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 ألولالفصل ا

  مدخل عام للدراسة

  :مقدمة 
احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدنا حممد وعلى آله       

  : وبعد .... وصحبه أمجعني 

فإن اتمعات باختالف توجهاا وثقافاا تويل التعليم اهتماماً بالغاً ملا له من أثر يف سائر      

ألن جناح أي جمتمع يرتبط بنجاح تعليم أفراده ، ولقد جاء الدين اإلسالمي احلنيف ااالت ، 

اقرأ باسم ربك الذي  ﴿مؤكداً على أمهية العلم فكان أول ما نزل من القرآن الكرمي قوله تعاىل 

وألمهية العلم يف رقي األمم فقد حرصت اململكة العربية السعودية على ،  )١:العلق (  ﴾خلق 

بناء هذا البلد إمياناً منها بأن ذلك واجب عليها القيام به ، ويوضح ذلك ما جاء يف سياسة تعليم أ

طلب العلم فرض " ، ونصها يف املادة العاشرة ) هـ ١٤١٦( التعليم يف اململكة العربية السعودية 

سعها على كل فرد حبكم اإلسالم ، ونشره وتيسريه يف املراحل املختلفة واجب على الدولة بقدر و

  . ٧ص " كانيتها وإم

مل يكن تعليم األفراد العاديني  العربية السعودية بدأت املؤسسات التعليمية يف اململكةعندما و     

ارس يف ذلك لذوي االحتياجات التربوية اخلاصة حظاً من هذا التعليم لعدم مناسبة ما يقدم يف املد

عندما تقدم جمموعة ) هـ١٤١٩(وسى هـ كما ذكر امل١٣٧٧حىت عام الوقت هلؤالء األفراد ، 

املعاهد  ، ومتت موافقةمن املكفوفني للجهات التعليمية بطلب تبين طريقة تعليم برايل اخلاصة م 

، وبعد ذلك مت إحداث املعاهد اخلاصة  ٥٢العلمية على فتح فصول مسائية هلؤالء الطالب ص 

تلك املعاهد هي النمط السائد يف خدمة  بتعليم املكفوفني والصم واملتخلفني عقلياً ، وظلت هذه

هـ عندما بدء تطبيق الدمج يف مدارس التعليم العام ، ومواكبة للتطورات ١٤١٦حىت عام الفئات 

كل الفئات يف ميدان التربية اخلاصة فقد بدأت تتوسع دائرة خدمات التربية اخلاصة لتشمل  عامليةال

بل أصبحت تشمل كل ات السابقة وأساليب تعليمها فلم تقتصر على الفئ اليت حتتاج هلذه اخلدمات

الفئات مبا فيها فئة ذوي صعوبات التعلم اليت أصبحت تتلقى خدمات التربية اخلاصة يف مدارس 
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هـ القاضي ببدء ٢٢/٤/١٤١٦يف  ٢٥١/٢٧عندما صدر التعميم الوزاري رقم التعليم العام 

برامج  من خالل يف مدارس التعليم العام علمتقدمي اخلدمات التربوية والتعليمية لذوي صعوبات الت

برناجماً يف كل من الرياض  ١٢بواقع هـ ١٤١٦، وكانت هذه البداية يف عام صعوبات التعلم 

وجدة واملنطقة الشرقية مث توالت الربامج حىت أصبحت توجد يف معظم مدن وقرى اململكة العربية 

عامة للتربية اخلاصة ، اإلدارة ال(هـ ١٤٢٨/١٤٢٩برناجماً يف عام  ٨٤٧السعودية حيث بلغت 

التعليم العام يواجهون  دارسممن إمجايل تالميذ %  ٤‚٥، ولوجود ما نسبته ) هـ ١٤٢٨

هـ ، ١٤٢٤(صعوبات يف التعلم كما ذكرت اموعة االستشارية التخصصية لصعوبات التعلم 

أكثر حقول التربية "  هي) هـ١٤٢٢(، فإن برامج صعوبات التعلم كما ذكر أبو نيان )  ٢٢ص 

  . ١٥ص " اخلاصة منواً رغم حداثتها 

 فإنهذه الفئة يف مجيع مدارس التعليم العام ،  لتواجد هذه الربامج وسرعة انتشارهاوحلداثة      

درين على حتقيق أهدافها من إىل مديرين قا برامج صعوبات التعلم حتتاج املدارس اليت تنفذ فيها

ألن ، وأساليب حتقيقها ومسؤوليات العاملني باملدرسة جتاه هذه الربامج  خالل معرفة هذه األهداف

تتوقف ) " هـ١٤٢٥( جناح الربامج اليت تم بذوي االحتياجات التربوية اخلاصة كما ذكر غريب 

حتقق أهداف برامج التربية اخلاصة ألن ، و١٢٣ص " إىل حد كبري على نوعية جهازها اإلداري 

يعتمد على كفاءة العمل اإلداري والذي تكون مهمته التنسيق ) " هـ ١٤١٨( كما ذكر الروسان 

( األمانة العامة للتربية اخلاصة  شارت إليهأ ، وملا١٦٦ص " أطراف العملية التربوية  بني مجيع

أن مديري املدارس بوسعهم أن يلعبوا دوراً رئيساً يف جعل األطفال من ذوي الفئات ب) هـ ١٤٢٢

ابة مع املدرسة من خالل إدارة مدرسية أكثر مرونة وأكثر قدرة على تنويع اخلاصة أكثر استج

  . ١٦ تالميذ الذين يعانون من صعوبة  صخيارات التعلم ومساندة ال

فقد  برنامج صعوبات التعلم وإمياناً باألمهية البالغة لدور مدير املدرسة يف حتقيـق أهـداف        

ن شأنه دعم إدارة برامج التربية اخلاصة بشكل عام وبرامج لتقدمي ما مجاءت فكرة هذه الدراسة 

  .بإذن اهللا تعاىل  صعوبات التعلم بشكل خاص
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  :مشكلة الدراسة 
تعترب برامج صعوبات التعلم إحدى اخلدمات التربوية احلديثة اليت تقدم خلدمة ذوي االحتياجات     

وحيث أن   مدارس التعليم العام ،التربوية اخلاصة من فئة ذوي صعوبات التعلم واليت تنفذ يف
ا كمو من املداخل املهمة يف تعليم هذه الفئة ،تشخيص واقع الدور اإلداري جتاه هذه الربامج 

إجراء دراسة عن دور مديري املدارس امللحق ا برامج ب) هـ ١٤٢٦( أوصت دراسة القحطاين 
  . ١٢٣التربية اخلاصة  ص  

تواصله مع مديري املدارس حبكم طبيعة عمله مشرفاً تربوياً على وملا الحظه الباحث من خالل      
برامج صعوبات التعلم من تفاوت يف درجة ممارسة مديري املدارس لدورهم جتاه هذه الربامج مما أثر 

  . على خمرجاا 

  :فإنه ميكن للباحث حتديد مشكلة الدراسة يف السؤال الرئيسي التايل       

املدرسة االبتدائية يف منطقة مكة املكرمة لدوره يف حتقيق ما درجة ممارسة مدير  -
  أهداف برنامج صعوبات التعلم من وجهة نظر املعلمني ؟

  :أسئلة الدراسة 
 :لإلجابة على السؤال الرئيسي املوضح أعاله فقد وضع الباحث األسئلة الفرعية التالية      

ة مكة املكرمة لدوره يف اكتشاف الطالب ما درجة ممارسة مدير املدرسة االبتدائية يف منطق_ ١
 ذوي صعوبات التعلم من وجهة نظر املعلمني ؟

ما درجة ممارسة مدير املدرسة االبتدائية يف منطقة مكة املكرمة لدوره يف تقدمي اخلدمات التربوية _ ٢
  والتعليمية للطالب ذوي صعوبات التعلم من وجهة نظر املعلمني ؟

ملدرسة االبتدائية يف منطقة مكة املكرمة لدوره يف التوعية بربنامج ما درجة ممارسة مدير ا_ ٣
  صعوبات التعلم من وجهة نظر املعلمني ؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية حول درجة ممارسة مدير املدرسة االبتدائية يف منطقة مكة _ ٤
ني وفقاً ملتغري املنطقة املكرمة لدوره يف حتقيق أهداف برنامج صعوبات التعلم من وجهة نظر املعلم

  اجلغرافية ؟
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هل توجد فروق ذات داللة إحصائية حول درجة ممارسة مدير املدرسة االبتدائية يف منطقة مكة _ ٥
املكرمة لدوره يف حتقيق أهداف برنامج صعوبات التعلم من وجهة نظر املعلمني وفقاً ملتغري عدد 

  سنوات اخلربة ؟

ئية حول درجة ممارسة مدير املدرسة االبتدائية يف منطقة مكة هل توجد فروق ذات داللة إحصا_ ٦
املكرمة لدوره يف حتقيق أهداف برنامج صعوبات التعلم من وجهة نظر املعلمني وفقاً ملتغري الدورات 

  التدريبية ؟

  :أهداف الدراسة 
  :دف هذه الدراسة إىل      

 منطقة مكة املكرمة لدوره يف اكتشاف التعرف على درجة ممارسة مدير املدرسة االبتدائية يف) ١
  .الطالب ذوي صعوبات التعلم 

التعرف على درجة ممارسة مدير املدرسة االبتدائية يف منطقة مكة املكرمة لدوره يف تقدمي ) ٢
  .اخلدمات التربوية والتعليمية للطالب ذوي صعوبات التعلم 

منطقة مكة املكرمة لدوره يف التوعية  التعرف على درجة ممارسة مدير املدرسة االبتدائية يف) ٣
  .بربنامج صعوبات التعلم 

  : أهمية الدراسة 
تكمن أمهية هذه الدراسة يف حداثة هذا املوضوع وندرة الدراسات حول هذا املوضوع      

  :باإلضافة إىل األمور التالية 

إدارة برامج صعوبات  جمال يف مدير املدرسة تساعد نتائج إجيابيةيؤمل أن يكون هلذه الدراسة _ ١
  .التعلم

اخلدمات التربوية والتعليمية للطالب ذوي  قدميتيف جمال  فائدةيؤمل أن يكون هلذه الدراسة _ ٢
  . صعوبات التعلم

٣ _اميكن أن تفيد هذه الدراسة املسئولني يف التربية والتعليم ومتخذي القرار من خالل توصيا 
اومقترحا .  
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  : حدود الدراسة 

  :هذه الدراسة على احلدود التالية  تصرقتا     

  :احلدود املوضوعية )  ١

ممارسة مدير املدرسة االبتدائية يف منطقة مكة املكرمة لدوره يف  درجةهذه الدراسة على  اقتصرت
  .حتقيق أهداف برنامج صعوبات التعلم من وجهة نظر املعلمني املختصني العاملني يف هذه الربامج 

  :ية احلدود الزمن)  ٢

  .هـ ١٤٢٩/ ١٤٢٨مت تطبيق هذه الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاين من العام الدراسي 

  : احلدود املكانية )  ٣

اليت يوجد ا برامج صعوبات التعلم يف ) بنني(هذه الدراسة على مدارس املرحلة االبتدائية  تطبق
  .منطقة مكة املكرمة 

  :مصطلحات الدراسة 
  :اخلاصة مبصطلحات هذه الدراسة اإلجرائية ات فيما يلي التعريف     

  :ـ الدور ١

ما يقوم به كل فرد من وظائف ومهام مناطة به باعتباره " بأنه  )هـ ١٤٠٦(نشوان عرفه      
الدراسة  وعرفه الباحث يف هذه، ١١ ص "عضواً يف أي تنظيم لديه أدوار حمددة جيب أن يقوم ا 

  .ا مدير املدرسة االبتدائية جتاه برنامج صعوبات التعلمالوظيفة اليت يقوم  اماملهبأنه 

  :ـ مدير املدرسة ٢

هو املسئول األول "مدير املدرسة بأنه ) هـ ١٤٢٢( نة العامة للتربية اخلاصة عرفت األما     
تربوياً وإدارياً يف مدرسته ويشرف على مجيع الشؤون التربوية والتعليمية واإلدارية ويوجه العمل 

ون مع هيئة املدرسة وفقاً للوائح والتوجيهات وهو القدوة احلسنة لزمالئه أداًء وسلوكاً وتفانياً بالتعا
، ويقصد باملدير يف هذه الدراسة مدير املدرسة االبتدائية اليت يوجد فيها  ٤٤  ص "يف أداء رسالته 

  .برنامج صعوبات التعلم مبنطقة مكة املكرمة 
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  :ـ برنامج ٣

اخلطوات املنظمة اليت تنفذ من قبل معلم ذوي صعوبات التعلم لتقدمي اخلدمة  بأنهعرفه الباحث      
  .املناسبة للطالب الذين يعانون من صعوبات التعلم 

 : ـ صعوبات التعلم ٤

املهارات إتقان كل أو بعض عرف الباحث صعوبات التعلم بأا عدم قدرة الطالب على      
نفس املستوى من اخلدمة التعليمية املقدمة ، مع عدم ظهور ما يشري  التعليمية اليت يتقنها أقرانه عند

  .  إىل اختالف الطالب عن أقرانه من النواحي العقلية واحلسية والنفسية واالجتماعية 

  :ـ برنامج صعوبات التعلم ٥

 جمموعة من اصة مبيدان صعوبات التعلم بأنهعرفه الباحث بناًء على قراءاته لألدبيات اخل      
اخلدمات التربوية والتعليمية املساندة اليت تقدم لذوي صعوبات التعلم يف املدرسة العادية من خالل 
معلم متخصص يف جمال صعوبات التعلم وفق خطوات واضحة ومنظمة ويف مكان خمصص باملدرسة 

 حيضر إليه الطالب بعدد معني من احلصص حتدد حسب حالة الطالب  مبا ـيسمى غرفة املصادر  ـ
ال يزيد عن نصف اليوم الدراسي وفق جدول يتم االتفاق عليه بني كل من معلم الفصل ومعلم 

  .ذوي صعوبات التعلم ويعتمد من مدير املدرسة 

   :ـ ذوي صعوبات التعلم ٦

الباحث التالميذ ذوي صعوبات التعلم بأم التالميذ الذين يظهر لديهم تدين يف مستوى عرف      
( كل املواد الدراسية ويكون أكثر ظهوراً يف املواد ذات املهارات األساسية األداء يف بعض أو 

وال يرجع سبب هذا التدين إىل وجود إعاقة معينة أو ظروف ) القراءة ، اإلمالء ، احلساب 
  . ، وهؤالء التالميذ يدخلون صمن ذوي االحتياجات التربوية اخلاصة اجتماعية أو أسرية غري جيدة 

  :خلاصة ـ التربية ا٧

عرف الباحث التربية اخلاصة بأا األساليب واإلجراءات اليت يتم من خالهلا تربية وتعليم      
  . األطفال ذوي االحتياجات التربوية اخلاصة
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  :ـ غرفة املصادر ٨

ذوي  عرف الباحث غرفة املصادر يف هذه الدراسة بأا املكان الذي يتلقى فيه الطالب     
  . مات برنامج صعوبات التعلم من خالل معلم متخصص خد صعوبات التعلم

   : ـ الدمج ٩

هو تربية وتعليم التالميذ غري العاديني يف " )  هـ١٤٢٢ ( األمانة العامة للتربية اخلاصة عرفته     
ويقصد به يف هذه الدراسة بقاء  ، ٨  ص"  املدارس العادية مع تزويدهم خبدمات التربية اخلاصة 

  .تعلم يف املدرسة العادية وتوفري خدمات التربية اخلاصة املناسبة هلم ذوي صعوبات ال

  :ذوي االحتياجات التربوية اخلاصة _ ١٠

الذين خيتلفون عن أقرام  األفرادعرف الباحث ذوي االحتياجات التربوية اخلاصة بأم      
  .عاديني لعدم كفايتها املقدمة لل العاديني اختالفا يوجب إجراء تعديالت يف اخلدمات التربوية
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  الفصل الثاين

  أدبيات الدراسة

  :اإلطار النظري  :أوالً 
  .التربية اخلاصة يف اململكة العربية السعودية : املبحث األول 
  .صعوبات التعلم : املبحث الثاين 

  .برامج صعوبات التعلم : املبحث الثالث 
  .إدارة برامج التربية اخلاصة : املبحث الرابع 

  :الدراسات السابقة  :ثانياً 
  .دراسات عن صعوبات التعلم  _١
  .دراسات حول إدارة معاهد وبرامج التربية اخلاصة  _٢
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  الفصل الثاني

  أدبيات الدراسة 

  املبحث األول

  : الرتبية اخلاصة يف اململكة العربية السعودية
  :ية تطور خدمات التربية اخلاصة يف اململكة العربية السعود

تعترب الفترة احلالية اليت متر ا التربية اخلاصة يف اململكة العربية السعودية من الشواهد احلقيقية      
اليت تعكس مدى االهتمام الذي يلقاه ذوي االحتياجات التربوية اخلاصة يف هذه البالد ، فنجد أن 

تهم األصلية دون احلاجة إىل خدمات التربية اخلاصة أصبحت تصل إىل كل احملتاجني إليها يف بيئ
  .تكبد عناء السفر حبثاً عن هذه اخلدمات 

وهذا ميكن أن نقيسه بالتوسع الكبري وامللحوظ يف فتح برامج التربية اخلاصة بكافة جماالا      
 يفعدد برامج ومعاهد التربية اخلاصة يف اململكة العربية السعودية  ) ١٤٢٨ (الثقفي  ذكرحيث 

 ٣٧ صطالباً )٤٦٥١٤( خدمتومعهداً  برناجما)٢٠٤٧( بلغهـ ١٤٢٨/ ١٤٢٧ي العام الدراس
  .، تتوزع على معظم املدن والقرى ، وقد حتقق هذا التطور يف فترة قياسية 

فبالرجوع إىل البدايات احلقيقية لتعليم ذوي االحتياجات التربوية اخلاصة يف اململكة العربية       
جبهود فردية وذلك بتحمس جمموعة من ) هـ ١٤١٩( كر املوسى كما ذالسعودية جند أا بدأت 

املكفوفني لتعلم طريقة برايل وإقناع بعض اجلهات التعليمة بغية تبين تعليم هذه الطريقة حىت وافقت 
هـ على فتح فصول مسائية ملحقة ويعطى املكفوفني فرصة االلتحاق ١٣٧٧املعاهد العلمية يف عام 

هـ ، وبعد ذلك مت إحداث ١٣٧٨املسائية لتعليم املكفوفني يف عام ) ة مدرسة جرب(ا ، مث فتحت 
يدرس به ) معهد النور ( هـ عرف باسم ١٣٧٩/١٣٨٠أول معهد للمكفوفني بالرياض يف عام 

طالباً ، وحلاجة الصم واملتخلفني عقلياً للخدمات التعليمية كما هو حال املكفوفني فقد مت ) ٤٠(
/ ١/١١يف  ٢٣٨٥هـ من خالل القرار الوزاري رقم ١٣٨٢اص يف عامتأسيس إدارة التعليم اخل

هـ  لتشرف على خدمة هذه الفئات ، فكان إنشاء معهدي األمل للصم معهداً للبنني ١٣٨٢
هـ مت افتتاح معهدين للتربية ١٣٩٢هـ ، ويف عام ١٣٨٤ومعهداً للبنات بالرياض يف عام 

نفس العام مت تغيري مسمى إدارة التعليم اخلاص لتصبح الفكرية أحدمها للبنني واآلخر للبنات ، ويف 
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يف عام  ٤٠/٣٦/٦٧٤املديرية العامة لربامج التعليم اخلاص مبوجب القرار الوزاري رقم 
هـ أُطلق عليها مسمى األمانة العامة للتعليم اخلاص مبوجب التوجيه ١٤٠٤هـ ، ويف عام ١٣٩٢

التسمية لتصبح األمانة العامة للتربية هـ ، مث عدلت ١٤٠٤/ ٢٢/١٠يف  ٣١٨٩السامي رقم 
هـ ، مث عدلت هذه التسمية ١٤١٧/ ٢٣/٦يف  ٢٣٩٠/٢٧اخلاصة مبوجب القرار الوزاري رقم 

هـ لتصبح اإلدارة العامة للتربية اخلاصة ، ومل تقتصر خدمات التربية اخلاصة على ١٤٢٧يف عام 
هـ  بفتح ٢٢/٤/١٤١٦يف  ٢٥١/٢٧ الفئات الثالث السابقة ، فقد صدر التعميم الوزاري رقم

مث فتح برامج التوحد  ،املنطقة الشرقية كل من الرياض وجدة و برناجماً لصعوبات التعلم يف١٢
   . ٣٦_٣٢ص  ص هـ١٤١٨/ ١٧/٤يف٨٧٢/٢٧وزاري رقم وبرامج متعددي اإلعاقة بالقرار ال

فق أحدث وأنسب لتكتمل بذلك منظومة خدمات التربية اخلاصة وتشمل كل فئات اإلعاقة و     
التوجهات العاملية لتعليم هذه الفئات حسب ما تستدعيه كل حاله مابني معاهد خاصة وبرامج 

وغرف مصادر مساندة خلدمات الفصل العادي ، وتقدم ) برامج الدمج (ملحقة باملدارس العادية 
بوية هذه اخلدمات من خالل معلمني متخصصني يف جمال تربية وتعليم ذوي االحتياجات التر

  .اخلاصة

وبالنظر إىل هذا القفزة اهلائلة يف أعداد املعاهد والربامج وأعداد املستفيدين من خدماا يتضح      
جلياً مدى ما وصلت إليه التربية اخلاصة يف اململكة العربية السعودية من التطور، ومع هذا فمازالت 

 تصل إىل كل مدارس التعليم العام ألن اجلهود مستمرة يف االرتقاء خبدمة فئات التربية اخلاصة حىت
وجود هذه اخلدمات ال يقل شأناً عن وجود التعليم العام الذي يقدم للعاديني ، فبوجود التعليم العام 
يتعلم الطالب العاديني الذين يشكلون اجلزء األكرب من جمتمع الطالب ما حيتاجون من معارف 

اجلزء املتبقي من هذا اتمع الذي يضم فئات  ومهارات وبوجود خدمات التربية اخلاصة يتعلم
مبا  تقدر نسبة وجودها يف مدارس التعليم العامأن ) هـ ١٤١٩ (املوسى  ذكراليت  التربية اخلاصة

  .  ٥٢ : ص  % ٢٠ال يقل عن 

  :مفهوم الرتبية اخلاصة  
عة الربامج واخلطط يقصد ا جممو" التعريف التايل للتربية اخلاصة )  هـ١٤١٩( أورد املوسى      

واالستراتيجيات املصممة خصيصاً لتلبية االحتياجات اخلاصة باألطفال غري العاديني ، وتشتمل على 
  . ٤١  ص "ة ، باإلضافة إىل خدمات مساندة طرائق تدريس وأدوات وجتهيزات ومعدات خاص
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صوصيته ، وحلداثة ويتضح بالنظر إىل مصطلح التربية اخلاصة اجلانب التربوي كما تتضح خ      
تعد أحد ااالت "  ) هـ ١٤١٩ (املوسى  كما ذكرالتربية اخلاصة كفرع من فروع التربية فهي 

   . ٤١  ص"   التربوية احلديثة 

عدم كفاية الربامج واخلطط واالستراتيجيات املوجودة يف التربية اخلاصة مفهوم  تضمن لقد      
تعديالت املناسبة والشاملة اليت تكفل الوصول ذه الفئة إىل أفضل تربية العاديني مما يستلزم إجراء ال

ما ميكن ، حيث أن أي فرد من ذوي االحتياجات التربوية اخلاصة لديه قدرات ميكنه االستفادة منها 
مىت ما قدمت له الربامج اليت تناسبه ، بل ميكن أن يصبح عضواً فاعالً يف اتمع ،  فوجود إعاقة 

لفرد ال تلغي كامل قدراته ، وميكن أن تشمل التعديالت اليت تلزم لتربية وتعليم هذه معينة لدى ا
الفئة تعديالً يف املناهج وطرائق التدريس والوسائل التعليمية باإلضافة إىل تقدمي أجهزة خاصة مثل 

لسمع األجهزة اخلاصة بطريقة برايل اخلاصة باملكفوفني واملعينات السمعية اخلاصة بالصم وضعاف ا
وغريها من األجهزة واألدوات ، وبعد معرفة أن ذوي االحتياجات التربوية اخلاصة أو غري العاديني 

الب غري العاديني وهم كما عرفهم حيتاجون إىل هذه التعديالت فمن املهم أن نعرف منهم الط
لية أو احلسية الطالب الذين خيتلفون عن أقرام العاديني إما يف قدرام العق" )  ١٤١٩ (املوسى 

أو اجلسمية أو األكادميية أو السلوكية واالنفعالية أو التواصلية ، اختالفاً يوجب إجراء تعديالت 
ضرورية يف املتطلبات التعليمية واملستلزمات املدرسية ، ويتم ذلك من خالل استخدام الوسائل 

على اختالف احتياجام والطرق واألساليب والربامج اليت من شأا أن متكن هؤالء األطفال ـ 
، ويدخل حتت هذا املسمى من  ٤١ص"وخصائصهم ـ من االستفادة من البيئة التربوية الطبيعية 

  .         تزيد قدراته عن العاديني أيضاً كاملوهوبني للحاجة لربامج تناسب قدرام 

  :أهداف الرتبية اخلاصة 
( اعد التنظيمية ملعاهد وبرامج التربية اخلاصة يف القو تتتمثل أهداف التربية اخلاصة كما ورد     

  :يف )  هـ١٤٢٢

تربية وتعليم وتأهيل األطفال ذوي االحتياجات التربوية اخلاصة بفئام املختلفة ، كما دف      
إىل تدريبهم على اكتساب املهارات املناسبة حسب إمكانام وقدرام وفق خطط مدروسة وبرامج 

 تمع خاصة بغرض الوصولم إىل أفضل مستوى وإعدادهم للحياة العامة واالندماج يف ا .  

