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 دادإـع 

  )*( غادة عبدالعزيز عبدالرمحن املقبل

  صــــــــملخ

تعتبررق يةررلت ليتعاررلل ليعرربيذ ياصرربا  ال عررعأحب  ليررتعال  مررل ليتةررب ب  ررذ   ررب  ليتقحلررت 

ليخبعت، ميث  نه ببيقغل  ن لن ليتعالل ليعبيذ  مرل مترأا لخارخبو  ال لخةبيرت، ا ن اًيرقل   رن 

ليصرربا  ال عررعأحب  ليررتعال متتررأل لن رربيل  لالبأ ةلررت، لخ  نررت تأهررل تبررل ب  تألهرره ليصرربا  ال 

 ؤسسب  ليتعالل ليعربيذ ةارت تأسرلع ادةربأظ ت خرلل  رل ب  ليرلةل حب  ليتعال، لخ ق ليذي أ ع ععأ 

، يررذل، تبرربا  ليل لسررت ليببيلررت لخهببررت ليخبعررت ا ررب يتابلررت لمتلبهررب  ليصرربا  اي عررعأحب  ليررتعال

 ررب ليتبررل ب  ليتررذ تألهرره ليصرربا  اي عررعأحب  ليررتعال  ررذ  ؤسسررب  ةاررذ لخسرراات ليتررذ ت بايرر  

طررررقا ليتعاررررت ةاررررت ليتبررررل ب  ليتررررذ تألهرررره ليصرررربا  اي عررررعأحب  ليررررتعال  ررررذ ، ا تعاررررلل ليعرررربيذلي

. تصابرب   ؤسسرب  ليتعارلل ليعربيذ يتعارلل ليصربا  اي عرعأحب  ليررتعال، ا  ؤسسرب  ليتعارلل ليعربيذ

 .ا  يقل  تأعلب   ل  ةبيت بةأضأع ليل لست

 .ليتعالتبل ب ، ليتعالل ليعبيذ، ععأحب   :املفتاحية الكلمات

  

                                           
 .هب عت اتقلء –  ببضق بتسل ليتقحلت ليخبعت  سب  ععأحب  تعال )*(
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Challenges facing students with Learning Disabilities  

in higher education institutions 
By 

Ghada Abdulaziz Abdulrhman ALmoqbel  
 

Abstract 

The subject of university study for undergraduate students, The subject 

of study in the subject of university study of the university student. Universities 

for university education, re-studying in higher education institutions, methods 

of difficulties on the challenges facing students, Learning Disabilities in higher 

education institutions, and ways to overcome the challenges that students with 

Learning Disabilities face in institutions of higher education, universities and 

higher educational institutions, higher education. Finally, recommendations 

related to the subject of the study. 

Key words: Challenges, Higher education, Learning Disabilities. 
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   ة:ــــــدمــــمق

تشرريق عررعأحب  ليررتعال طيررت لضررصقلا  ررذ المررلظ،  ا  الًررق  ررن ليعةالررب  لي  سررلت ل سبسررلت 
 ررررذ ليبي ررررت سررررألء ي  ررررل،  ا لسررررتخلل، لياعررررت لية صأيررررت،  ا ليةرتأحررررت، اتخ ررررق ةاررررت نبررررأ ي ررررأ  

 لإلعرررررعبء،  ا ليت أيرررررق،  ا لي صرررررأ،  ا ليترررررقلءظ،  ا ليأتببرررررت،  ا ليت  ارررررت،  ا ليعةالرررررب  ليبسررررربالت.
ايتةررةن ارررذل لية رررصال مرربخ  ليتارررال ليرررل بغذ، الخضرررصقلا  ررذ لإلأ ل ، اليخاررر  ليرررأ ل ذ  رررذ 

 رذ ليل بغ، اةسق ليتقلءظ،  ا مبست ليأب،، ايستً ت  ن  يك ل ط ب  ليذين  عربنأن  رن عرعأحب  
ليررتعال ليتررذ  ةرررن  ن تعررفل ياتخاررال ليعتاررذ،  ا يتررلنذ ليةسررتأل ليًتررب ذ لخهتةرربةذ،  ا يا ررعأحب  

 (.2013ليب قيت،  ا ليسةعلت،  ا ليبقالت،  ا لخن عبيلت )اليق ، هلةس، اأيةبن،  اث، 

تعل ععأحب  ليتعال  ن ليةأضأةب  لية ةت  ذ ايت ب ليةعبعق؛ يةب ي رب  رن  اةلرت ابيرقظ ا 
ب  ليتقحلرت، ميرث  اير  ليعارأ، اليتخ  رب  ليةختا رت ابيصرت، اةارل لير  س، اةارأ، ليتقحلرت،  ذ   ر

الخهتةرربع، ا  ةررب   ايلرربء ل  ررأ ، اليةعاةررأن اغيررقال، اررذا لي اررت ة بيت ررب الاتةب  ررب ليخرربو؛ ا يررك 
يتفليررل  ةررللأ ليصرربا  اي عررعأحب  ليررتعال  ررذ ليةررلل ل، اخ ررتبا اسررب،  ليأشررال، اليتشررخل ، 

يتتيلل، طيت هبنت تشببه  خباق ععأحب  ليتعال  ع لي اب  ل  قل ابطء ليتعال، الإلةبيت ليعتالرت ال
 (. 2013عباق،  ليبةيل،ليبسلصت )ةبل 

 ب اخبو ليذين  خ قان ععأحب   ذ ليتعال خ تبلا ةاي ل  ةقلض هسةلت غيق ةبأ رت، 
بيرب  سرةعلت،  ا ب رقيت،  ا هسرةلت، ا  ال ةبأيأن  ن ميث ليتل ظ ليعتالت، اخ  عبنأن  رن  ي طة

