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  :ملخص
دف ى      ھ رف عل ى التع ة إل ذه الدراس دمات ت ھ ذات ذوات     الخ ا للتلمی الزم توفیرھ ساندة ال  الم

اض  المعلماتصعوبات التعلم من وجھة نظر   د  ، في المدارس االبتدائیة الحكومیة بمدینة الری  وتحدی
 ولتحقیق. ووضع المقترحات المناسبة للتغلب علیھا،  المساندةالخدمات من توفیر    المعوقات التي تحدّ  

سحي    في الم نھج الوص تخدام الم م اس ة، ت داف الدراس ع   ،أھ تبانة لجم ة أداة االس تخدمت الباحث  واس
دارس         تكون مجتمع الدراسة من      و .البیانات ي الم ة ف ة االبتدائی ي المرحل تعلم ف  معلمات صعوبات ال

 .علمةم) ٢٢٦( على عینة بلغت ستبانةقت االّب وُط.معلمة) ٤٥٢(الحكومیة بمدینة الریاض وعددھن 
  :وصلت الدراسة إلى النتائج اآلتیة تتحلیل البیاناتوبعد 

  ا المساندة التي یلزم توفیرھا للتلمیذات ذوات صعوبات التعلم مرتبة الخدمات أبرزحسب تنازلی 
 اإلرشادیة، خدمة الخدمات النفسیة، الخدمات: ا كاآلتية علیھا بدرجة كبیرة جد الدراسموافقة عینة

 عداد برامج تعدیل السلوكإ، التكنولوجیا المساندة، عالج اللغة والكالم،  وتدریبھمنإرشاد الوالدی
 . االجتماعیةالخدمات ،وتنفیذھا

  ا المساندة للتلمیذات ذوات صعوبات التعلم مرتبة الخدمات أبرز معوقاتحسب موافقة عینة تنازلی 
 الخدماتفي تقدیم  ت الخارجیة الخبیرةندرة التعاون مع الجھا: الدراسة علیھا بدرجة كبیرة كالتالي
مة غیر كافیة، قلة المختصین  الموجودة والمقّدالخدماتمور، المساندة، نقص تعاون أولیاء األ

  . المساندةالخدماتالمؤھلین في مجاالت 
 الدراسة بدرجة كبیرة على جمیع المقترحات التي وردت في الدراسة ھناك موافقة من قبل عینة 

، زیادة الدعم المادي:  وتمثلت ھذه المقترحات في، المساندةالخدماتوقات للتغلب على مع
تعدد التخصصات لتحدید  م المساندة، التأكید على أھمیة الفریقالخدماتنشاء مراكز التوسع في إ

 اتخصائیأتفعیل عمل الفریق المتعدد التخصصات، زیادة عدد  أھلیة التلمیذة للخدمات المساندة،
 المساندة وحق المطالبة بھا، تشجیع األسرة الخدماتدة، توعیة الطالبات بأنواع  المسانالخدمات

توعیة األسرة بأنواع   المساندة،الخدماتأخصائیات على بناء جسور من الثقة والشراكة مع 
 توضیح أدوار المعلمات واألخصائیات مع التلمیذات،  المساندة وحق المطالبة بھا،الخدمات

 مرشدات ومشرفات االھتمام بتوعیة ال
 المساندة على مستوى األقسام األكادیمیة، عقد الخدماتاالھتمام ب  المساندة،الخدماتالنشاط ب

تعیین جھة مشرفة لمتابعة تقدیم   المساندة،الخدماتدورات تدریبیة للمعلمات لتوعیتھن بأھمیة 
  . المساندةالخدمات

  .  معلمات المدارس اإلبتدائیة- بات التعلم تلمیذات صعو-الخدمات المساتدة: الكلمات المفتاحیة
Abstract 
     This study aimed to identify the support services needed for the female 
students with learning disabilities from the elementary school teachers’ 
viewpoint in Riyadh city and to determine the obstacles of support services 
as well as to explore the due suggestions for overcoming them.  In order to 
achieve these goals, the descripti ve survey approach is used. The 
researcher used the questionnaire tool to collect the research data. The 
research population consisted of all the female teachers of learning 
disabilities at the governmental elementary stage schools in Riyadh city 
whose number is (452) teachers. The questionnaire was distributed on a 
sample of (226) teachers. After data analysis, the study reached the 
following results: 

 The most important support services needed for the students with 
learning disabilities, ordered descendingly and with high agreement 
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from the participants, are as follows: psychological services, 
counseling services, parental guidance and training services, support 
technology, language and speech therapy, preparation and 
implementation of behavior modification programs, and social 
services. 

 The most important obstacles of support services for the students 
with learning disabilities, ordered descendingly and with high 
agreement from the participants, are as follows: the scarcity of 
cooperation with the outer expert bodies in providing support 
services, the lack of cooperation from the part of parents, the 
insufficient provided services, and the lack of qualified specialists in 
the areas of support services.  

 There is a high agreement among the participants on all the are:    
enhancing the financial support, expanding the establishment of support 
services centers, emphasizing the importance of the multidisciplinary team 
to assess the students’ worthiness for the support services, activating the 
role of the multidisciplinary team, increasing the number of support 
services specialists, raising students' awareness of the types of support 
services and their right to request them, encouraging the family to build 
bridges of trust and partnership with the support services specialist, raising 
the family awareness of the types of support services and the right to claim 
them, clarifying the roles of teachers and specialists with students, raising 
the awareness of the guides and activity supervisors of support services, 
paying attention to support services at the level of academic departments, 
holding training courses for the teachers to raise their awareness of the 
importance of support services, and appointing a supervisory   body to 
monitor the provision of support services.                                                        

  :تمھید
ولذا تھتم الحكومات والشعوب بالتعلیم للوصول بھ ؛ ھاأساس نھضة المجتمعات ورقّی التعلیم ّدَعُی

 یجب تزویده بالعلوم ومن ثم ؛م المجتمع باعتبار أن اإلنسان ھو أساس تقدُّ،إلى أعلى المراتب
  . والمعارف لیوسع مداركھ وینھض بمجتمعھ

كر المتعلم  حیث یھدف التعلیم إلى تنمیة ِف،عملیة التعلیمیة الطالب عنصًرا رئیًسا في الّدَعوُی
  .زمة لتحقیق النمو الشامل لشخصیتھال المھارات الإكسابھوعقلھ، و

إال أن ھناك العدید من الطالب الملتحقین بالمدارس العادیة ال یستطیعون التكیف مع المھمات 
 قة العقلیة أو الحركیة أوعا یعانون من اإل علًما أنھم ال،دیة في البرامج التعلیمیة العاالمطروحة

البطاینة، (بذوي صعوبات التعلم   وتم وصفھم،اإلعاقاتالبصریة أو السمعیة أو غیرھا من 
  ).٢١ص ،٢٠٠٩ والخطاطبة، والرشدان، والسبایلة،

 شأنھم في ذلك شأن ، صعوبات التعلم إلى تلقي خدمات التربیة الخاصةوویحتاج األطفال ذو
ما یواجھونھ من صعوبات في تعلم المھارات ى لإ ا نظًر،ن فئات التربیة الخاصة األخرىنظائرھم م

 مما یؤدي بھم في كثیر من األحیان إلى عدم القدرة على ؛األكادیمیة المختلفة داخل الصف العادي
درات بق عھممة لھم في غرفة الدراسة، وذلك على الرغم من تمتُّاإلفادة من األنشطة والخبرات المقدَّ

واإلمام،  عواد(عقلیة مالئمة تؤھلھم لمواصلة تعلیمھم واإلفادة منھ في مناشط الحیاة المختلفة 
ویتم تقدیم خدمات التربیة الخاصة لألطفال ذوي صعوبات التعلم عن طریق ) ٥٩١ص م،٢٠٠٧
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حیث یقضي التلمیذ جزء من یومھ الدراسي فیھا یتلقى  ،غرف المصادر في المدارس العادیة
  .دریس الفردي حسب احتیاجاتھالت

 أن الدول المتقدمة اھتمت بھذه الفئة من األطفال )١٥، ص٢٠١٠( وعبد العزیز وذكر كوافحة
 حیث عملت على تأھیل ھذه المرحلة وفق ،االبتدائیةمدارس المرحلة  إلى ھتمامعندما وجھت اال

یئة التعلیمیة المناسبة لطلبة  وقد بذلت ھذه الدول قصارى جھدھا من أجل توفیر الب،أحدث األسالیب
  . على اعتبار أن ھذه المرحلة تعتبر الركیزة األساسیة لمراحل التعلیم الالحقة ،االبتدائیةالمرحلة 

 حیث بدأ تنفیذ ،وكانت المملكة العربیة السعودیة من الدول التي اھتمت بتعلیم ھؤالء األطفال
كان عدد البرامج عند بدء التنفیذ و، ه١٤١٦/١٤١٧برامج صعوبات التعلم مع بدایة العام الدراسي 

 ومحافظة ، والمنطقة الشرقیة، منطقة الریاض: ھي، موزعة على ثالث مناطقااثني عشر برنامًج
  ).١٨٠ص ،٢٠٠٨ الموسى،(جدة 

ین ویواجھون صعوبات  العادیِّ الخاصة یختلفون عن أقرانھماالحتیاجاتوألن الطالب ذوي 
 )٤٩، ص ٢٠١٢(ن غیرھم من األسویاء یؤكد الببالوي وأحمد  خاصة بھم تختلف عومشكالت

 لذلك من ؛ التعلیمیةالخدمات من خدمات التربیة الخاصة حتى یستفیدوا من أكثرعلى حاجتھم إلى 
  .ضافیة مساندةإالضروري تقدیم خدمات 

تم من خاللھا مساعدة  المساندة خدمات ضروریة یالخدماتأن  )٢٠، ص٢٠١٣(وذكر ھارون 
 من ھن والتي ال تمّك،ي تلك العوائق الناجمة عن العجز على تخطِّل ذو اإلحتیاجات الخاصةالطف

  .م لھ من تربیة خاصة تعكس احتیاجاتھ الفریدةقدَّاالستفادة بأكبر قدر ممكن مما ُی
إصدار التشریعات والقوانین التي تضمن توفیر ى لإاتجاه الدول المتقدمة ) ٢٠١٤(ویعلل الببالوي 

 في دعم األطفال ذوي اإلحتیاجات  المساندةالخدماتھ ھذه الدول ألھمیة  المساندة لتنّبتالخدما
   ).٢٠ص( وأسرھم الخاصة

ى و ھ  عل ذي تؤدی ر ال دور الكبی ن ال رغم م دماتال عوبات  الخ ذ ذوي ص یم التالمی ي تعل ساندة ف  الم
  .الخدمات ھناك قصوًرا في التعرف على واقع ھذه فإن، التعلم

  :ةمشكلة الدراس
راد    لیمان وم ر س ة       ) ٦٧ص ، ٢٠١٦(ذك ة الخاص ة التربی ى مزاوج ة إل ة ماس اك حاج أن ھن

ة        ؛ المساندة الخدماتبمفھوم   المختلفة وأسالیبھا ذوي االحتیاجات التربوی تعلم ل ة ال ادة فاعلی  بقصد زی
  .رفع مستوى تلبیة احتیاجاتھم المختلفة إلى  باإلضافة،الخاصة

یستفید من البرنامج التربوي الخاص  أن الطالب قد ال)  ١٥ص، ٢٠١٣(وأضافت ماجدة عبید 
 الخدمات لذلك یبدو من المنطقي العمل على تكامل ؛ المساندةالخدماتبدرجة كبیرة من دون 

  .طار البرامج التربویة العادیةإالمساندة مع برامج التربیة الخاصة في 
 يحاجة التلمیذ ذ )Krochak et al,2007(، )٢٦٤ص،٢٠١٦( الداھري  كل من وأكد

صعوبات التعلم إلى تعلیم مناسب وخدمات مساندة تعینھ على التغلب على االضطرابات التي یعاني 
  . مما یزید من ثقتھ بنفسھ ودافعیتھ للتعلم؛منھا

  وتأھیلھن، المساندة ودورھا في تعلیم التلمیذات ذوات صعوبات التعلمالخدماتأھمیة ى لإونظًرا 
وخاصة في المرحلة  ، لفئة صعوبات التعلمبیة الخاصةتقدیم خدمات التر للتوسع في ونتیجًة

مدرسة ) ١٩٨(تعلم الالملحق بھا برامج صعوبات االبتدائیة المدارس حیث بلغ عدد  ،االبتدائیة
فقد ، )٢ملحق (تلمیذة ) ٤٣٦٥( وعدد التلمیذات ذوات صعوبات التعلم الملتحقات بھا ،)١ملحق (

 من أجل ؛الح المساندة لھذه البرامج بشكل علمي مطلًبا ُمالخدمات واقع أصبح العمل على تشخیص
 لكي یستفدن ؛ ولتسھیل عملیة التعلم للتلمیذات ذوات صعوبات التعلم،الخدماترفع مستوى ھذه 

  .مة لھنبأقصى درجة من خدمات التربیة الخاصة المقدَّ
مساندة للتلمیذات ذوات صعوبات  الالخدمات اھتمت ھذه الدراسة بالكشف عن معوقاتمن ھنا 

  . في المدارس االبتدائیة بمدینة الریاض من وجھة نظر المعلمات وسبل التغلب علیھاالتعلم
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  :أسئلة الدراسة
  :فیما یليتتمثل أسئلة الدراسة سة بناًء على مشكلة الدرا

  المساندة الالزم توفیرھا للتلمیذات ذوات صعوبات التعلم من وجھة نظرالخدماتما  .١
 ؟ بمدینة الریاضاالبتدائیةفي المدارس معلمات صعوبات التعلم 

 ما أبرز معوقات الخدمات المساندة للتلمیذات ذوات صعوبات التعلم من وجھة نظر .٢
   ؟ بمدینة الریاضاالبتدائیةفي المدارس معلمات صعوبات التعلم 

نظر معلمات  المساندة من وجھة الخدمات معوقات  علىما المقترحات المناسبة للتغلب .٣
 ؟ بمدینة الریاضاالبتدائیة في المدارس صعوبات التعلم

  :أھداف الدراسة
مدارس  المساندة للتلمیذات ذوات صعوبات التعلم في الخدماتتھدف الدراسة الحالیة إلى تحسین 

  :عن طریق تحقیق األھداف التالیةبمدینة الریاض المرحلة االبتدائیة 
لالزم توفیرھا للتلمیذات ذوات صعوبات التعلم من وجھة  المساندة االخدماتالتعرف على  .١

  .نظر معلمات صعوبات التعلم
 المساندة للتلمیذات ذوات صعوبات الخدمات من توفیر الكشف عن أبرز المعوقات التي تحّد .٢

   .التعلم من وجھة نظر معلمات صعوبات التعلم
ن وجھة نظر معلمات  مالخدماتالمقترحات المناسبة للتغلب على معوقات ھذه معرفة  .٣

 .صعوبات التعلم
  : أھمیة الدراسة

  : األھمیة النظریة
ة   .١ ذه الدراس تزود ھ إذن اهللا–س ة -ب ة والعربی ة المحلی ق   المكتب ة تتعل ادة علمی دمات ب بم  الخ

ات  ،المساندة التي یلزم توفیرھا للتلمیذات ذوات صعوبات التعلم  دمات  وبمعوق ساندة الخ  ، الم
  .ذه المعوقاتوبمقترحات للتغلب على ھ

ساندة الخدماتھم ھذه الدراسة في المعرفة النظریة التراكمیة في مجال       تسقد   .٢ لصعوبات    الم
  .التعلم

  : األھمیة التطبیقیة
   فيلقائمین على برامج صعوبات التعلمولین واؤ المس-بإذن اهللا- ستساعد الدراسة الحالیة .١

ذات ذوات صعوبات   إلیساندة التي تحتاج المالخدماتوزارة التعلیم في تقدیم المعلومات عن    ھا التلمی
  . المساندةالخدمات من توفیر  وأبرز المعوقات التي تحّد،التعلم

ن     .٢ تفادة م ائج الدراسة  یمكن االس إذن اهللا – نت ي –ب داد إ  ف ات       ع ذه المعوق ة ھ ة لمواجھ خطة عالجی
  . منھا والتغلب علیھاوالحّد