  :وميكن حتقيق هذه األهداف من خالل ما يلي      
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الكشف عن ذوي االحتياجات التربوية اخلاصة وحتديد أماكن تواجدهم ليسهل توفري  )١
  .خدمات التربية اخلاصة هلم 

 ا ار كل ما ميكن استثماره منهستثمالكشف عن مواهب واستعدادات وقدرات كل طفل وا )٢
 .حتديد االحتياجات التربوية والتأهيلية لكل طفل  )٣
استخدام الوسائل واملعينات املناسبة اليت متكن ذوي االحتياجات التربوية اخلاصة مبختلف  )٤

 .نام مبا يتالءم مع استعدادامفئام من تنمية قدرام وإمكا
ي االحتياجات التربوية اخلاصة لالستفادة منها يف تنمية وتدريب احلواس املتبقية لدى ذو )٥

 .اكتساب اخلربات املتنوعة واملعارف املختلفة 
توفري االستقرار والرعاية الصحية والنفسية واالجتماعية اليت تساعد ذوي االحتياجات  )٦

التربوية اخلاصة على التكيف يف اتمع الذي يعيشون فيه تكيفا يشعرهم مباهلم من حقوق وما 
 .عليهم من واجبات جتاه هذا اتمع 

تعديل االجتاهات التربوية اخلاطئة ألسر هؤالء األطفال عن طريق توجيه وتوعية األسرة  )٧
وإجياد مناخ مالئم للتعاون الدائم بني املرتل واملدرسة مما يؤدي إىل تكيف اجتماعي ينسجم مع 

 .االجيابية والثقة بالنفس  قواعد السلوك االجتماعية واملواقف املختلفة على أساس من
 .إعداد اخلطط الفردية اليت تتالءم مع إمكانيات وقدرات كل طفل  )٨
االستفادة من البحث العلمي يف تطوير الربامج والوسائل واألساليب املستخدمة يف جمال  )٩

 .التربية اخلاصة 
عليه أو احلد  نشر الوعي بني أبناء اتمع بالعوق وأنواعه وجماالته ومسبباته وطرق التغلب )١٠

 .من آثاره السلبية 
يئة املدارس لتلبية االحتياجات األساسية لألطفال ذوي االحتياجات التربوية اخلاصة مبا  )١١

  . ١٢ص   اء التعديالت البيئية الضرورية يتطلبه ذلك من إجر

  :الفئات املستفيدة من خدمات الرتبية اخلاصة 
وأهدافها فمن املهم حتديد الفئات اليت تستفيد من  بعد احلديث عن مفهوم التربية اخلاصة     

اخلاصة وتنوع ات ، وذلك لشمولية مفهوم التربية خدماا وأساليب وأماكن تقدمي هذه اخلدم
األساليب املتبعة يف تعليم ذوي االحتياجات التربوية اخلاصة  واختالف األماكن اليت تقدم فيها 

  .خدماا باختالف هذه الفئات 

  :هي )  هـ١٤١٩(املوسى  ن خدمات التربية اخلاصة كما ذكرلفئات املستفيدة موا     

  .ـ املتفوقون واملوهوبون ١

  .ـ القابلون للتعلم من املتخلفني عقلياً ٢
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  :ـ املعوقون بصرياً ٣

  .وتشمل هذه الفئة املكفوفني وضعاف البصر 

  :ـ املعوقون مسعياً ٤

  .وتشمل هذه الفئة الصم وضعاف السمع 

  .املعوقون جسمياً وحركياً  ـ٥

  .ـ ذوو صعوبات التعلم ٦

  : ـ ذوو اضطرابات التواصل ٧

  .وتنقسم اضطرابات التواصل إىل اضطرابات الكالم واضطرابات اللغة 

  .ـ  ذوو االضطرابات السلوكية واالنفعالية ٨

  .ـ ذوو اضطرابات التوحد ٩

  .٤٦ـ  ٢٤ص ص  ـ متعددو العوق ١٠

تغريت تربية اخلاصة هلذه الفئات بأساليب خمتلفة باختالف هذه الفئات ، وقد وتقدم خدمات ال     
هذه األساليب بتغري التوجهات يف تربية وتعليم ذوي االحتياجات التربوية اخلاصة ، فبعد أن كانت 
اً املعاهد هي النمط السائد يف تربية وتعليم فئات املكفوفني والصم والقابلني للتعلم من املتخلفني عقلي

، أصبحت املدرسة العادية تقدم خدماا هلذه الفئات من خالل الفصول امللحقة باملدرسة حبيث 
يدمج الطالب مع أقرام العاديني يف خمتلف األنشطة ويتلقون تعليمهم يف فصول خاصة داخل 
 املدرسة وهذا معمول به مع فئيت الصم والقابلني للتعلم ومتعددي العوق ، باإلضافة إىل غرف

املصادر اليت تقدم خدمات مساندة لذوي االحتياجات التربوية اخلاصة مع بقائهم يف الفصول العادية 
  .مثل املكفوفني وذوي صعوبات التعلم وذوي اضطرابات التواصل 

  :أمناط تقديم خدمات الرتبية اخلاصة 
وية لذوي األمناط التالية اليت تقدم من خالهلا اخلدمات الترب)  هـ١٤١٩( املوسى  أورد

  : االحتياجات التربوية اخلاصة 
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  :ـ املعاهد الداخلية ١

ويتضمن هذا النمط بقاء األطفال ذوي االحتياجات التربوية اخلاصة يف املعهد بصفة دائمة حبيث يتلقون  
  .اخلدمات التعليمية والتربوية اراً ، مث يقيمون بالسكن الداخلي ليالً 

  : ـ املعاهد النهارية ٢

هذا النمط إحلاق األطفال ذوي االحتياجات التربوية اخلاصة مبدرسة أو معهد خاص م خالل ويتضمن 
  .اليوم الدراسي لتلقي اخلدمات التربوية والتعليمية مث يعودون إىل أسرهم مع انتهاء اليوم الدراسي 

  :اصة امللحقة باملدارس العادية ـ برنامج الفصول اخل٣

فال ذوي االحتياجات التربوية اخلاصة بفصل خاص م باملدرسة العادية ويتضمن هذا النمط إحلاق األط 
حيث يتلقون اخلدمات التربوية والتعليمية اخلاصة م مع بعضهم يف فصول خاصة م مع إتاحة الفرصة 

  .هلم لالندماج مع أقرام العاديني يف األنشطة الالصفية ويف مرافق املدرسة 

   :ـ برنامج غرفة املصادر ٤

ويتضمن هذا النمط ختصيص غرفة خاصة باملدرسة تتوفر فيها كافة املستلزمات اليت تناسب احتياجات 
الفئة املستفيدة ، ويتلقى الطالب تعليمهم مع أقرام العاديني يف الفصل العادي مع تلقي خدمات غرفة 

من اليوم % ٥٠صادر املصادر كخدمات مسانده على أال تتجاوز املدة اليت يقضيها الطالب يف غرفة امل
  .الدراسي 

  :ـ برنامج املعلم املتجول ٥

ويتضمن هذا املفهوم بقاء األطفال ذوي االحتياجات التربوية اخلاصة يف مدارسهم العادية مع وجود معلم  
متخصص يقوم بالتجوال على عدد من املدارس اليت يوجد ا هؤالء الطالب وفق جدول معني مع تقدمي 

  . مقر مناسب باملدرسة اخلدمة للطالب يف

   :ـ برنامج املعلم املستشار ٦

ويتضمن هذا املفهوم بقاء األطفال ذوي االحتياجات التربوية اخلاصة يف مدارسهم العادية مع وجود معلم 
ص  كيفية التعامل مع هؤالء الطالب  متخصص يقوم بزيارة املدارس وتقدمي املشورة ملعلمي الفصول حول

  . ٥٠ـ  ٤٧  ص
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   : ؤى والتطلعات املستقبلية للرتبية اخلاصة يف اململكة العربية السعوديةالر
يث مشلت حملكة العربية السعودية من تطور رغم ما وصلت إليه خدمات التربية اخلاصة يف امل     

يف معظم القرى واملدن إال أن هذا مل يدع عجلة التقدم والتطور يف جمال تربية مجيع الفئات احملتاجة 
يم وتأهيل هذه الفئة تتوقف ، ويتضح هذا جلياً بالنظر إىل ما أعلنته  اإلدارة العامة للتربية وتعل

يف اجللسة )  هـ١٤٢٦( اخلاصة يف مؤمتر تطوير األداء يف جمال الوقاية من اإلعاقة املنعقد يف عام 
ربية السعودية اخلتامية للمؤمتر جلسة التوصيات من تطلعات ورؤى للتربية اخلاصة يف اململكة الع

  :متثلت فيما يلي 

  .ـ إنشاء مراكز التربية اخلاصة ، حبيث تضم مجيع التخصصات التشخيصية والعالجية ١

ـ إنشاء مراكز الوسائل التعليمية ، دف إعداد الوسائل التعليمية وتكييفها لتتناسب مع ٢
  .احتياجات فئات التربية اخلاصة 

لكالم ، واليت ختدم ذوي االحتياجات التربوية اخلاصة من ـ التوسع يف إنشاء مراكز السمع وا٣
  .فئة ذوي اضطرابات التواصل 

ـ تقنني املقاييس العاملية ، واليت تساعد يف تشخيص وتصنيف فئات التربية اخلاصة مثل مقاييس ٤
  . الذكاء ومقاييس السلوك التكيفي وغريها 

  .ت احلديثة ـ التوسع يف إقامة غرف املصادر وتزويدها بالتقنيا٥

  .ـ السعي إىل حتقيق مالئمة املباين املدرسية الحتياجات املعوقني ٦

ـ السعي لتجهيز املعامل العلمية واحلاسوبية املطورة مبا يناسب حاالت ذوي االحتياجات التربوية ٧
  .اخلاصة 

  .ـ توفري األجهزة ذات التقنيات احلديثة يف جمال كشف وعالج عيوب النطق ٨

  .امج للحاسب اآليل تناسب ذوي االحتياجات التربوية اخلاصة ـ تصميم بر٩

  .ـ االستفادة من االنترنت يف جمال التربية اخلاصة ١٠

  .ـ ربط اإلدارة العامة للتربية اخلاصة بإدارات التربية والتعليم ١١



‐ ١٧ - 
 

  .ـ العمل على إعداد وتطوير اللوائح املنظمة ملعاهد وبرامج التربية اخلاصة ١٢

  .   على تطوير املناهج واخلطط القائمة ـ العمل ١٣

   :بعض القوانني والتشريعات اخلاصة بتعليم ذوي االحتياجات الرتبوية اخلاصة

﴿ ولقد ، قال اهللا تعاىل لقد حفظ الدين اإلسالمي حقوق اإلنسان وكرمه على سائر اخللق        

فضلناهم على كثري ممن خلقنا كرمنا بين آدم ومحلناهم يف الرب والبحر ورزقناهم من الطيبات و

، وقد جاء هذا التكرمي شامالً لبين آدم فحفظ لإلنسان املعاق يف )  ٧٠: اإلسراء ( تفضيال ﴾ 

الذي حفظ لذوي  األول اتمعات املسلمة حقه يف كل ااالت ، فكان التشريع الرباين هو القانون

 . االحتياجات التربوية اخلاصة  حقهم يف التعليم 

وقد عنيت سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية بذوي االحتياجات التربوية اخلاصة كما      

التربية اخلاصة والعناية بالطالب املعوقني جسمياً أو عقلياً عمالً دي اإلسالم ) " ٥٦(جاء يف املادة 

  ).    ١٤ ، ص ١٤١٦وزارة املعارف ، " ( مة الذي جعل التعليم حقاً مشاعاً بني مجيع أبناء األ

حلفظ حقوق ذوي االحتياجات التربوية اخلاصة يف التعليم  وضعت قوانني كما أن الدول الغربية     

  :عدد من القوانني اليت تم بتعليم املعاقني ومنها بجاءت اليت ، ففي الواليات املتحدة األمريكية 

الذي جعل صعوبات  ين للميالدمن القرن العشر يف أواخر الستينات ٩١/٢٣٠القانون رقم _ ١

  ) .   ١١، ص  هـ١٤٢٢أبو نيان ، .( التعلم إعاقة رمسية هلا متطلباها كأي إعاقة أخرى 

والذي يسمى بقانون تعليم مجيع األطفال  ١٩٧٥يف عام  ٩٤/١٤٢رقم  PLالقانون العام _ ٢

ل مبا فيهم ذوي صعوبات ذوي اإلعاقات والذي يقضي بتوفري التعليم ااين واملناسب جلميع األطفا

  ) .  ٥٩، ص هـ ١٤٢٨حممد ، . ( التعلم 
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  املبحث الثاني

  صعوبات التعلم

  :نبذة تارخيية عن صعوبات التعلم  
يعترب جمال صعوبات من ااالت  صعوبات التعلم احلديث نسبياً حيثإن استعراض تاريخ      

التعلم مل تكن موجودة ، فهذا امليدان جديد من ال يعين أن صعوبات يف حقل التربية اخلاصة احلديثة 
حيث التناول والطرح غري أنه قدمي من حيث التاريخ البشري ، وقد وجدت صعوبات التعلم 

 التربية حتت مسميات خمتلفة ، حىتاهتمامات علمية خمتلفة متثلت يف اهتمامات الطب وعلم النفس و
يف الستينات من القرن العشرين ) Learning Disabilities(ظهر مصطلح صعوبات التعلم 

التخصصية لصعوبات التعلم ،  اموعة االستشارية(  .يف الواليات املتحدة األمريكية  للميالد
  ) . ٧  ، صهـ١٤٢٤

على يد العامل )  هـ١٤٢٢ (أبونيان  كما ذكروقد كان أول ظهور ملصطلح صعوبات التعلم       
وبعد ظهور هذا م ، ١٩٦٣يف عام ) Samuel Kirk(التربوي األمريكي صمئويل كريك 

ى بعد صدور القانون اعتربت صعوبات التعلم إعاقة مستقلة هلا متطلباها كأي إعاقة أخر املصطلح
  .١٤ص   ٢٣٠/ ٩١رقم 

ومنذ ذلك احلني بدأت صعوبات التعلم تلقى اهتماماً من احلكومات حيث أصبحت تقدم       
من صعوبات التعلم ، كما مت سن القوانني والتشريعات اليت تعطي  اخلدمات التعليمية للذين يعانون

  .هلذه الفئة احلق يف تلقي اخلدمات التربوية والتعليمية 

ويف اململكة العربية السعودية بدأ االهتمام بذوي صعوبات التعلم عندما  صدر التعميم الوزاري       
دمات التربوية والتعليمية لفئة ذوي هـ ، القاضي ببدء تقدمي اخل٢٢/٤/١٤١٦يف  ٢٥١/٢٧رقم 

صعوبات التعلم ، وقد كانت هذه الربامج يف بعض املدن وتعد هي االنطالقة احلقيقية خلدمات 
صعوبات التعلم باململكة ، مث توالت الربامج حىت أصبحت يف معظم القرى واملدن حيث بلغت حىت 

لتربية اخلاصة ، إدارة صعوبات التعلم ، اإلدارة العامة ل( .برناجماً ) ٨٤٧(هـ  ١٤٢٨/١٤٢٩عام 
  ) .هـ ١٤٢٨
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          :مفهوم صعوبات التعلم 
تعترب صعوبات التعلم من اإلعاقات اليت ظلت ولفترة طويلة حائرة بني فئات التربية اخلاصة      

ك وبني التعليم العام ، فالذين ينتمون هلذه الفئة ال يستفيدون من خدمات التربية اخلاصة يف ذل
الوقت لعدم وجود ما يؤكد انتمائهم ألي من فئات التربية اخلاصة اليت سبقت صعوبات التعلم يف 
تلقي اخلدمات مثل اإلعاقة العقلية واإلعاقة البصرية واإلعاقة السمعية ، وهم باملقابل ال يتقدمون يف 

حقيقة ألسرهم حيث أم  التعليم العام لعدم قدرم على جماراة العاديني ، مما جعلهم يشكلون معاناة
  .يرون أم أطفال عاديني غري أم ال يتقدمون دراسياً 

فالطفل الذي لديه صعوبة يف التعلم يبدو طبيعياً يف كل شيء سوى أن صعوبة التعلم لديه حتد        
 ١٤٢٤ (اموعة االستشارية التخصصية لصعوبات التعلم  . (كثرياً من تقدمه يف جمال الدراسة 

 ) . ١٥، ص ـ ه

أكرب فئات اإلعاقة وأسرعها  )م٢٠٠٠(كما ذكر براديل وآخرون  وتعترب فئة صعوبات التعلم    
لتربية اخلاصة من مجيع الطالب املستفيدين من خدمات ا% ٥٢منواً حيث أن هناك ما يقرب من 

م من ذوي ، أي أن أكثر من نصف املتلقني خلدمات التربية اخلاصة ه ٧٢ ص لديهم صعوبات تعلم
صعوبات التعلم ، كما أن الطالب ذوي صعوبات التعلم لديهم قدرات عقلية عادية متتد من 
متوسطة إىل أعلى من املتوسط حيث أن طالب هذه الفئة يقعون على منحىن التوزيع الطبيعي للذكاء 

قبايل كما ذكر الدرجة ذكاء ذوي صعوبات التعلم ، وضمن العاديني وقد يكونون ضمن املوهوبني 
   .١٤ ص على مقياس الذكاء  ١٦٠ـ  ٨٥ة تبدأ من درج) هـ ١٤٢٦(

مصطلح صعوبات التعلم وملسامهة العديد من امليادين يف ظهوره فقد سبق  تصنيف وحلداثة      
ذكرها  مصطلح صعوبات التعلم عدد كبري من املصطلحات كانت تستخدم مع نفس األطفال

اخللل املخي الوظيفي البسيط ، التخلف القرائي األويل منها و ) هـ١٤٢٢ (السرطاوي وآخرون 
العجز عن إجراء العمليات ( ، احلبسة الرياضية ) دسلكسيا ( ، اإلعاقة األكادميية ، عسر القراءة 

، اإلعاقة العصبية مث أصبح مصطلح صعوبات التعلم هو املصطلح املتعارف عليه ) احلسابية البسيطة 
  . ٢٣ ص  م١٩٦٣تربوياً منذ عام 

واليت تتمثل )  هـ١٤٢٢( ومن أهم العناصر املكونة ملفهوم صعوبات التعلم ما ذكره أبو نيان    
  :يف ما يلي 
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  .ـ أن صعوبات التعلم  إعاقة مستقلة كغريها من اإلعاقات األخرى ١

ـ يقع مستوى الذكاء ملن لديهم صعوبات التعلم فوق مستوى التخلف العقلي وميتد إىل املستوى ٢
  .عادي واملتفوق ال

  .ـ تتدرج صعوبات التعلم من حيث الشدة من البسيطة إىل الشديدة ٣

ـ قد تظهر صعوبات التعلم يف واحدة أو أكثر من العمليات الفكرية كاالنتباه ، والذاكرة ، ٤
  .واإلدراك ، والتفكري وكذلك اللغة الشفوية 

ألكادميية األساسية واملهارات اللغوية ـ تظهر صعوبات التعلم يف واحدة أو أكثر من ااالت ا٥
والفهم املبين على االستماع واملهارات ) التعبري واإلمالء واخلط ( كالتعبري الشفوي والكتابة 

  .األساسية للقراءة وفهم املقروء والرياضيات بوجه عام واالستدالل الرياضي 

رفية الضرورية للتعلم أو ـ قد تظهر على شكل قصور يف االستراتيجيات املعرفية وفوق املع٦
  .فقداا ، أو استخدامها بشكل غري مالئم للمهمة 

  .رة على مرحلة الطفولة أو الشباب فليست مقصوى حياة الفرد ـ تظهر على مد٧

  .واملهنية وأنشطة احلياة اليومية ـ قد تؤثر على النواحي اهلامة حلياة الفرد كاالجتماعية والنفسية٨

  .ي إعاقة أخرى ، وقد توجد لدى املتفوقني واملوهوبني ـ قد تكون مصاحبة أل٩

  . ١٧  ص ثقافياً واقتصادياً واجتماعياً  ـ قد تظهر يف األوساط املختلفة١٠

  :   أسباب صعوبات التعلم 
يعترب حتديد أسباب صعوبات التعلم من املداخل املهمة يف تقدمي اخلدمات املناسبة لذوي      

طيبه  كما ذكرت أن أسباب صعوبات التعلم إالالناحية التربوية أو الطبية صعوبات التعلم سواًء من 
  .  ٤٥  صمل تعرف بشكل واضح   ) هـ١٤٢٢ (

ما زالت غري واضحة )  م١٩٨٧ (وسيسامل  السرطاوي كما ذكرأسباب صعوبات التعلم و    
م وإىل التداخل وحتتاج إىل مزيد من البحث والدراسة ويرجع ذلك إىل حداثة حقل صعوبات التعل

سلوكية بني صعوبات التعلم والتخلف العقلي من جهة وبني صعوبات التعلم واالضطرابات ال
  . ٣٠  ص واالنفعالية من جهة أخرى 
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)  ٤٦، ص  هـ١٤٢٢( هطيب و)  ١١٥، ص هـ١٤٢٢ (السرطاوي وآخرون  وأشار     
إىل  ) ٢٣٤، ص  ١٩٩٨  ( قريويت وآخرونال و)  ٢١٩ ص ، م٢٠٠٦( القمش واإلمام و

 :العوامل التالية أن أسباب صعوبات التعلم تعود إىل 

  ).الفسيولوجية ( العوامل العضوية  - ١
 . العوامل الوراثية  - ٢
  .العوامل البيئية  - ٣

ميكن تقسيم هذه العوامل إىل عوامل داخلية وعوامل خارجية ، حيث ميكن اعتبار العوامل      
اعتبار أا موجودة لدى الفرد منذ وجوده مثل الصفات  العضوية والوراثية عوامالً داخلية على

الوراثية أو ما يتعلق بوظائف الدماغ والعمليات اليت تتم من خالله كعمليات التفكري واإلدراك 
وغريها من العمليات اليت تتم عن طريق الدماغ ، ومبا أن احلديث عن الدماغ فإن العوامل املرتبطة 

 ىل صعوبات التعلم  قد تكون مرتبطة بإصابات الدماغ اليت حتدثبوظائف الدماغ واليت تؤدي إ
و بعد الوالدة ، وهذا جيعلنا نعترب أن جزًء من هذه العوامل ميكن أن أثناء احلمل أو أثناء الوالدة أ

يكون خارجياً وهو ذلك الذي يتعلق بإصابات الدماغ ، كما قد ترتبط أسباب صعوبات التعلم 
علق بالبيئة سواًء كانت البيئة الطبيعية أو البيئة التعليمية وما حيدث فيها من بعوامل خارجية أخرى تت

 .مواقف 

  : املظاهر العامة لذوي صعوبات التعلم  
إن الشمولية اليت يتميز ا تعريف صعوبات التعلم جتعل تشخيص صعوبات التعلم واحلكم على      

، فاملظهر اخلارجي للطالب الذي يعاين من  الطالب بأن لديه صعوبات التعلم أمراً ليس بالسهل
صعوبات التعلم يبدو كغريه من الطالب وال يوجد ما ميكن اإلشارة إليه بأنه فارقاً بني هذا الطالب 

األشخاص الذين بأن )  م١٩٩٨( القريويت وآخرون  ،ويؤكد ذلك ما ذكرهوغريه من الطالب 
  . ٢٢٥  ص سمية غري عادية دو عليهم أعراض جيظهرون صعوبات يف التعلم ال تب

وهذا ما جيعل اكتشاف ذوي صعوبات التعلم أمراً صعباً ومتأخراً يف كثري من األحيان وهلذا فإن      
 .صعوبات التعلم اليت تكون قد ولدت مع الطفل قد ال تكتشف إال يف سن املدرسة 

ى ذوي صعوبات التعلم وهذا يقودنا للحديث عن نوعني من املظاهر اليت ميكن أن تظهر لد      
منها ما يظهر قبل سن املدرسة ومنها ما يظهر عند التحاق الطالب باملدرسة ، وميكن أن تتمثل 
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يف اضطرابات يف اإلصغاء ، احلركة الزائدة ، ) املظاهر النمائية ( املظاهر اليت تظهر قبل سن املدرسة 
لتعبري الشفوي ، صعوبات يف الذاكرة ، االندفاعية والتهور ، صعوبات لغوية خمتلفة ، صعوبات يف ا

صعوبات يف التفكري ، صعوبات يف فهم التعليمات ، صعوبات يف اإلدراك العام ،تشتت االنتباه ، 
 (طيبه و)  ٢٢٤، ص  م٢٠٠٦ ( القمش واإلمام ، كما أوردعدم إكمال املهمات ، عدم التنظيم 

  ) . ٥٣ ، ص هـ١٤٢٢ (السرطاوي وآخرون  و)  ١٩، ص  هـ١٤٢٢

فيمكن أن تظهر على شكل تدين يف ) املظاهر األكادميية ( أما املظاهر اليت تظهر يف سن املدرسة      
التحصيل الدراسي يتمثل يف صعوبات يف القراءة ، وصعوبات يف الكتابة ، صعوبات يف الرياضيات 

اليت قد ال تالحظ إال بعد ، وما جتدر اإلشارة إليه أن املظاهر األكادميية هي نتيجة للمظاهر النمائية 
  .ظهور املظاهر األكادميية 

  :وفيما يلي عرض ألهم املظاهر األكادميية      

  :مظاهر صعوبات القراءة 
تظهر صعوبات القراءة عند الطالب خالل سن املدرسة أي بعد البدء يف التعليم وتظهر بشكل      

ا ميكن أيضاً لألسرة مالحظتها ، وهي مباشر وواضح حيث ميكن للمعلم يف املدرسة مالحظتها كم
من أهم وأكثر الصعوبات اليت تواجه الطالب واليت قد تكون السبب الرئيس يف الفشل الدراسي 

  :ومن مظاهر صعوبات القراءة ما يلي 

  ) .طالب(بدالً من كلمة ) تلميذ(اإلبدال بني الكلمات مثل أن يقرأ الطالب كلمة " _ ١

  .لب كلمات من اجلملة أو حروف من الكلمة احلذف حبيث حيذف الطا_ ٢

  .التكرار مثل تكرار الكلمة املقروءة عند مصادفة كلمة غري معروفة _ ٣

  كريك وكالفنت(" . اإلدخال مثل أن يدخل الطالب كلمة إىل السياق وهي غري موجودة _ ٤
  )  ٢٧٢ص  ، هـ١٤٠٨

  .اإلفراط يف حتليل ما هو مألوف من الكلمات "  _ ٥

  .عرفة احملدودة مبعاين الكلمات امل_ ٦

  . ) ١٥٥  ص ،  هـ١٤٢٤ ،سامل وآخرون( ) " كلمة ـ كلمة ( راءة البطيئة الق_ ٧
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  .صعوبة يف تعلم أصوات احلروف " _ ٨

  .)  ٢٣ص  هـ ، ١٤٢٢طيبه ، ( "عدم فهم ما يقرأ أو يسمع _ ٩

وحرف ) ص ( أو حرف  )د ( وحرف ) ذ ( اخللط بني احلروف املتشاة فيخلط بني حرف _ ١٠
  . وهكذا ) ض ( 

  ) .التوقف عند عرض أي مهارة لتقرأ ( عدم القدرة على القراءة _ ١١

وهذه املظاهر ليس بالضرورة أن تكون جمتمعة عند الطالب ، فقد يظهر لديه بعضها أو حىت      
  .واحدة منها ، غري أن حتديدها بشكل دقيق يساعد كثرياً يف تدريس الطالب 

  :ر صعوبات الكتابة مظاه
الصعوبات اخلاصة بالكتابة يبدأ اكتشافها يف سن املدرسة عند تكليف الطفل بعمل كتايب معني      

مثل النسخ أو التتبع ، أما يف سن ما قبل املدرسة فيشترك غالبية األطفال يف الكتابة العشوائية حيث 
ورقة خطوطاً وأشكاالً ال تدل إال على ميكن أن يكتب الطفل لو أعطي قلماً على اجلدار أو على ال

عدم وجود مهارات كتابية ذات معىن ، وهذا يرجع إىل عدم وجود مهارات مكتسبة ، وهذا يعترب 
  .أمراً طبيعياً يف هذا السن 

وبعد أن يبدأ الطفل يف مرحلة التعليم فإن األمر خيتلف عن املرحلة السابقة حيث يبدأ ظهور     
  :ظهر صعوبات الكتابة يف املظاهر التالية األخطاء بوضوح وقد ت

  .الصعوبة يف تعلم الكتابة "  _١

  .قد يواجه الطالب صعوبة يف نقل ما يراه من الكتاب أو السبورة _ ٢

  .عدم القدرة على التعبري عن األفكار كتابياً _ ٣

  )  ٢٤ص  هـ،١٤٢٢طيبة ،(" . رداءة اخلط _ ٤

  .إمساك القلم بصورة خاطئة " _ ٥

  .عدم استقامة مسار الكتابة _ ٦

  .)  ١٧٧  ص ،  هـ١٤٢٤ ، سامل وآخرون ( "د فراغات بني احلروف واهلوامش وجو_ ٧
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،  كريك وكالفنت" (الطالب من اليسار إىل اليمني  األخطاء العكسية حبيث يكتب" _ ٨
  ) . ٣١٩، ص  هـ١٤٠٨

  .األخطاء اإلمالئية _ ٩

   . صغر أو كرب حجم اخلط بشكل ملفت _ ١٠

وليس بالضرورة أن تظهر هذه الظاهر جمتمعة عند الطالب فقد يظهر واحد من هذه املظاهر أو      
بعض منها ، ومالحظة هذه املظاهر وحتليلها يعترب أمراً سهالً على خالف معرفة السبب وراء كل 

منائية وأكادميية  مظهر من هذه املظاهر الذي يعد أمراً بالغاً يف التعقيد الرتباط هذه املظاهر جبوانب
  .خمتلفة 

  :مظاهر صعوبات احلساب 
تتمثل صعوبات احلساب يف عدم القدرة على إمتام العمليات احلسابية مثل اجلمع والطرح      

والضرب والقسمة والذي قد يرجع إىل عدم معرفة احلقائق الرياضية أساساً ، أو عدم القدرة على 
الصحيح ، وأياً كان سبب صعوبات احلساب فإا ستظهر إجراء العمليات احلسابية وفق التسلسل 

  :بأحد املظاهر التالية 

  ) .٦(أو) ٤(أقرب لرقم ) ٣(عدم الوعي بقيم األرقام فال يعرف الطالب ما إذا كان الرقم " _ ١

  ). ٢٥ ، ص هـ١٤٢٢طيبه ، ) " . ( × ، ÷ ، _ ، ( + اخللط بني الرموز الرياضية مثل _ ٢

  .ى قراءة أو كتابة األعداد الصحيحة والكسور عدم القدرة عل_ ٣

  .عدم معرفة قيم اخلانات _ ٤

  .عدم القدرة على حل مسائل اجلمع والطرح والضرب والقسمة _ ٥

  .عدم القدرة على تسمية األشكال اهلندسية _ ٦

  .العشوائية يف حل املسائل احلسابية حبيث يكتب الطالب أرقام تدل على عشوائية اإلجابة_ ٧

وميكن أن تالحظ هذه املظاهر من املعلم واألسرة بسهولة وتبقى الصعوبة يف معرفة السبب وراء      
هذه املظاهر ويتم ذلك من خالل معلم خمتص يف جمال تعليم ذوي صعوبات التعلم حيث يقوم  



‐ ٢٥ - 
 

بتحليل أخطاء الطالب ومعرفة مدى ثباا ومناقشة الطالب حول هذه األخطاء ومن مث وضع الطرق 
  .العالجية املناسبة بالتعاون مع معلم الفصل 

وميكن أن تظهر لدى الطالب الذي يعاين من صعوبات التعلم مظاهر صعوبة مادة مبفردها      
وميكن أن تظهر ملادتني أو أكثر ، ويف الغالب فإن الطالب الذين يعانون من صعوبات التعلم تظهر 

  :لديهم اخلصائص التعليمية التالية 

  .فاض معدل التحصيل الدراسي بعام أو أكثر عن معدل العمر العقلي اخن" _ ١

  .ضعف يف طالقة القراءة وضعف يف فهم ما يقرأ _ ٢

  ) . ١٨٣، ص  هـ١٤٢٨الدمهشي ، " .( تشتت االنتباه والنشاط الزائد واالندفاعية _ ٣

  .صعوبة يف حل املشكالت وصعوبة يف تذكر األشياء املرئية أو املسموعة" _ ٤

  ) . ١٣، ص  هـ١٤٢٢طيبه ، " . ( عدم تنظيم األدوات وفوضويتها _ ٥

  .جتنب املشاركة خوفاً من الفشل _ ٦

  .  بطء يف اختاذ القرار ويف بعض األحيان عدم القدرة على اختاذ القرار _ ٧

  :تشخيص صعوبات التعلم  

شتباه بأن الطالب إن تشخيص الطالب الذي يعاين من صعوبات التعلم يفترض أن يسبقه اال     
لديه صعوبات تعلم ويكون هذا عن طريق معلم الفصل أو األسرة حيث يتم مالحظة تدين مستوى 
األداء وعدم القدرة على التعلم مما جيعل البحث عن البدائل أمراً الزماً ومن أول اإلجراءات عرض 

ملشكلة ، غري أن عملية الطالب على أحد املختصني يف جمال القياس والتشخيص ملعرفة أين تكمن ا
تشخيص صعوبات التعلم واحلكم على الطالب بأن لديه صعوبات تعلم واجلزم ذا احلكم أمراً ليس 
بالسهل وذلك لشمولية تعريفات صعوبات التعلم ، فليس بالضرورة أن يكون كل طالب لديه تدين 

التدين يساعد كثرياً يف يف التحصيل الدراسي يعاين من صعوبات يف التعلم ألن معرفة سبب هذا 
احلكم املبدئي على الطالب بأنه قد يعاين من صعوبات التعلم أو ال ، وقد ركزت تعريفات صعوبات 
التعلم يف جمملها على عدد من احملكات اليت ميكن من خالهلا التعرف على ذوي صعوبات التعلم وقد 

 :تضمنت هذه التعريفات احملكات التالية 
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  :حمك االستبعاد _  ١

حيث يتم استبعاد الطالب الذين يرجع تدين التحصيل لديهم إىل وجود إعاقة أو نقص فرص      
  .التعلم 

  :حمك التباعد أو التباين _ ٢

حيث يوجد تباين بني قدرات الطالب وأدائه فنجد أن قدراته عادية أو فوق العادية ومستوى      
  .أدائه منخفض 

  :حمك التربية اخلاصة _ ٣

 الفصل وحيتاج إىل خدمات أن الطالب ال ميكن أن يتعلم بالطرق العادية املستخدمة يفأي      
  ) . ١٨٢، ص  هـ١٤٢٨الدمهشي ، ) (٢٣، ص هـ١٤٠٨،كريك وكالفنت (خاصة 

وللتأكد من وجود هذه احملكات فإنه يوجد نوعني من االختبارات ميكن تطبيقها وهي      
فاالختبارات ، ) اليت تقوم على املنهج ( ختبارات غري الرمسية واال) املقننة ( االختبارات الرمسية 

الرمسية تقيس اجلوانب النمائية املتمثلة يف الذاكرة واإلدراك واالنتباه والتركيز والتناسق احلركي وما 
يتعلق باجلانب النمائي ، واالختبارات الغري رمسية تقيس اجلوانب األكادميية أو التحصيلية حيث يعد 

ر للطالب يتناسب مع ما سبق أن تعلمه من مهارات ومن مث قياس مدى إتقانه هلذه املهارات اختبا
  .وميكن أن يعد هذا االختبار معلم الفصل بناًء على املنهج 

  ) :هـ ١٤٢٨(ما ذكره الدمهشي ومن املقاييس الرمسية يف جمال صعوبات التعلم      

  .مقياس الينوي للقدرات السيكولغوية _ ١

  .قياس مايكل بست للتعرف على الطلبة ذوي صعوبات التعلم ـ م٢

  .مقياس مكارثي للقدرات املعرفية _ ٣

  .مقياس ديورل السمعي القرائي _ ٤

  .مقياس ديترويت لالستعداد للتعلم _ ٥

  .مقياس سلنقرالند للتعرف على األطفال ذوي الصعوبات اللغوية اخلاصة _ ٦
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  .  ١٧٣ ص البصري اريان فروستيج لإلدراك مقياس م_ ٧

واملتبع يف برامج صعوبات التعلم يف اململكة العربية السعودية حىت اآلن هي االختبارات غري      
  .  الرمسية القائمة على املنهج حيث ال يوجد حىت اآلن أي مقياس رمسي معمول به يف الربامج 

  :ية أن عملية التشخيص متر باخلطوات التال ) م١٩٩١( وذكر الزراد      

حتديد التالميذ الذين يعانون من صعوبات التعلم وذلك باالعتماد على مالحظات املعلمني _ ١
  .وأولياء األمور 

  .تطبيق حمك االستبعاد _ ٢

  .تطبيق اختبارات قدرات عقلية لتحديد مستوى قدرة الطالب العقلية _ ٣

  .ا حتديد مستوى أداء الطالب يف املادة اليت يعاين من صعوبة فيه_ ٤

  .تطبيق االختبارات النمائية لتحديد الصعوبات النمائية _ ٥

  .مرحلة التشخيص الفردي _ ٦

  ص ص باب اليت أدت إىل صعوبات التعلمكتابة نتائج التشخيص يف تقرير يوضح األس_ ٧
١٣٥_ ١٣٣ .  

