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 ملخص:

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف والكشف عن درجة ممارسة فريق عمل غرفة المصادر )مدير 

المدرسة، ومعلم التعليم العام، واألسرة( ألدوارهم في برنامج صعوبات التعلم، وذلك من وجهة نظر 

التابعة لإلدارة العامة للتعليم  -الحكومية  -بتدايية معلمي ومعلمات صعوبات التعلم في المدارس اال

( من ٨٠بمنطقة عسير، واستخدمت المنهج الوصفي المسحي في ذلك، وتكونت عينة الدراسة من )

معلمي ومعلمات صعوبات التعلم في المدارس االبتدايية الحكومية التابعة لإلدارة العامة للتعليم 

اد مجتمع الدراسة، حيث تم تصميم أداة الدراسة )االستبانة( في بمنطقة عسير، والذين هم جميع أفر

 ضوء ما تم صياغته من أهداف وأسئلة الدراسة.

وأوضحت نتايج الدراسة أن ممارسة فريق عمل غرفة المصادر )مدير المدرسة، ومعلم التعليم      

التابعة  -الحكومية  -ية العام، واألسرة( ألدوارهم في برنامج صعوبات التعلم في المدارس االبتداي

لإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير كان بدرجة ممارسة مقبولة في الدرجة الكلية، حيث كان 

(، وكانت أكثر األدوار ممارسة في غرفة المصادر هي دور مدير ٣.٥٣المتوسط الحسابي )

يها دور معلم (، يل٣.٦٤المدرسة بغرفة المصادر في برنامج صعوبات التعلم بمتوسط حسابي )

(، يليها أخيراً دور ٣.٥١التعليم العام بغرفة المصادر في برنامج صعوبات التعلم بمتوسط حسابي )

(، ولم تظهر النتايج أية ٣.٤٣األسرة بغرفة المصادر في برنامج صعوبات التعلم بمتوسط حسابي )

حول درجة ممارسة فريق فروق أو اختالفات ذات داللة احصايية بين استجابات افرد عينة الدراسة 

عمل غرفة المصادر )مدير المدرسة، ومعلم التعليم العام، واألسرة( ألدوارهم في برنامج صعوبات 

 التعلم وفقاً لمتغير الجنس.

 برنامج صعوبات التعلم.  -غرفة المصادر -فريق عمل  -: دوركلمات مفتاحية

Abstract:  
The current study aimed to identify and explore the extent to which 

resource room team (school principle, general education teacher, and the 

family) practise their roles in a special education program from the point of 

view of special education (male & female) teachers of public elementary 

schools in the directorate of education of the province of Asir. The 

descriptive survey research design was used in this study and the sample 

consisted of 80 (male & female) special education teachers of public 

elementary schools in the directorate of education of the province of Asir. 

To gather data, questionnaires were designed based on the study questions 

and goals.  

The results revealed that the resource room team members (school 

principle, general education teacher, and the family) were "SOMETIMES"  

practising their roles in the special education program in the public 

elementary schools in the directorate of education of the province of Asir 

with a mean of (3.53). The most frequent practised role was the role of the 

principle with a mean of (3.64) followed by the role of the general 

education teacher with a mean of (3.51), and finally the role of the family 

with a mean of (3.43). There were no significant statistical differences 

between the participants attributed to gender. 
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 مقدمة الدراسة:
إن إتاحة الفرصة لذوي االحتياجات الخاصة لكي يتعلموا مع أقرانهم العاديين في بيئٍة أقل تقييداً، 

وذلك للوصول بهم ألبعد مدى ممكن، بحيث يستطيعون الوصول لمنهج التعليم العام الذي يتعلم منه 

ية، وذلك في أوضاٍع تعليمية أقرانهم العاديين، من خالل تقديم بعض الخدمات والبرامج التكميل

 مختلفة.

( أن غرفة المصادر والتي تُعتبر ضمن البديل التربوي الخاص في المدرسة ٢٠٠٦ذكر صادق )

 العادية، اشتهرت في التعامل مع التالميذ ذوي صعوبات التعلم بالذات.