 :حدود الدراسة
وعیة  د    یتمث:الحدود الموض ي تحدی ذه الدراسة ف وعي لھ د الموض دماتل الح الزم الخ ساندة ال  الم

ات        ر المعلم ة نظ ن وجھ تعلم م عوبات ال ذات ذوات ص ا للتلمی دیم  ،توفیرھ ات تق دمات  ومعوق  الخ
  .على ھذه المعوقاتمقترحات للتغلب الو، المساندة

ة    تقتصر الدراسة الحالیة على المدارس االبتدائیة الحك  :الحدود المكانیة  ات  ومی اض   للبن ة الری بمدین
  .بالمملكة العربیة السعودیة

  .ھـ١٤٣٨/١٤٣٩ للعام الجامعي  الدراسة في الفصل الدراسي األول تطبیق تم:الحدود الزمانیة
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  :مصطلحات الدراسة
  :  المساندةالخدمات. ١

 التي الخدماتجمیع ":  المساندة بأنھاالخدماتوآخرون ) ٩٣، ص٢٠١٣عودة، (ف الخطیب عّر
 توفیر :الخدمات وتتضمن ھذه ،بیة الخاصة من التراإلفادةى لھم المعوقون لیتسنَّ إلیھا یحتاج

،  النفسیةالخدماتحیة مثل العالج الطبیعي والوظیفي، و النمائیة والتصحیالخدماتالمواصالت، و
  ". وخدمات التنقل،والعالج النطقي،  الصحیةالخدماتوالعالج الترویحي، و

م إلى جانب خدمات قدَّ التي ُت الضروریةالخدمات: ا بأنھاساندة إجرائی المالخدمات ف الباحثةعّروُت
 بأكبر قدر ممكن مما یقدم االستفادة لكي تتمكن التلمیذات ذوات صعوبات التعلم من ؛التربیة الخاصة

 بیة،الط الترفیھیة، االجتماعیة، النفسیة، الخدمات :الخدمات وتتضمن ھذه ،لھن من برامج تربویة
الصحة ، رشاد وتدریب الوالدینإ، عالج اللغة والكالم ي والوظیفي،العالج الطبیع اإلرشادیة،
  .التكنولوجیا المساندة وخدمات التنقل المدرسیة،

  :صعوبات التعلم. ٢
اضطرابات في واحدة أو أكثر " عرف الدلیل التنظیمي للتربیة الخاصة صعوبات التعلم بأنھا 

 والتي ، األساسیة التي تتضمن فھم واستخدام اللغة المكتوبة أو اللغة المنطوقةالعملیات النفسیة من
   )والخط والتعبیر، اإلمالء،(والكتابة ، والقراءة، تبدو في اضطرابات االستماع والتفكیر والكالم

 إلى أسباب تتعلق بالعوق العقلي أو السمعي أو البصري أو غیرھا ال تعود والتي ،والریاضیات
  ."روف التعلم أو الرعایة األسریةاع العوق أو ظمن أنو

 ، انخفاض في مستوى التحصیل الدراسي للتلمیذ: بأنھاإجرائیاف الباحثة صعوبات التعلم عرِّوُت
وإنما ،  أو اضطراب سلوكي أو حرمان ثقافيعقلیة أو حسیة إعاقة وجود إلى  سببھال یعودوالذي 

  .ھوجود صعوبات تعلم لدیى لإیكون عائًدا 
  :اإلطار النظري والدراسات السابقة

  :صعوبات التعلم: أوًال
تمام بھا بعد أن كان الخاصة غیر التقلیدیة التي بدأ االھ فئات التربیة صعوبات التعلم إحدى

 لظھور  ولكن نتیجًة،اھتمام التربیة الخاصة بالفئات التقلیدیة كالعوق العقلي والصمم وكف البصر
الرغم من على نون من مشكالت في التعلم وال یحققون األھداف التعلیمیة مجموعة من التالمیذ یعا

واھتمت العدید من الدول ، ھتمام بھؤالء التالمیذبدأ اال ؛ي نوع من أنواع اإلعاقةصابتھم بأإعدم 
 لى الجوانب المختلفة لفئة صعوباتومن ھنا جاءت أھمیة الوقوف ع .بتقدیم خدماتھا لھذه الفئة

  .یسعى المبحث الحالي إلى توضیحھ ا وھو م،التعلم
  : مفھوم صعوبات التعلم١- ١-١-٢
 ففي العقد ؛ في میدان التربیة الخاصةاوعات الجدیدة نسبی موضوع صعوبات التعلم من الموضّدَعُی

 التي تعاني من ھذه األخیر من القرن الماضي بدأ االھتمام بشكل واضح بمتعلمي المرحلة االبتدائیة
  ).٧، ص ٢٠١٤، یسىع (اإلشكالیة

وشقیر  حیث ذكر عبد الھادي ونصر اهللا ، بالعدید من التسمیاتصعوبات التعلم مرَّمفھوم 
قبل بل المختصین كان یعرف من ِق، سم صعوبات التعلماعرف اآلن ب أن ما ُی)١٤٣، ص٢٠٠٠(

، واإلصابة المخیة، الخلل الوظیفي المخي البسیط:  مثل،بعدد من المصطلحات) ١٩٦٠(عام 
طلق على ھذا كما ُأ، وقصور في اإلدراك، وصعوبة القراءة، واالضطرابات العصبیة والنفسیة

إلى أن اقترح العالم صامویل كیرك مصطلح   أو اإلعاقة الخفیة،الموضوع العجز عن التعلم
 واستثنى ، في اللغة والقراءة والكتابةتكال لوصف الطالب الذین یعانون من مشصعوبات التعلم

واعتمد في تسمیتھ على  ، في السمع والبصرتكالف عقلي أو مشألطفال الذین یعانون من تخلُّمنھم ا
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 وذلك لعدم وضوح العالقة بین الضرر ؛النفسیة التي تتحكم في عملیة التعلم لكل فرد العملیات
  .الدماغي وبین المشكالت والصعوبات التعلیمیة

الخاصة خطوة مھمة في تاریخ صعوبات  بیة إدراج صعوبات التعلم من ضمن فئات الترّدَعوُی
  .یذاًنا ببدء تلقیھم خدمات التربیة الخاصةإالتعلم و

كما ورد في الدلیل التنظیمي -  تعریف صعوبات التعلم أما في المملكة العربیة السعودیة فینّص
اضطرابات في واحدة أو أكثر  ":أن صعوبات التعلم ھيعلى ) ١٠ص، ١٤٣٧(للتربیة الخاصة 

 والتي ،طوقةنلعملیات النفسیة األساسیة التي تتضمن فھم واستخدام اللغة المكتوبة أو اللغة الممن ا
) والخط اإلمالء، والتعبیر،(ة، والكتابة تبدو في اضطرابات االستماع والتفكیر والكالم، والقراء

و غیرھا من  والتي ال تعود إلى أسباب تتعلق بالعوق العقلي أو السمعي أو البصري أ،والریاضیات
  ." ظروف التعلم أو الرعایة األسریةأنواع العوق أو

  :یالحظ من التعریفات السابقة ما یلى و
و. ١ تعلم تك عوبات ال ي العمنأن ص طرابات ف ة اض م   نتیج ضمن فھ ي تت یة الت سیة األساس ات النف لی

  .اللغة المنطوقة أو المكتوبةواستخدام 
تماع . ٢ ى االس نعكس عل طرابات ت ذه االض یات  أن ھ ة والریاض راءة والكتاب الم والق ر والك  والتفكی

  .فتؤثر علیھا
  والریاضیات ) إمالء، تعبیر، خط(القراءة والكتابة : حدَّد المواد التي تظھر فیھا الصعوبة وھي. ٣
 أو ،سرياأل ھمالاإل أو ،اإلعاقةاستبعد أن تكون صعوبات التعلم ناتجة عن أي نوع من أنواع . ٤

  .ظروف التعلم
 العرض السابق یتضح أن معظم تعریفات صعوبات التعلم أجمعت على أن صعوبات التعلم ومن

 ؛ أو الحرمان الثقافي، وال عن ظروف أسریة أو بیئیة،أي نوع من أنواع اإلعاقةال تكون ناتجة عن 
  .ن ھذه الصعوبات داخلیة المنشأ ولیس لھا عالقة بأي عوامل خارجیةإأي 

  :وي صعوبات التعلم خصائص التالمیذ ذ٢- ١-١-٢
ار  راھیمأش ى ) ١٤٥ص، ٢٠١٠ (إب ر   إل ة غی ن مجموع ارة ع تعلم عب عوبات ال أن ذوي ص

ضً          نھم، وأی شتركة بی ة والم د لك  امتجانسة ولدیھم العدید من الخصائص المختلف زه    ل یوج ا یمی رد م  ف
تعل  ،من بعض الخصائص التي ینفرد بھا عن اآلخرین    م  ومعرفة خصائص األفراد ذوي صعوبات ال

ن أن تُ       وعلّ ،ا كبیرً انالت اھتمامً  ن الممك شخیص   ل ذلك بأن تحدید ھذه الخصائص م ستخدم كمحك لت
ة   ى ذوي الصعوبات التعلیمی رف عل یلة للتع تعلم ووس صائص صعوبات ال ذه الخ ة ھ ا أن معرف ، كم

شاف ھؤالء الم  ین والمختصیساعد األھل والمعلم  ت تٍ   تن على اكت ي وق ین ف ساعدھم   ؛ مبكر علم ا ی  مم
  .مداد المتعلم بالمساعدة الصحیحةإلى ع

  :على النحو اآلتي عدة مجاالت وتظھر خصائص ذوي صعوبات التعلم في
  :الخصائص األكادیمیة: اأوًل

ر تظھ أن ھذه الخصائص )Hobson&Bianco,2003(، )٣٩-٤٠،ص٢٠١٥(ذكر آل عزیز 
 ،تعبیر التحریري والخط والاإلمالء كالقراءة والریاضیات و؛ةفي المجاالت األكادیمیة الرئیس

  :ومنھا
  .ضعف القدرة على الربط بین أصوات الكالم وما یمثلھا من رموز. ١
 ونسیان الكلمات الجدیدة من یوم ، وصعوبة حفظ الكلمات في الذاكرة،الجھل بتفاصیل الكلمات. ٢
  .آخرى لإ

  .ألسطر بطریقة سلیمة وعدم القدرة على مقابلة الكلمات على ا، لمعرفة الكلمةالتخمین المتكرر. ٣
 حیث یقوم التلمیذ بعكس تلك المواقع أو ،ط في معرفة مواقع الكلمات والحروف واألعدادلالخ. ٤

  .اتجاه الكلمات أو الحروف أو األرقام
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   وأخطاء في كتابة الحروف،) س-ز( مثل حرف ،ز بین األصوات المتشابھةیضعف في التمی. ٥
  ).ج_ خ _ح (المتقاربة في الشكل 

  . الخلط بین الیسار والیمین.٦
  .لغاز الصور المقطوعة وفي فھم المسائل اللفظیةل أالصعوبة في ح. ٧
  ).÷، ×، -، +( كالعملیات األربع األساسیة ،صعوبة في معرفة معاني الرموز الریاضیة .٨
  .عطاء الحرف حقھ في الرسم وعدم إ،التمییز بین الحركة والحرفعدم . ٩

  .التاء المربوطة والمفتوحة واألرقام المتقاربة عدم التمییز بین . ١٠
  . وقلة العبارات، وضعف في المفردات التعبیریة،كتابة غیر واضحة ومتداخلة .١١
  :الخصائص المعرفیة: اثانًی

 یتصف ھؤالء األطفال بأن لدیھم صعوبات في التفكیر ،واإلستدالل ،والذاكرة كما یعانون من
صول إلى الحكم ،والقیام بالمقارنة والحساب ،والتفكیر المنطقي مشكالت في تنظیم األفكار والو

والتفكیر الناقد ،والتسرع في اتخاذ القرارات ، كما أن لدیھم خلل في اإلدراك البصري والسمعي 
  ).١٤١،ص٢٠٠٢العزة ،(ومشكالت في اإلنتباه ،وعدم اإلنجاز المناسب ،

  :الخصائص االجتماعیة والسلوكیة: اثالًث
أن األطفال ذوي صعوبات التعلم یظھر لدیھم العدید من ) ٣٣،ص٢٠١٦(س أشار بطر

  :المشكالت االجتماعیة والسلوكیة ومن أھم ھذه المشكالت مایلي
 النشاط الحركي الزائد  
 التغیرات االنفعالیة السریعة 
 القھریة وعدم الضبط 
 السلوك غیر اإلجتماعي والتكرار الغیر مناسب لسلوك ما 
 وء واالنسحاب االجتماعي یتصف عادة بالھد 
 السلوك غیر الثابت 
  یتشتت انتباھھ بسھولھ 
 یتغیب عن المدرسة كثیرا 
  یسئ فھم التعلیمات اللفظیة  
  :الخصائص اللغویة: ارابًع

كما یمكن أن یكون ،قد یعاني طلبة صعوبات التعلم من صعوبات في اللغة االستقبالیة والتعبیریة 
أو قاصًرا على تعلم مطوًلا ویدور حول فكرة واحدة الات كالم الشخص الذي یعاني من صعوب

وصف خبرات حسیة ،باالضافة إلى عدم وضوح بعض الكالم نتیجة إلبدال أو حذف أو اضافة أو 
  ).٥٨،ص ٢٠١٥الخطیب،(تشویھ أو تكرار لبعض أصوات الحروف 

  ):االنفعالیة(الخصائص الوجدانیة : خامًسا
 ,Colangelo(؛ )١٥٨-١٥٩،ص ٢٠١٤(بد الفتاح ذكر أبو النور ،وعبد الفتاح، وع

Nicholas and Davis, Gary ,2003)( أن من أبرز الخصائص في ھذا الجانب :  
یتمیز بعض األطفال ذوي صعوبات التعلم بالتسرع في إجاباتھم ،وردود :االندفاعیة والتھور . ١

  .فعلھم ،وسلوكیاتھم العامة 
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الب مستمتًعا ومتواصًلا في آداء المھمة أو في التجاوب أحیاًنا یكون الط:عدم ثبات السلوك .٢
  .والتفاعل مع اآلخرین ،وأحیاًنا الیستجیب للمتطلبات بنفس الطریقة التي ظھر بھا سلوكھ سابًقا

التلمیذ ذو صعوبات التعلم ال یخاطر وال :عدم المجازفة وتجنب آداء المھام خوًفا من الفشل .٣
لمعلم المفاجئة والجدیدة فھو یكره المفاجآت وال یرید أن یكون في یجازف في اإلجابة على أسئلة ا

إذا أخطأ مركز االنتباه دون معرفة النتیجة خوًفا من أن یحرجھ المعلم ویوجھ لھ اللوم أو السخریة 
  .لذلك نجده مستمًعا في أغلب األوقات

ت المدرسة، وقد یؤدي وذلك بسبب مشاكلھم الجمة في عملیة التأقلم لمتطلبا:االنسحاب المفرط .٤
  .ذلك إلى إلى عدم رغبتھم في الظھور واالندماج مع اآلخرین 

  : تصنیف صعوبات التعلم٣- ١-١-٢
 ذوو صعوبات التعلم باعتبارھا األطفالظھرھا د واختالف المشكالت التي ُیتعدُّى لإ انظًر

لیة دراسة ھذه  فقد حاول البعض تصنیف صعوبات التعلم بھدف تسھیل عم؛مجموعة غیر متجانسة
 الذي یصلح األسلوبن إ حیث ،الظاھرة، واقتراح أسالیب التشخیص والعالج المالئمة لكل مجموعة

 ولقد ،حدى الحاالت التي تعاني من صعوبة خاصة في التعلم قد ال یصلح لعالج حالة أخرىلعالج إ
،  وعاشورم والشحاتسال(ذا المجال تعددت التصنیفات الخاصة لصعوبات التعلم بین الباحثین في ھ

  ).٦٨، ص ٢٠٠٦
ن أنھ یكاد یكون ھناك اتفاق بین المتخصصین والمشتغلی) ١٧ص، ٢٠١٤(عیسى ویرى 