فذكر أن االخصائي يف قياس مظاهر صعوبات التعلم وتشخيصها  ) م١٩٨٩( أما الروسان     
  : ب أن يتبع اخلطوات التالية جي

  .إعداد تقرير عن حالة الطالب حيدد الفرق بني التحصيل املتوقع والفعلي _ ١

إعداد تقرير عن مستوى الطالب يف القراءة والكتابة من خالل املالحظة واستعمال املقاييس _ ٢
  .الالزمة لذلك 

  .القوة والضعف الطالب وحتديد جوانب  دإعداد تقرير عن عملية التعلم عن_ ٣

   . ١٧٥_١٧٤ ص ص وإعداد اخلطة العالجية البحث عن أسباب صعوبات التعلم عند الطالب_٤
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  املبحث الثالث

   برامج صعوبات التعلم 
تقدم خدمات التربية اخلاصة يف اململكة العربية السعودية للطالب الذين يعانون من صعوبات      

يعرف بربامج صعوبات التعلم وتعترب هذه هي التسمية  التعلم يف املدارس العادية من خالل ما
  .     الرمسية يف وزارة التربية والتعليم هلذا النمط من خدمات التربية اخلاصة 

  : أهداف برامج صعوبات التعلم  
هو تقدمي   )هـ ١٤٢٥(  العبد اللطيف كما ذكرإن اهلدف العام لربامج صعوبات التعلم      

التعليمية للطالب الذين يعانون من صعوبات التعلم يف املدرسة العادية ، وهي اخلدمات التربوية و
دف إىل زيادة فاعلية التعليم وذلك بتقدمي أفضل اخلدمات إىل التالميذ ذوي صعوبات التعلم عن 

  :طريق 

تقدمي اخلدمات التربوية اخلاصة بالتالميذ الذين لديهم صعوبات يف التعلم بعد اكتشافهم _ ١
  .خيص حاالم وتش

توعية وإرشاد مديري املدارس واملعلمني وأولياء أمور التالميذ وكذلك التالميذ أنفسهم بأمهية _ ٢
  .برنامج صعوبات التعلم وإبراز مزاياه وجوانبه اإلجيابية 

تقدمي االستشارة التربوية ملعلمي املدرسة اليت تساعد يف تدريس بعض التالميذ الذين يتلقون _ ٣
  .داخل الفصل العادي  التعليم

امل مع تقدمي إرشادات ألولياء أمور التالميذ الذين يتلقون خدمات الربنامج ملساعدم يف التع_ ٤
  . ٩  ص حالة التلميذ يف املرتل

  :مراحل العمل يف برنامج صعوبات التعلم 
قسم التربية اخلاصة  يتم اختيار املدارس اليت ينفذ فيها برنامج صعوبات التعلم من قبل إدارة أو      

بإدارة التربية والتعليم بعد صدور ميزانية الربامج لكل عام دراسي من قبل اإلدارة العامة للتربية 
اخلاصة بوزارة التربية والتعليم وحتديد أعداد الربامج اليت سيتم استحداثها يف كل إدارة من إدارات 

رنامج صعوبات التعلم ولعدم وجود إمكانية التعليم يف اململكة ، وحيث أن كل مدرسة حتتاج إىل ب
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املختصني فإنه يتم اختيار املدارس اليت سينفذ فيها  ندرةحالياً لفتح الربامج يف مجيع املدارس ل
 :الربنامج حسب ما تراه إدارة أو قسم التربية اخلاصة بإدارة التربية والتعليم مع مراعاة ما يلي 

احملافظات والقرى التابعة إلدارة التربية والتعليم وعدم  نشر برامج صعوبات التعلم يف كافة_ ١
  .قصرها على داخل املدينة 

وجود مقر مناسب للربنامج باملدرسة حبيث يوجد غرفة مبساحة الفصل الدراسي وتكون " _ ٢
القواعد التنظيمية ملعاهد (  " ة وإضاءة جيدة متوسطة بني فصول املدرسة وذات وية مناسب

  ) . ٢٧  ، ص هـ١٤٢٢ية اخلاصة ، وبرامج الترب

مراعاة أعداد الطالب حبيث تكون األولوية للمدرسة اليت يكون عدد طالا أكثر على أال _ ٣
يلغي هذا األمر فتح الربامج يف احملافظات والقرى حيث تتم املقارنة بني مدارس احملافظة أو 

  .القرية الواحدة 

من املراحل  العمل يف الربنامج يتم وفق عدد ملختص فإنوبعد حتديد املدرسة ووجود املعلم ا     
املتتالية وهي مرحلة التعرف أو ما يسمى باملسح واإلحالة مث مرحلة التشخيص مث مرحلة التدريس 

  .)  ٨٤ ، ص هـ١٤٠٨،  كريك وكالفنت. ( أو ما يسمى بالعالج 

  :وفيما يلي توضيح هذه املراحل     

  ) :التعرف ( لة مرحلة املسح واإلحا: أوالً 

املسح ويقصد به الرجوع إىل سجل نتائج طالب املدرسة وتدوين أمساء الطالب الراسبني مع      

األخذ بعني االعتبار مادة الرسوب وينفذ املسح يف فترة عودة املعلمني ، أما اإلحالة فيقصد ا 

ويتم هذا اإلجراء من قبل اإلجراء الذي يتم من خالله حتويل الطالب إىل برنامج صعوبات التعلم 

  .معلم الفصل أو املرشد الطاليب أو ويل األمر أو الطالب نفسه  وتنفذ يف مجيع أوقات العام الدراسي

  :مرحلة التشخيص : ثانياً 

بعد تسجيل عدد من الطالب من خالل عملييت املسح واإلحالة فإن تشخيص هؤالء الطالب      

لية كل طالب خلدمات الربنامج ويفترض أن يتم ذلك من هو اإلجراء املناسب لتحديد مدى أه

حالياً  يف برامج صعوبات التعلم خالل فريق متعدد التخصصات إال أن الذي يقوم بعملية التشخيص
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هو معلم ذوي صعوبات التعلم ، ويعتمد يف عملية التشخيص على عدد من املؤشرات اليت تساعده 

ه احلق يف إصدار احلكم على الطالب بوجود صعوبات تعلم على التأكد من وجود احملكات اليت تعطي

لديه من عدمها ، وميكن للمعلم أن يعتمد على عملية املالحظة املباشرة وغري املباشرة للطالب ، 

ومقابلة الطالب ، والرجوع إىل نتائج الطالب السابقة ، ومراجعة امللف الصحي للطالب ، وحتليل 

يق االختبارات التشخيصية غري الرمسية القائمة على املنهج ليصل إىل أعمال الطالب الكتابية ، وتطب

  .أكرب قدر من املعلومات اليت جتعل احلكم على الطالب بأن لديه صعوبات التعلم أمراً مقبوالً 

وبعد إجراء عملية التشخيص فإن احلكم سيكون بوجود صعوبات تعلم أو عدم وجود      

صعوبات التعلم فإن املعلم سيلحق الطالب بالربنامج لالستفادة صعوبات تعلم ، ففي حالة وجود 

من خدمات الربنامج أو يقوم بتسجيله على قائمة االنتظار ليتلقى خدمات الربنامج مىت ما كان 

ذلك ممكناً ، ويف حالة عدم وجود صعوبات تعلم فإن دور املعلم ال ينتهي عند إصدار احلكم على 

ير عن حالة الطالب موضحاً فيه سبب عدم إحلاقه بالربنامج ومنط اخلدمة الطالب بل يلزمه إعداد تقر

  .  اليت حيتاج إليها هذا الطالب واجلهة اليت ميكن أن يستفيد الطالب من خدماا 

  ) :العالج ( مرحلة التدريس : ثالثاً 

اخلطة التربوية ويف هذه املرحلة يعد للطالب برناجماً تربوياً يتناسب مع مستوى أدائه يعرف ب     

وجيب أن يشتمل الربنامج  للمنهج العادي وليست بديالً عنهالفردية وهي تكون مبثابة املنهج املساند 

  :على ) هـ ١٤٠٨( كما ذكر كريك وكالفنت التربوي الفردي 

  .عبارة تصف مستوى األداء احلايل  - ١

 .أهداف سنوية وأهداف تعليمية قصرية املدى  - ٢

 .اصة واخلدمات املساندة اليت سيتم تقدميها حتديد خدمات التربية اخل - ٣

 . تاريخ البدء يف تقدمي اخلدمات ومدة استمرارها  - ٤

 . ٨٤ ص " على حتقق األهداف إجراءات التقومي وحمكات احلكم  - ٥
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  :املبحث الرابع 

  إدارة برامج الرتبية اخلاصة

  :اإلدارة يف الرتبية اخلاصة 

اخلاصة فإن املعين هنا إدارة تقدمي خدمات التربية اخلاصة ،  عند احلديث عن اإلدارة يف التربية     

ومن املسلم به أن اإلدارة ساعدت يف إجياد خدمات التربية اخلاصة املختلفة فالعمل التربوي له 

أجهزته اإلدارية املختلفة اليت أسهمت يف تشكيل أجهزة إدارية خاصة تعىن بتقدمي خدمات التربية 

  .اخلاصة 

يف برامج التربية اخلاصة امللحقة باملدرسة العادية تكون ضمن مسؤوليات مدير واحد  اإلدارة     

باإلضافة إىل إدارة املدرسة العادية ، وهي ذا تتطلب مديراً على معرفة خبصائص واحتياجات 

 )هـ١٤٢٧(كما ذكر حسني وزميله  فمدير املدرسة ة اخلاصة،الطالب ذوي االحتياجات التربوي

ن بأنه مسئول عن تعليم مجيع الطالب املوجودين يف املدرسة وأن يكون على معرفة جيب أن يؤم

  . ٩٩ صتأثري هذه اإلعاقات على تعلمهم  بالكثري من خصائص واحتياجات الطالب املعاقني وعن

وهناك عدداً من املهام اإلدارية والفنية اليت يلزم مدير املدرسة أن يقوم ا جتاه برامج التربية      

اخلاصة حيث أن جناح هذه الربامج يف حتقيق أهدافها يتوقف على قيام مدير املدرسة بواجباته جتاهها، 

وميكن ملدير املدرسة أن يستعني مبشرف التربية اخلاصة املسئول عن زيارة مدرسته يف معرفة ما يتعني 

يستجد من تطورات يف عليه القيام به من مهام فنية مثل متابعة حتقق األهداف وإعداد الدروس وما 

ميدان التربية اخلاصة ، كما ميكنه الرجوع إىل القواعد التنظيمية لربامج التربية اخلاصة والتعاميم 

املنظمة للعمل واليت تتعلق بقبول الطالب وحتويلهم من التعليم العام إىل الربامج أو العكس ، 

ج التربية اخلاصة وعن خصائص فئات ليستطيع أداء دوره من خالل إملامه بأكرب قدر ممكن عن برام

  .التربية اخلاصة وأفضل األساليب لتعليم هذه الفئات 
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  :امج للرتبية اخلاصة ندور مدير املدرسة العادية التي يوجد بها بر
حىت يستطيع مدير املدرسة العادية أداء دوره جتاه برامج التربية اخلاصة فالبد أن يكون على      

العمل اإلداري اضح حىت نستطيع احلكم على نه جتاه هذه الربامج بشكل وعلم مبا هو مطلوب م

يف  ) هـ١٤٢٢ (القواعد التنظيمية ملعاهد وبرامج التربية اخلاصة بالنجاح من عدمه ، وقد حددت 

كالً من  هايشترك فياليت  املدرسة ملدير املهام عدداً من ن من الباب السادس ياملادة اخلامسة والعشر

درسة العادية اليت ال يوجد فيها برامج للتربية اخلاصة ومدير املعهد أو املدرسة العادية اليت مدير امل

ختص مدير اليت املهام  بعض هلا ويضاف  ) .١انظر امللحق رقم (  يوجد ا برامج للتربية اخلاصة

دة السادسة تضمنتها املااملعهد أو مدير املدرسة العادية اليت يوجد ا برامج للتربية اخلاصة 

)  هـ١٤٢٢ (القواعد التنظيمية ملعاهد وبرامج التربية اخلاصة  ن من الباب السادس منيوالعشر

  :وتتمثل فيما يلي 

  .اإلشراف العام على برامج التربية اخلاصة والعمل على توفري مجيع مستلزماا _ ١

ندماج مع أقرام العاديني يف العمل على إجياد بيئة تربوية متكن تالميذ التربية اخلاصة من اال_ ٢

  .األنشطة الصفية وغري الصفية 

وفقاً ملا نصت عليه املادة ) إن وجد (اإلشراف على خدمات التغذية واإلسكان الداخلي _ ٣

  .السابعة من الالئحة التنظيمية لألقسام الداخلية مبعاهد التربية اخلاصة 

  .والتأكد من انتظامها طوال العام الدراسي  اإلشراف على عملية نقل تالميذ التربية اخلاصة_ ٤

وفقاً للتعليمات  متابعة االستحقاقات املالية من سلف ومكافآت والعمل على صرفها وتسديدها_ ٥

  . ٤٧ ص املنظمة لذلك 

  :دور مدير املدرسة يف برنامج صعوبات التعلم 
األساسية اليت يقوم عليها يعترب دور مدير املدرسة يف برنامج صعوبات التعلم من األدوار      

الربنامج ، فتحقق أهداف الربنامج بالشكل املطلوب ويف الوقت املطلوب يتوقف بشكل كبري 

 .على قيام مدير املدرسة بدوره جتاه هذا الربنامج 
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برنامج صعوبات التعلم  التالية إىل دور مدير املدرسة يف حالة وجود املهاموميكن إضافة      

  :تتمثل فيما يلي و) هـ ١٤٢٥ (العبداللطيف رها وقد ذكباملدرسة 

  .املعرفة بأهداف الربنامج ومهام العاملني بالربنامج _ ١

  .اإلشراف العام على الربنامج والسعي لتطويره _ ٢

  .تلبية االحتياجات واملستلزمات اخلاصة بالربنامج ويئتها لالستخدام _ ٣

  .التعلم املشاركة الفاعلة من خالل جلنة صعوبات _ ٤

بناء نظام اتصال فعال بني مدير املدرسة ومعلم الربنامج ومعلم الفصل وأولياء أمور الطالب _ ٥

  .امللتحقني بالربنامج 

  .املشاركة يف التوعية بالربنامج _ ٦

  .  ١٠  ص الفصل الدراسي إىل غرفة املصادر تسهيل خروج الطالب من _ ٧

  

  

  

  

  

  

  



‐ ٣٤ - 
 

  الدراسات السابقة : ثانياً 

  .دراسات عن صعوبات التعلم  _١

  . دراسات حول إدارة معاهد وبرامج التربية اخلاصة  _٢
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   الدراسات السابقة: ثانيًا 

  : دراسات عن صعوبات التعلم _ ١

صعوبات التعلم والعوامل املرتبطة ا يف املرحلة " بعنوان ) م١٩٩٠( دراسة تيسري الكوافحة _ ١

  " :ية مع اقتراح خطة شاملة لعالجها االبتدائية األردن

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على حجم مشكلة صعوبات التعلم يف املرحلة االبتدائية يف      

مدارس مدينة إربد األردنية وذلك من أجل اقتراح خطة شاملة لعالجها، وتكونت عينة الدراسة من 

) ٨(مدارس للذكور و) ٨(التجميعية منها  مدرسة مت اختيارهم بالطريقة العشوائية) ١٦(تالميذ 

طالباً وطالبة تتراوح أعمارهم مابني ) ٩٦٠(مدارس لإلناث وقد بلغ عدد أفراد العينة الكلي 

سنة ، واستخدم الباحث استمارة مبدئية للتعرف على التالميذ ذوي صعوبات التعلم من ) ١٤_٦(

لتشخيص صعوبات التعلم املقنن  )م١٩٨١(تصميم الباحث ، كما استخدم اختبار مايكلبصت 

، كما استخدم اختبار مصفوفات ريقن ) م ١٩٨٥( على البيئة األردنية من تقنني ياسر سامل يف 

  .املتتابعة للذكاء املعرب أو املقنن على البيئة األردنية 

   :وكانت أهم نتائج الدراسة ما يلي 

  ) .٪٨‚١(عينة الدراسة أن نسبة التالميذ الذين يعانون من صعوبات التعلم من _ 

أن نسبة حاالت صعوبات التعلم اليت لدى الذكور أعلى منها لدى اإلناث فقد كانت لدى _ 

  ) . ٪٦‚٨٨(يف حني كانت لدى اإلناث ) ٪٩‚٢٠(الذكور 

صعوبات التعلم لدى تالميذ املرحلة االبتدائية يف " بعنوان ) م١٩٩١(دراسة فيصل الزراد _ ٢

  " :ة املتحدة دولة اإلمارات العربي

هدفت الدراسة إىل التعرف على الطالب الذين يعانون من صعوبات التعلم وحتديد الصعوبات      

األكادميية والنمائية اليت يعاين منها أفراد العينة ومعرفة ما إذا كانت الصعوبات ختتلف باختالف 

) ٥٠٠(عينة الدراسة من املستويات الدراسية تبعاً ملتغري الصفوف الدراسية واجلنس ، وتكونت 
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من مدارس أبو ظيب مت اختيارها ) الرابع ، اخلامس ، السادس ( طالب وطالبة من الصفوف العليا 

بشكل طبقي عشوائي واستخدم الباحث اختبار الذكاء املصور ألمحد زكي صاحل ، ودليل املعلم 

  .لفصل الدراسي للتالميذلتحديد صعوبات التعلم األكادميية والنمائية للباحث ، وكشوف درجات ا

  :وكانت أهم نتائج الدراسة ما يلي 

  .٪ ١٣‚٤أن نسبة الطالب والطالبات الذين يعانون من صعوبات التعلم من عينة الدراسة _ 

أن الصعوبات النمائية اليت يعاين منها أفراد العينة تتمثل يف الصعوبات املتعلقة باللغة ، واملدركات _ 

  .صعوبات االنتباه ، والتركيز ، وصعوبات الذاكرة ، وصعوبات التفكري احلسية ، واحلركية ، و

أن الصعوبات األكادميية اليت يعاين منها أفراد العينة هي صعوبات تتعلق بالقراءة والكتابة والتعبري _ 

  .واحلساب 

ة صعوبات التعلم يف مدارس املرحلة االبتدائية بدول" بعنوان ) م١٩٩١(دراسة حممد البيلي _ ٣

  " :اإلمارات العربية املتحدة 

هدفت هذه الدراسة إىل حتديد نسبة انتشار صعوبات التعلم بني طالب الصف السادس بدولة      

القدرة (اإلمارات العربية املتحدة ، باإلضافة إىل التعرف على بعض اخلصائص املعرفية هلؤالء الطالب

، ) الدافعية والتكيف ( صائص غري املعرفية واخل) اللفظية والقدرة العددية والتفكري املنطقي 

اموعة األوىل تشمل : طالباً وطالبة قسموا إىل أربع جمموعات ) ٢٣٣( وتكونت عينة الدراسة من 

منخفضي ( طالباً وطالبة ، اموعة الثانية ) ٨٢(وعددهم ) منخفضي التحصيل يف اللغة العربية ( 

منخفضي التحصيل يف ( طالباً وطالبة ، اموعة الثالثة ) ٦١(وعددهم ) التحصيل يف الرياضيات 

طالب عاديني وهم ( طالباً وطالبة ، اموعة الرابعة ) ٥٢(وعددهم ) اللغة العربية والرياضيات معاً 

طالباً وطالبة ، واستخدم الباحثون اختبارات التحصيل يف اللغة ) ٣٨(وعددهم ) جمموعة املقارنة 

) م١٩٨٤(لعبداحلافظ الشايب ) سنة١٢_٩( ومقياس الذكاء اجلمعي من سن العربية والرياضيات 

  .واختبارات الشخصية لألطفال لعطية هنا ) م١٩٨٨(ومقياس الدافعية لإلجناز للسامراي واهلرياين 

  :وكانت أهم نتائج الدراسة ما يلي 
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ات تعلم بلغت نسبة طالب وطالبات الصف السادس الذي ميكن اعتبارهم يعانون من صعوب_ 

  .٪  من أفراد جمتمع الدراسة ١٣‚٧٩

أن مستوى الدافعية لإلجناز لدى ذوي صعوبات التعلم أقل من مستوى دافعية اإلجناز لدى _ 

  .األسوياء حتصيلياً 

أن الطالب والطالبات الذين يعانون من صعوبات التعلم يف ماديت اللغة العربية والرياضيات معاً _ 

  .يف عالقام األسرية يواجهون صعوبات تكيفية 

صفات التعلم لدى عينة من تالميذ املرحلة االبتدائية " بعنوان ) م١٩٩٣(دراسة زكريا توفيق _ ٤

  " :يف سلطنة عمان 

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على الطالب الذين يعانون من صعوبات التعلم وكذلك حتديد      

طالباً وطالبة من املرحلة ) ٢٢٥٠(الدراسة من  الصعوبات اليت يعانون منها ، وقد تكونت عينة

، واستخدم الباحث ) الرابع ، اخلامس ، السادس ( العليا  الصفوف االبتدائية يف سلطنة عمان من

اختبار الذكاء املصور ألمحد زكي صاحل ، ودليل املعلم لتحديد صعوبات التعلم األكادميية والنمائية 

،وكذلك كشوف درجات التحصيل الدراسي ) من إعداد الباحث  (لدى تالميذ املرحلة االبتدائية 

  .والبطاقة املدرسية والسجل الصحي للطالب 

  :وكانت أهم نتائج الدراسة ما يلي 

يف مدارس ) الصفوف العليا ( أن نسبة انتشار صعوبات التعلم لدى طالب املرحلة االبتدائية _ 

  .٪ ١٠‚٨سلطنة عمان 

اليت يعاين منها أفراد العينة صعوبات االنتباه والتركيز ، صعوبات كانت الصعوبات النمائية _ 

الذاكرة ، صعوبات التفكري ، صعوبات اإلدراك ، وكانت صعوبات التعلم األكادميية لدى أفراد 

  .واحلسابقراءة والكتابة والتعبري العينة يف ال
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ميزة لصعوبات التعلم دراسة املظاهر السلوكية امل" بعنوان ) م١٩٩٤(دراسة سعيد دبيس _ ٥
  " :النمائية وعالقتها ببعض املتغريات 

هدفت هذه الدراسة إىل حتديد املظاهر السلوكية املميزة ألطفال املرحلة االبتدائية الذين يعانون      

من صعوبات التعلم وعالقتها مبتغريات اجلنس والصف الدراسي وحجم األسرة واختالف ترتيب 

طالباً وطالبة ممن لديهم  ١٣٩ى تعليم الوالدين ، وتضمنت عينة الدراسة الطفل يف األسرة ومستو

طالبة ،  ١١١( من املرحلة االبتدائية ) األول ، الثاين ، الثالث ( صعوبات تعلم يف الصفوف األولية 

، واستخدم الباحث مقياس الذكاء املصور ألمحد زكي صاحل ومقياس تقدير سلوك ) طالب  ٢٨و

  .بصت التلميذ ملايكل

  :وكانت أهم نتائج الدراسة ما يلي 

عدم وجود فروق دالة إحصائياً بني الصفوف الدراسية الثالثة يف املظاهر السلوكية املميزة _ 

  .لصعوبات التعلم 

عدم وجود فروق دالة إحصائياً بني الذكور واإلناث يف املظاهر السلوكية لصعوبات التعلم _ 

  .النمائية بأبعادها اخلمسة 

  .عدم وجود فروق دالة إحصائياً بني أطفال األسر الصغرية واملتوسطة والكبرية _  

  .دراسة باختالف ترتيبهم يف األسرعدم وجود فروق دالة إحصائياً لدى عينة ال_ 

وجود فروق دالة إحصائياً يف ثالث أبعاد من أبعاد املظاهر السلوكية املميزة لصعوبات التعلم _ 

  .ستوى التعليمي لألب وهي اإلدراك السمعي ، واللغة املنطوقة ، والتوجه النمائية وفق متغري امل

وجود فروق جوهرية بني أطفال األمهات املتعلمات وأطفال األمهات غري املتعلمات يف بعدي _ 

  .اإلدراك السمعي واللغة املنطوقة 
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  :دراسات حول إدارة معاهد وبرامج الرتبية اخلاصة  _٢

  :دراسات عربية _ أ

الدور الواقعي واملثايل ملديري ومديرات " بعنوان ) هـ١٤١٢(دراسة هند السويلم _ ١

   ) :معاهد التعليم اخلاص يف اململكة العربية السعودية 

هدفت الدراسة إىل حتديد الدور املثايل الذي ينبغي أن يقوم به مديري ومديرات معاهد التربية      

اك مديري ومديرات معاهد التربية اخلاصة لدورهم اخلاصة ، وكذلك التعرف على مدى إدر

مديراً ومديرة ، ) ٣٤(الواقعي ، ومدى إتقام للدور املثايل احملدد هلم ، وتكونت عينة البحث من 

معلماً ومعلمة مت اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية ، واستخدمت الباحثة االستبانة ) ٢٤٦(و

  .مت املنهج الوصفي التحليلي كأداة هلذه الدراسة ، كما استخد

  :وكانت أهم نتائج الدراسة ما يلي 

يوجد اختالف دال إحصائياً يف وجهة نظر أفراد الدراسة جتاه اتفاق الدور الواقعي مع الدور _ 

  .املثايل ملديري ومديرات معاهد التعليم اخلاص 

ت اليت يقدمها أولياء أمور أن مديري ومديرات معاهد التربية اخلاصة ال يستفيدون من املعلوما_ 

  .املعوقني يف إعداد الربامج التربوية املالئمة لنموهم 

  .أنه من النادر مساعدة أسر املعوقني يف تفهم أساليب التعامل مع أبنائهم _ 

أنه من النادر قيام مديري ومديرات معاهد التعليم اخلاص باحلمالت اإلعالمية لتعزيز االجتاهات _ 

  .املعوقني اإلجيابية حنو 

أنه من النادر قيام مديري ومديرات معاهد التعليم اخلاص بإعداد الكتيبات والنشرات اليت تعمل _ 

  .على توعية أفراد اتمع باإلعاقة ، وطرائق الوقاية منها 
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أن دور مديري ومديرات معاهد التعليم اخلاص الواقعي ينطبق دائماً مع دورهم املثايل يف حتسني _ 

