخية لمسؿياس. رائ  أدوات الجراسة ، وؼيسا يمى عخض لمخ

ت الباحثة بالتأكج مؽ صجق ا          لسؿياس كسا يمى:قام

ت  الباحثة بحداب معامالت االرتباط بيؽ درجات العيشة االستظالعية عمى مؿياس   قام
رعؾبات االكاديسية مؽ  صعؾبات تعمؼ القخاءة والكتابة مؽ إعجاد فتحى الديات، ومؿياس ال

( 3لكل بعج مؽ أبعاد السؿياس والجرجة الكمية لو والججول ) إعجاد زيجان الدخطاوػ وذلػ
 يؾضح معامالت االرتباط.

 معامالت االرتباط بيؽ مؿياس صعؾبات القخاءة والكتابة والسحػ (1ججول )
 معامل االرتباط بالدرجة الكلية للمحك األبعاد

 **5.454 صعوبات القراءة

 **5.444 صعوبات الكتابة

 **5.444 الدرجة الكلية

رائيًا عشج مدتؾػ  =   2.22ؾيسة "ر" الججولية عشج مدتؾػ داللة      2.22* دالة إح
زح مؽ ججول ) ( وجؾد عالقة ارتباطية مؾجبة بيؽ درجات مؿياس صعؾبات القخاءة 3يت

رعؾبات االكاديسية )مؽ إعجاد زيجان  والكتابة )مؽ إعجاد فتحى الديات( ومؿياس ال
ى صجق مؿياس صعؾبات القخاءة والكتابة  )مؽ إعجاد فتحى الدخطاوػ(  ، مسا يذيخ إل

 الديات(.

رج بثبات السؿياس مقجار عجم تغيخ معيار الؿياس عشج تكخار استعسالو فى أوقات      يق
ت الباحثة بحداب الثبات لسؿياس  صعؾبات الق خاءة مختمفة وعيشات بذخ مختمفيؽ وقام
رؽية ومعامل الفا كخونباخ  ، والججول ) ( 1والكتابة باستخجام طخيقة  سيبخمان لمتجدئة الش

 يؾضح معامل الثبات لمسؿياس  ولكل  بعج مؽ أبعاده        
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( معامالت ثبات مؿياس صعؾبات القخاءة والكتابة تالميح وتمسيحات السخحمة .ججول )
 االعجادية

الثبات بطريقة التجزئة  تعدد العبارا أبعاد المقياس

 النصفية

 الثبات بطريقة ألفا كرونباخ

 5.424 5.424 45 صعوبات القراءة

 5.452 5.444 45 صعوبات الكتابة

 5.444 5.425 25 الدرجة الكلية

( أن مؿياس صعؾبات القخاءة والكتابة لتالميح وتمسيحات السخحمة .يتبيؽ مؽ الججول )
 عجادية يتستع بجرجات مختفعة ومقبؾلة مؽ الثبات مسا يذيخ إلى الؾثؾق بشتائج السؿياس.اال

ػ األ ف التشفيحية لج -2فخاد فى سؽ )اليجف مؽ ىحا االختبار ىؾ ؾياس الخمل فى الؾعائ
ػ مؽ خالل تقجيخ اآلباء والسعمسيؽ، ويحتؾػ  21 رمح االختبار لمتظبيق الفخد عام( وي

 عبارة(. 21عمى )

تذيخ إلى قجرة الفخد عمى التحؾيل السعخفى وتعجيل االنفعاالت والدمؾكيات عؽ طخيق 
ف وىحا البعج يحتؾػ عمى   ثالث أبعاد فخعية ىى:ضبط الك

زبط االنجفاعية وىحا يعتبخ القجرة عمى مقاومة االنجفاعية   وىؾ ُيعج خاص ل
ت السالئؼ.  وإيقاف الفخد لدمؾكو فى الؾق

ب آخخ   ب لمسذكمة إلى جان ف أو نذاط األجان يذيخ إلى التشقل بديؾلة عؽ مؾق
ػ نقل االنتباه وحل السذكالت   بسخونة، نقل التخكيد.بسا فى ذل

ذ قجرة الفخد عمى تعجيل االستجابات االنفعالية.   ويؿي
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ذ قجرة الفخد عمى البجء، والتخظيط وتشغيؼ السؾاد والسخاؾبة الحاتية، الحاكخة   ويعك
 العاممة السدتسخة كاآلتى:

 ة أو نذاط واستقالليتو فى إيجاد أفكار واستجابات. ويعشى قجرة الفخد عمى بجء ميس 

ذ قجرة الفخد عمى االحتفاظ بالسعمؾمات فى عقمو بيجف إكسال السيسة،   وتؿي
 وتحجيج األىجاف واستخجاميا فى الخظؾات الستتالية إلنجاز اليجف.