صعوبات التعلم :  ھما،ینھذه الصعوبات تحت تصنیفین رئیسبمجال صعوبات التعلم على تصنیف 
  . وصعوبات التعلم األكادیمیة،النمائیة

  :وفیما یلي توضیح لھذین النوعین
  :صعوبات التعلم النمائیة .١

إلى أن صعوبات التعلم النمائیة متعلقة بالعملیات المعرفیة المتمثلة ) ٩١ص، ٢٠١١(الشریف  ذكر
  في
 ل األسس التي یقومشّك وأن ھذه العملیات ھي التي ُت، واإلدراك والذاكرة والتفكیر واللغةهنتبااال

  .قبل الدراسة  في مرحلة ماتھا وتظھر مشكال،علیھا النشاط العقلي والتحصیل الدراسي
  :صعوبات التعلم األكادیمیة. ٢

 إلى أن المقصود بصعوبات التعلم )Barber et al,2011(، )٢٢، ص ٢٠١٣( القاسم  كل منأشار
   األكادیمیة المشكالت التي

  : وھي،بل أطفال المدارس من ِقاتظھر أصًل
  .الصعوبات الخاصة بالقراءة -
  .ابةالصعوبات الخاصة بالكت -
  .الصعوبات الخاصة بالتھجئة والتعبیر الكتابي -
  .الصعوبات الخاصة بالحساب -

، ص ٢٠١٥(عزیز صعوبات التعلم األكادیمیة بین آل  بین صعوبات التعلم النمائیة ووعن العالقة
ھا الطفل بھدف  إلیأن صعوبات التعلم النمائیة تشتمل على تلك المھارات السابقة التي یحتاج) ٢١
 دراسیة أكادیمیة لدى مشكالتصیل في الموضوعات األكادیمیة، فأي مشكلة نمائیة تسبب التح

  .التلمیذ
  : تشخیص صعوبات التعلم٤- ١-١-٢

على النحو  ،ست مراحل لتشخیص صعوبات التعلم، )٩٩،٩٨،ص ٢٠١٠( أبو مغلي وسالمة  ذكر
  :التالي
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  : المنخفضداء التحصیلي التعرف على الطالب ذوي األ: المرحلة األولى
  .ختباراتویظھر ھذا أثناء العمل المدرسي الیومي، أو في مستوى تنفیذ الواجبات أو درجات اال

  : مالحظة سلوك التلمیذ في المدرسة: المرحلة الثانیة
  .ھ خارجمكان داخل الفصل أأسواء 

  :التقویم الرسمي لسلوك التلمیذ: المرحلة الثالثة
التلمیذ فیدرس خلفیتھ األسریة وتاریخھ التطوري من واقع ویقوم بھ المعلم الذي یالحظ سلوك 

ن فكرة أعمق عن بذلك یكّوف ؛ ویتصل بأسرتھ ویبحث حالتھ مع ولي األمر،السجالت في المدرسة
حیلھ إلى فریق من المختصین لمزید من  وفي ھذه الحالة قد یرسم خطة العالج أو ُی،مشكلة التلمیذ

  .الدراسة
  : خصائیین ببحث حالة التلمیذ فریق األقیام: المرحلة الرابعة

  :ویقوم ھذا الفریق بالمھام التالیة
 .فرز وتنظیم البیانات الخاصة بالتلمیذ وبمشكلتھ الدراسیة .١
 .تحلیل وتفسیر البیانات الخاصة بالمشكلة التي یعاني منھا التلمیذ .٢
 .تحدید ھویة العوامل المؤثرة وترتیبھا حسب أھمیتھا .٣
 .ة الدراسیة ودرجة حدتھاتحدید أبعاد المشكل .٤

  :كتابة نتائج التشخیص: المرحلة الخامسة
 الجسمیة والنفسیة  والتلمیذ وخصائصھ،وأبعادھاصورة تقریر شامل یتعلق بالمشكلة  وذلك في

  .واالجتماعیة والبیئیة التي یعیش فیھا وتؤثر فیھ
  :وبتحدید الوصفة العالجیة أو البرنامج العالجي المطل: المرحلة السادسة

  .ل تنفیذھا وقیاس مدى فاعلیتھاسُھ َیإجرائیةوذلك بصیاغتھا في صورة 
     : نشأة برامج صعوبات التعلم في المملكة العربیة السعودیة٥- ١-١-٢

أن تنفیذ برامج صعوبات التعلم بدأ مع بدایة العام الدراسي ) ١٨٠، ص ٢٠٠٨(ذكر الموسى 
  : موزعة كاآلتيافیذ اثني عشر برنامًج حیث كان عدد البرامج عند التن،ھـ١٤١٦/١٤١٧
  .خمسة برامج: منطقة الریاض .١
  .أربعة برامج: المنطقة الشرقیة .٢
  .ثالثة برامج: محافظة جدة .٣

 وكانت خدمات برامج صعوبات التعلم مقصورة على ،نتشارثم أخذت البرامج في التوسع واال
 ، المتوسطة والثانویة،ي المرحلتین، إال أنھ تم اعتماد برامج صعوبات التعلم فاالبتدائیةالمرحلة 

  .ه١٨/١٢/١٤٢٥ وتاریخ ٢٢/٥/١٠/٤٦٥/٢٧بموجب التعمیم الوزاري رقم 
   : معلم صعوبات التعلم خصائص٦- ١-١-٢

 ،٢٠١٣(یجب أن یتحلى معلم صعوبات التعلم بمجموعة من الصفات ذكرھا الفقي وحجازي 
  :وھي كاآلتي ) ٣٣٠ص
  .االتمكن من التخصص معرفة وتدریًس. ١
  .االلتزام واآلداء المتمیز. ٢
  .الحس اإلكلینیكي في العمل والحساسیة لالحتیاجات الفردیة لآلخرین. ٣
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  .الرغبة الصادقة في مساعدة التلمیذ. ٤
  .روح التعاون وعمل الفریق. ٥
  .حب المعرفة والرغبة في التعلم المستمر. ٦
  .حب العطاء وبذل الجھد في مساعدة اآلخرین. ٧
  : المساندةالخدمات: انیًاث  ٢-١-٢
 ألنھا ة والتعلیمیة لذوي صعوبات التعلم؛للبرامج التربویة ماعالداألمور  المساندة من الخدمات ّدَعُت 

 تمكین ذوي صعوبات فى ا أیًضھمتساعد على تفعیل برامج التربیة الخاصة بطریقة أفضل، كما تسا
  .من برامج التربیة الخاصةالتعلم على مختلف فئاتھم ومستویاتھم من االستفادة 

  . المساندة وتعریفھا وأنواعھا وأھمیتھاالخدمات للوقوف على مفھوم  محاولًةوفیما یلى
  : المساندةالخدماتمفھوم  ١- ٢- ١-٢  

  بد من كان ال  للتطور الكبیر الذي طرأ في میدان تقدیم خدمات التربیة الخاصة ونوعیتھانتیجًة
،  المعالجة الطبیة والمھنیة: مثل،ة والفردیة الرئیسالخدماتربط عملیة التعلم بمجموعة من 

 ،٢٠١٦ الجالمدة،( الخدمات من اوغیرھ، د األسريواإلرشا، والتقییم والتشخیص، واالجتماعیة
  ).٤٣٣ص

ھمة ینبغي أن م المساندة برزت كآلیة جدیدة والخدماتأن إلى ) ١٩١ص، ١٩٩٦( وأشار الوابلي
 بقصد زیادة فاعلیة التعلیم لدى األطفال ؛بیة الخاصة المختلفةتضاف إلى استراتیجیات التر

  .  باإلضافة إلى رفع مستوى تلبیة احتیاجاتھم المختلفة،المعوقین
 ذات العالقة بالتربیة الخدماتواحدة من اآللیات التي تعبر عن فلسفة ومفھوم   المساندةالخدماتو

 المساندة مع غیره الخدماتتشارك مصطلح ، وبالتالي یRelates Servicesالخاصة والتي تسمى 
، ومصطلح Ancillary Services اإلضافیة الخدمات كمصطلح ؛من المصطلحات األخرى

، في التعبیر عن نفس المضمون والغایة التي تسعى Assistant Services المشتركة الخدمات
  ). ٦٧م، ص٢٠١٦، مرادسلیمان و(العالقة بالتربیة الخاصة  ذات الخدماتھا فلسفة یلإ

 Individuals with Disabilitiesرد في قانون تربیة األفراد ذوي اإلعاقات قد وو
Education Act (IDEA) تلك المساندات : "تعریف للخدمات المساندة بأنھا) م١٩٩٧( لعام

م، ٢٠١٤، الببالوي" ( اإلعاقة لالستفادة من التربیة الخاصةوالمطلوبة من أجل مساعدة الطفل ذ
  ).٢٣ص

تساعد الطفل   الضروریة التي یمكن من خالل معطیاتھا أنالخدماتتلك : "أنھاب وُتعرف أیضًا
خدمة الصحة : على االستفادة من البرامج التعلیمیة الخاصة، حیث تشتمل علىاالمتخلف عقلی 

ة المدرسیة، والخدمة النفسیة، وخدمات اإلرشاد المدرسي، والخدمة االجتماعیة، وخدمة عالج اللغ
م، ١٩٩٦الوابلي، " (والكالم، وخدمة العالج الطبیعي، باإلضافة إلى خدمة العالج الوظیفي

  ).١٩٥ص
البرامج الضروریة : " المساندة بأنھاالخدماتوفي الدلیل التنظیمي للتربیة الخاصة تم تعریف 

طق  وتصحیح عیوب الن،العالج الطبیعي والوظیفي:  مثل،للنمو التربوي للطالب ذوي اإلعاقة
  ).٧ھـ، ص١٤٣٧وزارة التعلیم، ( " وخدمات اإلرشاد النفسي،والكالم

 المساندة خدمات ضروریة الستفادة الخدماتوھكذا اتفقت جمیع التعریفات السابقة على أن 
  .م لھم من تربیة خاصةقدَّالتالمیذ مما ُی

  : المساندةالخدمات أھمیة ٢-٢-١- ٢   
 وعلى األخص في السنوات ،د فترات نمائیة حرجة تشیر نتائج الدراسات والبحوث إلى وجو

ِمن  و؛ بالخبرات المحیطةا حیث یكون الطفل أكثر عرضة وحساسیة وتأثًر،األولى من حیاة الطفل
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ات ی فإن تقدیم خدمات مساندة مبكرة یمكن أن یطور لدى الطفل األنماط األولى من التعلم والسلوكَثمَّ
 تشیر الدالئل بشكل مؤكد اأیًض .ة لجمیع مھارات النمو الالحقةاتھا قاعدة رئیس ذالتي تعتبر في حد

 في  وخاصًة، المساندة بشكل مبكرالخدماتإلى الجدوى االجتماعیة واالقتصادیة الناتجة عن توفیر 
واجھ الطفل، كما یحتاج األھل إلى مساعدة وتوعیة في تتخفیف الحد من تفاقم مشكلة اإلعاقة التي 

  ).٩٤م، ص٢٠١٣عودة، ( لة الطفل وكیفیة التغلب على المشكالت التي تواجھھكیفیة التعامل مع حا
 المساندة تصبح أكثر ضرورة الخدماتأن الحاجة إلى ) ٦٧ص، ٢٠١٦( وذكر سلیمان ومراد

مدعومة بخدمات ووھذا بدوره یتطلب وجود برامج خاصة ، ةإذا كان العجز یظھر بصورة بالغ
  . () في طبیعتھا ومستواھامساندة تلبي االحتیاجات المتنوعة
 أنشطة عالجیة، وذلك عندما امة للطالب أنھ المساندة المقدَّالخدماتویمكن اعتبار طبیعة ومدى 

 وضع ّدَع وُی.ومناسبتھا لھ اعتماًدا على المعلومات المقدمة من التقییم التربويیتم تقریر ضروریتھا 
عند وضع الخطط التعلیمیة ا بالغ األھمیة  أمًرندة ضمن البرنامج التربوي الفردي المساالخدمات

وبما أن الحاجات الخاصة لألطفال الذین تتم  ).١٩ص ،٢٠١٣ عبید، (لذوي االحتیاجات الخاصة
ن األمر یتطلب إف ؛المساندة حاجات متنوعة ومتفاوتة إحالتھم إلى خدمات التربیة الخاصة والخدمات

وطریقة تقدیمھا ، وعناصرھا، مة الالزاتالخدمقیام فریق متعدد التخصصات بتحدید طبیعة 
  .)١٨٢ص  ،٢٠١٢ الخطیب،(

ذ     ومن خالل ما سبق یتضح مدى أھمیة توفیر الخدمات التي تساند الع      ة للتالمی ة التعلیمی ذوي ملی
تعلم   و التالمیذ ذو  ومن بینھم  ، الخاصة االحتیاجات ث  ، صعوبات ال ذه  إ حی دمات ن ھ ى   الخ ساعد عل  ت

  .نتفاع من البرامج التربویة المقدمة لھمل االقلِّز الحواجز التي ُتتجاُو
  : المساندةالخدمات أنواع ٤-٢-١- ٢   

 لعام (IDEA) ھناك عدة أنواع للخدمات المساندة، فقد أشار قانون تربیة األفراد ذوي اإلعاقات 
 االجتماعیة، الخدمات النفسیة، الخدمات:  مثل، المساندةالخدماتإلى عدد من أنواع ) م١٩٩٧(

ة، خدمة النقل والمواصالت، خدمة عالج اللغة ی الترفیھیة، خدمات الصحة المدرسالخدمات
م  وتقییطبیة التشخیصیة، االكتشاف المبكر الالخدماتالوالدین، وتدریب والكالم، خدمة إرشاد 

 السمعیة، خدمات التوجھ الخدمات والوظیفي، خدمات اإلرشاد، اإلعاقة، خدمات العالج الطبیعي،
 وفیما یلي عرض ألبرز ،)٥٢م، ص٢٠١٢أحمد، الببالوي و(. اركة للطالب المعاقین بصریًّوالح
  :الخدماتھذه 

 :خدمات التدخل المبكر .١
ر    دخل المبك صطلح الت شیر م ى ی راءات  إل ة     اإلج ى معالج دف إل ي تھ ات الت  والممارس

ات         األ مشكالت و واإلعاق أخر النم ل ت ة مث ال المختلف ة و  طف ا المختلف  ،تیاجات الخاصة  االح بأنواعھ
ادیة          ة واإلرش رامج التدریبی دیم الب ن خالل تق ال م ؤالء األطف وفیر حاجات أسر ھ ى ت باإلضافة إل

  ).١١٣ص ،٢٠١٤، القمش والسعایدة(
دخل المبكر  ) ٢٠١٠(وذكر محمد   وي       ُی إجراء  أن الت ل ترب رامج تأھی ذ ب ى بتصمیم وتنفی عن

رة  ة المبك ة الطفول رامج إرشاد ،خاصة لمرحل ذلك ب ال وك ر األطف ة ألس كال ،یة وتدریبی ر أش  وتقری
ة  قدَّ وأن برامج التدخل المبكر ُت،ھا الطفل  إلی  المساندة التي یحتاج   الخدمات م لألطفال الذین لدیھم إعاق

ة التعرف                 ة أو لحظ شاف اإلعاق والدة أو لحظة اكت ذ لحظة ال ة من أو الذین ھم عرضة لخطر اإلعاق
  .)٢٤٢ص(على عوامل الخطر وحتى سن المدرسة 

لٌّ  وأ دي    شار ك ب والحدی ن الخطی ى  ) ١٩٩٨( م دمات      إل دیم خ دخل المبكر یتضمن تق أن الت
ن        ، وتربویة ، واجتماعیة ، طبیة :متنوعة انون م ذین یع ارھم ال  ونفسیة لألطفال دون السادسة من أعم

أخُّ ة أو ت ائيإعاق ة  ،ر نم أخر أو اإلعاق ة للت دیھم قابلی ذین ل دخل المب ، أو ال رامج الت ر ُت وأن ب ى ك عن
ا    ا ھائًل اتھم تبایًن دراتھم وحاج ا ق این فیھ ة تتب ة عمری ي مرحل ال ف دخل  ؛باألطف اھج الت إن من ذلك ف  ل