  .   ملناهج الدراسية وحتقيق النمو املهين للمعلمني وتنفيذ ا

املشكالت اإلدارية اليت تواجه " بعنوان ) هـ١٤١٣(دراسة بدرية بنت حممد العيسى _ ٢

  " :معاهد النور للمكفوفني يف كل من اململكة العربية السعودية واململكة األردنية اهلامشية 

كالت اإلدارية اليت تواجه معاهد النور يف كل من هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على املش     

اململكة العربية السعودية واململكة األردنية اهلامشية ، كما هدفت إىل التعرف على أسباب هذه 

املشكالت ، والتعرف على مدى اختالف وتشابه هذه املشكالت يف كل من السعودية واألردن ، 

غلب على هذه املشكالت ، وطبقت الدراسة على وهدفت أيضاً إىل وضع عدد من املقترحات للت

فرداً يف البلدين ، واستخدمت الباحثة االستبانة كأداة ) ٢٢٠(مجيع جمتمع الدراسة والبالغ عددهم 

  .للدراسة ، كما استخدمت املنهج الوصفي املسحي 

  :وكانت أهم نتائج الدراسة ما يلي 

يضعف قدرة األجهزة التنفيذية على حتقيقها عدم مشاركة مديري املعاهد يف إعداد اخلطط مما _ 

  .بكفاءة ودقة 

  .عدم توفر املرونة داخل املعاهد ، وتقيد املديرين بالتعليمات تقيداً كامالً _ 

  .ضعف التنسيق بني إدارات املعاهد واجلهات اإلشرافية _ 

  .د قلة العناصر اإلدارية املدربة القادرة على القيام مبسؤولياا داخل املعاه_ 

تركز السلطة داخل املعاهد يف يد املديرين مما جيعل نشاط املعاهد مرتبطاً بشخصيتهم ومدى _ 

  .رغبتهم يف العمل وكفاءم القيادية 

  .عاملة باملعاهد يف اختاذ القرار اإلدارية اللة الدور املعطى للمعلم وللعناصر ضآ _

  .عدم حتقيق األهداف املرجوة ضعف نظام التوجيه املعمول به يف املعاهد يؤدي إىل _ 
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الكفايات املهنية ملديري التربية اخلاصة يف " بعنوان ) م١٩٩٤(دراسة مأمون املعابرة _ ٣

  : "األردن 

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على الكفايات املهنية الالزمة ملديري مراكز التربية اخلاصة يف      

مديراً ومديرة ملراكز التربية ) ٧٠(الدراسة من كافة جماالت التربية اخلاصة ، وتكونت عينة 

اخلاصة، وقد استخدم الباحث االستبانة كأداة للدراسة ، كما استخدم  املنهج الوصفي التحليلي يف 

  .هذه الدراسة 

  :وكانت أهم نتائج هذه الدراسة ما يلي 

  .ذات الطابع الروتيين أن الكفايات اليت تلقى املديرين تدريباً عليها تتعلق باملهام اإلدارية _ 

أن املديرين جيب أن يقوموا جبهد أكرب ويقضوا وقتاً أكثر يف الوظائف املتعلقة باإلشراف ،  _ 

  . والتنسيق ، وتطوير املناهج ، وعوامل النمو املهين ، والتفاعل اإلجيايب مع اتمع 

ملطلوبة إلدارة مراكز التربية جيب تقدمي برامج تدريبية ملديري التربية اخلاصة تتضمن الكفايات ا_ 

  .اخلاصة 

  .جيب أن يكون املدير يف بداية حياته العملية معلماً _  

مشكالت إدارات معاهد التعليم " بعنوان ) هـ١٤١٨(دراسة حممد بن إبراهيم اخلضري _ ٤

  " :اخلاص باململكة العربية السعودية 

هد التربية اخلاصة يف اململكة العربية هدفت الدراسة إىل التعرف على مشكالت إدارات معا     

السعودية من وجهة نظر املديرين واملعلمني واملشرفني على السكن الداخلي ، كما هدفت إىل 

) ١٩(أسباب هذه املشكالت وطرح حلول ملواجهتها ، وقد تكون عينة الدراسة من  على التعرف

واستخدم الباحث االستبانة كأداة مشرفاً على السكن الداخلي ، ) ٢٥(معلماً و) ١٧٥(مديراً و

  .جلمع البيانات يف هذه الدراسة ، كما استخدم املنهج الوصفي التحليلي 

  :وكانت أهم نتائج الدراسة ما يلي 
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  .عدم تصنيف الطالب داخل الفصل الواحد حسب إعاقتهم _ 

  .عدم تطوير املناهج الدراسية املقررة لطالب التربية اخلاصة _ 

  . الئمة واملناسبة لكل إعاقة سائل التعليمية املعدم توفر الو_ 

  .عدم متابعة أولياء أمور الطالب ألوالدهم عن طريق زيارة املعاهد _ 

  .الجتماعية ملشريف السكن الداخليعاهد باملشكالت النفسية وااهتمام مديري امل_ 

  .اهتمام مديري املعاهد باألنشطة غري الصفية _ 

واقع الكفايات اإلدارية لدى مديرات معاهد " بعنوان ) م٢٠٠٠(دراسة فوزية خبش _ ٥

  " :التربية اخلاصة للبنات يف اململكة العربية السعودية 

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على واقع الكفايات اإلدارية لدى مديرات معاهد التربية      

( كفايات اإلدارية املتعلقة اخلاصة يف اململكة العربية السعودية ، كما هدفت ملعرفة مدى تطبيق ال

وأثر متغريات اخلربة ، واملؤهل الدراسي ، والدورات ) بالتخطيط ، والتنظيم ، واالتصال ، والتقييم 

التدريبية على واقع الكفايات اإلدارية ، كما هدفت الدراسة إىل التوصل إىل توصيات ملعاجلة أوجه 

اصة ، وقد طبقت الدراسة على مجيع مديرات لدى مديرات معاهد التربية اخل) إن وجدت(القصور 

مديرة وميثلن كامل جمتمع ) ٢٦(معاهد التربية اخلاصة يف اململكة العربية السعودية والبالغ عددهن 

الدراسة ، واستخدمت الباحثة يف هذه الدراسة االستبانة أداة جلمع البيانات ، كما استخدمت 

  .املنهج الوصفي التحليلي يف هذه الدراسة 

   :وكانت أهم نتائج الدراسة ما يلي 

لدى جمتمع الدراسة بأا ) التخطيط ، التنظيم ، االتصال ، التقييم ( تقدر الكفايات اإلدارية _ 

  .عالية 

التخطيط ، التنظيم ، االتصال ، ( توجد فروق ذات داللة إحصائية يف واقع الكفايات اإلدارية _ 

  ) .التقييم 
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حصائية بني متوسطات استجابات أفراد جمتمع الدراسة يف الكفايات توجد فروق ذات داللة إ_ 

  .وتعزى ملتغريات الدراسة ) التخطيط ، التنظيم ، االتصال ، التقييم ( اإلدارية 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات أفراد جمتمع الدراسة يف الكفايات _ 

  .تعزى إىل اختالف ختصص املعهد ) تصال ، التقييمالتخطيط ، التنظيم ، اال( اإلدارية 

مستوى فاعلية مراكز التربية اخلاصة يف سلطنة " بعنوان ) م٢٠٠٠(دراسة خولة املعمري _ ٦

  " :عمان 

هدفت هذه الدراسة إىل تقييم فاعلية الربامج واخلدمات اليت تقدمها مراكز التربية اخلاصة يف      

، وقد اشتملت الدراسة على مجيع مراكز ومدارس التربية اخلاصة يف سلطنة عمان للطلبة املعوقني 

سلطنة عمان والبالغ عددها عند إجراء الدراسة أربعة مراكز ، واستخدمت الباحثة االستبانة كأداة 

  .جلمع البيانات 

  : وكانت أهم نتائج الدراسة ما يلي 

  .ثناء بعد الكوادر الفنية العاملةاً باستأن مراكز التربية اخلاصة تتوفر فيها شروط الفاعلية عموم_ 

أن أهم املشكالت والتحديات اليت تواجهها مراكز ومدارس التربية اخلاصة من وجهة نظر _ 

املعلمني فيما يتعلق بالطالب تتمثل يف تنوع اإلعاقات يف الصف الواحد واملشكالت السلوكية لدى 

   .الطلبة وتباين أعمارهم الزمنية يف الصف الواحد 

أن أهم املشكالت والتحديات اليت تواجهها مراكز ومدارس التربية اخلاصة من وجهة نظر _  

املعلمني فيما يتعلق بالكوادر الفنية يتمثل يف عدم كفاية التدريب والتأهيل ، وعدم وجود أدلة 

  .تدريبية يهتدون ا 

اخلاصة من وجهة نظر أن أهم املشكالت والتحديات اليت تواجهها مراكز ومدارس التربية _ 

  .املعلمني فيما يتعلق باإلدارة يتمثل يف عدم تفهم اإلدارة لطبيعة العمل ومتطلباته 
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أن أهم املشكالت والتحديات اليت تواجهها مراكز ومدارس التربية اخلاصة من وجهة نظر _  

يمية ، وعدم تعاون أولياء املعلمني فيما يتعلق بالبيئة التربوية يتمثل يف قلة اإلمكانيات املادية والتعل

  .األمور مع املركز أو املدرسة 

دور مديري املدارس امللحق ا فصول دمج " بعنوان ) م٢٠٠٤(دراسة حممد القحطاين _ ٧

  " :يف حتقيق أهداف التربية اخلاصة ) بنني(املعوقني مسعياً بوزارة التربية والتعليم 

ديري املدارس امللحق ا فصول دمج املعاقني مسعياً هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على دور م     

التعليمية والتأهيلية ،كما هدفت إىل التعرف على _ يف حتقيق أهداف التربية اخلاصة التربوية 

االختالفات يف أراء املديرين والوكالء واملرشدين جتاه دور مدير املدرسة يف حتقيق أهداف التربية 

الدراسة على مدارس التعليم العام امللحق ا  والتأهيلية ، وطبقت هذهالتعليمية _ اخلاصة التربوية 

فرداً موزعني ) ١٨٥(فصول املعاقني مسعياً يف اململكة العربية السعودية ، وتكونت عينة الدراسة من 

مشرف تربية خاصة ، وقد استخدم )  ٣٠(وكيالً و ) ٧٤(مديراً و) ٨١(على ثالث جمموعات 

أداة جلمع البيانات ، واعتمد الباحث يف دراسته على املنهج الوصفي خاصة الباحث االستبانة ك

  .املقارن حلساب الفروق 

  :وكانت أهم نتائج الدراسة ما يلي 

التعليمية مركزاً اهتمامه _ أن مدير املدرسة يعمل على حتقيق أهداف التربية اخلاصة التربوية _ 

والديين ، اجلانب االجتماعي ، اجلانب املعريف ، اجلانب اجلانب الروحي : باجلوانب التالية تنازلياً 

  .الصحي والبيئي ، وأخرياً اجلانب العقلي 

أن مدير املدرسة يعمل على حتقيق أهداف التربية اخلاصة التأهيلية وقد حل جانب التفاعل _ 

  .االجتماعي أوالً ، واجلانب النفسي ثانياً 

التربية اخلاصة لصاحل مديري املدارس يف مجيع جوانب وجود فروق بني آراء املديرين ومشريف _ 

  .بني استجابات املديرين والوكالء البعد األول ، بينما ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية
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وجود فروق بني آراء املديرين ومشريف التربية اخلاصة لصاحل مديري املدارس يف اجلانب النفسي _ 

نما ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات عينة ويف الدرجة الكلية للبعد الثاين ، بي

  .الدراسة يف اجلانب االجتماعي 

  : غري العربيةدراسات ال_ ب 

مقارنة "بعنوان   ،)  ١٩٨٦Madsen and Reyes(دراسة مادسن و ريز _ ١
  " :السلوك اإلداري ملديري التربية اخلاصة مع السلوك اإلداري ملديري املدارس العامة 

هدفت هذه الدراسة إىل مقارنة نتائج الدراسة اليت قام ا الباحثان مع نتائج دراسات سابقة يف      
) مينتز برج ( السلوك اإلداري ملديري املدارس االبتدائية والثانوية ، وذلك باستخدام منوذج 
ة ألداء مخسة النظري للسلوك اإلداري ، وقد قام الباحثان جبمع البيانات باستخدام أسلوب املالحظ

مديرين يف التربية اخلاصة ، مث وضعا رمزاً لكل مالحظة وبعد ذلك مت تطبيق أنظمة ترميز متشاة 
  .على ثالث مستويات لإلدارة مت اشتقاقها من املقارنات 

  :وكانت أهم نتائج الدراسة ما يلي 

ة يف أداء واجبام التعليمية تبني أن مديري التربية اخلاصة أكثر ارتياحاً من مديري املدارس العادي_ 
.  

  .تبني أن مديري التربية اخلاصة ميضون أكثر وقتهم يف األعمال اإلدارية والكتابية _ 

  .كما تبني أيضاً أن مديري التربية اخلاصة يسريون على منط تقليدي وروتيين ممل _ 

دور مـديـر التـربـية   " بعنوان )  ١٩٨٦Ireland(دراسة أرالند _ ٢ 
  " :اصة اخلـ

هدفت هذه الدراسة إىل حتديد املهام واملسؤوليات اليت يقوم ا مدير التربية اخلاصة ، وقد      
تكون جمتمع الدراسة من املديرين فقط ، واستخدمت االستبانة كأداة للدراسة ، كما استخدم 

  .املنهج الوصفي التحليلي يف هذه الدراسة 

  :وكانت أهم نتائج الدراسة ما يلي 
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  .أمهية دور املدير يف تنمية االجتاهات اإلجيابية حنو التربية اخلاصة  _

  .أمهية معرفة املدير بظروف فئات التربية اخلاصة _ 

  .أمهية الدقة يف وضع معايري اختيار الفريق الذي يعمل مع هذه الفئة _ 

  :التعليق على الدراسات السابقة 

  :صعوبات التعلم بشكل عام فيما يتعلق بالدراسات التي تناولت : أوالً 

بالرجوع إىل الدراسات اليت تناولت صعوبات التعلم يف الدول العربية فإنه يالحظ قلتها كما      
يالحظ عليها التركيز على حتديد اكتشاف صعوبات التعلم وحتديد نسبة انتشارها والتعرف على 

ا يف الكشف املظاهر السلوكية املميزة هلا ، وتشترك تلك الدراسات يف أا اعتمدت على املعايري ذا
لتحديد ) مقياس مايكلبصت ( عن ذوي صعوبات التعلم كما اعتمد على نفس املقاييس النمائية 

صعوبات التعلم النمائية ، كما اعتمدت كل دراسة على مقياس خاص لتحديد صعوبات التعلم 
  :التعلم األكادميية ، وكانت أهم نتائج الدراسات العامة حول صعوبات 

  . ارتفاع نسبة انتشار صعوبات التعلم لدى طالب املرحلة االبتدائية _ ١

القراءة ، اإلمالء ( أن نسبة صعوبات التعلم األكادميية تظهر يف املواد ذات املهارات األساسية _ ٢
  ) .، الرياضيات 

فيما يتعلق بالدراسات التي تناولت إدارة معاهد وبرامج الرتبية : ثانيًا 
  : اصةاخل

بالنظر يف الدراسات اليت تناولت إدارة معاهد وبرامج التربية اخلاصة جند أن هذه الدراسات     
اليت حددت دور مدير ) هـ١٤٢٦(طبقت على املعاهد اخلاصة ماعدا دراسة حممد القحطاين 

مديري  املدرسة يف برامج دمج املعوقني مسعياً ، وأن هذه الدراسات تناولت املشكالت اليت تواجه
ومديرات املعاهد اخلاصة وفاعلية هذه املعاهد يف تقدمي خدمات التربية اخلاصة ويتضح أن هذه 

  :الدراسات كان أهم نتائجها ما يلي 

  .عدم تفهم اإلدارة لطبيعة العمل ومتطلباته يف معاهد التربية اخلاصة _ ١

  .جلوانب الفنية تركيز مديري ومديرات املدرسة على اجلانب اإلداري على حساب ا_ ٢



‐ ٤٧ - 
 

  .أنه من النادر قيام مديري ومديرات املعاهد بالتوعية بالفئات اخلاصة _ ٣

  .أمهية دور املدير يف تنمية االجتاهات اإلجيابية حنو التربية اخلاصة _ ٤

وقد جاءت الدراسة احلالية لتحديد درجة ممارسة مدير املدرسة االبتدائية لدوره يف حتقيق      
صعوبات التعلم وختتلف عن الدراسات السابقة يف أا ركزت على اجلانب اإلداري  أهداف برنامج

صعوبات التعلم ، وقد استفادت الدراسة  ذوي يف جمال تقدمي اخلدمات التربوية والتعليمية لفئة
احلالية من الدراسات السابقة يف تأكيدها على أمهية الدور اإلداري يف معاهد وبرامج التربية اخلاصة 

  .باإلضافة إىل االستفادة منها يف جانب اإلطار النظري وبناء األداة  ،
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 الفصل الثالث

  إجراءات الدراسة

  .منهج الدراسة _ 

  .متغريات الدراسة _ 

  .جمتمع الدراسة _ 

  . خطوات إجراء الدراسة _ 
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  الفصل الثالث

  إجراءات الدراسة

ملنهجية للدراسة، من حيث منهج الدراسة الذي استخدمه يتناول هذا الفصل اإلجراءات ا

الباحث، واألساليب اإلحصائية اليت استخدمت يف معاجلة بياناته، وحتديد جمتمعه وعينته، وأدواته من 

  :حيث بنائها، واإلجراءات املتبعة يف التأكد من صدقها وثباا، وهي على النحو التايل

منهج : ويشتمل هذا اجلزء على جانبني أساسيني، ومها :امنهج الدراسة ومتغرياته: أوالً  

  :الدراسة، ومتغريات الدراسة، وفيما يلي توضيح لكل منهما

  :منهج الدراسة. ١

ملعرفة درجة ممارسة مدير  ة احلالية املنهج الوصفي املسحياستخدم الباحث يف الدراس
اف برنامج صعوبات التعلم من وجهة لدوره يف حتقيق أهد يف منطقة مكة املكرمة املدرسة االبتدائية

  .، وذلك من خالل االستجابات اليت مت تفريغها من أداة الدراسةاملعلمني نظر 
لتوصل إىل النتائج املتعلقة بالفروق بني متوسطات استجابات ل حتليل البياناتمت  وبعد ذلك

   .أفراد جمتمع الدراسة وفقاً ملتغريات الدراسة 

  :متغريات الدراسة. ٢

  :تمدت الدراسة على املتغريات اآلتيةاع
  :وهييف هذه الدراسة  الدخيلة متثل املتغرياتاليت : الدميوغرافية املتغريات  .١

  الدورات التدريبية - عدد سنوات اخلربة  -) املدينة(املنطقة اجلغرافية  -
 :املتغريات التابعة .٢

 :املتغريات التابعة يف هذه الدراسة وتتمثل. وهو املتغري الذي يقاس أثر تطبيق املتغري املستقل عليه
لدوره يف اكتشاف الطالب ذوي  يف منطقة مكة املكرمة ممارسة مدير املدرسة االبتدائية  −

 .املعلمني صعوبات التعلم من وجهة نظر 
لدوره يف تقدمي اخلدمات التربوية  يف منطقة مكة املكرمة ممارسة مدير املدرسة االبتدائية −

 .املعلمني ي صعوبات التعلم من وجهة نظر والتعليمية للطالب ذو
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لدوره يف التوعية بربنامج صعوبات  يف منطقة مكة املكرمةممارسة مدير املدرسة االبتدائية  −
 .املعلمني التعلم من وجهة نظر 

  :املتغريات املستقلة .  ٣     
 . وبات التعلم برامج صع_ اخلدمات التربوية والتعليمية _ صعوبات التعلم ذوي طالب ال_       

راسة: ثانياً 
ّ
ع الد

َ
جتم

ُ
 : م

مبنطقة مكة املكرمة، والبالغ  ذوي صعوبات التعلمتكونَ مجتَمع الدراسة من مجيع معلمي 

التربية والتعليم مبنطقة مكة  اتملدارس االبتدائية التابعة إلدارمعلماً يعملون يف ا) ١٣٨(عددهم 

اخلاصة لتربية العامة ل اإلحصاءات الرمسية لإلدارة هـ، وفق١٤٢٨/١٤٢٩املكرمة للعام الدراسي 

 :يبني توزيع جمتمع الدراسة على إدارات التربية والتعليم) ١(، واجلدول بوزارة التربية والتعليم 

  يبني توزيع جمتمع الدراسة )١(جدول رقم 

 النسبة العدد املتغري

% ٢٨.٠ ٣٨مكة املكرمة  

% ٤٦.٠  ٦٤جدة  

% ١٩.٠ ٢٦الطائف  

% ٤.٠ ٦الليث  

% ٣.٠ ٦القنفذة  

 %١٠٠ ١٣٨ اموع

  

وقام الباحث بتوزيع أداة الدراسة على مجيع جمتمع الدراسة، وقد فقدت عدد من 

االستبانات املوزعة، كما استبعد الباحث عدد من االستبانات نظراً لنقص البيانات فيها، واجلدول 
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لعدد املستبعد، والعدد النهائي الذي متت عليه عملية يوضح العدد املوزع، والعدد املفقود، وا) ٢(

  : التحليل

  واملستبعدة واملتبقي منها اليت مل تسترداملوزعة و االستباناتيبني أعداد  )٢(جدول 

العدد املوزع املتغري
الذي العدد 

 مل يسترد

العدد 

 املستبعد
العدد املتبقي

 ٣٠ ١ ٧ ٣٨مكة املكرمة

 ٤٤ ٤ ١٦ ٦٤جدة

 ٢١ ٢ ٣ ٢٦الطائف

 ٤ - ٣ ٦الليث

 ٣ - ١ ٤القنفذة

 ١٠٢ ٧ ١٣٨٢٩اموع

  

  : خطوات إجراء الدراسة : ثالثًا 

  :ويشمل هذا اجلزء على اجلوانب التالية

  :خطوات بناء أداة الدراسة )١(
مل ذلك على خطوات بناء أداة الدراسة املتمثلة يف قياس درجة ممارسة مدير املدرسة تويش

لدوره يف حتقيق أهداف برنامج صعوبات التعلم من وجهة نظر  منطقة مكة املكرمةيف االبتدائية 

حمور اكتشاف الطالب ذوي صعوبات التعلم، وحمور : ، من خالل ثالثة حماور رئيسة هياملعلمني 
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تقدمي اخلدمات التربوية والتعليمية للطالب ذوي صعوبات التعلم، وحمور التوعية بربنامج صعوبات 

  : إعداد أداة الدراسة وفقاً للخطوات التاليةالتعلم، ومت

  

  :حتديد اهلدف من أداة الدراسة: اخلطوة األوىل

  :متثل اهلدف من أداة الدراسة مبا يلي

لدوره يف  يف منطقة مكة املكرمة التعرف على درجة ممارسة مدير املدرسة االبتدائية  .أ 
  .املعلمني اكتشاف الطالب ذوي صعوبات التعلم من وجهة نظر 

لدوره يف تقدمي  يف منطقة مكة املكرمةالتعرف على درجة ممارسة مدير املدرسة االبتدائية   .ب 
 .املعلمني اخلدمات التربوية والتعليمية للطالب ذوي صعوبات التعلم من وجهة نظر 

لدوره يف التوعية  يف منطقة مكة املكرمة التعرف على درجة ممارسة مدير املدرسة االبتدائية  .ج 
 .املعلمني بات التعلم من وجهة نظر بربنامج صعو

التعرف على الفروق بني متوسطات استجابات أفراد جمتمع الدراسة يف ضوء متغريات . د

 ).املنطقة اجلغرافية، عدد سنوات اخلربة، الدورات التدريبية(الدراسة 

  :حتديد جماالت القياس ألداة الدراسة: اخلطوة الثانية

  :الدراسة مبا يليمتثلت جماالت القياس يف أداة 

  .درجة ممارسة مدير املدرسة االبتدائية لدوره يف اكتشاف الطالب ذوي صعوبات التعلم .١
درجة ممارسة مدير املدرسة االبتدائية لدوره يف تقدمي اخلدمات التربوية والتعليمية للطالب  .٢

 .ذوي صعوبات التعلم
 .نامج صعوبات التعلمدرجة ممارسة مدير املدرسة االبتدائية لدوره يف التوعية برب .٣

 :صياغة فقرات أداة الدراسة: اخلطوة الثالثة

 :لصياغة فقرات أداة الدراسة مت عمل اإلجراءات التالية 
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يف مراجعة األدب النظري املرتبط بكل حمور من حماور درجة ممارسة مدير املدرسة االبتدائية  .١
املعلمني علم من وجهة نظر لدوره يف حتقيق أهداف برنامج صعوبات التمنطقة مكة املكرمة 

.  
مراجعة مقاييس الدراسات السابقة اليت استخدمت للتعرف على كل حمور من حماور درجة  .٢

لدوره يف حتقيق أهداف برنامج  يف منطقة مكة املكرمةممارسة مدير املدرسة االبتدائية 
  .املعلمني صعوبات التعلم من وجهة نظر 

املشتملة عليها، من أجل حتديد عبارات كل حمور مراجعة املصادر السابقة، واملوضوعات  .٣
لدوره يف حتقيق  يف منطقة مكة املكرمة من حماور درجة ممارسة مدير املدرسة االبتدائية
 .أهداف برنامج صعوبات التعلم وصياغة فقراا

 :وقد مت صياغة فقرات أداة الدراسة حسب ما يلي

قيقها واليت تعمل على حتقيق أهداف مراعاة أن ختدم هذه الفقرات األهداف املطلوب حت .١
  .الدراسة

  .مت صياغة فقرات أداة الدراسة حبيث تكون واضحة ومفهومة .٢
عالية جداً، عالية، متوسطة، منخفضة، (مت صياغة فقرات أداة الدراسة وفق التدرج اخلماسي  .٣

 ).منخفضة جداً
مدير املدرسة  ارسةدرجة ممحيث اشتمل حمور . مت إعداد أداة الدراسة يف صورا األولية  .٤

فقرة، واشتمل حمور ) ١٥(يف اكتشاف الطالب ذوي صعوبات التعلم على لدوره االبتدائية 
يف تقدمي اخلدمات التربوية والتعليمية للطالب لدوره مدير املدرسة االبتدائية  درجة ممارسة

بتدائية مدير املدرسة اال درجة ممارسةفقرة، واشتمل حمور ) ١٥(ذوي صعوبات التعلم على 
 . فقرة) ١٥(يف التوعية بربنامج صعوبات التعلم على لدوره 

روعي يف اختيار فقرات أداة الدراسة التنوع، وأن يكون لكلّ عبارة هدف محدد يقيس  .٥
 .هدفاً حمدداً يف كل حمور من حماور أداة الدراسة

 :صياغة تعليمات أداة الدراسة: اخلطوة الرابعة

ة الدراسة بغرض تعريف أفراد جمتمع الدراسة على اهلدف من أداة مت صياغة تعليمات أدا

الدراسة، وروعي يف ذلك أن تكون الفقرات واضحة ومفهومة ومالئمة ملستواهم، كما تضمنت 

  .تعليمات أداة الدراسة التأكيد على كتابة البيانات اخلاصة مبتغريات الدراسة
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معرفة املقصود من كل فقرة مع وكذلك طلب من املستجيبني قراءة الفقرات بدقة و

  .تدوين االستجابة يف املكان املخصص، وعدم ترك فقرة دون إجابة

  :الصورة النهائية ألداة الدراسة

 صورا النهائية لقياس ما وضعت له بعد التعديل، أصبحت أداة الدراسة جاهزة يف

حمور اكتشاف الطالب ذوي : فقرة، موزعة على ثالثة حماور) ٤٠(وتكونت أداة الدراسة من 

وحمور تقدمي اخلدمات التربوية والتعليمية للطالب  ، عبارة) ١٣(ات التعلم، ومتثلت يف صعوب

حمور التوعية بربنامج صعوبات التعلم، ومتثلت و ، عبارة) ١٤(ات التعلم، ومتثلت يف ذوي صعوب

  . يبني توزيع فقرات أداة الدراسة على أبعادها) ٣(عبارة، واجلدول ) ١٣(يف 

  أداة الدراسة يف صورا النهائية )٣(جدول 

 عدد العبارات أداة الدراسة وحماورها

 ١٣ حمور اكتشاف الطالب ذوي صعوبات التعلم

 ١٤ وية والتعليمية للطالبحمور تقدمي اخلدمات الترب

 ١٣ حمور التوعية بربنامج صعوبات التعلم

 ٤٠ العدد الكلي لعبارات أداة الدراسة

متَّ طباعة أداة الدراسة، وإخراجها بصورة تالئم مستوى أفراد جمتمع الدراسة مرفقة 
  ).٣(بتعليمات االستجابة، وما يتعلق بعمليات الكتابة املُصاحبة، ملحق رقم 

  :مت قياس صدق أداة الدراسة من خالل: أداة الدراسةصدق 

  :صدق احملتوى أو الصدق الظاهري. أ

ا ختدم أهداف الدراسة، متَّ عرضها داة الدراسة، والتأكُّد من أنهللتحقّق من صدق حمتوى أ

، من وختصص التربية اخلاصة  على جمموعة من احملكمني يف جمال ختصص اإلدارة والتخطيط التربوي
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الطائف والعاملني يف ميدان صعوبات التعلم بوزارة التربية والتعليم اتذة جامعة أم القرى وجامعة أس

، وطُلَب ورللمح انتماء العبارةمدى : ، وطُلَب إليهم دراسة األداة، وإبداء رأيهم فيها من حيث

وع حمتواها، وتقومي إليهم النظر يف مدى كفاية أداة الدراسة من حيث عدد الفقرات، ومشوليتها، وتن

مستوى الصياغة اللّغوية، واإلخراج، أو أية مالحظات َيَروَنها مناسبة فيما يتعلق بالتعديل، أو 