اعبلت،  ا لضصقلبب  لن عبيلت،  ا  رقاا  سرقيت غيرق ةبأ رت، ا رع  يرك  ررن ل غيرق يربأ ين ةارت 
تعارررل لية رررب ل  ل سبسرررلت، اليةأضرررأةب  ليةل سرررلت؛ اميرررث طنررره يرررل  ترررل، يةًررر  ارررؤخء ل ط رررب   ي 

يصربا  سربةلظ ليةتخ  رين  رن  ل ب  تقحأيت اةبهلت  ذ ببأئ ل  ق  تل طبيت  ابيذ اؤخء ل
 (.2009 ه  م   شرات  ا ب، ل )سالةبن، 

 ن ررب  ;اترريايا ل تبررل ب  مةررب يب  يل ررل الية تةعررب  لخةبيررتيةررلت ليصابررت  ررن  اي اتشررر  
ايررت،  عةالررت أ   ررل  ررذ ليتعاررلل لي ررب عذ اررذ  سررؤايلت تتررع ةاررت ةرربتأ يةررلت طنسرربنلت ببيل هررت ل 

ا تبتيأ تأب ؤ لي قو اليةسبالظ اي  ل احين ليصابت ليعبأيين،  ن  رب  ةترل ا ارب  للي ب عب  ا 
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ةةرر  اأا ل  تل يبلررت انأولررت احعررا ليةتررق ل  ليتل يسررلت ليتررذ تررلةل مت ررل  ررذ لخنررل ب  ليتعالةررذ 
(Abdalbaky & Arafa, 2013.) 

 ،سسرب  ليتعارلل ليعربيذتبرل ب  ابيرقل  تأله ره  ؤ  تعالل ليصابت  ةن يلي ل طةبيرتتتةً  ط ربنلت ا 
 رذ ليةبربنذ لي ب علرت ليترذ  لمتلبهربت ل ليةتعرلأظتت بست  ع ليتذ ب ب،لت ليتعل ب  ليطهقلء   ن ميث

ةارت لية رباا ليل لسرلت ا سربييت لي لربل  ليةصاأحرت ليتعل ب ، ا صقا ا سبييت ليتعاللاح ،أن ا بيل س
 (.Thinklin et, al, 2004اليتتأيل )

 ,Barnardلسرررت اررر   رررن اقنرررب أ، اارررةيل، ااي، ااارررأأهف، ا اح سرررأن )ايرررل    رررق  نترررب،ا أ  

Schmidt, Wei, Hodges & Robinson, 2013 ن ل  ررقلأ  رن  اي لإلةبيررت ارل  الًررق ةقضررت  )
ياةعبنبظ لخيت بأ ت، اليعلش تبر   رط لي ترق  تب نرت برييقلن ل ليعربأيين، ميرث طن يرل ت ل ةارت ترأ يق  رقو 

 ل، يل ت ل ةات لي لب، ببية ب، ليةصاأحه    ل ة ل ليتببي ل ببيتعالل ليعبيذ. ةة    ل ت  بلاأظ؛ ا يك يع
 ياصرربا  ررل ب  تتررل، ليتررذ لي ب عررب  ةررلأ  بمررن نةررأ، اليةتي رر   ررب  ليسرر أل  ل  يررقظ

 هةلررع يتاتررت خ  يررك، ا ررع. ليعرربيل  نبرربء هةلررع  ررذ ليةبضررذ ليعتررل  ررب  البيررق بشررر  لإلةبيررت  اي 
. ليرأط ذ لي رعيل ةارت مترت  ا ليبارللن ةبرق ليرلةل  رن ا تسربا   البا    ستأل  لإلةبيت  اي  ليصبا
 ليشررب   ليتخصررلط   ررقل    ررأ  اررين  ررن لإلةبيررت  اي  ياصرربا  عبيررت  البأ ةلررت  ررل ب  تتررل ل يتصاررت

 اه أأ ليةتتل، ليتأ أيأهذ اليلةل ليةبلأظ ليخبقظ  ل  ليبشقيت اليةأل أ لية بست ليت خلةذ اليةخصط
 (.Kouroupetroglou et al., 2011, 24ليأ ل ذ ) اليتتيلل ليأبيقظ ليت  يذ

  ي  ررن  البررق ليعرربيذ برربيتعالل عررعأحب  ليررتعال  اا ليصرربا اررذل ايررل  عرربل  عررل  ليتبرربا
  ًر  ليةسرتأيب  ن رس ةات  البأ ةل ب  ألء   ععأحب  ليتعال  اي  ليصبا  ن  ةت. اذل اُيتأيع اي 

ليتخرق  ياصربا  اي عرعأحب   طتةب،  ذ  علخ  لنخ بض  ن ا ب ايأن يل ن ل . ليعبأيين  يقلن ل
 ليترررل يس ايارررت ا ةةررربء ليةسرررؤايأن   ةرررب تقترررت ةالررره تعرررقض ليعررربيذ، ليتعارررلل  رررذ  ؤسسرررب  ليرررتعال

  ؤسسرب  تعةر  يرذيك، لسرت ببت  . ليصربا هةلرع لمتلبهرب  يتابلت  ةت اي   ي  ن  الًق يةعأط
  اي  ليصربا لمتلبهرب  يتابلرت ا رب ليخبعرت ليرلةل  رل ب  ت خرلل ادةربأظ تأسرلع ةارت ليعبيذ ليتعالل

  (.Santos et al., 2019, 16ععأحب  ليتعال )
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ليةتعاترررت خرررل ب  لي رررذ   اي لخةبيرررتيصابرررت ليترررذ  ةررررن تترررل ة ب ليخرررل ب  ليةسررربنلظ  اتت رررأع
اليتسر ي  ةةبأظ اؤان ليصابت اامرلظ ليتبرأ  اليتذ تتل  ب بشر  تعبانذ ا   ن رهقلءل  ليتس ي  ب