ا     وأسالیبھ   ة ودرجتھ وع اإلعاق تعلم      ،تختلف وتتنوع حسب ن ال ذوي صعوبات ال ا أن األطف د مثًل  فنج
اه أو ا   تعتبر صعوبات التعلم النمائیة التي ترتبط      ى االنتب دراك أو حل المشكالت   إل بضعف القدرة عل
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ي        ستھدفة ف أو اكتساب المفاھیم أو التذكر والتي تظھر في مرحلة ما قبل المدرسة ھي المشكالت الم
  .)٣٠،٣١،١٦٨ص( برنامج التدخل المبكر

 :خدمات العالج الطبیعي .٢
تخدام   ق اس ن طری سدي ع ع ج ري ألي موض ي تج ة الت و المعالج ي ھ الج الطبیع الع

صائص الف ة یالخ رارة   زیائی رى للح صائص أخ ة أو أي خ ضوء : والكیمیائی اء ، ال اء، ، الم  الكھرب
  ).١٨٥ص ،٢٠١٤ النجار،(والتمارین النشیطة أو الخاملة ، المساج

عجز البدني الذي یعاني منھ الطفل ذو وتقدم خدمات العالج الطبیعي عندما یعوق أو یحد ال
التربویة والتعلیمیة بالشكل المناسب قدرتھ على االستفادة من البرامج  من االحتیاجات الخاصة

 حیث یجب أن تركز خدمات العالج الطبیعي على تنمیة ،ع منھ مثل أقرانھ العادیینوالمتوقَّ
  ).٢٣٩ص  ،٢٠١٠ محمد،(مة لعملیة التنقل والحركة مھ والتي تعتبر ،المھارات الحركیة الكبیرة

  : السمعیة للطالب ذوي اإلعاقة السمعیةالخدمات . ٣
ز دمات ترك ق         الخ ا یتعل ل م شمل ك د ت ي ق تماع والت سمع واالس ل ال ى تأھی سمعیة عل  ال

شارات       یم واست ة  ،  بالمعینات السمعیة من تقی ات التعلیمی اء المتخصصین    ، والتطبیق شارة األطب واست
  ).٢٠٣ص ،٢٠٠٠/٢٠١١، وآخرون، Bradley برادلي،(واالستشارات األسریة ، في المجال

ارة التعلیم الھدف من عمل حددت وز) ١٠٧ ص،١٤٣٧(یة الخاصة وفي الدلیل التنظیمي للترب
 واقتراح المعینات السمعیة األكثر مالءمة للطالب ، وھو تحدید درجة السمع،قیاس السمعأخصائي 

  .العوق السمعي وتدریبھ على استخدامھا والمحافظة علیھا يذ
ي   الخدماتأما عن أھمیة     دمات اأن ) ١٥٨ص، ٢٠١٤( السمعیة فقد ذكر حنف سمعیة  لخ  ال

ین       وع المع سمعي ون د ال ة الفق شخیص درج ث ت ن حی ة م ة بالغ سمع ذات أھمی عاف ال صم وض لل
ھ      ل    ، السمعي المالئم وإمكانیة زراعة القوقعة من عدم م للطف أھیلي المالئ امج الت  إذا خاصةً ، والبرن

ك   إحیث ، تم اكتشاف اإلعاقة في مرحلة باكرة  ن تل دمات ن استفادة المعوق م ي  الخ ة    ف ك المرحل تل
ا  ، سوف یسھم في تنمیة مھارات اللغة عند الصم وضعاف السمع     واالستفادة مما لدى الصم من بقای

ي                  ى حاسة البصر ف ط عل اده فق ن اعتم دًلا م ا ب یش فیھ ة یع تثارة للبیئ ل كاس ى األق سمعیة تسھم عل
  .التواصل مع اآلخرین

  :خدمات التوجھ والحركة للطالب ذوي اإلعاقة البصریة .٤
 ،ا المھمة التي یجب توفیرھا للطالب المعاقین بصریالخدماتبر خدمات التوجھ والحركة من تعت

ذلك إلى أن الكفیف یعتمد على حاسة اللمس في ) ٩١ص، ٢٠١٠(ویعزو كوافحة وعبد العزیز 
 ،نھ سیعتمد بصورة كبیرة على اآلخرینإوإذا لم یطور الكفیف مھاراتھ في االنتقال ف. معرفة اتجاھھ

ن مشكلة االنتقال من مكان إلى آخر من أھم إ حیث ،یحد ذلك من حركتھ واستكشافھ لبیئتھوس
م للمكفوفین یجب  ولذلك فإن أي برنامج تربوي مقدَّ؛االمشكالت التكیفیة التي تواجھ المعاق بصری

  .ا لمھارة التعرف والتنقلتقان المعاق بصریًّإأن یركز على 
أن مھارات التوجھ والحركة تشتمل على ) ٢١٢ص  ،٢٠١٤(وأوضح األعظمي والریاالت 

  : وھما،مصطلحین مرتبطین ببعضھما ارتباًطا وثیًقا
 وذلك للتمكن من تحدید نقطة ارتكازه ؛ویعني عملیة استخدام الحواس بشكل مفید وفعال :التوجھ. ١

 ؛انب العقلي ویمثل التوجھ الج، ماوعالقتھ بجمیع األشیاء المھمة ذات الصلة بحركتھ في مجاٍل
  . وغیرھا من الجوانب العقلیة..دراك العالقاتإوالتفكیر، و، والتركیز، نتباهاالك
 وتمثل الحركة الجھد ، ماوتعني استعداد الشخص ومقدرتھ على التنقل بأمان في مجاٍل :الحركة. ٢

  .خرى اآللإالبدني والعضلي المبذول في التنقل من مكان 
 تأدیة كثیر من األعمال على فھي تساعد ؛نقل والحركة للمكفوفینومن ھنا تبرز أھمیة خدمات الت

ن الفرص االجتماعیة والترفیھیة الممكنة تكون إفر ھذه الكفایة فا ودون تو،والذھاب واإلیاب
 ، المجتمعیةالخدمات من الحصول على ن عدم القدرة على التنقل في المجتمع تحّدإ حیث ،محدودة

  .ر في الجسمم الحركة إلى مشكالت صحیة وتدھُو إلى ذلك فقد یقود عدضافًةإ
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م      )١٠٥ص، ١٤٣٧( التنظیمي للتربیة الخاصة     وفي الدلیل  ن عمل معل دف م یم الھ  حددت وزارة التعل
ھ وفین والحر التوج الب المكف دریب الط ة ت ة و ك ارات الحرك ساب مھ ى اكت ن إ عل ات م دراك االتجاھ

  .)خالل التدریب الفردي والجماعي
  متوازیًةالخدمات تقدیم ھذه  المساندة أھمیةالخدماتابق ألنواع لعرض السویتضح من خالل ا

لطالب ذوي صعوبات اا في مساعدة  دوًرا أساسیالخدمات  حیث تلعب ھذه، التربویةالخدماتمع 
 الخدمات وحتى یتحقق التكامل ما بین ،في إنجاز األھداف التربویة المحددة لھؤالء الطالبالتعلم 

  .مة لھم التربویة المقدَّخدماتالالمساندة و
  : منھج الدراسة١-٣

دافھا         ة وأھ ة الدراس بتھ لطبیع سحي لمناس في الم نھج الوص ة الم ت الدراس ذي عرّ ،اتبع ھ   وال ف
راد            ":بأنھ) ١٧٩ص، ٢٠١٢(العساف   ع أف ذلك النوع من البحوث الذي یتم بواسطة استجواب جمی

نھم   رة م ة كبی ث أو عین ع البح ف ؛مجتم دف وص ك بھ ا    وذل ث طبیعتھ ن حی ة م اھرة المدروس  الظ
  ".ستنتاج األسباباودرجة وجودھا فقط، دون أن یتجاوز ذلك إلى دراسة العالقة أو 

  : مجتمع الدراسة٢-٣
ي      ة ف ة االبتدائی ي المرحل تعلم ف عوبات ال ات ص ع معلم ن جمی ة م ة الحالی ع الدراس ون مجتم یتك

ام    الدراسي المدارس الحكومیة بمدینة الریاض في الفصل   ن الع ددھن   ١٤٣٨/١٤٣٩ األول م ـ وع ھ
  .)٣ملحق رقم (  حسب آخر إحصائیة إلدارة التربیة الخاصة في وزارة التعلیم ،معلمة) ٤٥٢(

  : عینة الدراسة٣-٣
ل   شوائیة تمث ة ع د عین م تحدی ة% ٥٠ت ع الدراس راد مجتم دد أف ن ع ا ،م دد أفرادھ غ ع ) ٢٢٦( ویبل

  .استبانة مكتملة وصالحة للتحلیل) ١٨٥(لباحثة على  وبعد توزیع أداة الدراسة حصلت ا،معلمة
  : الدراسةعینة وصف خصائص ٤-٣

  )١ -٣(جدول رقم 
   الدراسة وفق متغیر عدد سنوات الخبرةتوزیع عینة

  النسبة  التكرار  عدد سنوات الخبرة
  ١٤٫١  ٢٦   سنوات٥أقل من 

  ٢٢٫٧  ٤٢   سنوات١٠ إلى أقل من ٥من 
  ٢٣٫٨  ٤٤  نة س١٥ سنوات إلى أقل من ١٠من 

  ٣٩٫٤  ٧٣   سنة١٥أكثر من 
  %١٠٠  ١٨٥  المجموع

من إجمالي % ٣٩٫٤یمثلن ما نسبتھ  الدراسة عینةمن ) ٧٣(أن ) ١(یتضح من الجدول رقم           
ن         عینة ر م رتھن أكث دد سنوات خب ن      ١٥الدراسة ع ر م ة األكث ن الفئ ة  سنة وھ ا  ،  الدراسة عین بینم

 سنوات ١٠ الدراسة عدد سنوات خبرتھن من عینةمن إجمالي % ٢٣٫٨منھن یمثلن ما نسبتھ ) ٤٤(
دد سنوات     عینةمن إجمالي % ٢٢٫٧منھن یمثلن ما نسبتھ ) ٤٢(و،  سنة١٥إلى أقل من    الدراسة ع
ردات  % ١٤٫١منھن یمثلن ما نسبتھ ) ٢٦(و،  سنوات ١٠ إلى أقل من     ٥خبرتھن من    من إجمالي مف

  .سنوات ٥الدراسة عدد سنوات خبرتھن أقل من 
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  )٢ -٣(جدول رقم 
  الدراسة وفق متغیر المؤھل العلميتوزیع عینة

  النسبة  التكرار  المؤھل العلمي
  ٨١٫١  ١٥٠  بكالوریوس
  ١٨٫٩  ٣٥  دراسات علیا

  %١٠٠  ١٨٥  المجموع

م   دول رق ن الج ضح م ن ) ١٥٠(أن ) ٢(یت ةم سبتھ  عین ا ن ثلن م ة یم الي % ٨١٫١ الدراس ن إجم م
ردات الدراسة     ،ھن العلمي بكالوریوس  مفردات الدراسة مؤھل   ن مف ر م ة األكث ا  ،  وھن الفئ ) ٣٥(بینم
  .من إجمالي مفردات الدراسة مؤھلھن العلمي دراسات علیا% ١٨٫٩منھن یمثلن ما نسبتھ 

  )٣ -٣(جدول رقم 
  الدراسة وفق متغیر عدد الدورات التدریبیة في مجال التخصصعینة توزیع 

  النسبة  ارالتكر   عدد الدورات التدریبیة
  %٧٫٠  ١٣  تینأقل من دور

  %٢١٫١  ٣٩   دورات٥ إلى أقل من ٢من 
  %٢٠٫٠  ٣٧   دورات٧أقل من  إلى  دورات٥من 

 % ٥١٫٩  ٩٦   دورات فأكثر٧
  %١٠٠  ١٨٥  المجموع

سبتھ   ) ٩٦(أن  ) ٣(یتضح من الجدول رقم      الي   % ٥١٫٩من مفردات الدراسة یمثلن ما ن ن إجم م
ن  ٧ھن التدریبیة في مجال التخصص    مفردات الدراسة عدد دورات     دورات فأكثر وھن الفئة األكثر م

ة ردات الدراس ا ، مف سبتھ ) ٣٩(بینم ا ن ثلن م نھن یم دد  % ٢١٫١م ة ع ردات الدراس الي مف ن إجم م
سبتھ     ) ٣٧(و،  دورات٥ إلى أقل من ٢دوراتھن التدریبیة في مجال التخصص من    ا ن ثلن م نھن یم م

ن           من إجمالي مفردات الدرا   % ٢٠٫٠ ي مجال التخصص م ة ف ن التدریبی   دورات٥سة عدد دوراتھ
ى  ن إل ل م سبتھ  ) ١٣(و،  دورات٧أق ا ن ثلن م نھن یم دد  % ٧٫٠م ة ع ردات الدراس الي مف ن إجم م

  .دورتیندوراتھن التدریبیة في مجال التخصص أقل من 
  ) الباحثة إعداد (: أداة الدراسة٥-٣

، وقد تم تصمیمھا باالستفادة من اإلطار النظري استخدمت االستبانة أداة لجمع بیانات الدراسة
  تم اتـباع الخـطوات التالـیة) ٤ملحق (والدراسات السابقة المشـابھة، وبعد االنتھاء من تصمیـمھا 

     :للتحقق من صالحتھا للتطبیق
   : صدق أداة الدراسة١-٥-٣
  صدق المحكمین –أ 

ا وُ   اس م ي قی ة ف دق أداة الدراس دى ص ى م رف عل ى  ض للتع ھا عل م عرض ھ ت ) ١١(عت لقیاس
ا  دى         ؛محكًم ا وم ارات وأھمیتھ یاغة العب ي ص اتھم ف م وتوجیھ ى آرائھ رف عل ا  ا للتع ى ل إنتمائھ

ورا ذف أو ، لمح رات إوح ض الفق افة بع دیل    ،ض م تع ین ت ات المحكم ى توجیھ اًء عل تبانة وبن  االس
  .)٦ملحق رقم  (للوصول إلى صورتھا النھائیة
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  :داةاالتساق الداخلي لأل–ب 
داخلي لال              ة الصدق ال اط بیرسون لمعرف تبانة تم حساب معامل االرتب م حساب معامل     ،س ث ت  حی

ارة         ،االرتباط بین درجة كل عبارة من عبارات االستبانة بالدرجة الكلیة للمحور الذي تنتمي إلیھ العب
  .كما توضح ذلك الجداول التالیة

  )٤ -٣(الجدول رقم 
   بالدرجة الكلیة للمحورالخدمات المساندة ت معامالت ارتباط بیرسون لعبارا

 معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة    معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة
٠٫٧٣٨  ٧  **٠٫٥٢٥  ١**  
٠٫٦٩٦  ٨  **٠٫٦٧٥  ٢**  
٠٫٦٠٨  ٩  **٠٫٦٣٨  ٣**  
٠٫٧٣٤  ١٠  **٠٫٧٧١  ٤**  
٠٫٦٠٢  ١١  **٠٫٥٩٤  ٥**  
٠٫٦٤٠  ١٢  **٠٫٧١١  ٦**  

  
  )٥ -٣(الجدول رقم 

    بالدرجة الكلیة للمحورمعوقات الخدمة معامالت ارتباط بیرسون لعبارات 

 معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة    معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة
٠٫٦٢٩  ٧  **٠٫٥٢٠  ١**  
٠٫٦٨٧  ٨  **٠٫٤٦٢  ٢**  
٠٫٦٣٠  ٩  **٠٫٥٩٦  ٣**  
٠٫٥٣٥  ١٠  **٠٫٦٦٦  ٤**  
٠٫٥٣٨  ١١  **٠٫٦٤٦  ٥**  
٠٫٥٨٠  ١٢  **٠٫٥٦٤  ٦**  