ذ قجرة الفخد عمى تحجيج، ووصل   التؾجيات السدتقبمية لمسيسة وىؾ ذات ويؿي
رخيؽ:  عش

رخ التخظيط: ويعشى القجرة عمى تؾفيخ األحجاث السدتقبمية لؾضع ىجف معيؽ. -  عش
رخ التشغيؼ: ويعشى القجرة عمى إيجاد تشغيؼ لمسعمؾمات، وتؾليج أفكار رئيدية  - عش

ـيؼ عامة.  ومفا

ب أ ب، وتختي ب العسل أو المع ذ تختي  ماكشو الخاص )حجختو أو مجرستو(.ويؿي

رخان: ذ عش  ويؿي
ريخة  - مخاؾبة السيسة: وىى قجرة الفخد عمى ؾياس سمؾكو أثشاء األداء أو بعجه بفتخة ق

 لمتأكج مؽ دقتو ومالئستو لميجف.
مخاؾبة الحات: وتذيخ إلى قجرة الفخد عمى الحفاظ عمى سمؾكو مالئسًا مثل سمؾك  -

 .(Gerard, A. Glota, et al., 2001)اآلخخيؽ. 
قام أحسج الحديشى ىالل بتخجسة عبارات السؿياس ومخاعة البشؾد ومالئستيا عمى الثقافة 

رخية.  الس
رخية كاآلتى: رجق والثبات عمى عيشات م  وقام بإعادة حداب ال
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 –استخجم عيشة مؽ السعمسيؽ، اآلباء واألميات مؽ طالب الجبمؾم العام بكمية التخبية  -
ت 122ة طشظا بمغ عجدىؼ )جامع ( مشيؼ مؽ كان معمؼ أب، ومعمسة أم فى ذات الؾق

رجق والثبات. ػ لحداب ال  ومعمؼ فقط وذل
 قام أحسج الحديشى ىالل بحداب صجق االختبار بظخيقتيؽ:

 

رحة الشفدية لسعخفة  ذ وال ض السحكسيؽ السذتغميؽ بعمؼ الشف عخض السؿياس عمى بع
رخية. وقج أقخ مجػ مالئسة العبا ت لؿياسو ومجػ مالئستيا لمثقافة الس رات لسا وصف

رالحية السؿياس لالستخجام عمى عيشات الجراسة.  السحكسيؽ ب
 

ث بالتحقق مؽ صجق السؿياس مؽ خالل حداب معامالت االرتباط بيؽ درجات  قام الباح
ت عيشة التقشيؽ عمى كل مفخده والجرجة الكمية لمسؿياس  بعج ححف درجات السفخدة وكان

( وىى معامالت دالة عشج مدتؾػ 12..2،  2.133معامالت االرتباط تتخاوح بيؽ )
 ( ويجل ذلػ عمى صجق التكؾيؽ الفخضى لألداة.2.21، 2.22)

 

 test / retestقام أحسج الحديشى ىالل بحداب االختبار عؽ طخيق إعادة التظبيق  - أ
ؽ التظبيق األول، وبحداب معامل االرتباط بيؽ درجات التظبيق بعج مخور أسبؾعيؽ م

 ( وىؾ معامل ثبات مقبؾل..2.2األول ودرجات التظبيق الثانى بمغ معامل الثبات )
وقام باستخجام طخيقة ألفا كخونباخ لمتحقق مؽ االتداق الجاخمى لمسؿياس ، وقج بمغ  - ب

 ( وىؾ معامل ثبات مختفع.    2.12معامل الثبات )
ث ومشاقذتيا وتفديخىانت  :ائج البح
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لمتحقق مؽ صحة الفخض األول تؼ استخجام معامل بيخسؾن لحداب معامالت االرتباط 
 –بيؽ درجات صعؾبات التعمؼ  فى المغة الفخندية فى المغة الفخندية )صعؾبات القخاءة 

ف التش –صعؾبات الكتابة  فيحية، االثشيؽ معا(  ودرجات مؿياس التقجيخ الدمؾكى لمؾعائ
ػ الشتائج.  والججول التالى يؾضح تم