 ررل ب  تسرر ي  ةةالررب  ليت ترر  أل رر  ليبررق، لي ررب عذ، ااررذيك  اامررلظ ليشررؤان ليةبيلررت  ررذ لي ب عررت،
ارقل ا  ، ل ه فظ اليأسب،  ليةسبةلظ( ببيت سيأ  ع لي  ب  ليةخت ت،ليةع أي  اتتل ل ليلةل )ليةبيذ،

ت لة ررب ةةرربأظ اررؤان  الاررقلال ل  ررذ ليعليررل  ررن ل نشررصت ليب    لررت ليتررذ الال أررب    للةل لاتأررب لتيرر
 (. 2015 ليصابت ) بةل اةق ت،

( ياتعررقا ةاررت طبلعررت ليتسرر لب  اليخررل ب  ليةسرربنلظ 2017  ررذ أ لسررت يررب، ا ررب ليررألااذ )
اليبقل ا ليخبعت ليتذ ي بعذ  ن تأ قاب  ؤسسب  ليتعالل ليعبيذ ياصابت ليذين يلي ل طةبيب  اةب يقلاب 

ليةرتبلرت  رل ب   قتبصرت برب  أ  أًيرقان ةارت  ن رب  تةًارت ليتقحلت ليخبعت، ميث  هةع لي البأ ةيأ 
 .اليةع أي  ليلةل ليةبيذااذيك اليةعاأ بتلت اليةعةب يت 

 ررب   لخةبيررت  ررنالةررب اتتةررةن لي  ررأأ ليتررذ  سررتأهت تأ ل  ررب يتسرر ي  أ ررا ليصابررت  ررن  اي 
ليأالرررررب   لي  ررررب  ليةسررررؤايت ةرررررن  يررررك  رررررذ لي ب عررررب  طهرررررقلء تسرررر لب  ا ب،لرررررت  بعررررت أل ررررر   برررربنذ

 الخ تبرب ل الي ب عب ، ادهقلءل  ليتل يس اليتعالل لية بسبت أل ر  ليتبةرب  ليتل يسرلت، ادهرقلءل  ليتترأيل 
بت ل ايرررل لت ل، اتترررل ل ليرررلةل ليةعاأ ررربتذ يت يارررت ليعرررب اين  رررذ لي ب عرررب  برل لرررت لرررلية بسررربت مسرررت ل ربن

 (.Thinklin et, al, 2004 ذ لي ب عت )ا تببعت  اضبة ل  ث بء اهأأال  ليتعب    ع  ً  اذا لي ات،
( ال لسرررت 2011) Agarwalيرررب، ، ا اةلرررت لنتترررب  ليصررربا  ال لخةبيرررت يةقمارررت لي ب عرررت

 اي لي ررعأحب  ةرن ةأل رر  لخنتتررب   رن ليةل سررت ليًبنأيررت طيررت  ارل   طيررت ببررث ت رأ ل  ليصرربا
ميررث لسررتصاع  ليل لسررت ت ررأ ل  اليةشررب ات  ررذ لية خةررب  ليصبالررت،  لي ب عررت، اليبياررت لي ب علررت،

 تب،ا  نه تتةًر  ت رأ ل  ليصربا  رذ لي  اي ععأحب  ليتعال، ا   ق  ( طبيت  هب عذ،  ن10٤)
اليبيات لي ب علت اليصربا لخ رقين، ا ن ليصربا  اهأأ ت بةب  ط  بالت اي  ل احين  ةةبء ليأالت،

يصرربا ةي ررت ليل لسررت  شررعقان ببيقضررب ةي ررت ليل لسررت  شررعقان ببخ تلرربي  ررذ ليبياررت لي ب علررت، ا ن ل
  ع لي ب عت، اليتأ أيأهلب ليةتأ قظ  ذ لي ب عت. ةن ليخل ب  ليةتل ت اطبلعت ليتألف
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 ة:ــــدراســــة الــــمشكل

تتةً  ط ربنلرت تعارلل ليصابرت  ةرن يرلي ل طةبيرت تبرل ب  ابيرقل  تأله ره  ؤسسرب  ليتعارلل ليعربيذ، 

ليب ب،لت ليتذ تت بست  ع لمتلبهربت ل ليةتعرلأظ  رذ ليةبربنذ لي ب علرت ليترذ  ن ميث طهقلء ليتعل ب  

يل سأن ا ب، احصقا ا سبييت ليتعالل، اليتعل ب  ليةصاأحرت ةارت لية رباا ليل لسرلت ا سربييت لي لربل 

 (.Thinklin et, al, 2004اليتتأيل )

  ي  ررن  البررق ليعرربيذ برربيتعالل عررعأحب  ليررتعال  اا ليصرربا اررذل، ايررل  عرربل  عررل  ليتبرربا

  ًر  ليةسرتأيب  ن رس ةات  البأ ةل ب  ألء   ععأحب  ليتعال  اي  ليصبا  ن  ةت. اذل اُيتأيع اي 

ليتخرق  ياصربا  اي عرعأحب   طتةب،  ذ  علخ  لنخ بض ايأن يل ن ل  ن ا ب . ليعبأيين  يقلن ل

 ليترررل يس ايارررت ةررربءا ة ليةسرررؤايأن   ةرررب تقترررت ةالررره تعرررقض ليعررربيذ، ليتعارررلل  رررذ  ؤسسرررب  ليرررتعال

  ؤسسرب  تعةر  يرذيك، لسرت ببت  . ليصربا هةلرع لمتلبهرب  يتابلت  ةت اي   ي  ن  الًق يةعأط

  اي  ليصربا لمتلبهرب  يتابلرت ا رب ليخبعرت ليرلةل  رل ب  ت خرلل ادةربأظ تأسرلع ةارت ليعبيذ ليتعالل

  (.Santos et al., 2019, 16ععأحب  ليتعال )

 ال ععأحب  ليتعال ببيقغل  ن  نه  صات امأ  رن مترأا اتقي ليببمًت  ن يبأ  ليصبا 

ل اخبو  ال لإلةبيت، لخ  ن يةلت ليتعارلل ليعربيذ يرذال لإلةبيرت ةب رت اعرعأحب  ليرتعال  بعرت 

 تتصات اًيقل   ن لي  أأ يةةبن  ألعات ل ياتعالل لي ب عذ.