  
  )٦ -٣(الجدول رقم 

   بالدرجة الكلیة للمحوركیفیة التغلب على المعوقات معامالت ارتباط بیرسون لعبارات 

 معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة    معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة
٠٫٧٠٥  ٨  **٠٫٥٥٢  ١**  
٠٫٧٥٦  ٩  **٠٫٦٣١  ٢**  
٠٫٦٦٦  ١٠  **٠٫٦٤١  ٣**  
٠٫٧٠١  ١١  **٠٫٧٢٩  ٤**  
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 معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة    معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة
٠٫٧١٧  ١٢  **٠٫٦٧٠  ٥**  
٠٫٦١٣  ١٣  **٠٫٧٧٨  ٦**  
٠٫٨١٤  ٧**  -  -  

   فأقل ٠٫٠١دال عند مستوى الداللة ** 
ع        ) ٦-٣(و) ٥-٣(و) ٤–٣(یتضح من الجداول     ارات م ن العب ارة م اط كل عب أن قیم معامل ارتب
دل  فأق) ٠٫٠١( عند مستوي الداللة إحصائیامحورھا موجبة ودالة   ا ی ع     ل؛ مم ساقھا م دق ات ى ص  عل

  .محاورھا
      : ثبات أداة الدراسة٢-٥-٣

م استخدام     اخ   (لقیاس مدى ثبات أداة الدراسة ت ا كرونب ة ألف )  Cronbach's Alpha (α)) (معادل
  .  یوضح معامالت ثبات أداة الدراسة) ٧(للتأكد من ثبات أداة الدراسة، والجدول رقم 

  )٧ -٣(جدول رقم 
   كرونباخ لقیاس ثبات أداة الدراسةمعامل ألفا

عدد   محاور االستبانة
  العبارات

ثبات 
  المحور

 المساندة الالزم توفیرھا للتلمیذات ذوات صعوبات الخدماتأنواع 
  ٠٫٨٨٢٥  ١٢ التعلم

  ٠٫٨٢٦٧  ١٢  صعوبات التعلم  المساندة للتلمیذات ذواتالخدماتمعوقات 
 المساندة للتلمیذات الخدماتالمقترحات المناسبة للتغلب على معوقات 

  ٠٫٩٠٣٤  ١٣  ذوات صعوبات التعلم

  ٠٫٩١٤٩  ٣٧  الثبات العام
  

یدل  ، وھذا)٠،٩١٤٩(أن معامل الثبات العام عاٍل، حیث بلغ   ) ٧-٣(یتضح من الجدول رقم              
  .للدراسةعلى أن االستبانة تتمتع بدرجة ثبات مرتفعة یمكن االعتماد علیھا في التطبیق المیداني 

    :جراءات الدراسةإ ٦-٣
  بعد االنتھاء من بناء أداة الدراسة والتأكد من صالحیتھا تطلَّب تطبیقھا میدانیا عدًدا من

  :اإلجراءات على النحو اآلتي
ة    مخاطبة عمید    .١ ل الجامع ى وكی كلیة العلوم االجتماعیة والحصول على خطاب تم توجیھھ إل

ة ا     سھیل مھم ق أداة الدراسة   للدراسات العلیا والبحث العلمي لت ة واإلذن بتطبی  ملحق ( .لباحث
 )٧رقم 

دیر         .٢ ى م ا إل ا والبحث العلمي موجًھ الحصول على خطاب من وكیل الجامعة للدراسات العلی
ة           ات الالزم ة بالبیان د الباحث ق أداة الدراسة وتزوی سھیل تطبی . عام التعلیم بمنطقة الریاض لت

 )٨ملحق رقم (
ات    .٣ دد معلم صائیة بع ى إح صول عل ة   الح ة بمدین ة االبتدائی ي المرحل تعلم ف عوبات ال ص

 )٣ ملحق رقم( .الریاض
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سھیل     .٤ اب لت ى خط صول عل یم والح وزارة التعل ویر ب یط والتط ع إدارة التخط ل م م التواص ت
 )٩ ملحق رقم( .االستبانةنشر الرابط اإللكتروني الخاص ب

ق أداة الدر         .٥ ة الخاصة بتطبی شر    بعد االنتھاء من جمیع اإلجراءات اإلداری م ن تبانة اسة ت  االس
ام    ن الع ي األول م صل الدراس ي الف ـ١٤٣٨/١٤٣٩ف یط  ،ھ لت إدارة التخط ث أرس  حی

 . إلى المعلماتاالستبانةوالتطویر بوزارة التعلیم رابط 
  : أسالیب تحلیل البیانات٧ -٣
ن               د م تخدام العدی م اس د ت ا، فق م تجمیعھ ي ت ات الت ل البیان ة وتحلی داف الدراس ق أھ                   لتحقی

ة       وم االجتماعی صائیة للعل زم اإلح تخدام الح بة باس صائیة المناس الیب اإلح  Statisticalاألس
Package for Social Sciences    بالرمز اھا اختصاًریلإوالتي یرمز )SPSS.(       

 قیاسا المـدید طول خالیـاسب اآللي، ولتحـال البیانات إلى الحـك بعد أن تم ترمیز وإدخـوذل
  ، ثم)٤=١-٥(المستخَدم في محاور الدراسة، تم حساب المدى ) الحدود الدنیا والعلیا(الخماسي 

 بعد ،)٠٫٨٠= ٤/٥(  أي،تقسیمھ على عدد خالیا المقیاس للحصول على طول الخلیة الصحیح
وذلك  ؛)أو بدایة المقیاس وھي الواحد الصحیح(لقیمة إلى أقل قیمة في المقیاس ذلك تم إضافة ھذه ا

  :ھكذا أصبح طول الخالیا كما یأتيلتحدید الحد األعلى لھذه الخلیة، و
  ن ى ١٫٠٠م ل ١٫٨٠ إل ا  ( یمث زم توفیرھ رة  / ال یل ة كبی ة بدرج ر موافق ارة   ) غی ل عب و ك نح

  .باختالف المحور المراد قیاسھ
  یاسھنحو كل عبارة باختالف المحور المراد ق) غیر موافقة/ قلیلة ( یمثل ٢٫٦٠ إلى ١٫٨١من.  
  نحو كل عبارة باختالف المحور المراد قیاسھ) محایدة/ متوسطة ( یمثل ٣٫٤٠ إلى ٢٫٦١من. 
  نحو كل عبارة باختالف المحور المراد قیاسھ) موافقة/ كبیرة ( یمثل ٤٫٢٠ إلى ٣٫٤١من. 
   ا  كبیرة( یمثل   ٥٫٠٠ إلى   ٤٫٢١مننحو كل عبارة باختالف المحور  ) موافقة بدرجة كبیرة/  جد

 .مراد قیاسھال
 : حساب المقاییس اإلحصائیة اآلتیةوبعد ذلك تم

ة    .١ ردات الدراس ة لمف صیة والوظیفی صائص الشخ ى الخ رف عل ة للتع سب المئوی رارات والن التك
  .وتحدید استجابات أفرادھا تجاه عبارات المحاور الرئیسة التي تتضمنھا أداة الدراسة

اع أو     ؛"Weighted Mean) "المرجح (المتوسط الحسابي الموزون    .٢ دى ارتف ة م ك لمعرف  وذل
رات الدراسة األساسیة،              ارات متغی ن عب ارة م انخفاض استجابات مفردات الدراسة على كل عب

  . مع العلم بأنھ یفید في ترتیب العبارات حسب أعلى متوسط حسابي موزون
سابي  .٣ ط الح ردات   ؛"Mean"المتوس تجابات مف اض اس اع أو انخف دى ارتف ة م ك لمعرف  وذل

سة الدر اور الرئی ن المح ة ع ارات(اس طات العب ط متوس ب  )متوس ي ترتی د ف ھ یفی م بأن ع العل ، م
  .المحاور حسب أعلى متوسط حسابي

اري    .٤ راف المعی تخدام االنح م اس راف   ؛"Standard Deviation"ت دى انح ى م رف عل  للتع
محاور  استجابات مفردات الدراسة لكل عبارة من عبارات متغیرات الدراسة، ولكل محور من ال 

ي   . الرئیسة عن متوسطھا الحسابي    شتت ف ح الت  استجابات  ویالحظ أن االنحراف المعیاري یوض
ا         سة، فكلم ب المحاور الرئی مفردات الدراسة لكل عبارة من عبارات متغیرات الدراسة، إلى جان

 .اقتربت قیمتھ من الصفر تركزت االستجابات وانخفض تشتتھا
ائج الدراسة   اعرًضوفیما یلي    ائج            لنت ذه النت سیر ھ ات وتف ل البیان د تحلی ا بع م التوصل إلیھ ي ت الت

  .ومقارنتھا بنتائج الدراسات السابقة
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  :ولالسؤال األ إجابة ١ -٤
ا  دماتم ات   الخ ر معلم ة نظ ن وجھ تعلم م عوبات ال ذات ذوات ص ا للتلمی الزم توفیرھ ساندة ال  الم

  ؟ بمدینة الریاضاالبتدائیةصعوبات التعلم في المدارس 
ى   للت دمات عرف عل دارس       الخ ي الم تعلم ف ذات ذوات صعوبات ال ا للتلمی الزم توفیرھ ساندة ال  الم

ة اض االبتدائی ة الری رارات  ؛ بمدین ساب التك م ح ة ، ت سب المئوی سابیة ، والن طات الح  ، والمتوس
ة ات المعیاری ور   ،واالنحراف ارات مح ى عب ة عل ردات الدراس تجابات مف ب الس دمات والرت  الخ

الزم   ساندة ال دارس      الم ي الم تعلم ف ذات ذوات صعوبات ال ا للتلمی ة  توفیرھ اض االبتدائی ة الری  ، بمدین
  :النتائج كما یوضحھا الجدول اآلتيوجاءت 

 )١ -٤(جدول رقم 
 المساندة الالزم توفیرھا للتلمیذات ذوات الخدمات الدراسة على عبارات محور  عینةاستجابات

   حسب متوسطات الموافقةتنازلیاة الریاض مرتبة  بمدیناالبتدائیةصعوبات التعلم في المدارس 
 درجة الموافقة التكرار

النسبة  العبارات م
% 

كبیرة 
ال یلزم   قلیلة  متوسطة  كبیرة  جدا

  توفیرھا

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الرتبة المعیاري

 - -  ١٨  ٤٣  ١٢٤ ك
٥ 

دمات ي الخ سیة الت  النف
ات   إجراء عملی تم ب تھ

 - -  ٩٫٧  ٢٣٫٢  ٦٧٫١ % القیاس والتشخیص
١ ٠٫٦٦٥  ٤٫٥٧  

 -  ٢  ٢٠  ٤٩  ١١٤ ك

١ 

دمات ي  الخ ادیة الت  اإلرش
م        ى فھ ذة عل تساعد التلمی

ا وتقبُّ ب  ذاتھ ا والتغل لھ
سیة   شكالتھا النف ى م عل
ات   صى درج ق أق لتحقی

 .التوافق والنماء

% ١٫١  ١٠٫٨  ٢٦٫٥  ٦١٫٦  - 
٢ ٠٫٧٣١  ٤٫٤٩ 

  ١  ١  ٢٤  ٤٩  ١١٠ ك

٣ 

دریب  اد وت ة إرش خدم
ى   لمساعدتھمالدین  الو  عل

سیة تخطِّ ات النف ي األزم
ابة   ن إص ة ع الناتج

تھم ي ُی،ابن صبحا  ولك
ة   ي العملی ریكین ف ش
ة    ة والتدریبی التربوی

 .لتھملطف

% ٠٫٥  ٠٫٥  ١٣٫٠  ٢٦٫٥  ٥٩٫٥ 
٣ ٠٫٧٧٩  ٤٫٤٤ 

 -  ٤  ٢٧  ٥٤  ١٠٠ ك

١١

التكنولوجیا المساندة مثل   
رامج  زة أو الب األجھ
ساعد  ي ت وبیة الت  الحاس

سین   ى تح ذة عل التلمی
  .األداء األكادیمي

%  ٢٫٢  ١٤٫٦  ٢٩٫٢  ٥٤٫٠   -  
٤ ٠٫٨٠٨  ٤٫٣٥  

  ١  ١٢  ١٩  ٤٢  ١١١ ك
٢ 

الم   ة والك الج اللغ ع
ي   ذة الت ساعدة التلمی لم
ق      ي النط لدیھا مشكالت ف

  .والكالم
% ٠٫٥  ٦٫٥  ١٠٫٣  ٢٢٫٧  ٦٠٫٠ 

٥ ٠٫٩٤٥  ٤٫٣٥ 

 -  ٦  ١٩  ٦٦  ٩٤ ك
ج تعدیل  وتنفیذ برامإعداد ٦

 -  ٣٫٢  ١٠٫٣  ٣٥٫٧  ٥٠٫٨ % .السلوك
٦ ٠٫٧٩٢  ٤٫٣٤ 
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 درجة الموافقة التكرار
النسبة  العبارات م

% 
كبیرة 

ال یلزم   قلیلة  متوسطة  كبیرة  جدا
  توفیرھا

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الرتبة المعیاري

 -  ٤  ٢٨  ٧٠  ٨٣ ك

٨ 

ي    الخدمات  االجتماعیة الت
تھتم بالنواحي االجتماعیة 

ف ي  واال والتكی دماج ف ن
ى  المجتمع والمساعدة    عل

 .مواجھة المشكالت
% ٢٫٢  ١٥٫١  ٣٧٫٨   ٤٤٫٩  - 

٧ ٠٫٧٩١  ٤٫٢٥ 

  ٤  ٧  ٣٤  ٦٣  ٧٧ ك

١٠

دماتال ة خ  الطبی
ي ُت صة والت دَّالمتخص م ق

د   ب لتحدی الل الطبی ن خ م
ة   ب الطبی الجوان
ة   یة المرتبط والمرض
ي أدت       ة والت بإعاقة الطفل

 .حاجتھا للتربیة الخاصةل

% ٢٫٢  ٣٫٨  ١٨٫٤  ٣٤٫١  ٤١٫٥  
٨ ٠٫٩٧١  ٤٫٠٩  

  ٤  ٩  ٣٣  ٦٠  ٧٩ ك
٤ 

یة     خدمات الصحة المدرس
دیم   ى تق ل عل ي تعم الت

صح   ذة   الرعایة ال یة للتلمی
 .داخل المدرسة

% ٢٫٢  ٤٫٩  ١٧٫٨  ٣٢٫٤  ٤٢٫٧  
٩ ٠٫٩٩٦  ٤٫٠٩  

  ٢  ١٠  ٣٤  ٦٦  ٧٣ ك

٧ 

وظیفي  الج ال دمات الع خ
ى       التي تساعد التلمیذة عل
ة      ارات الوظیفی إتقان المھ
ة   ات الدقیق ل الحرك مث
ة    ة وتنمی ة للكتاب الالزم

 .التآزر الحركي الحسي

% ١٫١  ٥٫٤  ١٨٫٤  ٣٥٫٧  ٣٩٫٤  
١٠ ٠٫٩٤٤  ٤٫٠٧ 

  ٥  ١١  ٣١  ٦٢  ٧٦ ك
١٢

دما شمل  خ ل وت ت النق
الت و  ة المواص ل تھیئ نق

ى   ن وإل ذة م التلمی
   .المدرسة

% ٢٫٧  ٥٫٩  ١٦٫٨  ٣٣٫٥  ٤١٫١  
١١ ١٫٠٣١  ٤٫٠٤ 

  ١  ١١  ٥٠  ٦٧  ٥٦ ك

٩ 

دمات ي  الخ ة الت  الترفیھی
ة        اق الدراس ارج نط تتم خ
شطة   ة كاألن األكادیمی

ي تنّم   ة الت ي الطالبی
صیة جوان ب الشخ

  .المتعددة

% ٠٫٥  ٥٫٩  ٢٧٫٠  ٣٦٫٣  ٣٠٫٣ 
١٢ ٠٫٩٢٤  ٣٫٩٠ 

 ٠٫٥٧٦  ٤٫٢٥ المتوسط العام

  
دا   بدرجة كبیرةتوافق الدراسة  أن عینةیتبیَّنحة أعاله  من خالل النتائج الموضَّ    ى   ج دمات عل  الخ