( معامالت االرتباط بيؽ درجات صعؾبات التعمؼ  فى المغة الفخندية ودرجات .ججول )
ف التشفيحية )ن=  (12مؿياس التقجيخ الدمؾكى لمؾعائ

التقدير السلوكى 
 /صعوبات التعلم

 الدرجة الكلية للصعوبات صعوبات الكتابة صعوبات القراءة

 **5.454 **5.444 **5.444 الكف
 **5.454 **5.452 **5.245 التحويل   

 **5.254 **5.245 **5.444 الضبط االنفعالى
 **5.445 **5.444 **5.445 الدرجة الكلية للتقدير

رائيا عشج مدتؾػ داللة )وجؾد عالقة مؾجبة ودالة  (  بيؽ صعؾبات التعمؼ 2.22اح
ف  ف التشفيحية )الك زبط  –التحؾيل    –القخاءة والكتابة معا  فى المغة الفخندية  والؾعائ ال

ف  ػ تالميح السخحمة االعجادية ، وىحا يذيخ إلى أنو كمسا زادت الؾعائ االنفعالى( لج
ف  زبط االنفع –التحؾيل    –التشفيحية )الك الى( زادت صعؾبات تعمؼ القخاءة والكتابة معا  ال

ذ صحيح  ػ تالميح السخحمة االعجادية والعك  .فى المغة الفخندية  لج
  ويسكؽ تفديخ الشتيجة الدابقة كسا يمى: أن صعؾبات التعمؼ ىى اضظخاب فى واحجة

أو  أو أكثخ مؽ العسميات االساسية التى يعتسج عمييا الفيؼ أو استخجام المغة السكتؾبة
السظبؾعة والتى قج تغيخ فى القجرة غيخ الكاؼية عمى االستساع أو التفكيخ أو التحكؼ أو 
ف  الكتابة أو اليجاء، ويسكؽ أن يشذأ ىحا الشؾع مؽ االضظخاب مؽ عيؾب فى الؾعائ

رل قخأتو.  التشفيحية مثل القجرة عمى تحكخ السعمؾمات فى فقخة أو ف
ب  ف االستجابة ىى قجرة الظال ف ك عمى الديظخة التمقائية عمى االستجابات الدابقة تؾعي

ف التعميسى الججيج وقجرتو عمى ضبط انتباىو نحؾ شخح السعمؼ فيحا  ومشع تجاخميا فى السؾق
ػ إلى اإلجابة قبل  ف يؤد يؤثخ عمى األداء األكاديسى بذكل عام ونجج أن اضظخاب الك

ت االنتباه.  وجؾد معمؾمات كاؼية مؽ تذت
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ب عمى االنتقال مؽ فكخة إلى أخخػ وىى القجرة عمى والسخونة السعخؼي ة ىى قجرة الظال
ب عمى االنتقال مؽ  إنتاج أفكار متشؾعة بسا يتفق مع األىجاف، كسا أنيا تداعج الظال
ف فى ىحه الؾعيفة يؤثخ عمى القخاءة والكتابة  رة إلى أخخػ وأن اضظخاب أو ضع ح

ب إنتاج أفكار متشؾعة وال  ث ال يدتظيع الظال يدتظيع االنتقال مؽ معمؾمة إلى أخخػ، حي
ف. ب عمى ضبط االستجابات االنفعالية فى السؾاق زبط االنفعالى فيؾ يداعج الظال  أما ال

ف التشفيحية  ص الؾعائ رائ ف يذكل خاصية مؽ خ زع ػ نجج أن ىحا الشؾع مؽ أنؾاع ال لحل
ػ إلى مذكالت أكاديسية أكثخ تعقيجًا.  والتى تؤد

0-  

لثانى تؼ استخجام معامل بيخسؾن لحداب معامالت االرتباط لمتحقق مؽ صحة الفخض ا 
 –بيؽ درجات صعؾبات التعمؼ  فى المغة الفخندية فى المغة الفخندية )صعؾبات القخاءة 

 –الحاكخة العاممة  –االثشيؽ معا(  ودرجات ُبعج ماوراء السعخفة)البجء  –صعؾبات الكتابة 
ف التشفيحية، والججول التالى الجر  –السخاؾبة  –تشغيؼ السؾاد  –التخظيط  جة الكمية(  لمؾعائ