  ذ ضأء  ب سبأ، تببا  ليل لست ليببيلت لخهببت ةن لخساات ليتبيلت:

  ب ليتبل ب  ليتذ تألهه ليصبا  اي ععأحب  ليتعال  ذ  ؤسسب  ليتعالل ليعبيذ؟ -1

 ب اذ طقا ليتعات ةات ليتبل ب  ليتذ تألهه ليصبا  اي ععأحب  ليتعال  ذ  ؤسسب   -2

 ليتعالل ليعبيذ؟

  ب اذ  تصابب   ؤسسب  ليتعالل ليعبيذ يتعالل ليصبا  اي ععأحب  ليتعال؟ -3
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 اجابة لى  ذه  اساسلىة ن  للا  الحااو  الاالةة:وسوف تقوم الباحثة باإل

 نرره  ليتعاررلل لي ررب عذ ضررقا يب  ارر    ررأا  ررذ  اةيترره ليخررل ب  لخ ررقل ليةتل ررت ي ررل،  عتبررق
ي ألنت لخ قل  ن ملبت ل، ايةر  ل  ن لخسرتتب   ةر  ل  ن ليةعب ا اليخبقل  ليتذ تعي  ل  ذ ل

برربيقغل  ررن اهررأأ لت رربا  شرر ع  ررذ ليأيرر  ليببضررق .  ليررأ ل ذ  سررت بب ، ببةتبررب ا مررأ  شررقاع ي ررل
%(  رر  ل  لغبررين 50ةاررت طالةررب  ليصرربا  اي عررعأحب  ليررتعال تعاررلة ل لي ررب عذ، ميررث  ن نبررأ )

برل ب  ابيرقظ  رذ ال لرت لخ تلرب  ارين ليتخ  رب  لخن  ذ لخيتببا ببي ب عت، طخ  ن ل يأله رأن ت
 (.2007ليةختا ت بسبت لي عأحب  ليتذ  عبنأن    ب )ابابن اآ قان، 

أ لسرت يتبليرل  رلل  بةالرت اقنرب ا ليرلةل ليةترل، ياصربا  رن  (2008ليخشرق ذ )  هق يل 
لهتةبولررررب  اي لخمتلبهررررب  ليخبعررررت ب ب عررررت ليةاررررك سررررعأأ ببيقيرررربض  ررررذ تبسررررين ن رررربي أ   ررررل 

ا البأ ةلررررب ، السررررتخل، ليةرررر  ا ليأعرررر ذ ليتبايرررر ، اتأأنرررر  ليعي ررررت  ررررن ليصابررررت ليةعرررربيين اليةررررل  ين 
ببي ب عت، اتأعا  طيت  نه ةات ليرقغل  رن لي  رأأ ليةبذايرت  رذ  قلالرف ليرلةل ببي ب عرت  ررن ليعليرل 

  ذ لي ب عت. ن ليصبا ليةعبيين يأله أن ععأحب   ذ تسييق اؤان ل لخهتةبولت اليتعالةلت 
، ل البأ ةلررت ليتبررل ب  ليررتعال عررعأحب  طرربا لي ب عررت  اي  يأله  ررب ليتررذ ا ررن ليتبررل ب 

 اليت خلةلرت اليعبط لرت ليسراأالت الية رب ل ، ليرذل  ال   ن لمتقل، اتلنذ، ليذل  ادأ ل ، الخهتةبولت
 الي  ربي يبسرتعللأ  رتليبي  ليرتعال تت لرب  لسرتخلل،  رذ ليأ ربءظ ليأي ؛ اذل ببإلضب ت طيت ةل، ادأل ظ

 .(Beverly, 2016,35)ليأالت   ذ
ليتبرررل ب  ليترررذ تألهررره ليصررربا  اي  ( اتبليرررلBinbakhit, 2020, 45-53الاتةررر  )

 ، ةات لي بأ ليتبيذ: ؤسسب  ليتعالل ليعبيذ ذ ععأحب  ليتعال 

 :Academic Challengesاألكادميية  التحديات -1

 ايررل  البأ ةلررت تبررل ب  يأله ررأن   تررل، ليأالررت  ررذ عالليررت عررعأحب   اي  ليصرربا تسرر ي  ة رل
 يألهررره يرررل. لي ليرررلظ ليتعالةلرررت لإلةرررللأل   رررع  ا ليتبرررل ب  ارررذا  رررع ليتألرررف  رررذ عرررعأحت يأله رررأن 
 ليتررررل يس  سرررربييت  ررررع اليتألررررف، ليل لسررررلت   ررررأي ل ال تلررررب ، هررررللاي ل طأل ظ  ررررذ عررررعأحت ليصرررربا
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 طضررب ذ ايرر  طاررت  ًرر ،  البأ ةلررت عررعأحب  ليررتعال عررعأحب   اا ليصرربا الررذيك يألهرره. لي ليررلظ
ل طضربيل ب ةةرب   ليع برب  ارذا  أله رت تتصارت. ل تببنربت ل طن بء  ا   ب  ل إل سب  ل اه رل    رن ا فيرل 
 . تبأ   ستأل  ة ل أ هبت ل  تأسط ةات ياب بظ ليصبا  ن ليأي 