تعلم ف  عوبات ال ذات ذوات ص ا للتلمی الزم توفیرھ ساندة ال دارس الم ةي الم اض االبتدائی ة الری  بمدین
اس  والعلیامتوسط یقع في الفئة الخامسة، وھو )٥٫٠٠ من   ٤٫٢٥(بمتوسط   الخماسي    من فئات المقی

  . على أداة الدراسة " جداكبیرة" وھي الفئة التي تشیر إلى خیار ،)٥٫٠٠ إلى ٤٫٢١من (
 المساندة الخدمات من على سبٍع جدا  بدرجة كبیرةتوافق الدراسة حیث یتضح من النتائج أن عینة

دارس           ي الم تعلم ف ذات ذوات صعوبات ال ا للتلمی ة الالزم توفیرھ ي     االبتدائی ل ف اض تتمث ة الری  بمدین
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ة   تنازلیاالتي تم ترتیبھا ) ٨، ٦، ٢، ١١، ٣، ١، ٥(العبارات رقم    ة   حسب موافق ا   عین الدراسة علیھ
  :كالتالي جدا بدرجة كبیرة

شخیص     الخدمات" :وھي) ٥(ارة رقم  العبجاءت   .١ اس والت ات القی إجراء عملی تم ب "  النفسیة التي تھ
رة  األولى من حیث موافقة عینة    بالمرتبة   دا  الدراسة علیھا بدرجة كبی ن  ٤٫٥٧(بمتوسط   ، ج  م

سبة     الخدمات وقد یعود حصول    ،)٠٫٦٦٥(، وانحراف معیاري قدره     )٥ ى ن ى أعل سیة عل  النف
ذه   ى  ل إموافقة   ة ھ ة  أھمی شكل محوًرا    ؛ الخدم ا ت یا   كونھ اس     أساس شخیص والقی ات الت ي عملی ف

تعلم   عوبات ال ذ ذوي ص ائج اال  ،للتالمی ق نت ن طری ا     فع ي یطبقھ اییس الت ارات والمق ختب
د انقضى جزًءا         شخیص   م مھاألخصائي النفسي یكون ق ة الت ن عملی ة     ا م دى أھلی دد م ي تح  الت

ذ لال  تعلم التلمی امج صعوبات ال اق ببرن وابلي  .لتح ة ال ع دراس ذه النتیجة م ق ھ ) م١٩٩٦( وتتف
ا      دمات التي حازت فیھ ر مجاالت        الخ ي أكث ى ف ة األول ى المرتب سیة عل دمات  النف ساندة  الخ  الم

ةً  ة      أھمی ة العقلی ن ذوي اإلعاق م احتیاجات الطالب م ي دع ي    ، ف ع دراسة حنف ا اختلفت م   لكنھ
رت أن ) م٢٠٠٧( ي ذك دماتالت صحیةالخ ة و/ ال دالطبی ر ماتالخ ن أكث ة م دمات التأھیلی  الخ

 .سمعیاالمساندة احتیاًجا للتلمیذ المعاق 
دمات : "وھي ) ١(جاءت العبارة رقم   .٢ ا وتقبُّ       الخ م ذاتھ ى فھ ذة عل ساعد التلمی ي ت ا   اإلرشادیة الت لھ

اء           ق والنم ق أقصى درجات التواف سیة لتحقی ن    بالمر "والتغلب على مشكالتھا النف ة م ة الثانی تب
ث مواف ة حی ة عین رة  ق ة كبی ا بدرج ة علیھ دا الدراس ط  ، ج ن ٤٫٤٩(بمتوس راف)٥ م  ، وانح

ذ ذو          ، وھذا )٠٫٧٣١(معیاري قدره    ا التلمی ي یمر بھ شل الدراسي الت رات الف ى أن خب یدل عل
ھ اإل   ، في ثقتھ بنفسھ وفي قدراتھ إلى تدنٍّ صعوبات التعلم تؤثر علیھ وتؤدي     سبب ل ا ی ا  مم ط حب

تعلم  ھ لل ة دافعیت ذلك ُی؛وقل دیم ّدَع ل دمات تق دد  اإلالخ ا المتع ادیة بجوانبھ ذ ةرش صیر التلمی  وتب
شخصیتھ بشكل سلیم لیكون   مكاناتھ عوًنا لھ للتخلص من ھذه المشاعر السلبیة وبناء    إبقدراتھ و 

 . قادًرا على تخطي الصعوبات التي تواجھھ
ى تخطِّ  اعدتھمخدمة إرشاد وتدریب الوالدین لمسا  : "وھي) ٣(جاءت العبارة رقم     .٣ ات   عل ي األزم

ة  سیة الناتج ابة ابنتھم النف ن إص ة    ا؛ع ة والتدریبی ة التربوی ي العملی ریكین ف صبحا ش ي ی  ولك
ة        بالمرتبة  " الطفلتھم ة عین ث موافق ن حی ة م رة    الثالث ا بدرجة كبی دا  الدراسة علیھ بمتوسط   ، ج

ن ٤٫٤٤( راف)٥ م دره  ، وانح اري ق زى )٠٫٧٧٩(معی ى أن وج، ویع ك إل ھ ذل ل لدی ود طف
دین    ى الوال لًبا عل ؤثر س م ی عوبات تعل ك حاج  ،ص ن ذل تج ع ق   ٌة وین ن طری اد ع ى اإلرش  إل

ساؤالتھم ن واإلجابة عا،طفلھم إعاقة ل لتقبُّا؛ین یقدمون الدعم والمساندة لھم   مختّص دیم  ا، ت  وتق
دین دوًرا م   و ، وكیفیة التعامل معھاالمعلومات عن حالة ابنھم   ك أن للوال ى ذل ي  ھم یضاف إل ا ف

ًرا  ا لذلك یعتبر تدریبھم   ا؛حیاة ابنھم   على المشاركة مع المعلم في العملیة التعلیمیة والتربویة أم
 .اضروریًّ

ظ        صول ویالح دم ح ا تق دمات مم سیة والخ دمات النف دریب  الخ اد وت دمات إرش ادیة وخ  اإلرش
ى  ثالث األول ب ال ى المرات دین عل ذا و،الوال سى  ھ ة العی ع دراس ا م ث ) م٢٠١١( جاء متفًق حی

ى       ة األول ى المرتب دین عل ا  ،حصلت خدمة إرشاد الوال دمات  تلتھ سیة الخ دمات   ، النف  وجاءت خ
ة  ة الثالث ي المرتب سي ف اد النف د ؛اإلرش ا یؤك ن قِ مم رة م ة كبی اك حاج ذ ذوي  أن ھن ل التالمی ب

 . وأن ھناك نقًصا في توفیرھا، الثالثالخدماتھذه ى لإصعوبات التعلم 
ي        : "وھي ) ١١( رقم  جاءت العبارة  .٤ رامج الحاسوبیة الت ل األجھزة أو الب ساندة مث ا الم التكنولوجی

ة    بالمر "تساعد التلمیذة على تحسین األداء األكادیمي      ة عین  الدراسة  تبة الرابعة من حیث موافق
ن  ٤٫٣٥(بمتوسط  ، جداعلیھا بدرجة كبیرة   دره    ، وانحراف )٥ م اري ق ذا )٠٫٨٠٨(معی  ، وھ
ي ال ى وع ل عل ة  دلی سھیل العملی ي ت ا ف ساندة ودورھ ا الم تخدام التكنولوجی ة اس ات بأھمی معلم

 . التلمیذة المھارات األكادیمیةإكسابالتعلیمیة و
م   .٥ ارة رق ي    : "وھي ) ٢(جاءت العب شكالت ف دیھا م ي ل ذة الت ساعدة التلمی ة والكالم لم الج اللغ ع

ة   " النطق والكالم   ة         بالمرتب ة عین ث موافق ن حی رة     الدرالخامسة م ا بدرجة كبی دا اسة علیھ  ، ج
 وقد یعود ذلك إلى أن صعوبات   ،)٠٫٩٤٥(معیاري قدره    ، وانحراف )٥ من   ٤٫٣٥(بمتوسط  

دخُّ ى ل إالتعلم قد یرافقھا اضطراب لغوي یحتاج     ة والكالم       ت ق أخصائي عالج اللغ ن طری ل ع
  .لعالج ھذه االضطرابات
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 رتبة السادسة منـبالم" ج تعدیل السلوكـداد وتنفیذ برامـإع: "وھي) ٦(جاءت العبارة رقم . ٦
معیاري  ، وانحراف)٥ من ٤٫٣٤(بمتوسط  ، جدا الدراسة علیھا بدرجة كبیرةحیث موافقة عینة     

دره  ال  ؛)٠٫٧٩٢(ق الھم كح تعلم ح عوبات ال ذ ذوي ص د أن التالمی ة نج ذه النتیج الل ھ ن خ  م
د       ة ق ات الخاص ن ذوي االحتیاج ذ م ادیین والتالمی ذ الع ر    التالمی لوكیات غی دیھم س ر ل  تظھ

داد تطلب تنفیذ خطط عالجیة یقوم ب     ی مما ؛مرغوب فیھا  ى     ھا األ إع سي للقضاء عل خصائي النف
 .ھذه المشكالت السلوكیة

دمات  حصول  ویتضح من خالل ھذه النتائج             ا المتنوعة   الخ سیة بوظائفھ تم    ، النف ي تھ  سواء الت
ى أعل         إب ي حصلت عل شخیص والت اس والت ة بمتوسط    جراء عملیات القی سبة موافق  ٤٫٥٧(ى ن

دیل     ) ٠٫٦٦٥( معیاري قدره ، وانحراف )٥ من رامج تع ذ ب داد وتنفی أو بوظیفتھا التي تھتم بإع
ط           ة بمتوس سبة الموافق ي ن سادسة ف ة ال ى المرتب صلت عل ي ح سلوك والت ن ٤٫٣٤(ال ، )٥م

راف دره وانح اري ق ذات  ؛)٠٫٧٩٢( معی ة التلمی د حاج سیة بوظى الإ لتؤك دمات النف ا لخ ائفھ
  .لمتنوعة وضرورة توفیرھا بشكل كاٍفا

م    .٧ ارة رق ي) ٨(جاءت العب دمات : "وھ ف   الخ ة والتكی النواحي االجتماعی تم ب ي تھ ة الت  االجتماعی
ة    بالمرتبة " واالندماج في المجتمع والمساعدة على مواجھة المشكالت  ث موافق ن حی السابعة م

ة رة عین ة كبی ا بدرج ة علیھ دا الدراس ط ، ج ن ٤٫٢٥ (بمتوس راف)٥ م دره  ، وانح اري ق معی
ي              ، ویعزى   )٠٫٧٩١( ن قصور ف انون م تعلم یع ذ ذوي صعوبات ال ض التالمی ذلك إلى أن بع

ل  مع اآلخرین وضعف تقبُّةقامة عالقات جیدإالمھارات االجتماعیة نتج عنھ عدم قدرتھم على      
م تمعھم لھ م ومج ة ،زمالئھ رز الحاج ا تب ن ھن دمات االجتماعیى الإ وم ى لخ ل عل ي تعم ة الت

یُّ         إكسابھ ق تك ي تعی ي  م المھارات االجتماعیة ومساعدتھم على التخلص من المشكالت الت فھم ف
 . مما یزید من دافعیتھم للتعلم؛المجتمع

تعلم      كما یت            ائج أن معلمات صعوبات ال سٍ     ضح من النت ى خم رة عل ات بدرجة كبی ن  موافق  م
دمات ذات ذالخ ا للتلمی الزم توفیرھ ساندة ال دارس  الم ي الم تعلم ف عوبات ال ةوات ص ة االبتدائی  بمدین

م     ارات رق ة      ) ٩، ١٢، ٧، ٤، ١٠(الریاض تتمثل في العب ا حسب موافق ا تنازلی م ترتیبھ ي ت ة  الت  عین
  :الدراسة علیھا بدرجة كبیرة كالتالي

م  .١ ارة رق اءت العب ي) ١٠(ج دمات: "وھ ي ُتالخ صة والت ة المتخص دَّ الطبی ب ق الل الطبی ن خ م م
ي أدت     ة والت ة الطفل ة بإعاق یة المرتبط ة والمرض ب الطبی د الجوان ة ى لإلتحدی ا للتربی حاجتھ

 ٤٫٠٩(علیھا بدرجة كبیرة، بمتوسط  الدراسة رتبة األولى من حیث موافقة عینة    بالم "الخاصة
  ).٠٫٩٧١(معیاري قدره  ، وانحراف)٥من 

 ي تعمل على تقدیم الرعایة خدمات الصحة المدرسیة الت: "وھي) ٤(جاءت العبارة رقم . ٢
رة،    الدراسة الثانیة من حیث موافقة عینةبالمرتبة " الصحیة للتلمیذة داخل المدرسة    علیھا بدرجة كبی

 ).٠٫٩٩٦(معیاري قدره  ، وانحراف)٥ من ٤٫٠٩(بمتوسط 
ارا     : "وھي) ٧(جاءت العبارة رقم     .٣ ت خدمات العالج الوظیفي التي تساعد التلمیذة على إتقان المھ

ة  " الوظیفیة مثل الحركات الدقیقة الالزمة للكتابة وتنمیة التآزر الحركي الحسي        ة  بالمرتب الثالث
ة   ة عین ث موافق ن حی ة م ط    الدراس رة، بمتوس ة كبی ا بدرج ن ٤٫٠٧(علیھ راف)٥ م  ، وانح

 ).٠٫٩٤٤(معیاري قدره 
ل ت النقل وتشمل تھیئة المواصالت وخدما: "وھي) ١٢(جاءت العبارة رقم     .٤ ى    نق ن وإل ذة م  التلمی

ةال ة " مدرس ة  بالمرتب ة عین ث موافق ن حی ة م ة الرابع ط    الدراس رة، بمتوس ة كبی ا بدرج علیھ
 ).١٫٠٣١(معیاري قدره  ، وانحراف)٥ من ٤٫٠٤(

م  .٥ ارة رق اءت العب ي) ٩(ج دمات: "وھ ة   الخ ة األكادیمی اق الدراس ارج نط تم خ ي ت ة الت  الترفیھی
ة  " وانب الشخصیة المتعددةي جكاألنشطة الطالبیة التي تنمِّ    ة     بالمرتب ث موافق ن حی الخامسة م

ة ة عین ط    الدراس رة، بمتوس ة كبی ا بدرج ن ٣٫٩٠(علیھ راف)٥ م دره   ، وانح اري ق معی
)٠٫٩٢٤(  
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  :لسؤال الثاني إجابة ا٢ -٤
ا  ات  أم رز معوق دماتب ات     الخ ر معلم ة نظ ن وجھ تعلم م عوبات ال ذات ذوات ص ساندة للتلمی  الم

   بمدینة الریاض؟االبتدائیةي المدارس صعوبات التعلم ف
ـدارس   ي المـ ـعلم ف ـعوبات التـ ـلتلمیذات ذوات ص سـانـدة ل ـدمات الم ـوقات الخـ ى مـع ـعرف عل    للت

ة اض االبتدائی ة الری رارات  ؛ بمدین ساب التك م ح ة ، ت سب المئوی سابیة ، والن طات الح  ، والمتوس
ة ات المعیاری ردات ا ،واالنحراف تجابات مف ب الس ات    والرت ور معوق ارات مح ى عب ة عل لدراس

دارس   الخدمات ة  المساندة للتلمیذات ذوات صعوبات التعلم في الم اض  االبتدائی ة الری  وجاءت  ، بمدین
  :لنتائج كما یوضحھا الجدول اآلتيا

 )٢-٤(جدول رقم 
 المساندة للتلمیذات ذوات صعوبات الخدماتالدراسة على عبارات محور معوقات عینة استجابات 
   حسب متوسطات الموافقةتنازلیا بمدینة الریاض مرتبة االبتدائیةم في المدارس التعل

 درجة الموافقة التكرار

النسبة  العبارات م
% 

موافقة 
بدرجة 
  كبیرة 

غیر   محایدة  موافقة 
  موافقة

غیر 
موافقة 
بدرجة 
  كبیرة 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الرتبة المعیاري