تياجات الخاصة ( إلى أن فريق العمل الذي يخدم التالميذ ذوي االح٢٠١٤حيث أشار الببالوي )     

ينشأ داخل المدرسة، وذلك لبدء وتسهيل الخدمات، واإلشراف على  -بمن فيهم صعوبات التعلم -

مشاركة هؤالء التالميذ في برامج التعليم العامة وبرامج التربية الخاصة، كما ذكر أنه تتعدد 

ومن أهمها التخطيط األهداف الموكلة لفرق العمل، والتي تخدم التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة، 

والتنفيذ للبرامج التعليمية وتقييمها للتالميذ ذوي االحتياجات الخاصة المدرجين في صفوف التعليم 

 العام.

ومن هنا جاءت فكرة هذه الدراسة نظراً للحاجة الملحة في توفير قاعدة من المعلومات، بحيث      

م في غرف المصادر، وذلك من خالل تساهم في التفعيل األمثل لخدمات برنامج صعوبات التعل

تعاون مدير المدرسة، ومعلم التعليم العام، واألسرة وغيرهم، في ممارستهم ألدوارهم بشكل صحيح 

وإيجابي، لغرض تقديم الخدمة األمثل فيما يخدم مصلحة التالميذ ذوي صعوبات التعلم، حيث 

در في برنامج صعوبات التعلم تحاول هذه الدراسة الكشف عن واقع دور فريق عمل غرفة المصا

من وجهة نظر معلمي ومعلمات صعوبات التعلم، ألنه من أهم مهام معلم صعوبات التعلم المشاركة 

مع فريق العمل في المدرسة، وذلك في محاولة من هذه الدراسة للتعرف على درجة هذه األدوار، 

والمصلحة لبرنامج صعوبات التعلم، وتسليط الضوء عليها ولفت النظر إلى أهميتها بما يعود بالنفع 

 وتلبية الحاجات التعليمية للتالميذ ذوي صعوبات التعلم.

 مشكلة الدراسة
كان هناك شكوى متكررة ومتزايدة من قبل مجموعة من معلمي ومعلمات صعوبات التعلم من عدم 

للتالميذ  تعاون، أو وجود تقصير من قبل فريق عمل برنامج غرفة المصادر، والذي يقدم خدماته

( أن برامج صعوبات التعلم تعتبر من أكثر ١٤٣٣ذوي صعوبات التعلم، فقد ذكرت شلهوب )

ميادين التربية الخاصة نمواً، ألن هذه الفئة توجد في مدارس التعليم العام، ولكن التطور الذي حدث 

 .في هذه البرامج أدى لظهور مشكالت وقضايا فنية، وإدارية، ببرامج التربية الخاصة

وفي ضوء ذلك تم تحديد مشكلة الدراسة في السؤال الرييسي التالي: ما درجة ممارسة فريق      

 عمل غرفة المصادر ألدوارهم في برنامج صعوبات التعلم؟

 أهداف الدراسة

 تهدف الدراسة إلى: 

معرفة درجة ممارسة فريق عمل غرفة المصادر )مدير المدرسة، ومعلم التعليم العام،  .١

ألدوارهم في برنامج صعوبات التعلم، وذلك من وجهة نظر معلمي ومعلمات  واألسرة(

التابعة لإلدارة العامة للتعليم بمنطقة  -الحكومية  -صعوبات التعلم في المدارس االبتدايية 

 عسير.
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معرفة إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصايية حول درجة ممارسة فريق عمل غرفة  .٢

معلم التعليم العام، واألسرة( ألدوارهم في برنامج صعوبات التعلم المصادر )مدير المدرسة، و

التابعة  -الحكومية  -من وجهة نظر معلمي ومعلمات صعوبات التعلم في المدارس االبتدايية 

 لإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير وذلك وفقاً لجنس العينة.

 أهمية الدراسة

 أهمية نظرية: 

رفة المصادر لممارساتهم في برنامج صعوبات التعلم، وذلك من الكشف عن واقع فريق عمل غ

أجل معرفة مديري المدارس ومعلمي التعليم العام واألسر ألدوارهم في برنامج صعوبات 

 التعلم، مما سينعكس إيجاباً على أداء التالميذ ذوي صعوبات التعلم.