 :Faculty Membersالتدريس  هيئة التحديات املتعلقة بأعضاء -2

  سربييت  رع ليتألرف  ا ليتل يس ايات  ةةبء  ع ببيتألع  تتعاأ  شرب  ليصبا يألهه يل
 اليةعاأ ب  ليأةذ ا ت  ليةقتبصت ليةعأيب   ن ليعليل اذل ببإلضب ت طيت  ن ا ب . لي ليلظ ليتل يس

 .لي ب عت ا أ  ذ ليةيللنذ ليعة  ا شق ذ ليتل يس ايات  ةةبء اين ليتعال ععأحب  مأ 

 :Social and Emotional Challengesوالعاطفية  االجتماعية التحديات -3

 اليعبط لت لخهتةبولت ليتبل ب   ن ليةفيل ليتعال ععأحب   ن  عبنأن  ليذين ليصبا يألهه
  اي  ليصرربا يألهرره. ليررتعال عررعأحب   ررن  عرربنأن  خ ليررذين بررييقلن ل  تب نررت ل البأ ةلررت  ماررت ل  ث رربء

 اليتألعر  اح ربء لي رلليب  لخهتةربةذ ببية رب  تتعارأ لهتةبولت تبل ب  ليأالت  ذ ليتعال ععأحب 
  رع ليتألعر   رذ   لان عرعأحت ليتعال ععأحب   اي   بيصبا. ليتل يس ايات ا ةةبء  يقلن ل  ع

  ررذ عررعأحت(  ") ليررتعال عررعأحب   ررن  عرربنأن  ليررذين ليصرربا يألهرره يررل.   ة ررل  سرربء ايررل  يررقلن ل،
 عررعأحت(  ) ليسررخقيت،  ًرر  ليلقلتررت ليقسررب،  ت سرريق  شرربال ( ا) لي سررل، ايعررت ليأهرره تعرربايق يررقلءظ
 .ليأي   عق ت اععأحت لية بست، ليأي   ذ لخ تبب ( أ)ا ليتأهي ب ، لتببع

 :Support Servicesالدعم  التحديات املتعلقة خبدمات -4

  ررل ب  ةررن ليببررث  ررن تةرر ع ل  شرربال  ليرتعال عررعأحب   ررن  عرربنأن  ليررذين ليصرربا يألهره
 لي رب عذ، ليبرق،  رذ لإلةبيرت أةرل بةقلالرف ليرأةذ ال ب رت ةرل،  ًر  لي ب علرت، ليل لست الء ة ل ليلةل

 مرأ  لإلمقل   ا ببيخفي  ليشعأ   ا ليخ لت، طةبيبت ل مأ  ليأةذ انت  ليةتبمت، ليخل ب  انت 
  رررذ ليةتل ررت اليخررل ب  ليأعررأ  ط ربنلرررت مررأ  البيلررت غيررق  عق رررت يررلي ل ليصرربا بعررا. طةبيرربت ل

 ياب رأ  ليرتعال عرعأحب   اا ليصربا  سرعت خ يرل. طةربيت ل مرأ  البيلرت غيق  عاأ ب   ا الايت ل
 لإلةبيرررب   اي  ياصررربا  خ ررر  ليرررلةل  رررل ب   رترررت  ن  شرررعقان   ن رررل ليرررلةل  رررل ب  ةارررت

 .ليخ لت إلةبيت ل ايلس ليب قيت،  ا ليسةعلت لإلةبيب   ً  لي سل ت،
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 :Technology Challengesتعلقة بالتكوولوجيا التحديات امل -5

 ليتت لرب  اارذا، ليتعال ععأحب   اي  ياصبا ليتعال ايات يتس ي  ليةسبةلظ ليتت لب  ُتستخل،
 أةرل  رذ طيفل رذ ليةسربةلظ ليتأ أيأهلرب لسرتخلل، طن. اليعةر  الي ب عرت ليةل سرت  رذ  رب مل طيت   يلظ

 .لت بخت ل  ا ل البأ ةلت   ب  ل  ذ ليتعال ععأحب   اي  ليصبا

ليتبررل ب  ليتررذ تألهرره ا ررب    ةأةررت  ررن لخسررتقلتل لب  ليتررذ  ةرررن ت عاي ررب ياتعاررت ةاررت 
 ياذ:    ب  ب؛  ؤسسب  ليتعالل ليعبيذ ذ ليصبا  اي ععأحب  ليتعال 

  ن ليةررقا ي   رن يبيتبربا ببيأالرت،  سرتعلان   اي عرعأحب  ليرتعال ليرذين ياصربا ببي سربت -1
 .ا ب لخيتببا  ذ يقغبأن  ليتذ لي ب عت  ذ ي ل ليةتبمت ليلةل  ل ب     ةأل

  ررن ليصرربا  اي عرعأحب  ليرتعال ةرن  سربتذظ لي ب عررت هةرع ليةفيرل  ررن ليةعاأ رب   ةررن -2
 .لإلةبيت ا ل ب  لي بلت، اليخل ب  لإلنتقن ، قةب ليةعاأ ب   ب 

 implement universalليشرب    ليت ةلل تةةين طقا  ةن ليببث لي ب عذ يابق،  ةرن -3

design، إلنشربء طرقا  ط  ربأ طيت ةبيةل ب لية ةةت ليتعالةب  تسعت. نسبل ب هليل    أ، ااأ 
 ليصبيرت  ا لخةبيررت ةارت يتعرين خ لير  ا، ارذل  رذ. ليبلل رت   رذ ليصربا ي ةلرع ارب ات أا ل 