ػ الشتائج.  يؾضح تم
معامالت االرتباط بيؽ درجات صعؾبات التعمؼ فى المغة الفخندية ودرجات بُعج  (2ججول )

ف التشفيحية )ن=  (12ماوراء السعخفة لمؾعائ
ماوراء المعرفة  
 /صعوبات التعلم

 ية للصعوباتالدرجة الكل صعوبات الكتابة صعوبات القراءة

 **5.442 **5.444 **5.454 البدء 
 **5.444 **5.444 **5.444 الذاكرة العاملة  

 **5.442 **5.445 **5.454 التخطيط 
 **5.454 **5.244 **5.244 تنظيم المواد

 **5.445 **5.444 **5.454 المراقبة 
الدرجة الكلية لماوراء 

 المعرفة
5.444** 5.444** 5.444** 
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رائيا عشج مدتؾػ داللة ) (  بيؽ صعؾبات التعمؼ 2.22وجؾد عالقة مؾجبة ودالة اح
ف التشفيحية )البجء    –الحاكخة العاممة   –القخاءة والكتابة معا  فى المغة الفخندية  والؾعائ

ف التخظيط( ل ػ تالميح السخحمة االعجادية ، وىحا يذيخ إلى أنو كمسا زادت الؾعائ ج
( الجرجة الكمية –السخاؾبة  –تشغيؼ السؾاد  -التخظيط –الحاكخة العاممة   –التشفيحية )البجء  

ػ تالميح السخحمة االعجادية  زادت صعؾبات تعمؼ القخاءة والكتابة معا  فى المغة الفخندية  لج
ذ صحيح   .والعك

  وتخجع الباحثة الشتيجة الدابقة إلى أن السكؾنات الفخعية لعسميات ما وراء السعخفة
ف التشفيحية ىى عسميات ىامة لسعالجة السعمؾمات وىى عسميات  كبعج فخعى لمؾعائ

 ضخورية لمتعمؼ.
ف الججيجة بشجاح وتداعجىؼ عمى  فالحاكخة العاممة تداعج الظالب عمى اختيار السؾاق

ف السذابية وىى السدئؾلة عؽ تخديؽ ومعالجة االستفادة مؽ خب خاتيؼ الدابقة فى السؾاق
 .السعمؾمات

أما البجء ىؾ البجء السدتقل لمسيسة وتؾليج أفكار واستجابات وحمؾل ججيجة لمسذكمة وال 
ف البجء يخيج الشجاح  ف البجء عجم االىتسام بالسيسة فالفخد الحػ يعانى مؽ ضع يعشى ضع

ػ ال يدتظيع البجء فى القخاءة أو الكتابة وال فى السيسة ، ولكشو ال  يدتظيع البجء فييا. أ
ب السشدلى.  يدتظيع البجء فى عسل الؾاج

ب  ب الحخوف لتكؾيؽ كمسات وتخت أما بالشدبة لؾعيفة التخظيط والتشغيؼ تداىؼ فى تختي
 كمسات لتكؾيؽ جسل ويداعج عمى تجييد السعمؾمات وإعادة تشغيسيا.

رخ والسخاؾبة وىى مخاؾب ة الفخد لحل السذكمة ولتؾجيو نحؾ السيسة والخمل فى ىحا العش
ػ  ب عمى حل السذكالت األكاديسية وعجم القجرة عمى التؾجيو ألداء أ يعشى عجم قجرة الظال

 ميسة كالقخاءة أو الكتابة بالمغة الفخندية.
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ث تؼ استخجام معامل بيخسؾن لحداب معامالت االرتباط  لمتحقق مؽ صحة الفخض الثال
 –عمؼ  فى المغة الفخندية فى المغة الفخندية )صعؾبات القخاءة بيؽ درجات صعؾبات الت

ف التشفيحية، والججول التالى يؾضح تمػ  –صعؾبات الكتابة  االثشيؽ معا(  ودرجات الؾعائ
 الشتائج.