 . ) ٢(، ملحق رقم  التغيري، أو احلذف وفق ما يراه احملكم الزماً

 وقام الباحث بدراسة مالحظات املُحكِّمني، واقتراحام، وأجرى التعديالت يف ضوء

تعديل حمتوى بعض الفقرات، وتعديل بعض الفقرات؛ لتصبِح : توصيات، وآراء هيئة التحكيم، مثل

  .أكثر مالئمة، وحذف بعض الفقرات، وتصحيح بعض أخطاء الصياغة اللّغوية، وعالمات الترقيم

أعاله مبثابة  وقد اعترب الباحث األخذ مبالحظات املُحكِّمني، وإجراء التعديالت املشار إليها        

  .الصدق الظّاهري، وصدق احملتوى لألداة، واعترب الباحث أنَّ األداة صاحلة لقياس ما وضعت له

  :صدق االتساق الداخلي لفقرات االختبار. ب
مت التحقق من صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة املتعلقة بكل حمور من حماورها، ومدى 

عضها مع بعض، والتأكد من عدم التداخل بينها، وحتقق الباحث من ارتباط هذه األبعاد املكونة هلا ب

  .يوضح ذلك) ٤(ذلك بإجياد معامالت االرتباط باستخدام معامل االرتباط سبريمان، واجلدول 

  جدول االتساق الداخلي ألداة الدراسة وحماورها)٤(جدول 

 معامل االرتباطاالتساق الداخلي ألداة الدراسة وحماورها

 ** ٠.٧٥٣ تشاف الطالب ذوي صعوبات التعلمحمور اك

 **٠.٧٣٠ حمور تقدمي اخلدمات التربوية والتعليمية للطالب

 **٠.٧٢٣ حمور التوعية بربنامج صعوبات التعلم

 **٠.٧٨٢االتساق الداخلي الكلي ألداة الدراسة

  ).٠.٠١(توجد داللة إحصائية عند مستوى ** 
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اط ألداة الدراسة جاءت مرتفعة، ويدلُّ ذلك على يتضح من اجلدول أن معامالت االرتب

  .قوة التماسك الداخلي لفقرات أداة الدراسة مجيعها، وكذلك يف كل بعد من أبعادها

  :حساب معامل ثبات أداة الدراسة

متَّ استخراج معامل ثبات أداة الدراسة بطريقة التجزئة النصفية، وقد بلغ الثبات الكلي 

ويعترب معامل ثبات مرتفع، ومناسب ألغراض هذه الدراسة، وكذلك مت ، )٠.٨٨٣(ألداة الدراسة 

  ). ٥(حساب معامل ثبات كل حمور من حماورها، ويوضحها اجلدول رقم 

  )٥(جدول 

  معامالت الثبات ألداة الدراسة وحماورها

 الثبات ألداة الدراسة وحماورها
الثبات بطريقة التجزئة 

 النصفية

 ٠.٧٩١ بات التعلمحمور اكتشاف الطالب ذوي صعو

 ٠.٨٤٤ حمور تقدمي اخلدمات التربوية والتعليمية للطالب

 ٠.٨٣٩ حمور التوعية بربنامج صعوبات التعلم

 ٠.٨٨٣ الثبات الكلي ألداة الدراسة

  

  :أداة الدراسة تطبيقإجراءات  )٢(
بعد أن وضَعت أداة الدراسة يف صورا النهائية، وأصبحت جاهزة للتطبيق، أستاذن 

احث إدارات التربية والتعليم مبنطقة مكة املكرمة للقيام بعملية التطبيق، ومت توزيع أداة الدراسة الب

من قبل إدارات التربية والتعليم مبنطقة مكة املكرمة على أفراد جمتمع الدراسة، ومتت عملية التطبيق 
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لعام ل أوىل مجادىأسابيع للتطبيق، وحدث ذلك خالل شهر ) ٣(يف جدول زمين، حيث خصَص 

  .) ٤(، ملحق هـ ٢٨/١٤٢٩

  :تطبيق أداة الدراسة. أ

  :قام الباحث بإتباع اإلجراءات التالية يف عملية التطبيق

قام الباحث بتطبيق أداة الدراسة على جمتمع الدراسة معلمي ذوي صعوبات التعلم مبنطقة  .١
  .مكة املكرمة

ة املرجوة منها، كما مت توضيح طريقة مت توضيح أهداف أداة الدراسة، وبيان أمهيتها، والفائد .٢
 .االستجابة من خالل التعليمات املضمنة يف أداة الدراسة

 :طريقة تفريغ بيانات أداة الدراسة )٣(
 :حتديد درجة القطع . أ

إن درجة القطع هي النقطة اليت إذا وصل إليها املفحوص فإنه جيتاز املقياس الذي استجاب 

  .)١٩٦منسي، دون تاريخ، ص (عليه 

  :وقد قام الباحث بتحديد درجة القطع استناداً إىل الدراسات السابقة، وهي على النحو التايل

  يبني درجة القطع لكل مستوى من مستويات االستجابة)  ٦(جدول 

 تقدير الدرجة  النسبة املتوسطم

 درجة عالية جداً %٨٤ – ١٠٠ )٤.٢ – ٥(١

 درجة عالية%٦٨.٠ – ٨٣.٩)٣.٤ -٤.١٩(٢

 درجة متوسطة %٥٢ - ٦٧.٩)٢.٦ -٣.٣٩(٣

 درجة منخفضة %٣٦ - ٥١.٩)١.٨ -٢.٥٩(٤

درجة منخفضة جداً %٢٠ - ٣٥.٩ )١ - ١.٧٩(٥
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واعترب الباحث أن املتوسطات يف اجلدول السابق ونسبها هي احلد الفاصل بـني مسـتوى   

  .ور أو الدرجة الكليةاالستجابات يف أداة الدراسة، وذلك ملتوسط االستجابة للفقرة أو احمل

  :طريقة تفريغ االستجابات يف أداة الدراسة. ب

متَّ تفريغ االستجابات وفق معايري الفقرات املُعتَمَدة واحملكمة، حيث قام الباحث بعملية 

  . التفريغ، مع استبعاد االستبانات اليت ال تشتمل على مجيع االستجابات

  : عملية التفريغ وقد اتبع الباحث اإلجراءات التالية يف

املنطقة اجلغرافية التابع قام الباحث بتصنيف االستبانات حسب متغير الدراسة الرئيس وهو  .١
  .الفرد املستجيب هلا

متَّت عملية التفريغ وفق املعايري احملددة يف أداة الدراسة، حيث أعطي لكل فقرة يف التدرج  .٢
، ٥(درجة تقابلها  )فضة، منخفضة جداً، متوسطة، منخعالية جداً، عالية(اخلماسي للمقياس 

١، ٢، ٣، ٤.(  
 .لة على أداة الدراسة، واملُتعلّقة بكل متغير من متغيرات الدراسةمتَّ تفريغ البيانات املُتحص .٣
ألن مجيع أفراد جمتمع الدراسة كان مؤهلهم بكالوريوس ماعدا  نظراًمت استبعاد متغري املؤهل  .٤

 فرداً واحداً
  ).Spss(ليالت اإلحصائية باستخدام النظم اإلحصائية متَّ إجراء التح .٥

  :مجع البيانات واملعاجلات اإلحصائية: رابعاً 
  :، ومتثلت فيما يلي)Spss(مت استخدام النظم اإلحصائية 

  :اإلحصاء الوصفي. أ
درجة ومتثل يف استخراج املتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية والنسب املئوية ملعرفة     
لدوره يف اكتشاف الطالب ذوي صعوبات يف منطقة مكة املكرمة ارسة مدير املدرسة االبتدائية مم

وكذلك استخراج املتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية . املعلمني التعلم من وجهة نظر 
بوية لدوره يف تقدمي اخلدمات التر يف منطقة مكة املكرمة لدرجة ممارسة مدير املدرسة االبتدائية

وكذلك استخراج املتوسطات ، من وجهة نظر املعلمني  والتعليمية للطالب ذوي صعوبات التعلم
لدوره  يف منطقة مكة املكرمة لدرجة ممارسة مدير املدرسة االبتدائية احلسابية، واالحنرافات املعيارية

  .املعلمني يف التوعية بربنامج صعوبات التعلم من وجهة نظر 
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  : ليلياإلحصاء التح. ب

يف  حول درجة ممارسة مدير املدرسة االبتدائية) T-Test) (ت(ومتثل يف استخدام اختبار      

وفقاً املعلمني لدوره يف حتقيق أهداف برنامج صعوبات التعلم من وجهة نظر  منطقة مكة املكرمة

اللّة ملعرفة د) ANOVA(ملتغري عدد سنوات اخلربة، وكذلك استخدام حتليل التباين األحادي 

 يف منطقة مكة املكرمة الفروق بني املتوسطات احلسابية حول درجة ممارسة مدير املدرسة االبتدائية

وفقاً ملتغريي الدراسة  املعلمنيلدوره يف حتقيق أهداف برنامج صعوبات التعلم من وجهة نظر 

  ).املنطقة اجلغرافية، الدورات التدريبية(
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 الفصل الرابع
  

  ئج الدراسةنتاعرض 

  وتفسريها
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  الفصل الرابع
  

  : نتائج الدراسة وتفسريهاعرض 
بعد أن عرض الباحث يف الفصل السابق إلجراءات الدراسة امليدانية من خالل بيان اهلدف 

من حيث بنائها وتقنينها، ) االستبانة(من الدراسة ومنهجها، وحتديد جمتمع الدراسة، وأداة الدراسة 

ا وثباا، وحتديد األساليب اإلحصائية يف التحليل الكمي الستجابات أفراد جمتمع وحساب صدقه

  .الدراسة

يتناول هذا الفصل حتليل نتائج الدراسة امليدانية، وذلك من خالل عرض استجابات أفراد 

جمتمع الدراسة على تساؤالت الدراسة امليدانية، ومعاجلتها إحصائياً باستخدام مفاهيم اإلحصاء 

صفي وأساليبه اإلحصائية، وصوالً إىل النتائج وحتليلها وتفسريها يف ضوء األطر النظرية الو

لدوره يف يف منطقة مكة املكرمة والدراسات السابقة املتعلقة بدرجة ممارسة مدير املدرسة االبتدائية 

  .املعلمني حتقيق أهداف برنامج صعوبات التعلم من وجهة نظر 

  : السؤال األولعلى  جابةاإل .١
ما درجة ممارسة مدير املدرسة االبتدائية مبنطقة مكة املكرمة لدوره : ينص السؤال األول على     

  يف اكتشاف الطالب ذوي صعوبات التعلم من وجهة نظر املعلمني ؟

ولإلجابة على هذا السؤال متَّ استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية جلميع 

مدير املدرسة  درجة ممارسةلطالب ذوي صعوبات التعلم من حماور عبارات حمور اكتشاف ا

يف حتقيق أهداف برنامج صعوبات التعلم من وجهة نظر  لدوره يف منطقة مكة املكرمة االبتدائية

  .، وفيما يلي توضيح ذلكاملعلمني 
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  اكتشاف الطالب ذوي صعوبات التعلم  درجة ممارسة مدير املدرسة لدوره يف )٧(جدول 

  الترتيب
العبارة يف 
  املقياس

 ترتيب العبارة

  تنازلياً حسب املتوسطات

  املتوسط

  احلسايب
 النسبة املئوية

االحنراف 
  املعياري

  درجة التعزيز

٦  ١  
خماطبة أولياء األمور ألخذ موافقتهم على تسجيل

 .أبنائهم يف برنامج صعوبات التعلم 
 عالية ١‚٢٢٢  ٧٣‚٦ ٣‚٦٨

٢  ٢  
 بضرورة حتويل الطالب ذويالتأكيد على املعلمني

التحصيل الدراسي املنخفض إىل برنامج صعوبات 
 .التعلم 

 عالية ١‚٢٠٣ ٧٠‚٤ ٣‚٥٢

٣  ٣  
تزويد معلم ذوي صعوبات التعلم بأمساء الطالب

 .الراسبني يف بداية العام 
 عالية ١‚٢٢٥ ٦٨‚٤ ٣‚٤٢

 متوسطة ١‚٦٦١٦٨‚٨ ٣‚٣٤.املشاركة الفاعلة يف جلنة ذوي صعوبات التعلم  ٤  ٤

٥  ٥  
تفعيل دور املرشد الطاليب يف اكتشاف الطالب

 .ذوي صعوبات التعلم 
 متوسطة ١‚١٨٨ ٦٦‚٢ ٣‚٣١

٧  ٦  
إشراك معلم ذوي صعوبات التعلم يف جلنة التوجيه

 .واإلرشاد باملدرسة 
 متوسطة ١‚٢٩٧ ٦٥‚٦ ٣‚٢٨

٩  ٧  
متابعة تنفيذ مرحلة املسح واإلحالة إىل برنامج

 .لم صعوبات التع
 متوسطة ١‚٥٩ ٠٦٢‚٢ ٨‚٩٩

٨  ٨  
حث املعلمني على ترغيب الطالب يف االلتحاق

 .بربنامج صعوبات التعلم 
 متوسطة ١‚٥٩ ٠٩٣‚٢ ٢‚٩٦

١٠  ٩  
متابعة عملية التشخيص يف برنامج صعوبات التعلم

. 
 متوسطة ١‚٥٧ ٠٨٨‚٢ ٠‚٨٥

١  ١٠  
(اإلملام خبصائص الطالب ذوي صعوبات التعلم

 ) .التعليمية / السلوكية / االجتماعية 
 متوسطة ١‚٥٥ ٠٣٥‚٢ ٨‚٩٧

١١  ١١  
بناء نظام اتصال فعال بني معلم الفصل ومعلم

 .ذوي صعوبات التعلم 
 متوسطة ٠‚٥٥ ٩٧٢‚٢ ٤‚٧٧

١٢  ١٢  
تزويد غرفة املصادر بالتجهيزات اليت تساعد يف

/ آلة تصوير / حاسب آيل ( عملية التشخيص 
 .... )ورق 

 متوسطة ١‚٥٣ ١٦٦‚٢ ٤‚٦٧

١٣  ١٣  
طرح أفكار تطويرية يف جمال اكتشاف ذوي

 .صعوبات التعلم 
 منخفضة ١‚٤٦ ٠٦٨‚٢ ٤‚٣٢

  متوسطة ١‚٦١ ١٣٦‚٣ ٤‚٠٧ املتوسط العام    
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 يف منطقة مكة املكرمة وبالنظر إىل متوسطات عبارات درجة ممارسة مدير املدرسة االبتدائية

كانت بدرجة جند أا  املعلمنيلم من وجهة نظر لدوره يف اكتشاف الطالب ذوي صعوبات التع

، %)٦١.٤(، بنسبة مئوية بلغت )٣.٠٧(حيث بلغ املتوسط العام لعبارات هذا احملور  متوسطة ،

، وتقع بقية )١.٣٦(، وكان املدى بني أعلى عبارة وأقل عبارة هو )١.١٣٦(وباحنراف معياري 

  .بني العبارات  العبارات على هذا املدى، حيث أظهر اجلدول فروقاً

  :وكانت أعلى أربع عبارات الستجابات أفراد جمتمع الدراسة على النحو التايل     

: " واليت تنص على بدرجة عالية ، ،)٣.٦٨(، مبتوسط بلغ )٦(احتلت املرتبة األوىل العبارة 

واحتلت  ،"خماطبة أولياء األمور ألخذ موافقتهم على تسجيل أبنائهم يف برنامج صعوبات التعلم 

التأكيد على " اليت تنص على ، بدرجة عالية ، و)٣.٥٢(مبتوسط بلغ ) ٢(ة العبارة املرتبة الثاني

املعلمني بضرورة حتويل الطالب ذوي التحصيل الدراسي املنخفض إىل برنامج صعوبات التعلم 

" على  اليت تنص بدرجة عالية )٣.٤٢(، مبتوسط بلغ )٣(، واحتلت املرتبة الثالثة العبارة "

، واحتلت املرتبة "تزويد معلم ذوي صعوبات التعلم بأمساء الطالب الراسبني يف بداية العام 

املشاركة " اليت تنص على ، بدرجة متوسطة ، و) ٣.٣٤(، مبتوسط بلغ )٤(الرابعة العبارة 

طاين ، وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة القح "علة يف جلنة ذوي صعوبات التعلم الفا

اليت أشارت إىل أن مدير املدرسة يعمل على حتقيق أهداف التربية اخلاصة التربوية ) م ٢٠٠٤( 

اليت أشارت إىل أن مديري التربية ) م١٩٨٦( بدرجة عالية ، كما تتفق مع دراسة مادسن وريز 

وتزويد  اخلاصة ميضون أكثر وقتهم يف األعمال اإلدارية والكتابية حيث أن خماطبة أولياء األمور

جميء ورمبا يعود السبب يف معلم ذوي صعوبات التعلم بكشوف الراسبني من األعمال الكتابية ، 

إىل أن مديري املدارس االبتدائية يدركون أمهية اكتشاف الطالب  هذه العبارات بدرجة عالية

 إلحلاقأولياء األمور  خماطبةذوي صعوبات التعلم وذلك ملساعدم على حتسني أدائهم من خالل 

بأمساء الطالب التعلم  صعوباتذوي معلم  تزويدربنامج صعوبات التعلم، وكذلك بأبنائهم 

، ومجيع هذه املهام يدخل فيها اجلانب اإلداري ملدير املدرسة  لوضع الربامج املناسبة هلمالراسبني 

امج صعوبات برن أهداف االبتدائية ألا حباجة إىل اختاذ قرارات وتشكيل جلان تعمل على حتقيق

    . التعلم
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  : أما أدىن أربع عبارات الستجابات أفراد جمتمع الدراسة كانت على النحو التايل

" واليت تنص على  بدرجة متوسطة ، ،)٢.٧٩(، مبتوسط بلغ )١(العبارة ) ١٠(احتلت املرتبة 

، " )التعليمية / السلوكية / االجتماعية ( اإلملام خبصائص الطالب ذوي صعوبات التعلم 

واليت تنص على بدرجة متوسطة ، ، )٢.٧٧(، مبتوسط بلغ )١١(العبارة ) ١١(واحتلت املرتبة 

) ١٢(، واحتلت املرتبة "بناء نظام اتصال فعال بني معلم الفصل ومعلم ذوي صعوبات التعلم " 

تزويد غرفة املصادر " واليت تنص على  بدرجة متوسطة ، ،)٢.٦٧(، مبتوسط بلغ )١٢(العبارة 

، .... )"ورق / آلة تصوير / حاسب آيل ( لتجهيزات اليت تساعد يف عملية التشخيص با

واليت تنص على بدرجة منخفضة ، ، )٢.٣٢(، مبتوسط بلغ )١٣(العبارة ) ١٣(واحتلت املرتبة 

، وتتفق هذه النتيجة مع ما "ذوي صعوبات التعلم  طرح أفكار تطويرية يف جمال اكتشاف" 

اليت أشارت إىل عدم تفهم اإلدارة لطبيعة العمل ) م ٢٠٠٠( عمري توصلت إليه دراسة امل

أن بعض مديري املدارس  ومتطلباته يف مدارس التربية اخلاصة ، وقد يعود السبب يف ذلك إىل

الطالب ذوي صعوبات التعلم من أجل تشخيص صائص االبتدائية ليس لديهم اإلملام الكايف خب

صعوبات ذوي معلم  ومعلم الفصل  بني ناء نظام اتصال فعالبحاالم، كما تنقصهم اخلربة يف 

التعلم، كما أن بعضهم ليس على دراية باملستلزمات التعليمية اليت ينبغي جتهيزها يف غرف 

ال يكون لديهم أي أفكار جديدة لتطوير العمل يف فإنه مصادر التعلم هلؤالء الطالب، وبالتايل 

  .علمالتكتشاف الطالب ذوي صعوبات جمال ا

  : السؤال الثانيعلى  جابةاإل
ما درجة ممارسة مدير املدرسة االبتدائية مبنطقة مكة املكرمة لدوره يف : ينص السؤال الثاين على     

  تقدمي اخلدمات التربوية والتعليمية للطالب ذوي صعوبات التعلم من وجهة نظر املعلمني ؟

احلسابية واالحنرافات املعيارية جلميع  ولإلجابة على هذا السؤال متَّ استخراج املتوسطات
درجة  عبارات حمور تقدمي اخلدمات التربوية والتعليمية للطالب ذوي صعوبات التعلم من حماور

، املعلمني يف حتقيق أهداف برنامج صعوبات التعلم من وجهة نظر  مدير املدرسة االبتدائيةممارسة 
  .وفيما يلي توضيح ذلك
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  .تقدمي اخلدمات التربوية والتعليمية للطالب ذوي صعوبات التعلمدير املدرسة لدوره يف درجة ممارسة م )٨(جدول 

  الترتيب
العبارة يف 
  املقياس

  ترتيب العبارة 

  تنازلياً حسب املتوسطات

  املتوسط

  احلسايب
  درجة التعزيز االحنراف املعياري  النسبة املئوية

١٤  ١  
عوبات اعتماد خطة تربوية لكل طالب ملتحق بربنامج ص

 .التعلم 
 عالية ١‚٧٩ ٠٨٨‚٣ ٠‚٩٥  

 عالية ١‚٧٢ ٠٣٢‚٣ ٠‚٦٠ .متابعة انتظام التدريس يف الربنامج حسب اجلدول  ٢٢  ٢

٢٠  ٣  
مراعاة املرونة يف جدول احلصص يف برنامج صعوبات 

 .التعلم 
 عالية ١‚٧١ ١٨٦‚٣ ٠‚٥٥

١٦  ٤  
مناقشة معلم ذوي صعوبات التعلم حول مستويات 

 .حقني بالربنامج الطالب امللت
 عالية ١‚٧٠ ١٢٨‚٣ ٠‚٥٠

٢٤  ٥  
( إتاحة الفرصة إلشراك الطالب امللتحقني بالربنامج يف 

 .اليت تنظمها املدرسة ) الزيارات / الرحالت 
 عالية ١‚٦٨ ٢٤٨‚٣ ٢‚٤١

٢١  ٦  
متابعة تسهيل خروج الطالب من الفصل إىل غرفة 

 .املصادر 
 متوسطة ١‚٦٥ ١٠٨‚٣ ٨‚٢٩

١٥  ٧  
معلم ذوي صعوبات لاللتحاق بالربامج التدريبية تشجيع 

 .اليت تساعد على تطوير األداء يف جمال التدريس 
 متوسطة ١‚٦٥ ٢٤٦‚٣ ٤‚٢٧

 متوسطة ١‚٦٤ ١٩١‚٣ ٠‚٢٠  .حضور اجللسات التدريسية يف برنامج صعوبات التعلم   ٢٦  ٨

٢٥  ٩  
/ االجتماعية / التربوية ( املشاركة يف حل املشكالت 

 اليت قد تواجه الطالب امللتحقني بالربنامج  )  النفسية
 متوسطة ١‚٦٢ ١١٤‚٣ ٤‚١٢

٢٣  ١٠  
توجيه معلم ذوي صعوبات التعلم لزيارة معلمي 
 .الفصول املتميزين باملدرسة بغرض تبادل اخلربة 

 متوسطة ١‚٥٩ ١١٥‚٢ ٤‚٩٧

 متوسطة ١‚٥٨ ٢٣٩‚٢ ٦‚٩٣ .اختيار موقع مناسب لغرفة املصادر   ١٨  ١١

١٩  ١٢  
تزويد غرفة املصادر بالتجهيزات اليت تساعد يف عملية 

أجهزة العرض املختلفة / الوسائل التعليمية ( التدريس 
. (..... 

 متوسطة ١‚٥٥ ٢٥٢‚٢ ٦‚٧٨

٢٧  ١٣  
طرح أفكار تطويرية يف جمال تدريس ذوي صعوبات 

 .التعلم 
 متوسطة ١‚٥٣ ٠٣٦‚٢ ٠‚٦٥

١٧  ١٤  
ادة يف إعداد اخلطة التأكيد على أمهية إشراك معلم امل

 . التربوية 
 منخفضة ١‚٥١ ٠٨٢‚٢ ٢‚٥٦

  متوسطة ١‚٦٤ ١٤٨‚٣ ٠‚٢٠  املتوسط العام    

يف منطقة مكة املكرمة وبالنظر إىل متوسطات عبارات درجة ممارسة مدير املدرسة االبتدائية 

 املعلمنيظر لدوره يف تقدمي اخلدمات التربوية والتعليمية للطالب ذوي صعوبات التعلم من وجهة ن
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، بنسبة مئوية )٣.٢٠(حيث بلغ املتوسط العام لعبارات هذا احملور  كانت بدرجة متوسطة ، جند أا

، وكان املدى بني أعلى عبارة وأقل عبارة هو )١.١٤٨(، وباحنراف معياري %)٦٤.٠(بلغت 

ويالحظ ، ات ، وتقع بقية العبارات على هذا املدى، حيث أظهر اجلدول فروقاً بني العبار)١.٣٩(

 .تفاوت استجابات أفراد جمتمع الدراسة على عبارات هذا احملور وفق احملك الذي وضعه الباحث

  :وكانت أعلى أربع عبارات الستجابات أفراد جمتمع الدراسة على النحو التايل     

" : واليت تنص على بدرجة عالية، ،)٣.٩٥(، مبتوسط بلغ )١٤(احتلت املرتبة األوىل العبارة  

، واحتلت املرتبة الثانية العبارة "اعتماد خطة تربوية لكل طالب ملتحق بربنامج صعوبات التعلم 

متابعة انتظام التدريس يف الربنامج " اليت تنص على ، بدرجة عالية ، و) ٣.٦٠(مبتوسط بلغ ) ٢٢(

عالية ،  ، بدرجة) ٣.٥٥(، مبتوسط بلغ )٢٠(، واحتلت املرتبة الثالثة العبارة "حسب اجلدول 

، واحتلت املرتبة "مراعاة املرونة يف جدول احلصص يف برنامج صعوبات التعلم " اليت تنص على و

مناقشة معلم ذوي " اليت تنص على و ، بدرجة عالية ، )٣.٥٠(، مبتوسط بلغ )١٦(الرابعة العبارة 

يجة مع ما ، وختتلف هذه النت "ات الطالب امللتحقني بالربنامج صعوبات التعلم حول مستوي

اليت أشارت إىل عدم مشاركة مديري املعاهد يف إعداد ) هـ ١٤١٣( توصلت إليه دراسة العيسى 

ورمبا يعود السبب يف ذلك إىل  وعدم توفر املرونة وتقيد املديرين بالتعليمات تقيداً كامالً ،، اخلطط 

حتقيق الربامج  عونيتابخطة تربوية لكل طالب واالبتدائية يعتمدون  أن أغلب مديري املدارس

ألهدافها حسب اخلطة واجلدول الزمين املخصص هلا، كما يعطي مديري املدارس جمال من احلرية 

يف جدول احلصص املدرسي ليتم حتريكه مبا يتناسب مع برنامج صعوبات التعلم، وكذلك يتابع 

مستوى التقدم مدير املدرسة االبتدائية بني كل فترة وأخرى الطالب يف الربنامج للوقوف على 

   .وبات التعلم يف احلاالت املتأخرةاحلاصل على مستواهم ومناقشة معلم صع

  : أما أدىن أربع عبارات الستجابات أفراد جمتمع الدراسة كانت على النحو التايل

" واليت تنص على  بدرجة متوسطة ، ،)٢.٩٣(، مبتوسط بلغ )١٨(العبارة ) ١١(احتلت املرتبة 

 ،)٢.٧٨(، مبتوسط بلغ )١٩(العبارة ) ١٢(، واحتلت املرتبة "لغرفة املصادر  اختيار موقع مناسب
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تزويد غرفة املصادر بالتجهيزات اليت تساعد يف عملية " واليت تنص على  بدرجة متوسطة ،

العبارة ) ١٣(، واحتلت املرتبة .....)"أجهزة العرض املختلفة / الوسائل التعليمية ( التدريس 

طرح أفكار تطويرية يف جمال " واليت تنص على  بدرجة متوسطة ، ،)٢.٦٥( ، مبتوسط بلغ)٢٧(

 ،)٢.٥٦(، مبتوسط بلغ )١٧(العبارة ) ١٤(، واحتلت املرتبة "تدريس ذوي صعوبات التعلم 

املادة يف إعداد اخلطة  التأكيد على أمهية إشراك معلم" واليت تنص على  بدرجة منخفضة ،

اليت أشارت إىل ) هـ ١٤١٨( مع ما توصلت إليه دراسة اخلضري  ، وتتفق هذه النتيجة"التربوية

اليت أشارت إىل ) م ٢٠٠٠( عدم توفر الوسائل التعليمية املناسبة لكل إعاقة ، ودراسة املعمري 

أن بعض مديري املدارس ال  قلة اإلمكانيات املادية والتعليمية ، وقد يعود السبب يف ذلك إىل

ربنامج صعوبات التعلم، ألم ليسوا ب املصادر اخلاصة ناسب ملوقع غرفةيراعون عملية االختيار امل

على دراية كافية مبستلزماا واملناخ الصفي الذي جيب أن يتوفر فيها، واملستلزمات التعليمية من 

برنامج صعوبات التعلم، كما  التدريس يفوسائل وأجهزة، وبالتايل ال تكون لديهم أفكار لتطوير 

صعوبات التعلم يف  ذوي مع معلم الفصلهم األخذ بعني االعتبار إشراك معلم يضعف لدى بعض

  .ذوي صعوبات التعلم وضع اخلطة، ألم يعتقدون أن جمال اخلربة يف هذا خيتص به معلم 

  : السؤال الثالثعلى  جابةاإل.  ٣

ة املكرمة لدوره يف ما درجة ممارسة مدير املدرسة االبتدائية يف منطق: ينص السؤال الثالث على      

  التوعية بربنامج صعوبات التعلم من وجهة نظر املعلمني ؟

ولإلجابة على هذا السؤال متَّ استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية جلميع 

 لدوره مدير املدرسة االبتدائية درجة ممارسةعبارات حمور التوعية بربنامج صعوبات التعلم من حماور 