 لإلةبيررب  طيررت ُي خررق  نرره ليأعررأ  طيررت لسررتأةب  تعالةرره لي ررب عذ، ةررن ببسررتةقل  يررلل ع  ن
 لي قأ ت لخ تب ب  طقيتت ا  س  ع ب ليتعب   ايتل طبلعذ بشر   بلث بشقي   قا   ن ب ةات

 .ليةقنت الية باا ليتل يس  ب   ن بصبلعت ب ليأعأ  ط ربنلت تةةين يتل. ل  قل 

 ليةًررب ، سربي  ةاررت) ليصربا تصررأيق  رذ  ا لررت يرلي ل ليررذين لية  يرين اررين لت ربخ  طنشربء -٤
 . لإلةبيت  ل ت  ذ اليةتخ  ين( لإل ابأ  ا ليصبا اؤان   ذ ليةأ  ين

 اررررين ليرررقالبط يرررلةل لإلةبيررررت،  اي  ياصررربا ليصبالرررت الية خةررررب  ليًتبيلرررت ليةقلالرررف تشررر لع -5
 لي أيررت يب رربء  ررقو اهررأأ طن. لي ررب عذ ليبررق، ا يررقلن ل ليعرربأيين  ررذ لإلةبيررت  اي  ليصرربا

 آ  رررت   ررربالن اترررأ يق ليتقميرررت  رررن بةفيرررل ليشرررعأ  ةارررت لي رررب عذ ليبرررق،  سررربةل  ن  ةررررن
 .لإلةبيت  ل ب   ربتت  ب   ياصبا
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 ليت ةأيررررت لية ررررب،  ررررذ طضرررربيلت تبررررل ب  يأله ررررأن  يررررل لإلةبيررررت  اي  ليصرررربا  ن مررررين  ررررذ -6
 لسرتخلل، ليرللةةين ليترل يس ايارت ا ةةربء ياةسؤايين  ةرن لي ب عذ، ليبق،  ذ ا شب ات ل

  ربن ررب لي رب عذ ليبرق،  ررأن   ن  ةررن. اليخررل ب  ليرأةذ يتبسرين اليسربل ليت ةأيرت لي خقيرت
 طيرت اُي خرق الري قلأ، لي ةرأ ةارت اليتشر لع اليرلةل بب  ربن ليصبا  شعق ة ل ب تقميب ب  الًق

 (.Hadley, 2011,79-80)لي ب عذ  ليبق، ت أع  ن هفء  ن ب ةات طةبيبت ل

ليتبررل ب  ليتررذ تألهرره ليصرربا  اي عررعأحب  ببإلضررب ت ليررذ  ررب سرربأ،  ةرررن ليتعاررت ةاررت 
  ن  ب : ليتعال بةؤسسب  ليتعالل ليعبيذ

 صعوبات التعلم: ذوي الطالب االهتمام بتدريس -1

 ليتخصرررررلط ةةالرررررب   ا ياةرررررأ  ين ليبي رررررت ليترررررل يبب  الي ب عرررررب  ليأالرررررب   رررررن ليعليرررررل تترررررل، خ
  ررن ياةؤسسررب   ةرررن ليتررذ ليصررقا  طمررلل.  عررب  بشررر  لإلةبيررت  اي  ياصرربا ليررتعال لمتلبهررب  خسررتلعبا

 لية  رذ ليتصرأيق تترل ل ارذ ليصربا ارؤخء لمتلبهرب  يتابلرت اليةرأ  ين ليترل يس ايارت  ةةربء طةرللأ  بي ب
 مررأ  ليصرربا  اي  ليتررل يس اياررت  ةةرربء لت باررب  تبسررين ةاررت ليخرربو ليتعاررلل تررل يبب  تعةرر . ليةقّاررف

   ليصبا اال لت أةة ل. ليتذ  ةتاأ ب اؤخء لية ب ل  ععأحب  ليتعال، اةب تسبةلال ةات  عق ت

 االهتمام بالتسهيالت األكادميية: -2

 ليًبنأيرررررت بعرررررل  رررررب  ؤسسرررررب  ترررررأ ق  ن( 1990) لإلةبيرررررت  اي  ل  رررررقيريين يررررربنأن  يتصارررررت
 ل البأ ةلررررت ليتسرررر لب  تشررررة . ياصرررربا  اي لخمتلبهررررب  ليخبعررررت اضررررقا يت  عتأيررررت تسرررر لب 
 الخ تببنررررب ؛ ليل لسررررذ لي  رررر  ا ا لا لية فيلررررت ليألهبررررب   ًرررر  ل البأ ةلررررت لية ررررب، ةاررررت تعررررل ب 
 ةارررت ليب رررأ   رررن لإلةبيرررت  اي  ليصررربا تةّررررن ليترررذ ل سررربييت  ا ليتأل لرررت؛ ليتأ أيأهلرررب لسرررتخلل،

 ليتسرر لب  تررأ ق.  ررأ ي   تررقهل ةاررت ليب ررأ   ًرر   الرربأ ةذ، اقنررب ا  ررذ تياةشررب ا  تأب اررت  قعررت
. ببإلةبيرت ليةتعاترت ليبرألهف طيليت طقيأ ةن ليلا ظ  تصابب  طالةب   ذ ليصبا يةسبةلظ اليات طقي ب

 . لي قأ ت الخمتلبهب  لإلةبيت ةات ا بء   ل البأ ةلت ليتس لب  تبليل يتل
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 املؤسسي: الدعم إىل االهتمام بالوصول -3