 أهمية تطبيقية:

رجة ممارسة فريق عمل غرفة المصادر أهمية رأي معلمي ومعلمات صعوبات التعلم حول د ▪

ألدوارهم في برنامج صعوبات التعلم، مما ينعكس إيجاباً على أدايهم أدوارهم وتعاونهم في 

 برنامج صعوبات التعلم.

تقديم أداة لقياس درجة ممارسة كالً من: )مديري المدارس، ومعلمي التعليم العام، واألسرة(  ▪

 بغرفة المصادر.ألدوارهم في برنامج صعوبات التعلم 

 أسئلة الدراسة
 تحاول هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية:  

ما درجة ممارسة مديري المدارس ألدوارهم بغرفة المصادر في برنامج صعوبات التعلم من  .١

 وجهة نظر معلمي ومعلمات صعوبات التعلم؟

رنامج صعوبات التعلم من ما درجة ممارسة معلمي التعليم العام ألدوارهم بغرفة المصادر في ب .٢

 وجهة نظر معلمي ومعلمات صعوبات التعلم؟

ما درجة ممارسة األسرة لدورها بغرفة المصادر في برنامج صعوبات التعلم من وجهة نظر  .٣

 معلمي ومعلمات صعوبات التعلم؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصايية في درجة ممارسة فريق عمل غرفة المصادر )مدير  .٤

التعليم العام،واألسرة( ألدوارهم في برنامج صعوبات التعلم من وجهة نظر  المدرسة،ومعلم

 معلمي ومعلمات صعوبات التعلم وفقاً لمتغير الجنس؟

 حدود الدراسة

الحدود الموضوعية: ترتبط بدرجة ممارسة فريق عمل غرفة المصادر ألدوارهم في برنامج  .1

 صعوبات التعلم.

-١٤٣٧في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحدود الزمنية: طبقت هذه الدراسة  .2

 هـ١٤٣٨

الحدود المكانية: اقتصرت هذه الدراسة على غرف المصادر التي تقدم برامج صعوبات التعلم  .3

التابعة لإلدارة العامة للتعليم بمنطقة  -بنين وبنات–في المدارس االبتدايية الحكومية 

فيدة، الشعف، وادي بن هشبل، بللحمر، عسير،والتي تشمل: )أبها،خميس مشيط، أحد ر

 بللسمر،العرين، ظهران الجنوب،الحرجة، طريب(.

الحدود البشرية: اقتصرت عينة الدراسة على جميع معلمي ومعلمات صعوبات التعلم في  .4

 المرحلة االبتدايية في المدارس الحكومية التابعة لإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير.
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 مصطلحات الدراسة

يُعرف اجرايياً في هذه الدراسة بأنه يشمل: مدير المدرسة، ومعلم التعليم العام، يق العمل:فر (1)

واألسرة، حيث يعملون معاً مع معلم صعوبات التعلم لصالح التلميذ ذو صعوبة التعلم في 

 غرفة المصادر، في المدرسة الحكومية االبتدايية التابعة لإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير. 

يُعرف الدور اجرايياً في هذه الدراسة بأنه مجموعة المهام الوظيفية التي ينبغي أن يقوم لدور: ا (2)

بها كالً من مدير المدرسة، ومعلم التعليم العام، واألسرة، حيث يُعتبرون ضمن فريق العمل 

ا لبرنامج غرفة المصادر والذي يقدم خدماته للتالميذ ذوي صعوبات التعلم، والتي تم اشتقاقه

 من األدب التربوي والدليل التنظيمي لمهام فريق برامج التربية الخاصة. 