معامالت االرتباط بيؽ درجات صعؾبات التعمؼ فى المغة الفخندية ودرجات ( 1ججول )
ف التشفيحية )ن=  (12الؾعائ

قدير السلوكى الت
 /صعوبات التعلم

 الدرجة الكلية للصعوبات صعوبات الكتابة صعوبات القراءة

 **5.445 **5.444 **5.445 البعد السلوكى 
 **5.444 **5.444 **5.444 ماوراء المعرفة

 **5.445 **5.424 **5.452 الوظائف التنفيذية  

رائيا عشج مدتؾػ داللة ) (  بيؽ صعؾبات التعمؼ 2.22وجؾد عالقة مؾجبة ودالة اح
ف التشفيحية )ا بعج ماوراء  –البعج الدمؾكى  القخاءة والكتابة معا  فى المغة الفخندية  والؾعائ

ػ تالميح السخحمة االعجادي – السعخفة ة ، وىحا يذيخ إلى أنو كمسا زادت الجرجة الكمية( لج
ف التشفيحية ) ( زادت صعؾبات الجرجة الكمية –بعج ماوراء السعخفة  –البعج الدمؾكى الؾعائ

ذ  ػ تالميح السخحمة االعجادية والعك تعمؼ القخاءة والكتابة معا  فى المغة الفخندية  لج
 صحيح .

ة لعسميات ما وراء السعخفة كبعج وتخجع الباحثة الشتيجة الدابقة إلى أن السكؾنات الفخعي
ػ معالجة  ف التشفيحية ىى عسميات ىامة لسعالجة السعمؾمات سؾاء كان ذل فخعى لمؾعائ

 بذكل عام وىى كحلػ ضخورية لمسداعجة عمى القخاءة والكتابة.
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رائية عشج مدتؾػ داللة )  ظات درجات ( بيؽ متؾس2.22تؾجج فخوق ذات داللة اح
الجرجة الكمية( تخجع لشؾع  تالميح  -الكتابة   –صعؾبات التعمؼ  فى المغة الفخندية )القخاءة 

 السخحمة االعجادية.
لمتحقق مؽ صحة الفخض الخابع  تؼ استخجام اختبار " ت " لمسجسؾعتيؽ السدتقمتيؽ 

الفخندية ،  اناث( عمى  صعؾبات التعمؼ  فى المغة –لمتعخف عمى تاثيخ الشؾع )ذكؾر 
ػ الشتائج.  والججول التالى يؾضح تم

نتائج اختبار ت لستؾسظات درجات مجسؾعتى  )الحكؾر واالناث( عمى ( 22ججول )
 مؿياس صعؾبات التعمؼ  فى المغة الفخندية

 المتوسط العدد المجموعة البعد
االنحراف 
 المعيارى

درجات 
 الحرية

قيمة 
 ت

مستوى 
 الداللة

 الداللة 

 ذكور ت القراءةصعوبا
 اناث

24 
24 

44.44 
42.54 

54.44 
4.44 

غير  5.54 5.44 44
 دالة 

 ذكور صعوبات الكتابة 
 اناث

24 
24 

44.54 
45.24 

52.54 
4.44 

غير  5.54 5.44 44
 دالة

الدرجة الكلية 
 للصعوبات

 ذكور
 اناث

24 
24 

42.44 
44.44 

44.44 
54.54 

غير  5.54 5.44 44
 دالة

  تدايج ؾيؼ الستؾسظات لسجسؾعة الحكؾر عؽ متؾسط االناث عمى مؿياس صعؾبات
ث كان متؾسط الحكؾر  -الكتابة   –التعمؼ  فى المغة الفخندية )القخاءة  الجرجة الكمية( ، حي

(، ومتؾسط 31.22( مقابل االناث عمى صعؾبات القخاءة )32.23قخاءة )عمى صعؾبات ال
( ، 32.13( مقابل االناث عمى صعؾبات الكتابة )21..3الحكؾر عمى صعؾبات الكتابة )

ػ الحكؾر اكثخ مؽ  مسا يذيخ إلى وجؾد صعؾبات تعمؼ قخاءة وكتابة المغة الفخندية لج
 االناث .

  رائية ( بيؽ متؾسظات     2.21عشج مدتؾػ داللة ) عجم وجؾد فخوق ذات داللة اح
 –مجسؾعتى )الحكؾر واالناث( عمى مؿياس صعؾبات التعمؼ  فى المغة الفخندية  )القخاءة 
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 الجرجة الكمية(.     -الكتابة  
ث الحكؾر واالناث عمى مؿياس  والذكل البيانى التالى يؾضح متؾسظات مجسؾعتى البح

 الجرجة الكمية( -الكتابة   –ة  )القخاءة صعؾبات التعمؼ  فى المغة الفخندي

 

ت إلييا الباحثة أنيا تجل عمى عج زح مؽ خالل الشتيجة التى تؾصم م وجؾد فخوق ذات يت
رائيو بيؽ متؾسظات درجات صعؾبات التعمؼ فى المغو الفخنديو )القخاءة   –داللة إح

ذ تالميح السخحمة اإلعجادية، وىحا يجل عمى أن ىحه الفخضية السظخوحة  الكتابة( تخجع لجش
 لمجراسة لؼ تتحقق.