 لإليب ت يصات  عتأيت طهقلءل  ببتببع ليصبا  صبيبت بساصت ليعبيذ ليتعالل  ؤسسب  تتةتع
 ليتسررررل  صررررت  ا( IEP) لي ررررقأي ليتعاررررلل اقنررررب ا تأثيررررأ طيررررت ةرررربأظ   ليةؤسسررررت سررررتبتب . ل البأ ةلررررت

 .ياصبيت  ا لخةبيت  عبيت البن  ليتذ ليخل ب  تبليل  ذ ياةسبةلظ

 التسهيالت: جتاه التدريس هيئة أعضاء حتسني اجتاهات -4

 يرررألنذ  اي  بب تًرررب  أ ل رررت ةارررت  رأنرررأن  خ يرررل ليترررل يس ايارررت  ةةررربء  ن  رررن ليرررقغل ةارررت
  ةةربء الةب  ن ا ب  بعا  ن. ببياأل،ل ببخيتفل،  صبيبين يفليأن  خ  ن ل طخ لخمتلبهب  ليخبعت،

  رررذ أ   رررب تت لرررب  ةارررت تعارررلة ل يرررتل اخ ليةعتأيرررت ليتسررر لب  ارررذخ  عق رررأن  رررب  ليترررل يس ايارررت
 . لييأ لت ليتعالةلت لستقلتل لبت ل

 الطالب: دعم االهتمام بأنظمة -5

 Santosليعبيذ ) ليتعالل  ذ لإلةبيت  اي  ياصبا ليصبا أةل نخب، ا يك  ن  ب  طثقلء

et al., 2019,19-20.) 

ليةتصابرررررب  ليخبعرررررت طيرررررت  ن ا رررررب    ةأةرررررت  رررررن  (248-247، 2011يكننننن  )  شررررريق
 :ياذ ببي ب عت يتعالل  اي لإلةبيت،    ب  ب

 رررررذ ليتعاررررررلل ادعررررررلل  يررررررقل  مبسررررررةب  لخةبيررررررتليعالررررررب ببتررررررأا ليصرررررربا  اي  ظأل  ط ةررررربن لإل 
 اتب ذ اذل ليتأهه.

 الالل  ب الستقلتل لبت ب. تا ؤيت ب ليةستتبال ت علأ ل  اذل ليتقل  ضةن  سبيه لي ب 

  لخةبيرتتقهةه ل اللا ليت سلبسه النخةه الهقلءل  تبلأ لخطب  ليعب، ياتعب    رع  اي ،
 ن ِيب  ار  لي ارب  اتبرلأ  سرؤايلب  تارك لي ارب  امتأي رب االهببت رب ارذ يرتل ت خرلل ةةالره 

 ببي ب عت. لخةبيتتعالل  اي 

  ين ليةيفلنلب  ليتذ تةةن تبتيأ  يك ليتقل .يلخ ربنلب  اتذيي  ا  لي عبب ، اتاضع هةلع  
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  نشق ثتب ه لخ رتبا اار   رب يرقتبط اتارك ليًتب ره  رن تعييرق لخمررب، ليةسربته اةرل، ليتةييرف
اررين لخ ررقلأ المتررقل، لي ررقاا لي قأ رره الخةتررقلا ببيتررل ل  الخ ربنلررب ؛ ميررث يررتل لأ ل  تاررك 

 لنشصه لي ب عه ليةختا ه ا صبأةبت ب الةبنبت ب.ليًتب ه ضةن 

 .تقهةه اذا ليًتب ه  ن  ب  ليةأليال اليةةب سب  اذ ت بل  بل   تيعب  ايلس أ لب 

  ببي ب عه. لخةبيتتل يت ليعب اين ببي ب عت اتيايا ل يةةبن ن بي ةةاله أ ا  اي 

 اةارل لخهتةربع اليتقحلره  لخستعبنه بب  رب،يين  رذ   رب  لخمتلبهرب  ليخبعره اةارل لير  س
الي به اغيقاب برل  عرفي ةةالره أ را ليصربا  اي لخمتل رب  ليخبعرت ببي ب عرت؛ لضرب ه 
ليررت تررأ يق لخ  ررب،يين ليتت يررين يةسرربةلا  اي لخمتلبهررب  ليخبعرره  ررذ لسررتخلل، ليأسررب،  

 ليتت له ليبليًه ليتذ تس   ةةاله ليتعال.

 أهسررتله اليتررللايق ليبي رره ايشررة   يررك ارر  ليتت لررب  تررأ يق لخأال  اليةعررلل  اليتقتيبررب  ليا
 ليتذ  ةرن لن تسبال  ذ أةل  سيقا ليصبيت لخالبأ ةله، اتس ي  ةةاله ليتعال.

  ببي ب عرررت، الخاتةرررب، ا تب،  رررب  لخةبيرررتلةتةررربأ ليتتيرررلل ليةسرررتةق يعةالررره أ رررا ليصررربا  اي
 النعربسبت ب اةبق  لسبسذ ياتصأيق اليتبسين.

 تقيرررت هةلرررع ليخرررل ب  ياةسرررتأل  طيرررت  نخهرررقلءل ، اعرررلبغه ليسلبسرررب  لةررربأا ت ررربلل ل
 ليةصاأا اتبتأ ليقضب ليتب، يلل ليصبا  ال لخةبيت.

 ررن ِيبرر   لاتةررب،أن ذنننا   (Kovács, 2019, 587-588)ببإلضررب ت طيررت  ررب سرربأ،  ا أ 
( اتشرقيعبته ليشرقولت 2011) The new Higher Education actيربنأن ليتعارلل ليعربيذ لي ليرل 

Enacting Clause (2015 ) ططب  ل  ي هب عت يأضع يأل،ب ب ليخبعت يلةب يتعاأ برأ ل  اتبليل
 :ليصبا  ال لخةبيت  ذ  ؤسسب  ليتعالل ليعبيذ، اتتةً  تاك لياأل،ل ل سبسلت يلةب ياذ

  ليأعأ  ياتعالل لي ب عذ.  ذتأ يق تأب ؤ لي قو 

  قلةرربظ لخمتلبهررب  ليخبعررت ياصرربا   ةةرربءايات ليتررل يس ا عررباني لي بعررذ ةاررت ليسرربأظ 
  ال لخةبيت.