تُعرف اجرايياً في هذه الدراسة بأنها غرفة بها مجموعة من الخدمات التربوية غرفة المصادر: (3)

بنين –التعليمية التي تقدم للتالميذ ذوي صعوبات التعلم في المدارس االبتدايية الحكومية 

دارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، من خالل معلم متخص  في مجال التابعة لإل -وبنات

صعوبات التعلم، وذلك في مكان مخص  داخل المدرسة يسمى غرفة المصادر، وفق 

إجراءات وخطوات واضحة، بحيث يحُضر إليها التلميذ لعدد معين من الحص  خالل 

ق جدول يتم االتفاق عليه بين األسبوع، بما ال يزيد عن نصف اليوم الدراسي، ويكون ذلك وف

معلم صعوبات التعلم بغرفة المصادر وبين معلم التعليم العام، ومن ثم يُعتمد من قبل مدير 

 المدرسة. 

 أدبيات الدراسة:

 أوال:اإلطار النظري

 المحور األول: غرفة المصادر

 غرفة المصادر كبديل تربوي للتالميذ ذوي صعوبات التعلم 

حد أكثر البدايل شهرةً في التعامل مع التالميذ ذوي صعوبات التعلم، حيث تعتبر غرفة المصادر أ

يتلقون تعليمهم في صفوف التعليم العام مع أقرانهم العاديين، ولكن يوجد لديهم فروق فردية تعلمية، 

بالتالي يحتاجون لدعم تربوي، وتقديم برنامج تعليمي خاص بهم مصمم من قبل معلم صعوبات 

المصادر بالتعاون مع معلم التعليم العام وبدعم من إدارة المدرسة واألسرة في نجاح  التعلم في غرفة

ذلك، من خالل توفير المعلومات والتجهيزات المكانية والبشرية والوسايل التعليمية وغيرها 

 (.٢٠١٢)السعيد، 

ية للتالميذ وتعتبر غرفة المصادر بأنها ليست مكاناً فقط و لكنها "وضعية"، حيث أنها ضرور     

الذين يفقدون التركيز بسهولة في صفوف التعليم العام، وخصوصاً عند عرض المعلومات الجديدة، 

حيث يخرج التلميذ إليها أحياناً من صف التعليم العام لجزء من اليوم، وتعرف بأنها "محيط منفصل 

عليم الخاص إلى تلميذ سواًء غرفة صف أو غرفة أصغر محددة، حيث يمكن أن يقدَّم فيها برنامج للت

يعاني من إعاقة لوحده أو في مجموعة صغيرة"، وهي للتالميذ الذين يوضعون إما في صفوف 

خاصة أو في الصفوف العادية ولكن يحتاجون لبعض التدريس الخاص في إطار فردي أو ضمن 

بل لجنة مجموعات صغيرة لجزء من اليوم، حيث يتم دعم الحاجات الفردية في غرفة المصادر من ق

التربية الخاصة، ويسمى هذا النوع من الدعم بالمصادر و"السحب"، والتلميذ الذي يحصل على هذا 

النوع من الدعم سيأخذ بعض الوقت في غرفة المصادر والذي يشير إلى جزء االنسحاب خالل 

ات، اليوم، وأحياناً يكون ذلك من خالل الصف العادي عن طريق إجراء بعض التعديالت والتكييف

وهو ما يعرف بدعم المصادر في صف التعليم العام، و هذا النوع من الدعم يساعد في ضمان أن 

 (.Watson,2016نموذج الدمج ال زال موجوداً )



 

 م2019لسنة  العشرونالعدد                                      مجلة البحث العلمى فى التربية

 

 

 

32 

فغرفة المصادر تختلف عن صف التربية الخاصة، ألن التلميذ ذوي صعوبات التعلم ال يتلقى      

فيها ساعات محددة، بحيث يتم تدريسه األساسي في تعليمه فيها طيلة يومه الدراسي، حيث يقضي 

صف التعليم العام من قبل معلم المادة، ولكن يحتاج إلى تدريس مكمل ببعض الطرق والوسايل 

المناسبة من قبل معلم صعوبات التعلم، وهي موجودة في المرحلة االبتدايية والمتوسطة والثانوية، 

 شكل منهج االستشارة بشكٍل أكبر.إال أن الدعم في المرحلة الثانوية يأخذ 

 كما أن الخصاي  التالية تساعد غرفة المصادر على القيام بوظيفتها وفقاً إلمكاناتها:

التعاون والتنظيم: حيث تعمل اإلدارة المدرسية والمعلمين واآلباء معاً لمساعدة التلميذ، وتعمل  .١

 األطراف الثالثة بطريقة منظمة.