  .، وفيما يلي توضيح ذلكاملعلمني ق أهداف برنامج صعوبات التعلم من وجهة نظر يف حتقي
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  التوعية بربنامج صعوبات التعلم  درجة ممارسة مدير املدرسة لدوره يف )٩(جدول 

  الترتيب
العبارة يف 

  املقياس

  ترتيب العبارة 

  تنازلياً حسب املتوسطات

  املتوسط

  احلسايب
  درجة التعزيز عيارياالحنراف امل  النسبة املئوية

٣٦  ١  
إشراك مجاعة غرفة املصادر ضمن برنامج اإلذاعة 

 .املدرسية 
 عالية ١‚٧٠ ١٨٧‚٣ ٦‚٥٣

 متوسطة ١‚٦٥ ٣‚٣ ٤‚٢٧ .توضيح أهداف برنامج صعوبات التعلم لزوار املدرسة   ٣٣  ٢

٣٤  ٣  
ختصيص مكان باملدرسة للصحف احلائطية اليت تتحدث 

 .عن برنامج صعوبات التعلم 
 متوسطة ١‚٣٠٨   ٦٥‚٣ ٤‚٢٧

٣٩  ٤  
اإلشادة باملنجزات اليت حيققها برنامج صعوبات التعلم 

 .يف خمتلف املناسبات 
 متوسطة ١‚٦٤ ٢٨٧‚٣ ٨‚٢٤

٣١  ٥  
تشكيل مجاعة غرفة املصادر من ضمن مجاعات النشاط 

 .باملدرسة 
 متوسطة ١‚٦٢ ٢٣١‚٣ ٤‚١٢

٢٨  ٦  
برنامج ) اف أهد/ أمهية (توعية اتمع املدرسي بـ 

 .صعوبات التعلم 
 متوسطة ١‚٦٢ ١٨٧‚٣ ٢‚١١

٢٩  ٧  
إعطاء فكرة ألولياء األمور عن برنامج صعوبات التعلم 

 من خالل جمالس اآلباء
 متوسطة ١‚٦٠ ٢٣٢‚٣ ٦‚٠٣

٣٧  ٨  
/ الطالب / املعلمني ( تصحيح املفاهيم اخلاطئة لدى 

 .عن برنامج صعوبات التعلم ) أولياء األمور 
 متوسطة ١‚٦٠ ١٤٢‚٣ ٢‚٠١

٣٠  ٩  
اليت ) املطويات/النشرات / االت ( ختصيص جزء من 

 تعدها املدرسة للتوعية بربنامج صعوبات التعلم 
 متوسطة ١‚٥٧ ٢٤٧‚٢ ٦‚٨٨

٣٢  ١٠  
ختصيص ركن لربنامج صعوبات التعلم خالل املعارض 

 .اليت تقيمها املدرسة 
 متوسطة ١‚٥٥ ٢١٦‚٢ ٢‚٧٦

٤٠  ١١  
رية يف جمال التوعية بربنامج صعوبات طرح أفكار تطوي

 .التعلم 
 منخفضة ١‚٥٠ ١٠٩‚٢ ٨‚٥٤

٣٨  ١٢  
توزيع إصدارات برنامج صعوبات التعلم  التوعوية على 

 املدارس ااورة 
 منخفضة ١‚٤٣ ٠٦٧‚٢ ٤‚١٧

٣٥  ١٣  
التوعية بربنامج صعوبات التعلم من خالل املوقع 

 .اإللكتروين للمدرسة 
 فضةمنخ ١‚٤٠ ٢٥٢‚٢ ٤‚٠٢

  متوسطة ١‚٥٨ ٢١٣‚٢ ٤‚٩٢  املتوسط العام    
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لدوره  يف منطقة مكة املكرمة وبالنظر إىل متوسطات عبارات درجة ممارسة مدير املدرسة االبتدائية

حيث بلغ  كانت بدرجة متوسطة ، جند أا املعلمنييف التوعية بربنامج صعوبات التعلم من وجهة نظر 

، وباحنراف معياري %)٥٨.٤(، بنسبة مئوية بلغت )٢.٩٢(ور املتوسط العام لعبارات هذا احمل

، وتقع بقية العبارات على هذا املدى، )١.٥١(، وكان املدى بني أعلى عبارة وأقل عبارة هو )١.٢١٣(

حيث أظهر اجلدول فروقاً بني العبارات ، ويالحظ تفاوت استجابات أفراد جمتمع الدراسة على عبارات 

 . الذي وضعه الباحثهذا احملور وفق احملك 

  :وكانت أعلى أربع عبارات الستجابات أفراد جمتمع الدراسة على النحو التايل    

إشراك : " واليت تنص على بدرجة عالية ، ،)٣.٥٣(، مبتوسط بلغ )٣٦(احتلت املرتبة األوىل العبارة 

مبتوسط بلغ ) ٣٣(ة العبارة ، واحتلت املرتبة الثاني"مجاعة غرفة املصادر ضمن برنامج اإلذاعة املدرسية 

، "توضيح أهداف برنامج صعوبات التعلم لزوار املدرسة " اليت تنص على و ، بدرجة متوسطة ، )٣.٢٧(

" اليت تنص على و ، بدرجة متوسطة ، )٣.٢٧(، مبتوسط بلغ )٣٤(واحتلت املرتبة الثالثة العبارة 

، واحتلت املرتبة "امج صعوبات التعلم ختصيص مكان باملدرسة للصحف احلائطية اليت تتحدث عن برن

اإلشادة باملنجزات " اليت تنص على ، بدرجة متوسطة ، و) ٣.٢٤(، مبتوسط بلغ )٣٩(الرابعة العبارة 

وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه ،  "بات التعلم يف خمتلف املناسبات اليت حيققها برنامج صعو

ورمبا اهتمام مديري العاهد باألنشطة غري الصفية ،  اليت أشارت إىل) هـ ١٤١٨( دراسة اخلضري 

صادر بالبيئة امليعود السبب يف ذلك إىل أن مديري املدارس االبتدائية حياولون دمج مجاعات غرف 

املدرسية من خالل إشراكهم يف اإلذاعة املدرسية واألنشطة الالمنهجية اليت حتدث داخل املدرسة، 

التعلم يف املدرسة وأهدافه، كما أم يشجعون القائمني على وتعريف الزوار بربنامج صعوبات 

برنامج صعوبات التعلم، والطالب املنتسبني له أيضاً من خالل تقدمي احلوافز املعنوية واإلشادة 

  . باإلجنازات والتقدم الذي حصل على مستوى الطالب

  : و التايلأما أدىن أربع عبارات الستجابات أفراد جمتمع الدراسة كانت على النح

ختصيص " واليت تنص على بدرجة متوسطة ، ، )٢.٧٦(، مبتوسط بلغ )٣٢(العبارة ) ١٠(احتلت املرتبة 

، )٤٠(العبارة ) ١١(، واحتلت املرتبة "ركن لربنامج صعوبات التعلم خالل املعارض اليت تقيمها املدرسة 

تطويرية يف جمال التوعية بربنامج طرح أفكار " واليت تنص على بدرجة منخفضة ، ، )٢.٥٤(مبتوسط بلغ 
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واليت  بدرجة منخفضة ، ،)٢.١٧(، مبتوسط بلغ )٣٨(العبارة ) ١٢(، واحتلت املرتبة "صعوبات التعلم 

املرتبة  لت، واحت"توزيع إصدارات برنامج صعوبات التعلم  التوعوية على املدارس ااورة " تنص على 

التوعية بربنامج " واليت تنص على  درجة منخفضة ،ب ،)٢.٠٢(، مبتوسط بلغ )٣٥(العبارة ) ١٣(

وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه ،  "الل املوقع اإللكتروين للمدرسة صعوبات التعلم من خ

اليت أشارت إىل أنه من النادر قيام مديري ومديرات املعاهد ) هـ ١٤١٢( دراسة السويلم 

بية حنو املعوقني ، وإىل أنه من النادر قيام  مديري باحلمالت اإلعالمية لتعزيز االجتاهات االجيا

ومديرات املعاهد بإعداد الكتيبات والنشرات اليت تعمل على توعية أفراد اتمع باإلعاقة وطرائق 

أن بعض مديري املدارس االبتدائية ال يتوفر لديهم  الوقاية منها ، وقد يرجع السبب يف ذلك إىل

وا بعرض منجزات برنامج صعوبات التعلم عليه، كما تضعف لديهم موقع الكتروين للمدرسة ليقوم

عملية إصدار وتوزيع النشرات اخلاصة بربنامج صعوبات التعلم ألا حتتاج إىل إعداد متخصص 

وال تتوفر لديهم اخلربة املعرفية الكافية حوهلا، وبالتايل ال يستطيعون تعميم جتارم على املدارس 

هم األفكار التوعوية املناسبة حول برنامج صعوبات التعلم العتقادهم بأنه ااورة، كما تقل لدي

  . خصصني فقطليس من واجب مدير املدرسة أن يلم ذا اجلانب وأن هذا اجلانب للمت

املئوية واالحنراف املعياري جلميع حماور  ةوالنسب احلسابي املتوسط
  :الدراسة 

معرفة ثة املتعلقة مبحاور الدراسة الثالثة فمن املهم ويف اية اإلجابة على األسئلة الثال     

 وترتيب هذه احملاور  واالحنرافات املعيارية جلميع احملاور والنسب املئوية احلسابيةاملتوسطات 

  .يوضح ذلك ) ١٠(واجلدول 
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  املتوسط العام جلميع احملاور) ١٠(جدول 

  احملورالترتيب
 املتوسط

  احلسايب

النسبة 

  املئوية

الحنراف ا

  املعياري
 درجة التعزيز

 متوسطة ١‚٦٤ ١٤٨‚٣ ٠‚٢٠تقدمي اخلدمات التربوية والتعليمية  ١

٢  
اكتشاف الطالب ذوي صعوبات 

 التعلم
 متوسطة ١‚٦١ ١٣٦‚٣ ٤‚٠٧

 متوسطة١‚٢١٣   ٥٨‚٢ ٤‚٩٢التوعية بربنامج صعوبات التعلم  ٣

 متوسطة ١‚٦١ ١٧٢‚٣ ٢‚٠٦املتوسط العام

 تفاوتت املتوسطات احلسابية والنسب املئوية للمحاور الثالثةىل اجلدول السابق يتضح بالنظر إ   

 االبتدائية ممارسة مدير املدرسة" ، حيث جاء احملور الثاين  إال أا جاءت مجيعها بدرجة متوسطة

صعوبات  تقدمي اخلدمات التربوية والتعليمية للطالب ذويلدوره يف  يف منطقة مكة املكرمة

، وبنسبة مئوية ) ٣‚٢٠(يف املرتبة األوىل مبتوسط حسايب بلغ " من وجهة نظر املعلمني  لمالتع

" ، وجاء يف املرتبة الثانية احملور األول  )١‚١٤٨(وباحنراف معياري بلغ  ،) ٦٤‚٠(بلغت 

من وجهة  لدوره يف اكتشاف ذوي صعوبات التعلم يف منطقة مكة املكرمة ممارسة مدير املدرسة

، وباحنراف معياري ) ٦١‚٤(، وبنسبة مئوية بلغت ) ٣‚٠٧(مبتوسط حسايب بلغ "  علمنينظر امل

يف منطقة مكة ممارسة مدير املدرسة " ، وجاء يف املرتبة الثالثة احملور الثالث ) ١‚١٣٦(بلغ 

مبتوسط حسايب بلغ " من وجهة نظر املعلمني لدوره يف التوعية بربنامج صعوبات التعلم املكرمة 

  ) .١‚١٧٢(، وباحنراف معياري بلغ ) ٥٨‚٤(، وبنسبة مئوية بلغت ) ٢‚٩٢(

ممارسة مدير املدرسة االبتدائية يف منطقة مكة املكرمة لدوره يف حتقيق درجة وبشكل عام فإن      

أهداف برنامج صعوبات التعلم من وجهة نظر املعلمني كانت بدرجة متوسط ، حيث بلغ 

، وباحنراف معياري ) ٦١‚٢(، وبنسبة مئوية بلغت ) ٣‚٠٦(املتوسط العام جلميع احملاور 

)١‚١٧٢ . (  
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  :السؤال الرابععلى  جابةاإل. ٤

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية حول درجة ممارسة مدير املدرسة : ينص السؤال الرابع على 
ة نظر لدوره يف حتقيق أهداف برنامج صعوبات التعلم من وجه يف منطقة مكة املكرمة االبتدائية
  وفقاً ملتغري املنطقة اجلغرافية ؟ املعلمني

ولإلجابة عن هذا السؤال، وللكشف عن الداللة اإلحصائية للفروق بني متوسطات 
 يف منطقة مكة املكرمة درجة ممارسة مدير املدرسة االبتدائية استجابات أفراد جمتمع الدراسة حول

وفقاً ملتغري املنطقة اجلغرافية،  املعلمنيجهة نظر لدوره يف حتقيق أهداف برنامج صعوبات التعلم من و
  .، وفيما يلي نتائج هذا السؤال)ANOVA(متَّ استخدام حتليل التباين األحادي 

للفروق بني متوسطات ) ANOVA(ملخص نتائج حتليل التباين األحادي  )١١(جدول 
  جلغرافيةوفقاً ملتغري املنطقة ااستجابات أفراد جمتمع الدراسة 

  

 جمموع املربعات مصدر التباين  ملتغريا
درجة 
 )ف(قيمة متوسط املربعات احلرية

مستوى 
 الداللة

اكتشاف الطالب 
ذوي صعوبات التعلم

 ٨٧‚٣٤٣ ٣٤٩٤‚٣٧١ بني اموعات

  ١٠١‚٢٠١ ٩٩١٧٩٨‚٦٥٨داخل اموعات ٠‚٤٨٩  ٠‚٨٦٣

  ١٠٢٦٧١٠٢‚٠٢٩اموع الكلّي

تقدمي اخلدمات 
 ة والتعليميةالتربوي

 ١٧٢‚٠٥١  ٦٨٨ ٤‚٢٠٣ بني اموعات

٠‚١ ١٩٨‚٥٣٥   ١١٢‚١٠٧ ١٠٩٨٦ ٩٨‚٥١٥داخل اموعات

  ٣ ١٠٢‚٣١اموع الكلّي

التوعية بربنامج 
 صعوبات التعلم

 ٣٩٢‚١٧٦  ٤  ١٥٦٨‚٧٠٥ بني اموعات

٣‚٤٤١ 
٠‚٠١١  

* 
 ١١٣‚٩٦٠ ١١١٦٨ ٩٨‚٠٥٢داخل اموعات

  ١٢٧٣٦ ١٠٢‚٧٥٧كلّياموع ال

 مجيع احملاور

  ١٦٢٤‚٥٦ ٦٤٩٨ ٤‚٢٤٢ بني اموعات

  ٨١٣‚٢١٦  ٧٩٦٩٥ ٩٨‚١٧٦داخل اموعات ٠‚١٠١  ١‚٩٩٨

  ٨٦١٩٣ ١٠٢‚٤١٧اموع الكلّي

  ).٠.٠٥=   α( دالة عند مستوى * 
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 α( الداللة أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  )١١(دول يتبين من اجل 

بني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة حول حمور اكتشاف الطالب ذوي صعوبات ) ٠.٠٥= 

لدوره يف حتقيق أهداف  يف منطقة مكة املكرمة التعلم من حماور درجة ممارسة مدير املدرسة االبتدائية

) ف(، حيث بلغت قيمة وفقاً ملتغري املنطقة اجلغرافية املعلمنيبرنامج صعوبات التعلم من وجهة نظر 

  ).٠‚٨٦٣(احملسوبة 

أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  )١١(دول كما يتبين من اجل

)α  =طات استجابات جمتمع الدراسة حول حمور تقدمي اخلدمات التربوية ) ٠.٠٥بني متوس

لدوره يف حتقيق  منطقة مكة املكرمةيف  والتعليمية من حماور درجة ممارسة مدير املدرسة االبتدائية

وفقاً ملتغري املنطقة اجلغرافية، حيث بلغت  املعلمنيأهداف برنامج صعوبات التعلم من وجهة نظر 

  ).١‚٥٣٥(احملسوبة ) ف(قيمة 

 α( أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  )١١(دول كما يتبين من اجل

بات جمتمع الدراسة حول حمور التوعية بربنامج صعوبات التعلم من بني متوسطات استجا) ٠.٠٥= 

لدوره يف حتقيق أهداف برنامج  يف منطقة مكة املكرمة حماور درجة ممارسة مدير املدرسة االبتدائية

احملسوبة ) ف(وفقاً ملتغري املنطقة اجلغرافية، حيث بلغت قيمة  املعلمنيصعوبات التعلم من وجهة نظر 

)٣‚٤٤١.(  

عرفة اجتاه الفروق بني متوسطات استجابات أفراد جمتمع الدراسة حول حمور التوعية ومل

بربنامج صعوبات التعلم من حماور درجة ممارسة مدير املدرسة االبتدائية يف منطقة مكة املكرمة لدوره 

ية، يف حتقيق أهداف برنامج صعوبات التعلم من وجهة نظر املعلمني وفقاً ملتغري املنطقة اجلغراف

ولصاحل أي مستوى من املستويات اخلمسة، متَّ إجراء املقارنات البعدية، حيث متَّ اُستخدَم اختبار 

  ). ١٢(للمقارنات البعدية، كما هو مبين يف اجلّدول رقم )  scheffe (شيفيه 
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  )١٢(جدول 
توعية بربنامج صعوبات التعلم نتائج املقارنات البعدية الستجابات أفراد جمتمع الدراسة حول حمور ال

  وفقاً ملتغري املنطقة اجلغرافية

 القنفذة الليث الطائف مكة املكرمة جدة عدد سنوات اخلربة

 * ١٨.٥٤ * ١٦.٣٤ * ١٣.٣٣-- جدة

 * ١٧.٦٠ * ١٤.١٩ * ١١.٩١-- مكة املكرمة

 - - -١١.٩١-١٣.٣٣- الطائف

 - - -١٤.١٩-١٦.٣٤- الليث

 - - -١٧.٦٠-١٨.٥٤- القنفذة

  ).٠.٠٥=  α( دالة عند مستوى * 

وبالنظر إىل نتائج املقارنات البعدية ملتوسطات استجابات أفراد جمتمع الدراسة حمور التوعية 

بربنامج صعوبات التعلم من حماور درجة ممارسة مدير املدرسة االبتدائية يف منطقة مكة املكرمة لدوره 

صعوبات التعلم من وجهة نظر املعلمني وفقاً ملتغري املنطقة اجلغرافية، يالَحظ  يف حتقيق أهداف برنامج

، لصاحل معلمي ذوي )٠.٠٥=  α( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

صعوبات التعلم الذين يعملون يف حمافظة جدة ومكة املكرمة، على معلمي صعوبات التعلم الذين 

بينما مل تظهر أي فروق ذات داللة إحصائية عند ،  ائف والليث والقنفذة حمافظة الطيعملون يف

بني متوسطات استجابات أفراد جمتمع الدراسة لصاحل معلمي ) ٠.٠٥=  α( مستوى الداللة 

  .صعوبات التعلم الذين يعملون يف حمافظة الطائف والليث والقنفذة

( لة إحصائية عند مستوى الداللة أنه ال توجد فروق ذات دال )١١(يتبين من اجلدول كما 

α  =طات استجابات جمتمع الدراسة حول درجة ممارسة مدير املدرسة االبتدائية ) ٠.٠٥بني متوس

وفقاً  املعلمنيلدوره يف حتقيق أهداف برنامج صعوبات التعلم من وجهة نظر يف منطقة مكة املكرمة 

  ).١‚٩٩٨(سوبة احمل) ف(ملتغري املنطقة اجلغرافية، حيث بلغت قيمة 
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يف حتقيق  لدوره مدير املدرسة االبتدائية درجة ممارسةوجهات نظر املعلمني حول  وذا فإن

على الرغم من اختالف مناطقهم اجلغرافية، ورمبا يعود هذا الختتلف أهداف برنامج صعوبات التعلم 

لتايل فإن أي تطبيق من ، وباموحدة رامج صعوبات التعلم ب املنظمة للعمل يفمجيع القرارات إىل أن 

قبل مدير املدرسة االبتدائية ألي حمور من حماور برنامج صعوبات التعلم ال خيتلف عن تطبيق مدير 

  .مدرسة ابتدائية أخرى يف منطقة تعليمية أخرى

وتفردت الدراسة احلالية ذه النتيجة حيث مل تتناول الدراسات السابقة متغري املنطقة 

  .ا املدرسة بالتحليلاجلغرافية التابعة هل

   :السؤال اخلامس على جابةاإل. ٥

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية حول درجة ممارسة مدير : ينص السؤال اخلامس على     

لدوره يف حتقيق أهداف برنامج صعوبات التعلم من وجهة  يف منطقة مكة املكرمة املدرسة االبتدائية

  اخلربة ؟ وفقاً ملتغري عدد سنوات املعلمنينظر 

ولإلجابة عن هذا السؤال، وللكشف عن الداللة اإلحصائية للفروق بني متوسطات 

يف منطقة مكة املكرمة درجة ممارسة مدير املدرسة االبتدائية  استجابات أفراد جمتمع الدراسة حول

ت وفقاً ملتغري عدد سنوا املعلمنيلدوره يف حتقيق أهداف برنامج صعوبات التعلم من وجهة نظر 

ملتغري عدد سنوات اخلربة، وفيما يلي نتائج هذا ) T-Test) (ت(اخلربة، متَّ استخدام اختبار 

  .السؤال
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للفروق بني متوسطات استجابات أفراد جمتمع الدراسة حول ) T-Test) (ت(نتائج اختبار  )١٣(جدول 

  عدد سنوات اخلربةالتعلم وفقاً ملتغري  درجة ممارسة مدير املدرسة االبتدائية لدوره يف حتقيق أهداف برنامج صعوبات

مصــدر  املتغري
  التباين

االحنراف املتوسط احلسايب

  املعياري

ــتوى   قيمة ت  اخلطأ املعياري مسـ
  الداللة

اكتشاف الطالب ذوي 
 صعوبات التعلم

 ١‚١٠ ٢٤١‚٣٨ ٤٦٠‚٩٨٥ ٥أقل من

 -٠‚١٥٥  ١‚٤٣١ 
 ١‚٨ ٥٥٧‚٤٢ ٨٠٦‚٠٠ فأكثر٥

ة تقدمي اخلدمات التربوي
 والتعليمية

 ١‚١١ ٣١٩‚٤٤ ١١٣‚٠١٤ ٥أقل من

 -٠‚٢٧١ ١‚١٠٦ 
 ١‚٩ ٧٠٧‚٤٦ ٦٥٥‚٥٣١ فأكثر٥

التوعية بربنامج صعوبات 
 التعلم

 ١‚١١ ٣٤٦‚٣٥ ٣٤٣‚٦٩٠ ٥أقل من
 -٣‚١٩٤  

٠‚٠٠٢  

 ١‚٩ ٦٠٧‚٤٢ ٠٨٩‚٩٦٩ فأكثر٥  *

 ٣‚٢٩ ٥٣١‚١١٨ ٧٥٦‚٦٦٢ ٥أقل من مجيع احملاور
 -٢‚١٠٩ 

٠‚٠٣٧  

 ٤‚٢٥ ٥٥٥‚١٣١ ٧٦٤‚٥٠٠ أكثرف٥  *

=  α( ة إحصائية عند مستوى الداللة    لأنه ال توجد فروق ذات دال )١٣(دول يظْهِر اجل      

الدراسة حول حمور اكتشاف الطالب ذوي  جمتمع، بني متوسطات استجابات أفراد )٠.٠٥

لدوره يف طقة مكة املكرمة يف منصعوبات التعلم من حماور درجة ممارسة مدير املدرسة االبتدائية 

وفقاً ملتغري عدد سنوات اخلربة، حيث  املعلمنيحتقيق أهداف برنامج صعوبات التعلم من وجهة نظر 

سنوات  ٥، حيث بلغ املتوسط احلسايب لدى الذين خربم أكثر من )١‚٤٣١-) (ت(بلغت قيمة 

  ).٣٨‚٩٥٨(سنوات  ٥، يف حني بلغ املتوسط احلسايب لدى الذين خربم أقل من )٤٢‚٠٠(

( ة إحصائية عند مستوى الداللة    لأنه ال توجد فروق ذات دال )١٣(دول كما يظْهِر اجل

α  =الدراسة حول حمور تقدمي اخلدمات التربوية  جمتمع، بني متوسطات استجابات أفراد )٠.٠٥

لدوره يف حتقيق  رمةيف منطقة مكة املك والتعليمية من حماور درجة ممارسة مدير املدرسة االبتدائية

وفقاً ملتغري عدد سنوات اخلربة، حيث بلغت  املعلمنيأهداف برنامج صعوبات التعلم من وجهة نظر 

سنوات  ٥، حيث بلغ املتوسط احلسايب لدى الذين خربم أكثر من )١‚١٠٦-) (ت(قيمة 

  ).٤٤‚٠١٤(سنوات  ٥، يف حني بلغ املتوسط احلسايب لدى الذين خربم أقل من )٤٦‚٥٣١(
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 α( إحصائية عند مستوى الداللة     ةأنه توجد فروق ذات دالل )١٣(دول كما يظْهِر اجل

الدراسة حول حمور التوعية بربنامج صعوبات  جمتمع، بني متوسطات استجابات أفراد )٠.٠٥= 

أهداف  لدوره يف حتقيق يف منطقة مكة املكرمة التعلم من حماور درجة ممارسة مدير املدرسة االبتدائية

وفقاً ملتغري عدد سنوات اخلربة، حيث بلغت قيمة  املعلمنيبرنامج صعوبات التعلم من وجهة نظر 

سنوات على الذين خربم أقل  ٥، وكانت الفروق لصاحل الذين خربم أكثر من )٣‚١٩٤-) (ت(

يف ، )٤٢‚٩٦٩(سنوات  ٥سنوات، حيث بلغ املتوسط احلسايب لدى الذين خربم أكثر من  ٥من 

  ).٣٥‚٦٩٠(سنوات  ٥حني بلغ املتوسط احلسايب لدى الذين خربم أقل من 

     (  لة إحصائية عند مستوى الداللةأنه توجد فروق ذات دال )١٣(دول ظْهِر اجلكما يα  =

الدراسة حول درجة ممارسة مدير املدرسة االبتدائية  جمتمع، بني متوسطات استجابات أفراد )٠.٠٥

وفقاً  املعلمنيلدوره يف حتقيق أهداف برنامج صعوبات التعلم من وجهة نظر ملكرمة يف منطقة مكة ا

، وكانت الفروق لصاحل الذين )٣‚١٩٤-) (ت(ملتغري عدد سنوات اخلربة، حيث بلغت قيمة 

سنوات، حيث بلغ املتوسط احلسايب لدى  ٥سنوات على الذين خربم أقل من  ٥خربم أكثر من 

، يف حني بلغ املتوسط احلسايب لدى الذين خربم )١٣١‚٥٠٠(سنوات  ٥من الذين خربم أكثر 

ملعلمني ذوي اخلربة األعلى اورمبا يعود السبب يف ذلك إىل أن ،  )١١٨‚٦٦٢(سنوات  ٥أقل من 

مقدرة أعلى من املعلمني ذوي اخلربة املنخفضة على إدراك ممارسة مدير املدرسة االبتدائية لدوره  ملديه

ولديهم مقدرة أعلى على زيادة وعي مدير املدرسة بربنامج  اف برنامج صعوبات التعلم،حتقيق أهد

االبتدائية لنظرم لدرجة  ، فميز متغري اخلربة بني معلمي صعوبات التعليم يف املدارس صعوبات التعلم

  .ممارسة مدير املدرسة لدوره يف حتقيق أهداف برنامج صعوبات التعلم
ية ذه النتيجة حيث مل تتناول الدراسات السابقة متغري املنطقة وتفردت الدراسة احلال

  .اجلغرافية التابعة هلا املدرسة بالتحليل
  

  :السؤال السادس جابةاإل _٦

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية حول درجة ممارسة مدير : ينص السؤال السادس على 

يق أهداف برنامج صعوبات التعلم من لدوره يف حتق منطقة مكة املكرمة يف املدرسة االبتدائية

  التدريبية ؟ وفقاً ملتغري الدورات املعلمنيوجهة نظر 
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ولإلجابة عن هذا السؤال، وللكشف عن الداللة اإلحصائية للفروق بني متوسطات 
يف منطقة مكة املكرمة درجة ممارسة مدير املدرسة االبتدائية  استجابات أفراد جمتمع الدراسة حول

وفقاً ملتغري الدورات  املعلمنيقيق أهداف برنامج صعوبات التعلم من وجهة نظر لدوره يف حت
  .، وفيما يلي نتائج هذا السؤال)ANOVA(التدريبية، متَّ استخدام حتليل التباين األحادي 

  )١٤(جدول 
للفروق بني متوسطات استجابات أفراد ) ANOVA(ملخص نتائج حتليل التباين األحادي 
  ةوفقاً ملتغري الدورات التدريبيسة جمتمع الدرا