 -  ٢  ١٥  ٨٦  ٨٢ ك

١١

ع    اون م درة التع ن
ة  ال ات الخارجی جھ

رة دیم  الخبی ي تق ف
دمات ساندة الخ  الم

عوبات   ذوات ص ل
  . التعلم

% ١ ٠٫٦٧٤  ٤٫٣٤ -  ١٫١  ٨٫١  ٤٦٫٥  ٤٤٫٣ 

  ١  ٥  ١٦  ٨٣  ٨٠ ك

١٠

اء    نقص تعاون أولی
ق  األ ا یعی ور مم م

دّ  ل ویح ن العم  م
ذات    ساعدة التلمی م
عوبات  ذوات ص

  .التعلم

% ٢ ٠٫٧٧٦  ٤٫٢٨ ٠٫٥  ٢٫٧  ٨٫٦  ٤٤٫٩  ٤٣٫٣ 

 -  ٥  ٢٢  ٧٩  ٧٩ ك

٦ 

ودة   الخدمات  الموج
ر  ة غی والمقدم
ة   ي تلبی ة ف كافی
ذات  ات التلمی حاج
عوبات  ذوات ص

 .التعلم

% ٣ ٠٫٧٧٠  ٤٫٢٥ -  ٢٫٧  ١١٫٩  ٤٢٫٧  ٤٢٫٧ 

  ٢  ١٠  ١٢  ٨٣  ٧٨ ك
١ 

صین   ة المخت قل
ي   ؤھلین ف الم

     الخدماتمجاالت 
  .المساندة

% ٤ ٠٫٨٧٠  ٤٫٢٢  ١٫١  ٥٫٤  ٦٫٥  ٤٤٫٩  ٤٢٫١ 

 -  ٦  ٢٦  ٧٨  ٧٥ ك
٢ 

ام ا دمات بالھتم  الخ
ى  ا ة عل لتربوی

ساب   دماتح  الخ
  .المساندة

% ٥ ٠٫٧٩٩  ٤٫٢٠ -  ٣٫٢  ١٤٫١  ٤٢٫٢  ٤٠٫٥ 

  ٢  ١٢  ٢٩  ٧٣  ٦٩ ك

٤ 

ل دور   عف تفعی ض
یم  ق التقی فری
دد  المتع

  .التخصصات
  
 

% ٦ ٠٫٩٤٣  ٤٫٠٥  ١٫١  ٦٫٥  ١٥٫٧  ٣٩٫٥  ٣٧٫٢ 
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 درجة الموافقة التكرار

النسبة  العبارات م
% 

موافقة 
بدرجة 
  كبیرة 

غیر   محایدة  موافقة 
  موافقة

غیر 
موافقة 
بدرجة 
  كبیرة 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الرتبة المعیاري

  ٥  ٩  ٢١  ٩٢  ٥٨ ك
٧ 

ضعف التواصل بین 
دمي  دماتمق  الخ

اء  ساندة وأولی الم
 .موراأل

% ٧ ٠٫٩٣٢  ٤٫٠٢  ٢٫٧  ٤٫٩  ١١٫٤  ٤٩٫٧  ٣١٫٣ 

  ١  ١٩  ٢٩  ٦٧  ٦٩ ك

١٢

روح  ل ب اب العم غی
ي   د ف ق الواح الفری
یم  ق التقی فری
دد  المتع

 .التخصصات
% ٨ ٠٫٩٩٧  ٣٫٩٩ ٠٫٥  ١٠٫٣  ١٥٫٧  ٣٦٫٢  ٣٧٫٣  

  ٢  ١٠  ٢٨  ٩٦  ٤٩ ك

٨ 

ة محدودی
ات  المعلوم

وفرة  رف المت للتع
ى  دماتعل  الخ

ودة    المساندة الموج
ول  ا والوص د لھ بع

 .تشخیص الحالة

% ٩ ٠٫٨٥٦  ٣٫٩٧   ١٫١  ٥٫٤  ١٥٫١  ٥١٫٩  ٢٦٫٥  

  ١  ١٤  ٣٧  ٨٥  ٤٨ ك

٩ 

صول   ة ح قل
صائي  دماتأخ  الخ

ى   ساندة عل الم
صي   دریب تخص ت
ال   ي مج ف ف مكث

 . المساندةالخدمات

% ١٠ ٠٫٨٩٦  ٣٫٨٩ ٠٫٥  ٧٫٦  ٢٠٫١  ٤٥٫٩  ٢٥٫٩ 

  ١  ٢٥  ٤٧  ٧٩  ٣٣ ك

٥ 

داف    ین أھ ط ب الخل
كال  ض أش بع

دمات ساندة الخ  الم
ات   ل معلم ن قب م
تعلم   عوبات ال ص

 .موروأولیاء األ

% ١١ ٠٫٩٤٦  ٣٫٦٤ ٠٫٥  ١٣٫٥  ٢٥٫٤  ٤٢٫٨  ١٧٫٨ 

  ١٩  ٤٧  ٤٩  ٥٧  ١٣ ك
٣ 

ي   عف وع ض
عوبات  ات ص معلم
ة   تعلم بأھمی ال

   المساندةالخدمات
% ١٢ ١٫١٢٣  ٢٫٩٩  ١٠٫٣  ٢٥٫٤  ٢٦٫٥  ٣٠٫٨  ٧٫٠ 

 ٠٫٥٢٢  ٣٫٩٩ المتوسط العام

  
اله   حة أع ائج الموض الل النت ن خ یَّنم ةیتب ات   أن عین ى معوق ات عل ة موافق دمات الدراس  الخ

دارس      ي الم تعلم ف ة المساندة للتلمیذات ذوات صعوبات ال اض  االبتدائی ة الری  ٣٫٩٩( بمتوسط  ، بمدین
ى  ٣٫٤١من (متوسط یقع في الفئة الرابعة من فئات المقیاس الخماسي    ، وھو   )٥٫٠٠ن  م  ،)٤٫٢٠ إل

  .  على أداة الدراسة"موافقة"وھي الفئة التي تشیر إلى خیار 
ة   ائج أن عین ن النت ضح م ث یت ات     حی ن معوق ة م ى أربع رة عل ة كبی ات بدرج ة موافق  الدراس

ي  ، بمدینة الریاضاالبتدائیةالتعلم في المدارس  المساندة للتلمیذات ذوات صعوبات     الخدمات  تتمثل ف
ا    ) ١، ٦، ١٠، ١١(العبارات رقم   م ترتیبھ ي ت ا الت ة   تنازلی ة عین ا بدرجة     حسب موافق  الدراسة علیھ
  :كبیرة كالتالي
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 الخدماتفي تقدیم  ندرة التعاون مع الجھات الخارجیة الخبیرة: "وھي) ١١(جاءت العبارة رقم  .١
علیھا بدرجة  الدراسة األولى من حیث موافقة عینةبالمرتبة " ذوات صعوبات التعلمالمساندة ل

 أن من أفضل مما یؤكد ؛)٠٫٦٧٤(معیاري قدره  ، وانحراف)٥ من ٤٫٣٤(كبیرة، بمتوسط 
 المساندة التعاون مع الجھات الخبیرة ذات التجارب الناجحة ونقل الخدماتالطرق في تحسین 

  .ستفادة منھاخبراتھا إلى المیدان لال
  ّد منـوق العمل ویحـور؛ مما یعـاء األمـنقص تعاون أولی: "وھي) ١٠(م ـجاءت العبارة رق. ٢

تعلم  عوبات ال ذات ذوات ص ساعدة التلمی ة " م ة بالمرتب ة عین ث موافق ن حی ة م ة الثانی ا  الدراس علیھ
ن   ٤٫٢٨(بدرجة كبیرة، بمتوسط     دره    ، وانحراف )٥ م اري ق ذا )٠٫٧٧٦(معی د  ، وھ ى  ی ل عل

ین       ل ب ق التكام اونھم یحق ل وأن تع ي والفاع ور األساس اء األم دركن دور أولی ات ی أن المعلم
ود  ،المنزل والمدرسة لتحقیق أفضل النتائج للتلمیذة   ى ل إ وأن عدم تعاون أولیاء األمور الذي یع

ق ال   المساندة وأھمیتھا في العملیة التربویة ال  الخدماتضعف الوعي ب   ن تحقی دف  بنتھم یقلل م ھ
  .المنشود من التحاق التلمیذة ببرنامج صعوبات التعلم

م    .٣ ارة رق اءت العب ي) ٦(ج دمات : "وھ ودة والمقدَّ الخ ات       الموج ة حاج ي تلبی ة ف ر كافی ة غی م
ة  بالمر"التلمیذات ذوات صعوبات التعلم  ا بدرجة    الدراسة  تبة الثالثة من حیث موافقة عین علیھ

د أ  )٠٫٧٧٠(معیاري قدره   اف، وانحر )٥ من   ٤٫٢٥(كبیرة، بمتوسط    ا یؤك ة   ؛ مم دم كفای ن ع
ة       الخدمات ذه الفئ ى     ، الموجودة یقلل من القدرة على تلبیة جمیع احتیاجات ھ ك إل د یعزى ذل  وق

م یرافق     تعلم ل عوبات ال رامج ص اح ب ي افتت ع ف دمات   ھأن التوس ز للخ اح مراك ي افتت ع ف  توس
دمات  التي یجب أن ترافق تقدیم الخدماتھذه ى  لإالمساندة لتلبي الحاجة المتزایدة      ة  الخ  التربوی

ى وجود    ) ٢٠٠٩( وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة الخفش .لذوي صعوبات التعلم   التي أشارت إل
 .اا وحركی المساندة لألفراد المعاقین عقلیالخدماتنقص في 

ة  بالمر "اندة المسالخدماتین المؤھلین في مجاالت قلة المختصّ : "وھي) ١(جاءت العبارة رقم     .٤ تب
ة  ة عین ث موافق ن حی ة م ة الرابع ط   الدراس رة، بمتوس ة كبی ا بدرج ن ٤٫٢٢(علیھ ، )٥ م

ي   ى لإدلیل على حاجة المیدان     ، وھذا )٠٫٨٧٠(معیاري قدره    وانحراف كفاءات متخصصة ف
االت  دماتمج ساندةالخ ث ، الم ةنإ حی صین  قل ذه یعت المخت دیم ھ دماتق تق ذه ،الخ ق ھ  وتتف

صً    ) م٢٠٠٦(دراسة بحراوي   النتیجة مع    اك نق ي ذكرت أن ھن ن     االت ي وجود أخصائیین م  ف
 . المساندة عدًدا وتأھیًلاالخدماتالعاملین في 

ا ی تعلم    كم عوبات ال ات ص ائج أن معلم ن النت ضح م ات    ت ن معوق بعة م ى س ات عل دمات موافق  الخ
تعلم  عوبات ال ذات ذوات ص ساندة للتلمی دارس االبالم ي الم ة ف ة بمدین ي تدائی ل ف اض تتمث الری

ا التي تم ترتیبھا ) ٥، ٩، ٨، ١٢، ٧،  ٤،  ٢(العبارات رقم    ة   تنازلی ة عین  الدراسة   حسب موافق
  : كاآلتيعلیھا

   االھتمام بالخدمات التربویة على حساب الخدمات: "وھي) ٢(جاءت العبارة رقم . ١  
ا بمتو رتبة األولى من حیث موافقة عینة   بالم "المساندة ن  ٤٫٢٠(سط   الدراسة علیھ  ، وانحراف )٥ م

 ).٠٫٧٩٩(معیاري قدره 
دد التخصصات        : "وھي ) ٤(جاءت العبارة رقم     .٢ یم المتع ق التقی ل دور فری ة  بالمر "ضعف تفعی تب

دره    ، وانحراف )٥ من ٤٫٠٥( الدراسة علیھا بمتوسط الثانیة من حیث موافقة عینة     اري ق معی
)٠٫٩٤٣.(  

دمي     ضعف ال : "وھي) ٧(جاءت العبارة رقم     .٣ دمات تواصل بین مق اء األ  الخ ساندة وأولی ور  الم  "م
ة   بالمر ة عین ث موافق ن حی ة م ة الثالث ط  تب ا بمتوس ة علیھ ن ٤٫٠٢( الدراس راف)٥ م  ، وانح

  ).٠٫٩٣٢(معیاري قدره 
  غیاب العمل بروح الفریق الواحد في فریق التقییم المتعدد: "وھي) ١٢(جاءت العبارة رقم  .٤

 )٥ من ٣٫٩٩( الدراسة علیھا بمتوسط عة من حیث موافقة عینةبالرابالمرتبة " التخصصات
  ).٠٫٩٩٧(معیاري قدره نحراف وا
  المساندةالخدماتفرة للتعرف على امحدودیة المعلومات المتو: "وھي) ٨(جاءت العبارة رقم . ٥
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ة    یلإالموجودة والوصول     شخیص الحال د ت ا بع ة  " ھ ة     بالمرتب ة عین ث موافق ن حی  الدراسة  الخامسة م
 ).٠٫٨٥٦(معیاري قدره  ، وانحراف)٥ من ٣٫٩٧(علیھا بمتوسط 

دمات قلة حصول أخصائي    : "وھي) ٩(جاءت العبارة رقم     .٦ دریب تخصصي     الخ ى ت ساندة عل  الم
دمات مكثف في مجال     ساندة الخ ة  "  الم ة     بالمرتب ة عین ث موافق ن حی سادسة م ا   ال  الدراسة علیھ

  ).٠٫٨٩٦(معیاري قدره  ، وانحراف)٥ من ٣٫٨٩(بمتوسط 
م   .٧ ارة رق اءت العب ي) ٥(ج كال   : "وھ ض أش داف بع ین أھ ط ب دماتالخل ن قِ الخ ساندة م ل  الم ب

اء األ تعلم وأولی عوبات ال ات ص ورمعلم ة   بالمرت"م ة عین ث موافق ن حی سابعة م ة ال ة ب الدراس
  ).٠٫٩٤٦(معیاري قدره  ، وانحراف)٥ من ٣٫٦٤(علیھا بمتوسط 

ة   ات          الدكما یتضح من النتائج أن عین ن معوق دة م وافقتھن حول واح ي م دات ف دمات راسة محای  الخ
دارس      ي الم تعلم ف ة المساندة للتلمیذات ذوات صعوبات ال اض  االبتدائی ة الری ارة      بمدین ي العب ل ف تتمث

ة        ": وھي) ٣(رقم   دمات ضعف وعي معلمات صعوبات التعلم بأھمی ساندة الخ  ٢٫٩٩(بمتوسط  "  الم
  ).١٫١٢٣(معیاري قدره  ، وانحراف)٥من 

  :السؤال الثالث إجابة ٣-٤
ات      ى معوق تعلم     الخدمات ما المقترحات المناسبة للتغلب عل ذات ذوات صعوبات ال  المساندة للتلمی

  ؟ بمدینة الریاضاالبتدائیةمن وجھة نظر معلمات صعوبات التعلم في المدارس 
ات        ى معوق ب عل بة للتغل ات المناس ى المقترح رف عل دمات للتع ساندة للتلم الخ ذات ذوات   الم ی

تعلم  عوبات ال رارات ؛ص ساب التك م ح ة ، ت سب المئوی سابیة ، والن طات الح ات ، والمتوس  واالنحراف
ى      والرتب الستجابات عینة  ،المعیاریة ب عل  الدراسة على عبارات محور المقترحات المناسبة للتغل
تعلم   الخدماتمعوقات   ا یوض    وجاءت  ، المساندة للتلمیذات ذوات صعوبات ال ائج كم دول  النت حھا الج

  :اآلتي
  )٣ -٤(دول رقم ج

 الخدماتالدراسة على عبارات محور المقترحات المناسبة للتغلب على معوقات عینة استجابات 
   حسب متوسطات الموافقةتنازلیاالمساندة للتلمیذات ذوات صعوبات التعلم مرتبة 