التربوية الفردية وثيقة هامة، وبخالف هذا فيمكن توثيق المالحظات التوثيق: حيث تعتبر الخطة  .٢

 اليومية، واالسبوعية لمتابعة التلميذ.

روح الفريق: حيث إن غاية فريق غرفة المصادر هي حصول التالميذ على الفايدة، وهذا يعني  .٣

 ,Deshpandeأنه يجب أن يكون هناك جو من الصداقة الحميمة بين كل أفراد الفريق )

2013.) 

 مميزات وسلبيات غرف المصادر 
 ( إلى أن غرفة المصادر تتميز بالتالي:٢٠١٤؛ الببالوي، ٢٠٠٩أشار )الخطيب، 

يستفيد التلميذ ذوي االحتياجات الخاصة من التدريب والدعم في غرفة المصادر، بينما يبقى مع  .١

 أقرانه في صف التعليم العام.

 زيد من الثقة عند وجوده في بيئة خاصة به.شعور التلميذ ذوي االحتياجات الخاصة بم .٢

توفر غرفة المصادر فرص التعليم الفردي على أيدي معلمين مؤهلين ومتخصصين في التربية  .٣

 الخاصة.

يتمتع التالميذ في غرفة المصادر بمميزات التعلم العالجي المعد من قبل معلم غرفة المصادر  .٤

 بالتعاون مع معلم صف التعليم العام.

ف المصادر باستطاعتهم تنظيم يومهم الدراسي وإدارة وقتهم، بحيث يتمكنوا من معلمي غر .٥

القيام بمهمات التقييم ومقابلة أولياء األمور، وتقديم المساعدة لمعلمي التعليم العام في صفوفهم 

 وغيرها من الخدمات األخرى.

مج تربية غرف المصادر موجودة بالمدارس التي يطبق فيها برامج صعوبات التعلم وبرا .٦

خاصة، بالتالي يتلقى التالميذ خدمات التربية الخاصة في مدرستهم بدالً من انتقالهم إلى مدارس 

 أخرى قريبة تحوي غرفة مصادر.

وبالرغم من مميزات غرفة المصادر إال أن العديد من األدبيات السابقة أظهرت بعض السلبيات      

 (، أهمها ما يلي:٢٠١٤بالوي، ؛ الب٢٠٠٩لها كما ذكرها كالً من: )الخطيب، 

 تعتبر غرفة المصادر غير ماليمة في حاالت اإلعاقة الشديدة والمتعددة. .١

 وضع غرفة المصادر في مكان غير مناسب كالحجرات الغير الماليمة لتدريس التالميذ. .٢

عدم تعاون األسرة مع معلم غرفة المصادر في تنفيذ الخطة التربوية الفردية، أو حتى توفير  .٣

 دوات والمستلزمات األساسية للتلميذ، مما يعيق تقدم وتحسن التلميذ.األ

 أنها قد تنطوي على صعوبات فيما يتعلق بأدوار المعلمين وبالجدولة الزمنية. .٤

 الخدمات المقدمة في غرفة المصادر 
( أنه عادةً ما تتلقى غرفة المصادر إحالة من قبل المعلم أو Deshpande, 2013أشارت ديشباند)

 قبل الوالدين، وفيما يلي الخدمات المعتادة التي تقدم في غرفة المصادر: من
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التقييم والتقويم: إن الخطوة األولى التي يتخذها فريق غرفة المصادر هي جمع بيانات محددة  .١

ذات عالقة بتقدم التلميذ أو مشاكله الدراسية، وقد يتم هذا عبر إجراء اجتماع مع الوالدين، 

وتحليل أداءه )االنتباه، السلوك، إكمال األعمال، االختبارات، العمل الصفي،  ومالحظة التلميذ،

 الواجبات المدرسية، ...الخ(.

خدمات التحديد )تحديد درجة ونوع اإلعاقة(: المعلومات التي تم جمعها تساعد أعضاء المدرسة  .٢

مكن تقديمها من اتخاذ الخطوة التالية، والتي ستكون لفح  درجة اإلعاقة والخدمات التي ي

 للتلميذ.