  
درجة جمموع املربعاتمصدر التباين  املتغري

 احلرية

مستوى  )ف(قيمة  متوسط املربعات

 الداللة

اكتشاف الطالب 
ذوي صعوبات التعلم

  ٤٨٠‚٢٨٩ ٢  ٩٦٠‚٥٧٨بني اموعات

٥‚١٦١ 
٠‚٠٠٧  

*  
  ٩٣‚٠٦٥ ٩٣٠٦ ١٠٠‚٤٥١داخل اموعات

 ١٠٢  ١٠٢٦٧‚٠٢٩اموع الكلّي

تقدمي اخلدمات 
 التربوية والتعليمية

 ٥٦١‚٢٥٤ ١١٢٢ ٢‚٥٠٧بني اموعات

٥‚٣١٩ 
   ٠‚٠٠٦  

*  
 ١٠٥‚٥٢٢ ١٠٥٥٢ ١٠٠‚٢١١داخل اموعات

 ١١٦٧٤ ١٠٢‚٧١٨اموع الكلّي

التوعية بربنامج 
 صعوبات التعلم

  ٤١٠‚٠٧٥ ٨٢٠ ٢‚١٥٠بني اموعات

٣‚٤٤١ 
٠‚٠٣٦ 

 *  
 ١١٩‚١٦٦ ١١٩١٦ ١٠٠‚٦٠٨داخل اموعات

 ١٢٧٣٦ ١٠٢‚٧٥٧اموع الكلّي

 ٤٣٠٠‚٩٣٦  ٨٦٠١ ٢‚٨٧٢بني اموعات مجيع احملاور

٥‚٥٤٣ 
٠‚٠٠٥  

*  
  ٧٧٥‚٩١٥ ٧٧٥٩١ ١٠٠‚٥٤٥داخل اموعات

 ٨٦١٩٣ ١٠٢‚٤١٧اموع الكلّي

  ).٠.٠٥=   α( دالة عند مستوى * 

=  α( أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   )١٤(دول يتبين من اجل
بني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة حول حمور اكتشاف الطالب ذوي صعوبات ) ٠.٠٥
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لدوره يف حتقيق أهداف  يف منطقة مكة املكرمة التعلم من حماور درجة ممارسة مدير املدرسة االبتدائية
وفقاً ملتغري الدورات التدريبية، حيث بلغت قيمة  املعلمنيم من وجهة نظر برنامج صعوبات التعل

  ).٥‚١٦١(احملسوبة ) ف(
وملعرفة اجتاه الفروق بني متوسطات استجابات أفراد جمتمع الدراسة حول حمور اكتشاف 

 رمةيف منطقة مكة املك الطالب ذوي صعوبات التعلم من حماور درجة ممارسة مدير املدرسة االبتدائية
وفقاً ملتغري الدورات  املعلمنيلدوره يف حتقيق أهداف برنامج صعوبات التعلم من وجهة نظر 

 استخدامالتدريبية، ولصاحل أي مستوى من املستويات الثالثة، متَّ إجراء املقارنات البعدية، حيث متَّ 
  :التايل ل للمقارنات البعدية، كما هو مبين يف اجلّدو)  scheffe (اختبار شيفيه  

  )١٥(جدول 
نتائج املقارنات البعدية الستجابات أفراد جمتمع الدراسة حول حمور اكتشاف الطالب ذوي 

  صعوبات التعلم وفقاً ملتغري الدورات التدريبية

  أربع فأكثر ٣  – ١من  ال يوجد الدورات التدريبية

١٠.٣٦٧ -٧.٠٣٢  - - ال يوجد

  -  - *٧.٠٣٢ دورات٣ – ١من 

 - - *١٠.٣٦٧ ربع دورات فأكثرأ

  ).٠.٠٥=  α( دالة عند مستوى * 

وبالنظر إىل نتائج املقارنات البعدية ملتوسطات استجابات أفراد جمتمع الدراسة حول حمور 

يف منطقة اكتشاف الطالب ذوي صعوبات التعلم من حماور درجة ممارسة مدير املدرسة االبتدائية 

وفقاً ملتغري  املعلمنيق أهداف برنامج صعوبات التعلم من وجهة نظر لدوره يف حتقي مكة املكرمة

، )٠.٠٥=  α( إحصائية عند مستوى الداللة  يالَحظ وجود فروق ذات داللة الدورات التدريبية،

صعوبات التعلم الذين تلقوا تدريباً ألربع دورات فأكثر والذين تلقوا تدريباً من ذوي لصاحل معلمي 

بينما مل تظهر أي فروق ذات داللة إحصائية عند ، الذين مل يتلقوا أي تدريب دورات، على  ٣- ١
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بني متوسطات استجابات أفراد جمتمع الدراسة لصاحل معلمي ) ٠.٠٥=  α( مستوى الداللة 

  .صعوبات التعلم الذين مل يتلقوا أي تدريب

( توى الداللة  أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مس )١٤(كما يتبين من اجلّدول 
α  =طات استجابات جمتمع الدراسة حول حمور تقدمي اخلدمات التربوية ) ٠.٠٥بني متوس

لدوره يف حتقيق  يف منطقة مكة املكرمة والتعليمية من حماور درجة ممارسة مدير املدرسة االبتدائية
تدريبية، حيث بلغت وفقاً ملتغري الدورات ال املعلمنيأهداف برنامج صعوبات التعلم من وجهة نظر 

  ).٥‚٣١٩(احملسوبة ) ف(قيمة 
وملعرفة اجتاه الفروق بني متوسطات استجابات أفراد جمتمع الدراسة حول حمور تقدمي 

 يف منطقة مكة املكرمة اخلدمات التربوية والتعليمية من حماور درجة ممارسة مدير املدرسة االبتدائية
وفقاً ملتغري الدورات املعلمني م من وجهة نظر لدوره يف حتقيق أهداف برنامج صعوبات التعل

 استخدامحيث متَّ متَّ إجراء املقارنات البعدية، التدريبية، ولصاحل أي مستوى من املستويات الثالثة،
   :التايلللمقارنات البعدية، كما هو مبين يف اجلّدول )  scheffe (اختبارشيفيه

تجابات أفراد جمتمع الدراسة حول حمور تقدمي نتائج املقارنات البعدية الس)١٦(جدول 
  اخلدمات التربوية والتعليمية وفقاً ملتغري الدورات التدريبية

  أربع فأكثر ٣ – ١من  ال يوجد الدورات التدريبية

  ٨.٤٩٢  -٨.٢٦١ - - ال يوجد

  -  - ٨.٢٦١ دورات٣ –١من

 - - ٨.٤٩٢ أربع دورات فأكثر

  ).٠.٠٥=  α( دالة عند مستوى * 

وبالنظر إىل نتائج املقارنات البعدية ملتوسطات استجابات أفراد جمتمع الدراسة حول حمور 

يف منطقة مكة  تقدمي اخلدمات التربوية والتعليمية من حماور درجة ممارسة مدير املدرسة االبتدائية

فقاً ملتغري الدورات و املعلمنيلدوره يف حتقيق أهداف برنامج صعوبات التعلم من وجهة نظر  املكرمة

، لصاحل )٠.٠٥=  α( إحصائية عند مستوى الداللة  يالَحظ وجود فروق ذات داللة التدريبية،
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 ٣-١صعوبات التعلم الذين تلقوا تدريباً ألربع دورات فأكثر والذين تلقوا تدريباً من  ذوي معلمي

ت داللة إحصائية عند مستوى بينما مل تظهر أي فروق ذا، دورات، على الذين مل يتلقوا أي تدريب 

بني متوسطات استجابات أفراد جمتمع الدراسة لصاحل معلمي صعوبات ) ٠.٠٥=  α( الداللة 

  .التعلم الذين مل يتلقوا أي تدريب

( أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   )١٤(دول كما يتبين من اجل
α  =طات استجابات جمتمع) ٠.٠٥الدراسة حول حمور التوعية بربنامج صعوبات التعلم  بني متوس

لدوره يف حتقيق أهداف برنامج يف منطقة مكة املكرمة من حماور درجة ممارسة مدير املدرسة االبتدائية 
) ف(وفقاً ملتغري الدورات التدريبية، حيث بلغت قيمة  املعلمنيصعوبات التعلم من وجهة نظر 

  ).٣‚٤٤١(احملسوبة 
اه الفروق بني متوسطات استجابات أفراد جمتمع الدراسة حول حمور التوعية وملعرفة اجت

لدوره  يف منطقة مكة املكرمة بربنامج صعوبات التعلم من حماور درجة ممارسة مدير املدرسة االبتدائية
وفقاً ملتغري الدورات التدريبية،  املعلمنييف حتقيق أهداف برنامج صعوبات التعلم من وجهة نظر 

اختبار  استخدامحيث متَّ   إجراء املقارنات البعدية،متَّ  أي مستوى من املستويات الثالثة،ولصاحل
   :التايل للمقارنات البعدية، كما هو مبين يف اجلّدول )  scheffe (هيفيش

نتائج املقارنات البعدية الستجابات أفراد جمتمع الدراسة حول حمور التوعية )١٧(جدول 
  ت التعلم وفقاً ملتغري الدورات التدريبيةبربنامج صعوبا

  

  أربع فأكثر ٣  – ١من  ال يوجد الدورات التدريبية

 ٩.٠٧٩ - ٧.٨١٦ - - ال يوجد

  -  - *٧.٨١٦ دورات٣ – ١من 

 - - *٩.٠٧٩ أربع دورات فأكثر

  ).٠.٠٥=  α( دالة عند مستوى * 

ابات أفراد جمتمع الدراسة حول حمور وبالنظر إىل نتائج املقارنات البعدية ملتوسطات استج

يف منطقة مكة التوعية بربنامج صعوبات التعلم من حماور درجة ممارسة مدير املدرسة االبتدائية 
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وفقاً ملتغري الدورات  املعلمنيلدوره يف حتقيق أهداف برنامج صعوبات التعلم من وجهة نظر  املكرمة

 لصاحل، )٠.٠٥=  α( ائية عند مستوى الداللة إحص يالَحظ وجود فروق ذات داللة التدريبية،

 ٣-١صعوبات التعلم الذين تلقوا تدريباً ألربع دورات فأكثر والذين تلقوا تدريباً من  ذويمعلمي 

بينما مل تظهر أي فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ، دورات، على الذين مل يتلقوا أي تدريب 

ابات أفراد جمتمع الدراسة لصاحل معلمي صعوبات بني متوسطات استج) ٠.٠٥=  α( الداللة 

  .التعلم الذين مل يتلقوا أي تدريب

( أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   )١٤(دول يتبين من اجلكما 
α  =طات استجابات جمتمع الدراسة حول درجة ممارسة مدير املدرسة االبتدائية ) ٠.٠٥بني متوس

وفقاً  املعلمنيلدوره يف حتقيق أهداف برنامج صعوبات التعلم من وجهة نظر املكرمة يف منطقة مكة 
  ).٥‚٥٤٣(احملسوبة ) ف(ملتغري الدورات التدريبية، حيث بلغت قيمة 

وملعرفة اجتاه الفروق بني متوسطات استجابات أفراد جمتمع الدراسة حول درجة ممارسة 
لدوره يف حتقيق أهداف برنامج صعوبات التعلم من كرمة يف منطقة مكة املمدير املدرسة االبتدائية 

وفقاً ملتغري الدورات التدريبية، ولصاحل أي مستوى من املستويات الثالثة، متَّ املعلمني وجهة نظر 
البعدية، كما للمقارنات )  scheffe (إجراء املقارنات البعدية، حيث متَّ اُستخدَم اختبار شيفيه  

  ). ١٥(دول رقم اجل هو مبين يف
نتائج املقارنات البعدية الستجابات أفراد جمتمع الدراسة حول درجة ممارسة مدير  )١٨(جدول 

  وفقاً ملتغري الدورات التدريبية يف حتقيق أهداف برنامج صعوبات التعلم املدرسة

  أربع فأكثر ٣  – ١من  ال يوجد الدورات التدريبية

 ٢٩.٢١٠ -٢٤.٨١٦ - - ال يوجد

  -  - *٢٤.٨١٦ دورات٣ – ١من 

 - - *٢٩.٢١٠ أربع دورات فأكثر

  ).٠.٠٥=  α( دالة عند مستوى * 
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وبالنظر إىل نتائج املقارنات البعدية ملتوسطات استجابات أفراد جمتمع الدراسة حول درجة 

صعوبات لدوره يف حتقيق أهداف برنامج  يف منطقة مكة املكرمة ممارسة مدير املدرسة االبتدائية

 يالَحظ وجود فروق ذات داللة وفقاً ملتغري الدورات التدريبية، املعلمنيالتعلم من وجهة نظر 

صعوبات التعلم الذين تلقوا  ذوي، لصاحل معلمي )٠.٠٥=  α( إحصائية عند مستوى الداللة 

أي تدريب  دورات، على الذين مل يتلقوا ٣-١تدريباً ألربع دورات فأكثر والذين تلقوا تدريباً من 

بني متوسطات ) ٠.٠٥=  α( بينما مل تظهر أي فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ، 

، تلقوا أي تدريبصعوبات التعلم الذين مل ي ذوي استجابات أفراد جمتمع الدراسة لصاحل معلمي

ة االبتدائية يف إدراك املعلمني لدور مدير املدرسيف ورمبا يعود السبب يف ذلك إىل أن للتدريب أثر 

ن املعلمني الذين حصلوا على دورات تدريبية أعلى أهداف برنامج صعوبات التعلم، حيث حتقيق أ

كانوا أقدر على متييز مدى تطبيق مديري املدارس االبتدائية حملور اكتشاف الطالب ذوي صعوبات 

  .   مج صعوبات التعلمالتعلم، وحمور تقدمي اخلدمات التربوية والتعليمية، وحمور التوعية بربنا

وتفردت الدراسة احلالية ذه النتيجة حيث مل تتناول الدراسات السابقة متغري الدورات 
  .التدريبية بالتحليل
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  الفصل اخلامس

  ملخص نتائج الدراسة والتوصيات واملقترحات

  

  .ملخص نتائج الدراسة: أوالً  
 .لعملوآليات االتوصيات : ثانياً  
 . قترحةوالدراسات امل البحوث: ثاًثال  
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  الفصل اخلامس
  ملخص نتائج الدراسة والتوصيات واملقرتحات

يتناول الباحث يف هذا الفصل أبرز النتائج اليت توصلت إليها الدراسة احلالية، مث تقدمي 
  .بعض التوصيات واملقترحات

  :ملخص نتائج الدراسة: أوالً 
  :اليت توصلت إليها الدراسةيعرض الباحث فيما يلي ملخصاً للنتائج 

يف منطقة مكة  أظهرت النتائج أن متوسطات عبارات درجة ممارسة مدير املدرسة االبتدائية )١(
جند أا  املعلمنيلدوره يف اكتشاف الطالب ذوي صعوبات التعلم من وجهة نظر  املكرمة

وفق مقياس %) ٤٦.٤ –% ٧٣.٦(بنسبة مئوية بلغت ) ٢.٣٢ – ٣.٦٨(تراوحت بني 
حيث بلغ املتوسط العام لعبارات هذا احملور . تدرج اخلماسي الذي حدده الباحثال
، ووفقاً للمحك فإن درجة ممارسة مدير املدرسة %)٦١.٤(، بنسبة مئوية بلغت )٣.٠٧(

 .االبتدائية لدوره يف اكتشاف الطالب ذوي صعوبات التعلم كان بدرجة متوسطة
يف منطقة مكة  ارسة مدير املدرسة االبتدائيةأظهرت النتائج أن متوسطات عبارات درجة مم )٢(

لدوره يف تقدمي اخلدمات التربوية والتعليمية للطالب ذوي صعوبات التعلم من  املكرمة
% ٧٩.٠(بنسبة مئوية بلغت ) ٢.٥٦ – ٣.٩٥(جند أا تراوحت بني  املعلمنيوجهة نظر 

غ املتوسط العام حيث بل. وفق مقياس التدرج اخلماسي الذي حدده الباحث%) ٥١.٢ –
، ووفقاً للمحك فإن درجة %)٦٤.٠(، بنسبة مئوية بلغت )٣.٢٠(لعبارات هذا احملور 

ممارسة مدير املدرسة االبتدائية لدوره يف تقدمي اخلدمات التربوية والتعليمية للطالب ذوي 
 .صعوبات التعلم كان بدرجة متوسطة

يف منطقة مكة املدرسة االبتدائية  أظهرت النتائج أن متوسطات عبارات درجة ممارسة مدير )٣(
جند أا تراوحت  املعلمنيلدوره يف التوعية بربنامج صعوبات التعلم من وجهة نظر املكرمة 

وفق مقياس التدرج %) ٤٠.٤ –% ٧٠.٦(بنسبة مئوية بلغت ) ٢.٠٢ – ٣.٥٣(بني 
، )٢.٩٢(حيث بلغ املتوسط العام لعبارات هذا احملور . اخلماسي الذي حدده الباحث

، ووفقاً للمحك فإن درجة ممارسة مدير املدرسة االبتدائية %)٥٨.٤(بنسبة مئوية بلغت 
 .لدوره يف التوعية بربنامج صعوبات التعلم كان بدرجة متوسطة

=  α( أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  )٤(
ول درجة ممارسة مدير املدرسة بني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة ح) ٠.٠٥
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لدوره يف حتقيق أهداف برنامج صعوبات التعلم من وجهة يف منطقة مكة املكرمة  االبتدائية
 ).١‚٩٩٨(احملسوبة ) ف(وفقاً ملتغري املنطقة اجلغرافية، حيث بلغت قيمة  املعلمنينظر 

=  α( ة أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالل )٥(
بني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة حول حمور اكتشاف الطالب ذوي ) ٠.٠٥

 يف منطقة مكة املكرمة صعوبات التعلم من حماور درجة ممارسة مدير املدرسة االبتدائية
وفقاً ملتغري املنطقة  املعلمنيلدوره يف حتقيق أهداف برنامج صعوبات التعلم من وجهة نظر 

  ).٠‚٨٦٣(احملسوبة ) ف(بلغت قيمة اجلغرافية، حيث 
) ٠.٠٥=  α(أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  )٦(

بني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة حول حمور تقدمي اخلدمات التربوية والتعليمية من 
دوره يف حتقيق أهداف ليف منطقة مكة املكرمة حماور درجة ممارسة مدير املدرسة االبتدائية 

وفقاً ملتغري املنطقة اجلغرافية، حيث بلغت  املعلمنيبرنامج صعوبات التعلم من وجهة نظر 
  ).١‚٥٣٥(احملسوبة ) ف(قيمة 

) ٠.٠٥=  α( أظهرت النتائج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  )٧(
ية بربنامج صعوبات التعلم من بني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة حول حمور التوع

لدوره يف حتقيق أهداف  يف منطقة مكة املكرمة حماور درجة ممارسة مدير املدرسة االبتدائية
وفقاً ملتغري املنطقة اجلغرافية، حيث بلغت  املعلمنيبرنامج صعوبات التعلم من وجهة نظر 

  ).٣‚٤٤١(احملسوبة ) ف(قيمة 
، )٠.٠٥=  α(  لة إحصائية عند مستوى الداللةالنتائج أنه توجد فروق ذات دال أظهرت )٨(

يف  الدراسة حول درجة ممارسة مدير املدرسة االبتدائية جمتمعبني متوسطات استجابات 
 املعلمنيلدوره يف حتقيق أهداف برنامج صعوبات التعلم من وجهة نظر  منطقة مكة املكرمة

، وكانت الفروق )٢‚١٠٩-) (ت(وفقاً ملتغري عدد سنوات اخلربة، حيث بلغت قيمة 
سنوات، حيث بلغ  ٥سنوات على الذين خربم أقل من  ٥لصاحل الذين خربم أكثر من 

، يف حني بلغ )١٣١‚٥٠٠(سنوات  ٥املتوسط احلسايب لدى الذين خربم أكثر من 
  ).١١٨‚٦٦٢(سنوات  ٥املتوسط احلسايب لدى الذين خربم أقل من 

=  α(  ند مستوى الداللةة إحصائية عات داللنتائج أنه ال توجد فروق ذأظهرت ال )٩(
الدراسة حول حمور اكتشاف الطالب ذوي  جمتمع، بني متوسطات استجابات )٠.٠٥

 يف منطقة مكة املكرمة صعوبات التعلم من حماور درجة ممارسة مدير املدرسة االبتدائية
اً ملتغري عدد وفق املعلمنيلدوره يف حتقيق أهداف برنامج صعوبات التعلم من وجهة نظر 



‐ ٨٧ - 
 

، حيث بلغ املتوسط احلسايب لدى )١‚٤٣١-) (ت(سنوات اخلربة، حيث بلغت قيمة 
، يف حني بلغ املتوسط احلسايب لدى الذين )٤٢‚٠٠(سنوات  ٥الذين خربم أكثر من 

  ).٣٨‚٩٥٨(سنوات  ٥خربم أقل من 
=  α( ة    ة إحصائية عند مستوى الداللنتائج أنه ال توجد فروق ذات داللأظهرت ال )١٠(

حول حمور تقدمي اخلدمات التربوية الدراسة  جمتمع، بني متوسطات استجابات )٠.٠٥
لدوره يف  يف منطقة مكة املكرمة والتعليمية من حماور درجة ممارسة مدير املدرسة االبتدائية
وفقاً ملتغري عدد سنوات  املعلمنيحتقيق أهداف برنامج صعوبات التعلم من وجهة نظر 

، حيث بلغ املتوسط احلسايب لدى الذين خربم )١‚١٠٦-) (ت(حيث بلغت قيمة اخلربة، 
، يف حني بلغ املتوسط احلسايب لدى الذين خربم أقل من )٤٦‚٥٣١(سنوات  ٥أكثر من 

  ).٤٤‚٠١٤(سنوات  ٥
=  α( ة إحصائية عند مستوى الداللة    النتائج أنه توجد فروق ذات دالل أظهرت )١١(

الدراسة حول حمور التوعية بربنامج صعوبات  جمتمعاستجابات ، بني متوسطات )٠.٠٥
لدوره يف حتقيق  يف منطقة مكة املكرمة التعلم من حماور درجة ممارسة مدير املدرسة االبتدائية

وفقاً ملتغري عدد سنوات اخلربة،  املعلمنيأهداف برنامج صعوبات التعلم من وجهة نظر 
 ٥الفروق لصاحل الذين خربم أكثر من ، وكانت )٣‚١٩٤- ) (ت(حيث بلغت قيمة 

سنوات، حيث بلغ املتوسط احلسايب لدى الذين  ٥سنوات على الذين خربم أقل من 
، يف حني بلغ املتوسط احلسايب لدى الذين خربم )٤٢‚٩٦٩(سنوات  ٥خربم أكثر من 

  ).٣٥‚٦٩٠(سنوات  ٥أقل من 
) ٠.٠٥=  α( عند مستوى الداللة   أظهرت النتائج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية )١٢(

يف  بني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة حول درجة ممارسة مدير املدرسة االبتدائية
 املعلمنيلدوره يف حتقيق أهداف برنامج صعوبات التعلم من وجهة نظر  منطقة مكة املكرمة

، وكانت الفروق )٥‚٥٤٣(احملسوبة ) ف(وفقاً ملتغري الدورات التدريبية، حيث بلغت قيمة 
صعوبات التعلم الذين تلقوا تدريباً ألربع دورات فأكثر والذين تلقوا  ذويلصاحل معلمي 

  دورات، على الذين مل يتلقوا أي تدريب ٣-١تدريباً من 
) ٠.٠٥=  α( أظهرت النتائج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   )١٣(

دراسة حول حمور اكتشاف الطالب ذوي صعوبات بني متوسطات استجابات جمتمع ال
لدوره يف حتقيق  يف منطقة مكة املكرمة التعلم من حماور درجة ممارسة مدير املدرسة االبتدائية

وفقاً ملتغري الدورات التدريبية، حيث  املعلمنيأهداف برنامج صعوبات التعلم من وجهة نظر 
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صعوبات التعلم ذوي لصاحل معلمي  ، وكانت الفروق)٥‚١٦١(احملسوبة ) ف(بلغت قيمة 
دورات، على الذين  ٣-١الذين تلقوا تدريباً ألربع دورات فأكثر والذين تلقوا تدريباً من 

  . مل يتلقوا أي تدريب
) ٠.٠٥=  α( أظهرت النتائج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   )١٤(

تقدمي اخلدمات التربوية والتعليمية من  بني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة حول حمور
لدوره يف حتقيق أهداف يف  منطقة مكة املكرمة حماور درجة ممارسة مدير املدرسة االبتدائية 

وفقاً ملتغري الدورات التدريبية، حيث بلغت  املعلمنيبرنامج صعوبات التعلم من وجهة نظر 
صعوبات التعلم الذين  ذوي يلصاحل معلم، وكانت الفروق )٥‚٣١٩(احملسوبة ) ف(قيمة 

دورات، على الذين مل  ٣- ١تلقوا تدريباً ألربع دورات فأكثر والذين تلقوا تدريباً من 
  . يتلقوا أي تدريب

) ٠.٠٥=  α( أظهرت النتائج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   )١٥(
نامج صعوبات التعلم من بني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة حول حمور التوعية برب

لدوره يف حتقيق أهداف  يف منطقة مكة املكرمة حماور درجة ممارسة مدير املدرسة االبتدائية
وفقاً ملتغري الدورات التدريبية، حيث بلغت  املعلمنيبرنامج صعوبات التعلم من وجهة نظر 

علم الذين صعوبات الت ذوي لصاحل معلمي، وكانت الفروق )٣‚٤٤١(احملسوبة ) ف(قيمة 
دورات، على الذين مل  ٣- ١تلقوا تدريباً ألربع دورات فأكثر والذين تلقوا تدريباً من 

  . يتلقوا أي تدريب

  : العمل وآليات التوصيات: ثانياً 
وآليات  ة يورد الباحث عدداً من التوصياتالدراس توصلت إليها هذهيف ضوء النتائج اليت 

  :يوهي كما يلالالزمة  واملقترحاتالعمل 

، من  ربامج صعوبات التعلمل االبتدائية مديري املدارس مستوى إدراك رفعالعمل على  )١(
اليت تعد وتقدم من قبل املشرفني املختصني  خالل الربامج التوعوية املوجهة ملديري املدارس

  .ويكون ذلك من خالل عقد اللقاءات الدورية مع مديري املدارس 
 االبتدائية املقدمة ملديري املدارسصعوبات التعلم بلقة املتع التوسع يف الربامج التدريبية )٢(

، ويكون من خالل إعداد احلقائب  واالستفادة من خربات وإبداعات املتميزين منهم
التدريبية اخلاصة بصعوبات التعلم واليت تكون موجهة للمديرين ويتم تنفيذها بشكل 

 . مستمر حىت تشمل أكرب عدد ممكن من املديرين
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كيفية متابعة وتقييم مراحل العمل يف برنامج ي املدارس االبتدائية على تدريب مدير )٣(
، ويتم ذلك من خالل إقامة ورش العمل اليت تتحدث عن هذه املراحل  صعوبات التعلم

 . ويكون تنفيذها يف بداية كل عام دراسي
التوعية  لتفعيل االبتدائية العمل على استخدام التقنيات احلديثة يف مساعدة مديري املدارس )٤(

، وذلك بتأمني جهاز حاسب آيل لكل برامج صعوبات التعلم من  بربنامج صعوبات التعلم
 .قبل إدارات التعليم 

برنامج صعوبات التعلم على بقية تطبيق تعميم جتارب املدارس االبتدائية الرائدة يف جمال  )٥(
 .ني مديري املدارس، من خالل برامج تبادل الزيارة ب املدارس ليتم االستفادة من تطبيقاته

التوعية بربنامج  عمل معرض شامل حولية والتعليم مبنطقة مكة املكرمة الترب اتتبين إدار )٦(
لنشر ثقافة صعوبات  ة هلاتشارك فيه مجيع املدارس االبتدائية التابعحيث صعوبات التعلم 

 .التعلم يف اتمع التربوي 
من خالل تزويدهم باخلربات الالزمة  االهتمام بذوي اخلربات احلديثة من مديري املدارس )٧(

  .والتدريب الكايف لتطوير برنامج صعوبات التعلم يف مدارسهم
التعاون مع أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات والكليات، وخاصة يف أقسام التربية اخلاصة  )٨(

بالتعاون مع أقسام اإلدارة والتخطيط التربوي إلعطاء دورات تدريبية حول كيفية حتقيق 
برنامج صعوبات التعلم، وأن تأخذ الدورات صفة  يفاملدرسة االبتدائية لدوره  مدير

 .االستمرارية واملتابعة اجلادة
ن مهام إعداد دليل مرشد ملدير املدرسة اليت يوجد ا برنامج صعوبات التعلم حبيث يتضم )٩(

للتربية اخلاصة  ، ويعد من قبل إدارة صعوبات التعلم باإلدارة العامةالعاملني وآليات التنفيذ 
 .بالوزارة ويعمم على مجيع برامج صعوبات التعلم ، ويتم توضيحه من خالل ورش العمل 

،  توفري املخصصات املالية من قبل وزارة التربية والتعليم لتجهيز برامج صعوبات التعلم )١٠(
ويكون ذلك عن طريق حتديد ميزانية سنوية هلذه الربامج أو من خالل ختصيص مبلغ لكل 

 . امج مستحدثبرن

 : قرتحةالبحوث والدراسات امل: ثالثاً 
  :يقترح الباحث إجراء مزيد من الدراسات املماثلة، ومن البحوث املقترحة ما يلي

التربية اخلاصة امج ربيف تفعيل إجراء دراسات أخرى مماثلة حول دور مديري املدارس  - ١
  .األخرى
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بتدائية التابعة إلدارات التربية والتعليم يف تطبيق أداة الدراسة احلالية على مديري املدارس اال - ٢
  .كافة مناطق وحمافظات اململكة العربية السعودية

إجراء دراسات جتريبية ألثر متغريات أخرى على املشكالت اليت تعيق مديري املدارس عن  - ٣
 .القيام بدورهم حنو برنامج صعوبات التعلم

 .س اليت يوجد ا برامج صعوبات التعلم املشكالت اليت تواجه مديري املدارإجراء دراسة عن  - ٤
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  :املراجع العربية 

  .القرآن الكرمي : أوالً 

  :الكتب والدراسات السابقة : ثانياً 

،  ١، ط صعوبات التعلم طرق التدريس واالستراتيجيات املعرفية. أبو نيان ، إبراهيم سعد _ ١
  .هـ ١٤٢٢بية اخلاصة ، الرياض ، أكادميية التر

 إحصائيات. إدارة صعوبات التعلم _ اإلدارة العامة للتربية اخلاصة بوزارة التربية والتعليم _ ٢
  .هـ ١٤٢٨، الرياض ،  هـ١٤٢٨برامج صعوبات التعلم لعام 