صعؾبات  ولكؽ نجج أن ؾيؼ الستؾسظات لسجسؾعو الحكؾر عؽ متؾسط إلناث عمى مؿياس
ث كان متؾسط الحكؾر عمى صعؾبات  -التعمؼ فى المغو الفخندية )القخاءة  الكتابة( ، حي

(، ومتؾسط الحكؾر عمى صعؾبات الكتابة 31.22( مقابل اإلناث)32.23القخاءة )
( مسا يذيخ إلى وجؾد صعؾبات تعمؼ القخاءة والكتابة 32.13( مقابل اإلناث )21..3)

ػ ال  حكؾر أكثخ مؽ اإلناث.)المغة الفخندية( لج
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ػ ال تؾجج فخوق بيؽ التالميح ذكؾر  رل إلى مدتؾػ الجاللو لحل ولكؽ الستؾسظات ال ت
كتابة( المغة الفخندية لكؽ يسكؽ أن تعؾد ىحه –وإناث فى مدتؾػ صعؾبات تعمؼ )قخاءة 

ت وراء عجم تحقيق ىحه الفخضية.  الشتيجو إلى عؾامل أخخػ دخيمة كان
 السقتخحات:

ث الحالى عمى طمبة السخحمة الثانؾية ومؾازنة نتائجيا مع إجخاء د -2 راسة مساثمة لمبح
ث الحالى.  نتائج البح

رعؾبات التيجئة والفيؼ  -0 ف التشفيحية فى التشبؤ  ب إجخاء دراسة عؽ عالقة الؾعائ
 القخائى تحجيجًا لمغة الفخندية.

ف التشفيحية مؽ خالل  -3 بخامج سمؾكية إجخاء دراسة حؾل إمكانية عالج وتشسية الؾعائ
 متعجدة السجاخل العالجية.

ف التشفيحية وصعؾبات تعمؼ ميارتي القخاءة والكتابة في المغة  ث الحالي الؾعائ تشاول البح
ف التشفيحية فى التشبؤ  رؾر الؾعائ ػ إسيام ق ف عؽ مج الفخندية وذلػ بػية الكذ

رعؾبات تعمؼ المغة الفخندية السختبظة بسيارتي القخاءة وال ت ىشاك عالقة ب كتابة  ، وإذا كان
رعؾبات لجػ تالميح السخحمة اإلعجادية , وقج  ػ ال ف التشفيحية وتم ارتباطية بيؽ الؾعائ

رعؾبات. ػ ال ب عمى تم ض الشتائج التى قج تديؼ في التغم ث لبع  تؾصل البح
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 قائسة السخاجع
 أواًل: السخاجع العخبية:

دمحم عثسان -2 (. 0220) أحسج الحديشى ىالل وشيجان 
ث.  ، دار الكتاب الحجي

ض 0221أسساء خؾجو ) -0 ػ تالميح السخحمة االبتجائية دراسة ميجانية ببع (. صعؾبات تعمؼ القخاءة لج
دمحمابتجائيات مجيشة السديمو.   بؾصشاف ، جامعة 

 202-222(، 2)1السدمية، 
ـيؼ، صبحى سعيج الحارثى ) -3 (. تقشيؽ ؾياس صعؾبات التعمؼ الجامعى فى 0221إليام جالل إبخا

 ( .2)2، البيئة الدعؾدية، جامعة األزىخ ، كمية التخبية، 
ف التشفيحية لتالميح الدشة .022آمال ىاشؼ وسارة شخيط ) -1 الخامدة ابتجائى ذوػ (. استكذاف الؾعائ

، كمية العمؾم االجتساعية واإلندانية ، جامعة  صعؾبات الكتابة ، 
ػ. زخ بالؾاد  الذييج حسج لخ

دمحم ناصخ ) -1 (. فاعمية بخنامج حاسؾبى لتظؾيخ مادة القخاءة فى مادة المغة الفخندية .022أمانى 
، جامعة دمذق، كمية عمؼ، لمتالميح ذوػ صعؾبات الت