الخطط الفردية: بعد أن ينتهي الفريق من مقارنة مالحظاتهم، يخططون عادةً الجتماع الخطة  .٣

التربوية الفردية، وترشد هذه الخطة معلم غرفة المصادر في التخطيط للدروس وتقديم تدريس 

 مناسب للتلميذ.

حيث تعالج االحتياجات الفردية  المعالجة: وتعتبر إحدى الوظايف الرييسية في غرف المصادر، .٤

 في مجاالت العجز السمعي والبصري، واللغات، والقراءة، والرياضيات..الي غير ذلك.

االستشارة: إذا وجد أن التلميذ يحتاج إلى تدخل من طرف من خارج المدرسة، عندها يمكن  .٥

 ألحد أعضاء المدرسة أن يكون في وضع يمكنه من تقديم استشارة.

 المصادر متطلبات غرفة 
 ( إلى أن متطلبات غرفة المصادر تكمن في التالي:٢٠٠٩أشار الخطيب )

م٣٠أن تتراوح مساحة غرفة المصادر بين ) .١
٢ 
م٤٨و

٢
.) 

 أن تكون ذات تهوية جيدة وإضاءة مناسبة. .٢

 بعيدة عن جميع عوامل اإلثارة وتشتت االنتباه. .٣

لخزاين والحواجز والسبورات يتم تزويدها بأنواع مختلفة من طاوالت التالميذ واألرفف وا .٤

 المتحركة.

توفير جميع الوسايل التعليمية واألجهزة، مثل جهاز حاسوب وجهاز عرض وألعاب تربوية  .٥

 تناسب جميع التالميذ، باإلضافة إلى آلة تصوير.

 توفير المواد الخام للمعلم حتى يتمكن من تصميم بعض الوسايل والنماذج التعليمية المساعدة. .٦

 رفة قريبة من صفوف التالميذ الملتحقين بغرفة المصادر.أن تكون الغ .٧

 توفر األجهزة السمعية والبصرية. .٨
 

 المحور الثاني: دور فريق عمل غرفة المصادر في برنامج صعوبات التعلم

 دور مدير المدرسة نحو برنامج صعوبات التعلم في غرفة المصادر 

ي  مديري مدارس التربية ( في دراسته إلى أن أهم خصاSimon, 2014أشار سيمون )

الخاصة هو االتجاه اإليجابي بحيث يكون لديه مشاعر الرحمة والتعاطف لدعم التالميذ ذوي 

االحتياجات الخاصة، أما األدوار والمسؤوليات فقد تضمنت امتالك فهم عميق الحتياجات هؤالء 

قدمة تتماشى مع التالميذ، كما أن المدير مسؤول عن ضمان أن تكون البرامج والخدمات الم

احتياجات التالميذ، وأن البرامج يجري تنفيذها بشكل مناسب، إضافةً إلى أنه من الضروري بناء 

عالقات متينة بين التالميذ والمعلمين وأولياء األمور والمجتمع المدرسي لقيادة برنامج ناجح، وأن 

 من مسؤولياتهم مواصلة تطوير أنفسهم مهنياً.

( على دور مدير المدرسة نحو برامج ١٤٣٧-١٤٣٦مي للتربية الخاصة )كما ن  الدليل التنظي

 التربية الخاصة، ومنها يلي:
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متابعة أداء الجداول المدرسية والتأكد من مراعاة العدل والمساواة بين جميع منسوبي المعهد/  .١

 المدرسة.

 قيادة عمليات التعليم والتعلم في المعهد/ المدرسة. .٢

 لية للمدرسة مع الجهة المعنية في إدارة التعليم أو مكتب التعليم.متابعة الميزانية التشغي .٣

اإلشراف على تجهيز وتنظيم وتهيئة مرافق وتجهيزات المدرسة قبل بدء الدراسة في المواعيد  .٤

 المحددة.