  .ياصبيت ليبأ  ذ ليب أ  ةات  خ  ب  ا ت ب يببيته / طةبيته 
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 ةرن  ي طبيت ليب أ  ةات ليتعالل ليعبيذ ليةةأ   ن ليلايت . 

  رررررت تفايرررررل ليصررررربا  ال لخةبيرررررت بررررررهقلءل  ليتعارررررلل اليتتيرررررلل / لخ تببنرررررب  لية بسررررربت  

 خمتلبهبت ل ليخبعت. 

  .ةرن تبتيأ ليةأضأةب  ليعةالت بصقا  ختا ت  ا  ةرن لستبللي ب ببيةألضلع لي خقيت  

 .ةرن طهقلء ل تبب ل  ا  لت  رتأحت  

 خ تببنب . لستخلل، ليتأ أيأهلب ليةسبةلظ  ث بء ليل لست ال 

  . ليةفيل  ن اي  ليتبةيق  ب  لخ تببنب 

 ة:ــويــربــات تــوصيــت

 يتابلرررت اليةرررأ  ين  رررذ  ؤسسرررب  ليتعارررلل ليعررربيذ طةرررللأل    لرررب ليترررل يس ايارررت  ةةررربء طةرررللأ -1

 ليصبا  اي ععأحب  ليتعال. لمتلبهب 

ةن تعارلل ليصربا تأل ق  قاف يذاي لإلةبيت يترأل ق يلره ار  ليخرل ب  اليتسر لب  ليترذ تةر -2

  اي ععأحب  ليتعال  ذ لي ب عت.

  اي  يخرل ب  ليصربا ليت خلةلرت الإلهرقلءل  تشري   قيأ ةةر   تخ ر  يتصبيرأ ليتألةرل -3

 ببي ب عت. لإلةبيت

  



  غادة عبدالعزيز عبدالرمحن املقبل

 

 

42 

 املــــراجــــع

(. ليتتيررلل اليتشررخل   ررذ ليتقحلررت ليخبعررت، ليصبعررت ليًبنلررت، أل  2009) سررالةبن، ةبررل ليررقمةن سرريل
 ليفاقلء، ليقيبض.

 (. ععأحب  ليتعال، أل  ليةت بذ، ليل ب،.2013ةبل ليبةيل،   ب  اعباق،   ت )
(. تعاررلل ل ط ررب   اي ليببهررب  ليخبعررت، 2013اليررق ، عررب أ،ي  اهررلةس، يبيررق ا اث،  ررب ي )

 ، ليصبعت ل ايت، أل  لي أق نباقان ا أيةأن، ةةبن، ل  أن. تقهةت   بنذ  بةل ااييل
(. عررعأحب  2007اباربن، ألنلرب  اهرلةس، اأ ةربن ايأيرل، هرأن اايرس،  ب هقير  ا رب ت يف، طييفلايرث )

    أ  ب، طبلعت ب، ليتعالل ليعبهذ، تقهةت  بةل ةبأ ، أل  لي أق، ةةبن. –ليتعال 
ليتبررررل ب   ليخبعررررت: ررررذ ليتعب رررر   ررررع  اي لخمتلبهررررب   أا  لي ب عررررب (. 2011. ) رررررن، ةب،شررررت

 ،  قارف ليببرث ليعاةرذ، هب عرت لي  ربن،  ات لي  بن. ضأء  عبييق لي أأظ الإل ربنلب   ذ
2، 2٤2-262. 

Barnard- Brak L. ,Schmidt M., Wei T.,Hodges T. & Robinson E. (2013). 

Providing Postsecondary Transition Services to Youth with 

Disabilities: Results of a Pilot Program, Journal of Postsecondary 

Education and Disability, 26 (2), 135 – 144.  

Beverly,A. (2016). Understanding the experiences of college students with 

learning disabilities. Ph.D, Northeastern University. 

Binbakhit,N. (2020). A Qualitative Study Investigating Post-Secondary 

Services for Students with Learning Disabilities at Saudi 

Universities. PhD, Western Michigan University. 

Hadley, W. (2011). College Students with Disabilities: A Student Development 

Perspective. Disability services and campus dynamics, 77-87. 



 ينــايــر  –الثـالـث زء ــاجلـ ()دد ــالع ()د ــاجملل يلــأهــوالت ةـــاصــاخل ةـــرتبيــال ةــجمل

 

 

43 

Kouroupetroglou,G., Pino,A& Kacorri,H. (2011). A Model of Accessibility 

Services Provision for Students with Disabilities in Higher 

Education. Proceedings of the International Conference Universal 

Learning Design,23-33. 

Kovács, K. (2019). Empowerment of Students with Disabilities in 

University Setting. In Halder, S & Argyropoulos, V. (2019). 

Inclusion, Equity and Access for Individuals with Disabilities: 

Insights from Educators across World. Singapore: company Springer 

Nature Singapore Pte Ltd.  

Lightner, Kirsten L., Kipps-Vaughan, Deborah, Schulte, Timothy & Trice, 

Ashtin D. (2012). Reasons University Students with a Learning 

Disability Wait to Seek Disability Services, Journal of Postsecondary 

Education and Disability, 25(2), 145 - 159. 

Santos, S., Lori, K & Mundy, M. (2019). Determining Academic Success 

in Students with Disabilities in Higher Education. International 

Journal of Higher Education,8 (2), 16-38. 