 التخبية. 
رخية، 0202بذخػ حديؽ عمى ) -. ف التشفيحية لجػ طمبة السخحمة اإلعجادية، الجامعة السدتش (. الؾعائ

 كمية التخبية األساسية.
ف التشفيح0221بذخػ خظاب عسخ، عباس عبج الخحسؽ الدامخائى ) -. ض (. وعائ ية وعالقتيا ببع

ػ طمبة الجامعة،  -2.3، الشاشخ جامعة بغجاد مخكد الجراسات التخبؾية.الستغيخات لج
020 

، دار عالؼ الثقافة لمشذخ والتؾزيع، عسان، (. .022حسدة الجبالى ) -2
 األردن.

ػ ) -1 ث عؽ أىؼ0223خجيجة كامل خاليج صعؾبات القخاءة بالمغة الفخندية وأسبابيا. دراسة  (. البح
 (.23، )ميجانية بجامعة ريان عاشؾر الجمفة، جامعة الجمفة، 

(. فعالية بخنامج تجريبى قائؼ عمى نغخية تجييد السعمؾمات 0221رويجا محدؽ أحسج فؤاد الشجار ) -22
مة اإلعجادية ذوػ صعؾبات تعمؼ المغة الفخندية جامعة لتشسية ميارة القخاءة اإلبجاعية لظالب السخح

 (21، ) بؾرسعيج، 
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ف التشفيحية لجػ مددوجى المغة. دراسة مقارنة بيؽ مددوجى المغة .022سارة كؾردانى ) -22 (. الؾعائ
ػ المغة.  ػ  ، جامعة العخبى وأحاد بؽ مييج

 أو البؾاقى، كمية العمؾم االجتساعية واإلندانية.
ـيؼ ) -20 ف التشفيحية وعالقتيا بأعخاض االكتئاب لجػ مجسؾعة مؽ 0202سحخ حدؽ إبخا (. الؾعائ

ف،  ض الستغيخات الدكانية، جامعة بشى سؾي أطفال التؾحج مقارنة باألسؾياء فى ضؾء بع
،3(1،)123-.23 

ػ الظفل عديخ القخاءة ، 0221عامخ حجه ) -23 ف التشفيحية لج ، كمية  (. تقييؼ الؾعائ
 العمؾم االجتساعية واإلندانية جامعة الجدائخ.

دمحم، ناىج مشيخ ) -21 (. فاعمية استخجام الخياضة الجماغية فى تحديؽ 0202غادة مؾسى، غادة 
ف التشف ػ التالميح ذوػ صعؾبات تعمؼ الكتابة، الؾعائ  يحية لج

0(2).0.-..2. 
(. صعؾبات تعمؼ القؾاعج فى البشية الثالثة مؽ التعميؼ 0222محخوق ندسة، لؾناس كخيسة ) -21

دمحم بؾضيافا، كمية اآلداب والعمؾم. الستؾسط،   جامعة 
رعؾبات التعميسية، جامعة بابل، كمية التخبية 0220ق )مجيؽ نؾر طال - .2 ص التالميح ذوػ ال (. تذخي

 ...0-0.0(،20)2،لمعمؾم اإلندانية، 
ت، تؾفيق قشى ) -.2 دمحم بؽ الدمي ض صعؾبات تعمؼ المغة الفخندية 0220مخاد رزيقات،  (. دراسة لبع

ػ تالميح السخحمة االبتجائية، الدشة ا ض السجارس االبتجائية ، لج لخامدة ابتجائى(، دراسة ميجانية ببع
 جامعة السديمو، كمية اآلداب والعمؾم. 

ف 0222مخوان بؽ عمى الحخبى ) -22 زارب السعخفى فى الحاكخة العاممة وعالقتو بالؾعائ (. الت
ربية لجػ طالب وطالبات السخحمتيؽ الستؾسظة والثانؾية بالسجيشة السعخؼية التشفيحية وسخعة السعالج ة الع

 302-012(،23،)السشؾرة، 
ػ(. .022نؾر اليجػ لغخور ) -21 ف عؽ الظفل التؾحج ف التشفيحية )السخونة الحىشية والك (. تقييؼ الؾعائ

ػ، كمية العمؾم االجتساعية ، جامع  ة العخبى بؽ مييج
 واإلندانية
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