اصة القواعد التنظيمية ملعاهد وبرامج التربية اخل. األمانة العامة للتربية اخلاصة بوزارة املعارف _ ٣
  .هـ ١٤٢٢، الرياض ،  بوزارة املعارف

واقع الكفايات اإلدارية لدى مديرات معاهد التربية . خبش ، فوزية بنت حبيب بن عبدالرشيد _ ٤
،رسالة ماجستري غري منشورة ، جامعة أم القرى ، مكة  اخلاصة للبنات باململكة العربية السعودية

  .هـ ١٤٢١املكرمة ، 

الدمج الشامل لذوي االحتياجات اخلاصة مفهومة . يت وسوتزلك براديل، ديان ومارغ_ ٥
زيدان السرطاوي وعبدالعزيز الشخص وعبدالعزيز العبداجلبار ، الطبعة :ترمجة :  وخلفيته النظرية
  .م٢٠٠٠ ، دار الكتاب اجلامعي ، األوىل ، العني

ئية بدولة اإلمارات العربية صعوبات التعلم يف مدارس املرحلة االبتدا. البيلي ، حممد النشوايت _ ٦
، جملة كلية التربية ، جامعة اإلمارات العربية املتحدة ، العدد السابع ، السنة السادسة ،  املتحدة
  .١٢٥_  ٧٧م ، ص ص ١٩٩١

، جملة  صفات التعلم لدى عينة من تالميذ املرحلة االبتدائية يف سلطنة عمان. توفيق ، زكريا _٧

  . ٢٦٥_ ٢٣٥، ص ص  ١٩٩٣، ) ٢٠(،العدد كلية التربية ، الزقازيق 

مطالب اإلشراف التربوي لدمج التالميذ املعوقني مسعياً يف . الثقفي ، عبدالعزيز بن عيضه _ ٨

، رسالة  املدارس العادية من وجهة نظر املختصني واملشرفني التربويني يف اململكة العربية السعودية

  .هـ ١٤٢٨ة أم القرى ، مكة املكرمة ، ماجستري غري منشورة ، كلية التربية ، جامع
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، الطبعة  اجتاهات حديثة يف اإلشراف التربوي. حسني ، سالمة عبدالعظيم وعوض اهللا سليمان _ ٩
  .١٤٢٧األوىل ،عمان ، دار الفكر ، 

مشكالت إدارات معاهد التعليم اخلاص باململكة العربية . اخلضري، حممد بن إبراهيم _ ١٠
منشور ،كلية العلوم االجتماعية ، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ، ، حبث غري السعودية 
  .  ١٤١٨الرياض ، 

دراسة املظاهر السلوكية املميزة لصعوبات التعلم النمائية . دبيس ، سعيد عبداهللا إبراهيم _ ١١
ياض ، ، جملة علم النفس ، كلية التربية ، جامعة امللك سعود ، الر وعالقتها ببعض املتغريات

  . ٥١_ ٢٦م ، ص ص ١٩٩٤

، الطبعة األوىل ، عمان ،  دليل الطلبة والعاملني يف التربية اخلاصة. الدمهشي ، حممد عامر _  ١٢
  . هـ ١٤٢٨دار الفكر ،

، الطبعة األوىل ، عمان ، دار الفكر  قضايا ومشكالت يف التربية اخلاصة. الروسان ، فاروق _  ١٣
  .هـ ١٤١٨، 

، الطبعة  سيكولوجية األطفال غري العاديني مقدمة يف التربية اخلاصة. اروق الروسان ، ف_ ١٤
  .   م ١٩٨٩األوىل ، األردن ، مجعية عمال املطابع التعاونية ، 

صعوبات التعلم لدى تالميذ املرحلة االبتدائية يف دولة اإلمارات العربية . الزراد ، فيصل _ ١٥

  .م١٩٩١، ) ٣٨(التربية العريب لدول اخلليج ، العدد  ، رسالة اخلليج العريب ، مكتباملتحدة 

، الطبعة األوىل ،  صعوبات التعلم التشخيص والعالج. سامل ، حممود عوض اهللا وآخرون _ ١٦

  .هـ ١٤٢٤عمان ، دار الفكر ، 

، الطبعة األوىل ، الرياض ،  مدخل إىل صعوبات التعلم. السرطاوي ،زيدان وآخرون _ ١٧
  .هـ ١٤٢٢اخلاصة ،  أكادميية التربية

املعاقون أكادميياً وسلوكياً خصائصهم وأساليب . السرطاوي ، زيدان وكمال سامل سيسامل _ ١٨
  .م ١٩٧٨، الرياض ، دار عامل الكتاب للنشر والتوزيع ،  تربيتهم
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الدور الواقعي واملثايل ملديري ومديرات معاهد التعليم . السويلم ، هند بنت عبدالعزيز _ ١٩
، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية التربية ،جامعة امللك  يف اململكة العربية السعوديةاخلاص 

  . هـ ١٤١٢سعود ، الرياض ، 

،  قاموس التربية اخلاصة وتأهيل غري العاديني. الشخص ، عبدالعزيز وعبدالغفار الدماطي _ ٢٠
  .هـ ١٤١٤الطبعة األوىل ، الرياض ، بدون ناشر ، 

، الطبعة  صعوبات التعلم دليل الوالدين يف البيت ويف املدرسة. ة مجيل عبداهللا طيبة ، نادي_ ٢١
  .هـ ١٤٢٢األوىل ، الرياض ، األكادميية العربية للتربية اخلاصة ، 

، الطبعة الثالثة ، الرياض  املرشد ملعلمي صعوبات التعلم. العبد اللطيف ، سليمان عبدالعزيز _ ٢٢
  . هـ ١٤٢٥خلاصة ، ، األمانة العامة للتربية ا

املشكالت اإلدارية اليت تواجه معاهد النور للمكفوفني يف كل . العيسى ، بدرية بنت حممد _ ٢٣
، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية التربية  من اململكة العربية السعودية واململكة األردنية اهلامشية

  هـ١٤١٣ة امللك سعود ، الرياض ، ، جامع

، الطبعة األوىل ، عمان ، دار  تنظيم وإدارة مؤسسات التربية اخلاصة. عواد غريب ، أمين _  ٢٤
  .هـ ١٤٢٥حنني للنشر والتوزيع ، 

، الطبعة األوىل ، عمان ، دار الطريق للنشر  دليل األسرة إىل صعوبات التعلم. القبايل ، حيىي _ ٢٥
  .هـ  ١٤٢٦والتوزيع ، 

ري املدارس امللحق ا فصول دمج املعوقني مسعياً دور مدي. القحطاين ، حممد مبارك عائض _ ٢٦
، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية  يف حتقيق أهداف التربية اخلاصة) بنني(بوزارة التربية والتعليم 

  .هـ ١٤٢٦التربية ، جامعة أم القرى ، مكة املكرمة ، 

الثانية ، ديب ، دار القلم ، ، الطبعة  املدخل إىل التربية اخلاصة. القريويت ، يوسف وآخرون _ ٢٧
  .م ١٩٩٨

األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة أساسيات . القمش ، مصطفى نوري وحممد صاحل اإلمام _  ٢٨
  . م ٢٠٠٦، الطبعة األوىل ، عمان ، دار الطريق للنشر والتوزيع ،  التربية اخلاصة
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ا يف املرحلة االبتدائية األردنية صعوبات التعلم والعوامل املرتبطة . الكوافحة ، تيسري مفلح _ ٢٩
، رسالة دكتوراة غري منشورة ، معهد الدراسات العليا للطفولة ،   مع اقتراح خطة شاملة لعالجها
  .م ١٩٩٠جامعة عني مشس ، القاهرة ،

زيدان السرطاوي : ترمجة :  صعوبات التعلم األكادميية والنمائية. كريك وكالفنت _ ٣٠
  .هـ ١٤٠٨الرياض ، مكبة الصفحات الذهبية ،  وعبدالعزيز السرطاوي ،

، الطبعة األوىل ،  صعوبات التعلم مفهومها طبيعتها التعلم العالجي. حممد ، عادل عبداهللا _ ٣١
  .هـ ١٤٢٨القاهرة ، 

صعوبات التعلم . وزارة التربية والتعليم _ اموعة االستشارية التخصصية لصعوبات التعلم _ ٣٢
  .هـ ١٤٢٤، الطبعة الثانية ، الرياض ، مدارس جند األهلية ،  ردليل أولياء األمو

صعوبات التعلم . وزارة التربية والتعليم _ اموعة االستشارية التخصصية لصعوبات التعلم _ ٣٣
  .هـ ١٤٢٤، الطبعة األوىل ، الرياض ، أكادميية التربية اخلاصة ،  دليل املدرسة

، رسالة  فايات املهنية ملديري التربية اخلاصة يف األردنالك. املعابرة ، مأمون بن علي _ ٣٤

  . م ١٩٩٤ماجستري غري منشورة ، كلية الدراسات العليا ، اجلامعة األردنية ، عمان ، 

، رسالة ماجستري غري  مستوى فاعلية مراكز التربية اخلاصة يف سلطنة عمان. املعمري ، خولة _ ٣٥

  .م ٢٠٠٠امعة األردنية ، عمان ،منشورة ، كلية العلوم التربوية ، اجل

، اإلسكندرية، مركز اإلسكندرية التقومي التربوي ومبادئ اإلحصاء .منسي، حممد عبد احلليم _ ٣٦
  .)د، ت ( ،  للكتاب
مسرية التربية اخلاصة بوزارة املعارف يف ظالل الذكرى املئوية . املوسى ، ناصر بن علي _ ٣٧

  . هـ ١٤١٩، الرياض ، مؤسسة املمتاز للطباعة والتجليد ،  لتأسيس اململكة العربية السعودية

، الطبعة الثانية ، عمان ،  اإلدارة واإلشراف التربوي بني النظرية والتطبيق. نشوان ، يعقوب _ ٣٨
  .هـ ١٤٠٦دار الفرقان ، 

،  ، الطبعة الرابعة ، الرياض سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية. وزارة املعارف _ ٣٩
  .هـ ١٤١٦
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 : غري العربيةاملراجع : ثالثاً 

٤٠_ Ireland ‚ Rayme (١٩٨٦) The Role of the Administer in 

special education ‚ ٢٢p ‚ paper prepared for the UMO_SDE 

seminars for principals ‚ Omaha ‚ NE January٢٣                    

٤١_ Madsen ‚ Jean and Reyes (١٩٨٦) Pedro Managerial 
Behavior of special education Elementary and secondary 

principals: An Empirical Assessment ‚ ٤٦p ‚ paper presented 
at the Annual Meeting of the MID- western educational 

Research Asociation ‚ Chicago ‚ ١١  ‚ October ١٨ -١٦ .          
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  مهام مدير املدرسة
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  : مهام مدير املدرسة
اإلحاطة الكاملة بأهداف املرحلة وتفهمها والتعرف على خصائص طالا وفقاً ملا جاء يف سياسة _ ١

  .التعليم يف اململكة 

من مجيع اجلوانب وإكسابه اخلصال يئة البيئة التربوية الصاحلة لبناء شخصية الطالب ومنوه _ ٢
  .احلميدة

متابعة اإلشراف على مرافق املعهد أو املدرسة وجتهيزاا وتنظيمها ويئتها لالستخدام ، مثل _ ٣
املصلى ، واملعامل واملختربات ، ومركز مصادر التعلم ، واملقصف املدرسي ،وقاعات النشاط ، (

  .نظيم الفصول وتوزيع الطالب عليهاوت) يد املياه وغريها واألفنية واملالعب ، وأجهزة التكييف وترب

اختاذ الترتيبات الالزمة لبدء الدراسة يف املوعد احملدد ،وإعداد خطط العمل يف املعهد أو _ ٤
املدرسة ، وتنظيم اجلداول ، وتوزيع األعمال وبرامج النشاط على منسويب املعهد أو املدرسة ، 

ملعهد أو املدرسة ، ومتابعة قيامها مبهامها وفق التعليمات وحسب ما وتشكيل االس واللجان يف ا
  .تقتضيه حاجة املعهد أو املدرسة 

  .لى أعماهلم ونشاطام ومشاركاماإلشراف على املعلمني وزيارم يف الفصول واإلطالع ع_ ٥

ظمة لذلك ، مع الدقة تقومي األداء الوظيفي للعاملني يف املعهد أو املدرسة وفقاً للتعليمات املن_ ٦
  .واملوضوعية والتحقق من وجود الشواهد املؤيدة ملا يضعه من تقديرات 

اإلسهام يف النمو املهين للمعلم من خالل تلمس احتياجاته التدريبية واقتراح الربامج املناسبة له _ ٧
، وتقومي آثارها على ، ومتابعة التحاقه مبا حيتاج إليه من الربامج داخل املعهد أو املدرسة و خارجها 

  .أدائه ، والتعاون يف ذلك مع املشرف التربوي املختص 

التعاون مع املشرفني التربويني وغريهم ممن تقتضي طبيعة عملهم زيارة املعهد أو املدرسة ، _  ٨
وتسهيل مهمام ، ومتابعة تنفيذ توصيام وتوجيهام مع مالحظة املبادرة إىل دعوة املشرف 

  .احلاجة  املختص عند

تعزيز الدور االجتماعي للمعهد أو املدرسة ، وفتح آفاق التعاون والتكامل بني املعهد أو _ ٩
املدرسة وأولياء أمور الطالب وغريهم ممن لديهم القدرة على اإلسهام يف حتقيق أهداف املعهد أو 

  .املدرسة 



‐ ١٠٠ - 
 

حوال أبنائهم ومواصلة توثيق العالقة بأولياء أمور الطالب ، ودعوم لإلطالع على أ_ ١٠
إشعارهم مبالحظات املعهد أو املدرسة وأية مرئيات حول سلوكهم ومستوى حتصيلهم والتشاور 

  .معهم ملعاجلة ما قد يواجهه أبناؤهم من مشكالت 

تفعيل االس املدرسية ، وتنظيم االجتماعات مع هيئة املعهد أو املدرسة ملناقشة اجلوانب _ ١١
ة ، وضمان قيام كل فرد مبسئولياته على الوجه املطلوب  مع مالحظة تدوين ما التربوية والتنظيمي

  .يتم التوصل إليه ومتابعة تنفيذه 

املشاركة يف االجتماعات واللقاءات وبرامج التدريب وفق ما تراه األمانة العامة للتربية _ ١٢
  .اخلاصة أو إدارة التعليم 

تعاميم والتوجيهات واللوائح واألنظمة الصادرة عن إطالع هيئة املعهد أو املدرسة على ال_ ١٣
جهات االختصاص ومناقشتها معهم لتفهم مضامينها والعمل مبوجبها وذلك من خالل اجتماع يعقد 

  .هلذا الغرض 

اإلشراف على برامج التوجيه واإلرشاد يف املعهد أو املدرسة واالهتمام ا ومتابعة برامج _ ١٤
  .لى حتقيق أهدافها النشاط وتقوميها والعمل ع

اإلشراف على مقصف املعهد أو املدرسة والتأكد من تطبيق الشروط املنظمة لتشغيله ، ومن _ ١٥
توفر الشروط الصحية فيما يقدم للطالب ودعوة من حيتاج إليه من املختصني عند احلاجة للتأكد من 

  .سالمته

لوائح واألنظمة ومتابعة دراسة نتائج اإلشراف على عملية تقومي التالميذ واالختبارات وفق ال_ ١٦
  . االختبارات وحتليلها واختاذ ما يلزم من إجراءات يف ضوء ذلك 

اإلشراف العام على برنامج االصطفاف الصباحي ، وتوجيه العمل اليومي ، والتأكد من _ ١٧
املدرسة  انتظامه واكتمال متطلباته وتذليل معوقاته والتحقق من أن كل فرد من منسويب املعهد أو

  .يقوم مبا هو مطلوب منه على أكمل وجه 

تفقد منشآت املعهد أو املدرسة وجتهيزاا والتأكد من نظافتها وسالمتها وحسن مظهرها _ ١٨
وإعداد سجل خاص حبالة املبىن وأعمال صيانته واملبادرة إىل إبالغ إدارة التعليم عن وجود أية 

  .را مالحظات معمارية أو إنشائية خيشى من خطو
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املبادرة إىل اإلجابة على املكاتبات الواردة للمعهد أو املدرسة مع مالحظة العناية بدقة _ ١٩
  .املعلومات ووضوحها 

تقدمي تقرير يف اية كل عام دراسي إىل إدارة التعليم يتضمن ما يتم إجنازه خالل العام ، _ ٢٠
ومرئيات دف إىل تطوير العمل يف املعهد أو  إضافة إىل ما تراه إدارة املعهد أو املدرسة من مبادرات

  .املدرسة بصفة خاصة ويف املعاهد واملدارس األخرى ويف التعليم بوجه عام 

يئة وكيل املدرسة للقيام بعمل مدير املدرسة عند احلاجة مثل متكينه من املشاركة يف زيارة _ ٢١
  .املعلمني ومتابعة أدائهم ورئاسة بعض اللجان وغري ذلك 

توثيق حاالت غياب وتأخر العاملني يف املعهد أو املدرسة من املعلمني وغريهم واختاذ مجيع _ ٢٢
  .اإلجراءات النظامية من تدوين مالحظة يف دفتر الدوام ومن مساءلة وحتقيق 

اختاذ الالزم حلسم أيام الغياب من راتب املعلم أو املوظف ، وتطبيق مبدأ األجر مقابل العمل _ ٢٣
.  

لكتابة إلدارة التعليم مبا حيدث يف املعهد أو املدرسة من حاالت غياب متكرر وتكرار تأخر ، ا_ ٢٤
وبيان ما يرى اختاذه بشأن كل حالة من إجراء غري احلسم من الراتب ، ألن حسم أيام الغياب ال 

  .يعد عقوبة 

قومي األداء مالحظة وضع ما يوثقه من حاالت الغياب والتأخر يف االعتبار عند إعداد ت_ ٢٥
الوظيفي للمعلمني والعاملني يف املعهد أو املدرسة ، وعند كتابة ما يطلبونه من توصيات حيتاجون 
إليها حني التقدم لعمل قيادي أو االلتحاق بدورة تدريبية أو إيفاد للتدريس يف اخلارج أو غري ذلك 

  .من الفرص املتاحة 

  . ألنظمة القيام بتدريس ما يسند إليه من حصص حسب ا_ ٢٦

  .املشاركة يف الدراسات واألحباث والدورات والندوات واملؤمترات يف جمال اختصاصه _ ٢٧

  .القيام بأية أعمال أخرى تسند إليه يف جمال عمله _ ٢٨
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   حمكمي االستبانةأمساء 
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  اجلهة االسم م

  دارة التربوية والتخطيطجامعة أم القرى ـ قسم اإل كاظميأمحد الزهري / د ١

  جامعة أم القرى ـ قسم اإلدارة التربوية والتخطيط حممد معيض الوذيناين/ د ٢

  جامعة أم القرى ـ قسم اإلدارة التربوية والتخطيط خباريسعيدسلطان/ د ٣

 جامعة أم القرى ـ قسم اإلدارة التربوية والتخطيط أسعد حسن مكاوي/ د ٤

 امعة أم القرى ـ قسم اإلدارة التربوية والتخطيطج عبدالقادر بكر/ د ٥

 جامعة أم القرى ـ قسم اإلدارة التربوية والتخطيط عبيداهللا صالح اللحياين/ د ٦

  جامعة الطائف ـ قسم التربية اخلاصة جابر حممد عبداهللا عيسى/ د.أ ٧

 جامعة الطائف ـ قسم التربية اخلاصة حممود عبدالستار أبو الفضل/ د ٨

 جامعة الطائف ـ قسم التربية اخلاصة سعيد كمال عبداحلميد/ د ٩

 جامعة الطائف ـ قسم التربية اخلاصة وليد السيد أمحد خليفة/ د١٠

 جامعة الطائف ـ قسم التربية اخلاصة علي عبداهللا مسافر/ د١١

 جامعة الطائف ـ قسم التربية اخلاصة سيد الشربيين/ د١٢

 الطائف ـ قسم التربية اخلاصةجامعة  قيس عصفور/ د١٣

 جامعة الطائف ـ قسم التربية اخلاصة مصطفى أبو اد سليمان/ د١٤

  مشرف على برامج صعوبات التعلم بتعليم األحساء عبداللطيف حممد اجلعفري/ أ ١٥
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  مشرف على برامج صعوبات التعلم بوزارة التربية والتعليم حممد عبدالرمحن احلواس/ أ ١٦

  معلم ذوي صعوبات التعلم بتعليم احلساء سليمان محد الراضي/ أ ١٧

  مشرف على برامج صعوبات التعلم بتعليم جدة عبدامللك حمسن الزهراين/ أ ١٨
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  ) ٣( ملحق رقم 

  االستبانة بعد التحكيم
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  علم                                            وفقه اهللامعلم ذوي صعوبات الت/ املكرم األخ الفاضل

  :وبعد ................. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

درجة ممارسة مدير املدرسة االبتدائية لدوره يف حتقيق " يقوم الباحث بدراسة ميدانية بعنوان      
) " راسة ميدانية على منطقة مكة املكرمةد(أهداف برنامج صعوبات التعلم من وجهة نظر املعلمني 

 :ودف هذه الدراسة إىل 

حتديد درجة ممارسة مدير املدرسة االبتدائية لدوره يف اكتشاف الطالب ذوي صعوبات التعلم _ ١
  .من وجهة نظر املعلمني 

ية حتديد درجة ممارسة مدير املدرسة االبتدائية لدوره يف تقدمي اخلدمات التربوية والتعليم_ ٢
  .للطالب ذوي صعوبات التعلم من وجهة نظر املعلمني 

حتديد درجة ممارسة مدير املدرسة االبتدائية لدوره يف التوعية بربنامج صعوبات التعلم من وجهة _ ٣
  .نظر املعلمني 

ومن خالل عملكم يف امليدان فإن الباحث ال يستغين عن آرائكم وخرباتكم يف هذا اال      
جة ممارسة مدير املدرسة لدوره يف حتقيق أهداف برنامج صعوبات التعلم ، لذا فإن للتعرف على در

الباحث يأمل التكرم بتعبئة بنود االستبانة املرفقة وأن حتظى باهتمامكم وعنايتكم حىت تتحقق 
  .أهداف الدراسة إن شاء اهللا تعاىل ، علماً بأن اإلجابات لن تستخدم يف غري أغراض البحث 

  الشكر والتقدير ،،،،،ولكم جزيل 

  سامل بن عايض القرين: الباحث                                                                        

      ٠٥٠٤٧٠٢٠٦٣:جوال                                                                           
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  :معلومات أولية : أوالً 

  :يف املكان املناسب مما يلي (     ) عالمة الرجاء وضع ال

  

  : ـ املدينة ١

  (   )القنفذة (   )         الليث (   )       الطائف (   )         مكة املكرمة (   )      جدة   

  

  :ـ عدد سنوات اخلدمة ٢

  (  )سنوات  ٥ أكثر من                                           (  )           سنوات  ٥أقل من 

  

  :ـ املؤهل العلمي ٣

  :.........         حدد(  ) غريه (  )          دكتوراه (  )          ماجستري (  )        بكالوريوس 

                                                   

  :ـ الدورات التدريبية يف جمال صعوبات التعلم ٤

(  )                              أربع دورات فأكثر (  )               دورات  ٣ـ  ١ من(   )            ال يوجد  
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  : حماور االستبانة : ثانياً 

ف الطالب ذوي صعوبات درجة ممارسة مدير املدرسة االبتدائية لدوره يف اكتشا: احملور األول
  :التعلم من وجهة نظر املعلمني 

  العبارة م
  درجة املمارسة

 منخفضة جداً منخفضة  متوسطة  عالية عالية جداً

١ 
 اإلملام خبصائص الطالب ذوي صعوبات التعلم

  ) .التعليمية / السلوكية / االجتماعية ( 
          

٢ 
التأكيد على املعلمني بضرورة حتويل الطالب 

التحصيل الدراسي املنخفض إىل برنامج  ذوي

  .صعوبات التعلم 

          

٣  
تزويد معلم ذوي صعوبات التعلم بأمساء الطالب 

  .الراسبني يف بداية العام 
          

         .املشاركة الفاعلة يف جلنة ذوي صعوبات التعلم  ٤

٥ 
تفعيل دور املرشد الطاليب يف اكتشاف الطالب 

  .ذوي صعوبات التعلم 
          

٦ 
خماطبة أولياء األمور ألخذ موافقتهم على تسجيل 

  .أبنائهم يف برنامج صعوبات التعلم 
          

٧ 
إشراك معلم ذوي صعوبات التعلم يف جلنة 

  .التوجيه واإلرشاد باملدرسة 
          

٨  
حث املعلمني على ترغيب الطالب يف االلتحاق 

  .بربنامج صعوبات التعلم 
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٩ 
املسح واإلحالة إىل برنامج متابعة تنفيذ مرحلة 

  .صعوبات التعلم 
          

١٠ 
متابعة عملية التشخيص يف برنامج صعوبات 

  .التعلم 
          

١١ 
بناء نظام اتصال فعال بني معلم الفصل ومعلم 

  .ذوي صعوبات التعلم 
          

١٢ 

تزويد غرفة املصادر بالتجهيزات اليت تساعد يف 

/ ير آلة تصو/ حاسب آيل ( عملية التشخيص 

  .... )ورق 

          

١٣ 
طرح أفكار تطويرية يف جمال اكتشاف ذوي 

  .صعوبات التعلم 
          

درجة ممارسة مدير املدرسة االبتدائية لدوره يف تقدمي اخلدمات التربوية والتعليمية : احملور الثاين 
  .للطالب ذوي صعوبات التعلم من وجهة نظر املعلمني 

  العبارة  م
  درجة املمارسة

 منخفضة جداً منخفضة  متوسطة  عالية لية جداًعا

١٤ 
اعتماد خطة تربوية لكل طالب ملتحق بربنامج 

  .صعوبات التعلم 
          

١٥ 
تشجيع معلم ذوي صعوبات لاللتحاق بالربامج 

التدريبية اليت تساعد على تطوير األداء يف جمال 

  .التدريس 

          

١٦ 
مناقشة معلم ذوي صعوبات التعلم حول 

  .ت الطالب امللتحقني بالربنامج مستويا
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١٧ 
التأكيد على أمهية إشراك معلم املادة يف إعداد 

  . اخلطة التربوية 
          

         .اختيار موقع مناسب لغرفة املصادر ١٨

١٩ 

تزويد غرفة املصادر بالتجهيزات اليت تساعد يف 

أجهزة / الوسائل التعليمية ( عملية التدريس 

  .....) .العرض املختلفة 

          

٢٠ 
مراعاة املرونة يف جدول احلصص يف برنامج 

  .صعوبات التعلم 
          

٢١ 
متابعة تسهيل خروج الطالب من الفصل إىل غرفة 

  .املصادر 
          

         .متابعة انتظام التدريس يف الربنامج حسب اجلدول ٢٢

٢٣ 
توجيه معلم ذوي صعوبات التعلم لزيارة معلمي 

  .ن باملدرسة بغرض تبادل اخلربة الفصول املتميزي
          

٢٤ 
إتاحة الفرصة إلشراك الطالب امللتحقني بالربنامج 

 .اليت تنظمها املدرسة ) الزيارات / الرحالت ( يف 
          

٢٥ 

االجتماعية / التربوية ( املشاركة يف حل املشكالت 

اليت قد تواجه الطالب امللتحقني ) النفسية / 

  بالربنامج  

          

٢٦ 
حضور اجللسات التدريسية يف برنامج صعوبات 

  .التعلم 
          

٢٧ 
طرح أفكار تطويرية يف جمال تدريس ذوي 

  .صعوبات التعلم 
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درجة ممارسة مدير املدرسة االبتدائية لدوره يف التوعية بربنامج صعوبات التعلم من : احملور الثالث  
  .وجهة نظر املعلمني 

  العبارة  م
  درجة املمارسة

 منخفضة جداً منخفضة  متوسطة  عالية عالية جداً

٢٨ 
) أهداف / أمهية (توعية اتمع املدرسي بـ 

  .برنامج صعوبات التعلم 
          

٢٩ 
إعطاء فكرة ألولياء األمور عن برنامج صعوبات 

  .التعلم من خالل جمالس اآلباء 
          

٣٠ 
) املطويات/النشرات / االت ( ختصيص جزء من 

تعدها املدرسة للتوعية بربنامج صعوبات اليت 

  التعلم 

          

٣١ 
تشكيل مجاعة غرفة املصادر من ضمن مجاعات 

  .النشاط باملدرسة 
          

٣٢ 
ختصيص ركن لربنامج صعوبات التعلم خالل 

  .املعارض اليت تقيمها املدرسة 
          

٣٣ 
توضيح أهداف برنامج صعوبات التعلم لزوار 

  .املدرسة 
          

٣٤ 
صيص مكان باملدرسة للصحف احلائطية اليت خت

  .تتحدث عن برنامج صعوبات التعلم 
          

٣٥ 
التوعية بربنامج صعوبات التعلم من خالل املوقع

  .اإللكتروين للمدرسة 
          

         إشراك مجاعة غرفة املصادر ضمن برنامج اإلذاعة املدرسية  ٣٦
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٣٧ 
الطالب  /املعلمني ( تصحيح املفاهيم اخلاطئة لدى 

  .عن برنامج صعوبات التعلم ) أولياء األمور / 
          

٣٨ 
توزيع إصدارات برنامج صعوبات التعلم  التوعوية 

  .على املدارس ااورة 
          

٣٩ 
اإلشادة باملنجزات اليت حيققها برنامج صعوبات 

  .التعلم يف خمتلف املناسبات 
          

٤٠ 
نامج طرح أفكار تطويرية يف جمال التوعية برب

  .صعوبات التعلم 
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  ) ٤( ملحق رقم 

  االستبانةخطابات تطبيق 

  

 