 درجة الموافقة التكرار

النسبة  العبارات م
% 

موافقة 
بدرجة 
  كبیرة

غیر   محایدة  موافقة
  موافقة

غیر 
موافقة 
بدرجة 
  كبیرة

المتوسط 
 الحسابي

اف االنحر
 الرتبة المعیاري

  ١  ٢  ٩  ٥٠  ١٢٣ ك
١٣

دعم   ادة ال زی
المادي للخدمات  

  %٠٫٥  %١٫١  %٤٫٩  %٢٧٫٠  %٦٦٫٥ % .المساندة
١ ٠٫٦٨٨  ٤٫٥٨ 

 -  ٢  ٦  ٦٤  ١١٣ ك

١٢

ي   ع ف التوس
ز  إ شاء مراك ن

دمات  الخ
سد  ساندة ل  الم

ات  احتیاج
ذه     المیدان من ھ

  .الخدمات

% ١٫١  %٣٫٢  %٣٤٫٦  %٦١٫١%  - 
٢ ٠٫٦١٥  ٤٫٥٦ 

 - -  ٦  ٧٢  ١٠٧ ك

٩ 

ى  د عل التأكی
ق   ة فری أھمی
دد   یم المتع التقی
صات  التخص
ة   د أھلی لتحدی

%  ٣٫٢  %٣٨٫٩  %٥٧٫٩%   -  -  
٣ ٠٫٥٦١  ٤٫٥٥ 
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 درجة الموافقة التكرار

النسبة  العبارات م
% 

موافقة 
بدرجة 
  كبیرة

غیر   محایدة  موافقة
  موافقة

غیر 
موافقة 
بدرجة 
  كبیرة

المتوسط 
 الحسابي

اف االنحر
 الرتبة المعیاري

ذة  التلمی
دمات  للخ

  .المساندة
 -  ٤  ٦  ٥٩  ١١٦ ك

٢ 
ل  ل  تفعی  عم

یم   ق التقی فری
دد  المتع

 .التخصصات
% ٢٫٢  %٣٫٢  %٣١٫٩  %٦٢٫٧%  - 

٤ ٠٫٦٦٧  ٤٫٥٥ 

 -  ٣  ٧  ٦٣  ١١٢ ك

  
٥ 

دد   ادة ع زی
صائ  يأخ

دمات  الخ
ا   ساندة بم الم
یتناسب مع عدد    
ذات ذوات  التلمی

 .صعوبات التعلم

% ١٫٦  %٣٫٨  %٣٤٫١  %٦٠٫٥%  - 
٥ ٠٫٦٥١  ٤٫٥٤ 

 - -  ٦  ٧٩  ١٠٠ ك
٨ 

ات   توعی ة الطالب
بأنواع الخدمات   
ق  ساندة وح الم

 .المطالبة بھا
% ٣٫٢  %٤٢٫٧  %٥٤٫١%  - - 

٦ ٠٫٥٦٣  ٤٫٥١ 

 - -  ٨  ٧٥  ١٠٢ ك

٦ 

رة  شجیع األس ت
اء عل ى بن

جسور من الثقة   
شراكة م  وال

صائي  أخ
دمات  الخ

 .المساندة

% ٤٫٣  %٤٠٫٥  %٥٥٫٢%  - - 
٧ ٠٫٥٨٢  ٤٫٥١ 

 - -  ٨  ٧٥  ١٠٢ ك
٧ 

ة   رة توعی األس
 الخدمات بأنواع  

ق  ساندة وح الم
 .المطالبة بھا

% ٤٫٣  %٤٠٫٥  %٥٥٫٢%  - - 
٨ ٠٫٥٨٢  ٤٫٥١  

 -  ١  ٧  ٧٥  ١٠٢ ك

٤ 

یح أدوار  توض
ات   المعلم

صائیات واأل خ
ذات  ع التلمی م
عوبات  ذوات ص

 .التعلم

% ٠٫٥  %٣٫٨  %٤٠٫٥  %٥٥٫٢% - 
٩ ٠٫٦٠٠  ٤٫٥٠  

 - -  ١١  ٧٥  ٩٩ ك

١١

ة االھتمام بتوعی 
دات  المرش
ات  الطالبی
شرفات  وم
شاط  الن

دماتب  الخ
 .المساندة

%  ٥٫٩  ٤٠٫٥  ٥٣٫٦   -  -  
١٠ ٠٫٦٠٩  ٤٫٤٨ 



  
  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                          مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

  

٢٨٢ 

 درجة الموافقة التكرار

النسبة  العبارات م
% 

موافقة 
بدرجة 
  كبیرة

غیر   محایدة  موافقة
  موافقة

غیر 
موافقة 
بدرجة 
  كبیرة

المتوسط 
 الحسابي

اف االنحر
 الرتبة المعیاري

 -  ١  ١٣  ٦٧  ١٠٤ ك

١٠

ام  االھتم
دماتب  الخ

ى  ساندة عل الم
سام    مستوى األق
ي   ة ف األكادیمی

 الجامعات

% ٠٫٥  ٧٫٠  ٣٦٫٢  ٥٦٫٣ - 
١١ ٠٫٦٥٢  ٤٫٤٨ 

  ٢  ٣  ١٠  ٧١  ٩٩ ك

١ 

د دورات  عق
ة  تدریبی
ات  للمعلم
وعیتھن  لت

 الخدماتبأھمیة  
ساندة  الم

ذات   ذوات للتلمی
  .صعوبات التعلم

% ١٫١  ١٫٦  ٥٫٤  ٣٨٫٤  ٥٣٫٥  
١٢ ٠٫٧٦٢  ٤٫٤٢ 

 -  ٦  ١٤  ٧٢  ٩٣ ك

٣ 

ة   ین جھ تعی
ة   شرفة لمتابع م

دیم  دماتتق  الخ
ساندة  الم
ذات ذوات   للتلمی

 .صعوبات التعلم

% ٣٫٢  ٧٫٦  ٣٨٫٩  ٥٠٫٣  - 
١٣ ٠٫٧٦٢  ٤٫٣٦ 

 ٠٫٤٣٦  ٤٫٥٠ المتوسط العام

  
ى المقترحات     أن عینةیتبیَّنمن خالل النتائج الموضحة أعاله   رة عل  الدراسة موافقات بدرجة كبی

ات      ى معوق ب عل ة للتغل ا الباحث ي أوردتھ دماتالت تعلم    الخ عوبات ال ذات ذوات ص ساندة للتلمی  الم
اس الخماسي        متوس، وھو   )٥٫٠٠ من   ٤٫٥٠(بمتوسط   ات المقی ن فئ ة الخامسة م ن  (ط یقع في الفئ م

ذا  ، على أداة الدراسة "موافقة بدرجة كبیرة" وھي الفئة التي تشیر إلى خیار    ،)٥٫٠٠ إلى   ٤٫٢١  وھ
ااال اق م ي ذُ  تف ات الت تعلم للمقترح عوبات ال ات ص د معلم ى تأیی ل عل و إال دلی ةھ ي الدراس رت ف  ،ك

ذات ذوات صعوبات   العملیة التربویة  اندة ودورھا الداعم في    المس الخدماتوالتي تعكس أھمیة     للتلمی
ة       ة عین سب موافق ذه المقترحات ح ازلي لھ ب تن ي ترتی ا یل تعلم، وفیم ة ال ة  عین ا بدرج ة علیھ  الدراس

  :كبیرة كالتالي
م    .١ ارة رق ساندة   : "وھي ) ١٣(جاءت العب دمات الم ادي للخ دعم الم ادة ال ة " زی ن  بالمرتب ى م األول

رة، بمتوسط     الدراسة   وافقة عینة حیث م  ن  ٤٫٥٨(علیھا بدرجة كبی اري   ، وانحراف )٥ م معی
دره  ذا)٠٫٦٨٨(ق دیم       ، وھ ة لتق ات الالزم وفیر المتطلب ي ت ادي ف دعم الم ة ال ى أھمی دل عل ی

ع دراسة    .الخدماتن من مستوى تقدیم ھذه  المساندة والذي ُیحسّ   الخدمات  وتتفق ھذه النتیجة م
ة       ) م٢٠١٤(الجھني والزارع    ة للوسائل التعلیمی ا تخصیص میزانی التي كان من أھم مقترحاتھ

 .المساندة
م   .٢ ارة رق اءت العب ي) ١٢(ج ي إ: "وھ ع ف ز التوس شاء مراك دماتن ات  الخ سد احتیاج ساندة ل  الم

رة،     الدراسة تبة الثانیة من حیث موافقة عینة بالمر"الخدماتالمیدان من ھذه   ا بدرجة كبی علیھ
ط  ن  ٤٫٥٦(بمتوس راف)٥م دره  ، وانح اري ق زى ،)٠٫٦١٥(معی ك  ویع ز ى لإذل ة مراك قل
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ن   ضعٍفى  لإمما یؤدي    ؛ المساندة الخدمات دمات  في تلبیة احتیاجات التلمیذات م ساندة الخ  . الم
وابلي       ة ال ع دراس ذه النتیجة م ق ھ ز یفعّ     ) م٢٠٠١(وتتف شاء مرك ة إن ى أھمی ي أشارت إل ل الت

 . علیم العالي األھلي المساندة في مؤسسات التالخدمات
ة   : "وھي) ٩(جاءت العبارة رقم    .٣ د أھلی التأكید على أھمیة فریق التقییم المتعدد التخصصات لتحدی

رة،    الدراسة تبة الثالثة من حیث موافقة عینةبالمر "التلمیذة للخدمات المساندة  علیھا بدرجة كبی
 ذلك إلى أن الفریق متعدد  ویعود،)٠٫٥٦١(معیاري قدره  ، وانحراف)٥ من ٤٫٥٥(بمتوسط 

دمات التخصصات یقع على عاتقھ تحدید نوع      اج   الخ ي یحت ساندة الت ا  إلی الم ى    ھ اًء عل ذ بن  التلمی
 .الخدمات والتي تعتبر أول خطوة في تقدیم ھذه تقییمھ للحالة

دد التخصصات  : "وھي) ٢(جاءت العبارة رقم     .٤ ة   بالمر " تفعیل عمل فریق التقییم المتع ة الرابع تب
ة   ة عین ث موافق ن حی ة م ط    الدراس رة، بمتوس ة كبی ا بدرج ن ٤٫٥٥(علیھ راف)٥ م  ، وانح

 ).٠٫٦٦٧(معیاري قدره 
م  .٥ ارة رق اءت العب ي) ٥(ج دد : "وھ ادة ع صائیِّأزی دمات يخ دد  الخ ع ع ب م ا یتناس ساندة بم  الم

تعلم  عوبات ال ذات ذوات ص ة " التلمی ة  بالمرتب ة عین ث موافق ن حی سة م ة الخام ا عل الدراس یھ
  ).٠٫٦٥١(معیاري قدره  ، وانحراف)٥ من ٤٫٥٤(بدرجة كبیرة، بمتوسط 

م      . ٦ ارة رق ا           : "وھي ) ٨(جاءت العب ة بھ ساندة وحق المطالب دمات الم أنواع الخ ات ب ة الطالب  "توعی
  ،)٥ من ٤٫٥١(بالمرتبة السادسة من حیث موافقة عینة الدراسة علیھا بدرجة كبیرة، بمتوسط 

 ).٠٫٥٦٣(معیاري قدره  وانحراف
ع أخصائي     : "وھي) ٦(جاءت العبارة رقم    .٧ شراكة م ة وال تشجیع األسرة على بناء جسور من الثق

دمات ساندةالخ ة "  الم ة  بالمرتب ة عین ث موافق ن حی سابعة م ة ال رة،   الدراس ة كبی ا بدرج علیھ
 ).٠٫٥٨٢(معیاري قدره  ، وانحراف)٥ من ٤٫٥١(بمتوسط 

م   .٨ ارة رق اءت العب ي) ٧(ج أنواع  تو: "وھ رة ب ة األس دماتعی ا الخ ة بھ ق المطالب ساندة وح "  الم
رة، بمتوسط     الدراسة الثامنة من حیث موافقة عینة    بالمرتبة   ن  ٤٫٥١(علیھا بدرجة كبی ، )٥ م
 ).٠٫٥٨٢(معیاري قدره  وانحراف

م    .٩ ارة رق اءت العب ي) ٤(ج یح أدوار ال : "وھ ات واأل توض ذات ذوات   معلم ع التلمی صائیات م خ
علیھا بدرجة كبیرة، بمتوسط  الدراسة التاسعة من حیث موافقة عینة  بالمرتبة  " علمصعوبات الت 

 ).٠٫٦٠٠(معیاري قدره  ، وانحراف)٥ من ٤٫٥٠(
م   .١٠ ارة رق اءت العب ي) ١١(ج شاط    : "وھ شرفات الن ات وم دات الطالبی ة المرش ام بتوعی االھتم

دماتب ساندةالخ ة "  الم ة بالمرتب ة عین ث موافق ن حی رة م ة  الالعاش رة، دراس ة كبی ا بدرج علیھ
 ).٠٫٦٠٩(معیاري قدره  ، وانحراف)٥ من ٤٫٤٨(بمتوسط 

دمات االھتمام ب : "وھي) ١٠(جاءت العبارة رقم     .١١ ة         الخ سام األكادیمی ى مستوى األق ساندة عل  الم
ة عشر      "في الجامعات  ة الحادی ة     ة بالمرتب ة عین ث موافق ن حی رة،     الدراسة   م ا بدرجة كبی علیھ

  ).٠٫٦٥٢(معیاري قدره  ، وانحراف)٥من  ٤٫٤٨(بمتوسط 
م    .١٢ ارة رق اءت العب ي) ١(ج ة     : "وھ وعیتھن بأھمی ات لت ة للمعلم د دورات تدریبی دماتعق  الخ

ذات   ساندة للتلمی تعلم ذوات الم عوبات ال ة " ص ة بالمرتب شرةالثانی ة   ع ة عین ث موافق ن حی   م
  ).٠٫٧٦٢(اري قدره  معی، وانحراف)٥ من ٤٫٤٢(علیھا بدرجة كبیرة، بمتوسط الدراسة 

  المساندة للتلمیذاتالخدماتتعیین جھة مشرفة لمتابعة تقدیم : "وھي) ٣(جاءت العبارة رقم  .١٣
علیھا بدرجة  الدراسة من حیث موافقة عینةعشرة الثالثة بالمرتبة " ذوات صعوبات التعلم

  ).٠٫٧٦٢( معیاري قدره ، وانحراف)٥ من ٤٫٣٦(كبیرة، بمتوسط 
  
  :  لدراسة توصیات ا٢ -٥
ائج       .١ تعلم حسب نت ضرورة توفیر الخدمات المساندة التي تحتاج إلیھا التلمیذات ذوات صعوبات ال

ة              : الدراسة، وھي  دین، خدم دریب الوال ة إرشاد وت دمات اإلرشادیة، خدم سیة، الخ الخدمات النف
 .التكنولوجیا المساندة، عالج اللغة والكالم، الخدمات االجتماعیة

ي            أھمیة تعاون وزار   .٢ رة ف ة الخبی ات الخارجی ع الجھ ة الخاصة م ي إدارة التربی ًة ف یم ممثل ة التعل
 . الخدمات المساندة؛ وذلك لتحسین الخدمات المساندة للتلمیذات ذوات صعوبات التعلم
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ة        .٣ ي العملی ا ف ا ودورھ ساندة وأنواعھ دمات الم ریفھم بالخ ور، وتع اء األم ة دورات ألولی إقام
 .اون مع معلمة صعوبات التعلم؛ لتحقیق أفضل النتائج البنتھمالتعلیمیة، وحثھم على التع

 .التوسع في افتتاح مراكز للخدمات المساندة .٤
 . العمل على توفیر الكوادر المتخصصة في مجاالت الخدمات المساندة .٥
 
  :   مقترحات الدراسة٣ -٥
 .إجراء دراسة مماثلة لھذه الدراسة على المرحلة المتوسطة والثانویة. ١ .٦
 .راء دراسة مماثلة لھذه الدراسة لفئات التربیة الخاصة األخرىإج. ٢ .٧
  .إجراء دراسة لتقییم الخدمات المساندة المقدَّمة لذوي صعوبات التعلم. ٣ .٨
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