 متابعة إنجاز المعلمين لتدريس المواد الدراسية وفق عناصر المقرر األسبوعية والشهرية. .٥

 اد األكاديمي وإجراءاتها وتعليماتها واعتماد تكليف المعلمين بها.متابعة عمليات اإلرش .٦

 متابعة سالمة تطبيق الخطة الدراسية. .٧

 دور معلم صعوبات التعلم نحو برنامج صعوبات التعلم في غرفة المصادر 

 ( إلى أن هناك عدة أدوار لمعلم التربية الخاصة ومنها:Pierangelo, 2012أشار بيرانجيلو )

 علم في صف التربية الخاصة المستقل في مدرسة التعليم العام:أوالً: الم

 تطوير المنهج. .١

 المشاركة في اجتماعات اآلباء. .٢

 إجراء اختبارات معيارية للمجموعة قبلية وبعدية. .٣

 ثانياً: المعلم في غرفة المصادر التصنيفية وغير التصنيفية:

 ذ ذو اإلعاقة.تعديل المنهج، بحيث يلبي احتياجات وأسلوب التعلم للتلمي .١

 المشاركة في اجتماعات اآلباء. .٢

 إجراء اختبارات معيارية قبلية وبعدية للمجموعة.  .٣

م التعليمي في "فريق دراسة الطفل":  ثالثاً: المقوِّ

التقويم التعليمي للتقويم المبديي )أي التقويم الذي أجري على األطفال وتم تصنيفهم ألول  .1

 مرة(.

رى كل ثالث سنوات لتحديد ما إذا كانت التصنيفات األصلية المشاركة في التقويم الذي يج .2

 )األولية( ال زالت موجودة أو يجب تعديلها.

 تفسير النتايج التشخيصية من التقويمات الخارجية. .3

 رابعاً: عضو في لجنة التربية الخاصة:

قاط القوة يتضمن هذا الدور تفسير نتايج االختبارات التعليمية، وعمل التوصيات، وتشخي  ن     

والضعف في الخطة التربوية الفردية، وقايمة باألهداف واالحتياجات واألهداف التعليمية المطلوبة 

 لكل تلميذ معاق. 

 خامساً: عضو في فريق تدريس من مختلف التخصصات":

 اجتماعات اآلباء .1

ميذ المشاركة في االجتماع السنوي الذي تقيمه لجنة التربية الخاصة لمناقشة تقدم كل تل .2

 معاق وللتخطيط للخطة التربوية الفردية للعام المقبل.

 مراقبة البرنامج التربوي الفردي، والتعديالت والتكييفات. .3

 سادساً: المعلم االستشاري:

 المشاركة في اجتماعات اآلباء. .١

المشاركة في االجتماع السنوي الذي تقيمه لجنة الخطة التربوية الفردية لمناقشة التقدم الذي  .٢

 ه كل طفل من ذوي اإلعاقة، ولوضع الخطة التربوية الفردية للسنة القادمة.أحرز
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 مراقبة الخطة التربوية الفردية، والتعديالت، والتكييفات. .٣

 سابعاً: المعلم المتنقل )المتجول(:

 إجراء اختبارات معيارية قبلية وبعدية للمجموعة.  .١

ج التربوي الفردي لمناقشة التقدم الذي المشاركة في االجتماع السنوي الذي تقيمه لجنة البرنام .٢

 أحرزه كل طفل من ذوي اإلعاقة ولوضع خطة التعليم الفردي للسنة القادمة.

 مراقبة البرنامج التربوي الفردي، والتعديالت والتكييفات. .٣

( على دور معلم غرفة المصادر نحو ١٤٣٧-١٤٣٦وقد ن  الدليل التنظيمي للتربية الخاصة )

 خاصة كما يلي:برامج التربية ال

المشاركة مع فريق عمل التربية الخاصة في البرنامج بإعداد الخطط التعليمية الفردية والعمل  .١

 على تنفيذها.

 تدريس التالميذ ذوي اإلعاقة المهارات التي ال يستطيع معلم الفصل العادي تدريسها. .٢

 .مساعدة التالميذ المعوقين على التغلب على المشكالت الناجمة عن العوق .٣

 تسهيل مهمة التالميذ ذوي اإلعاقة في عملية المشاركة في األنشطة الصفية، والالصفية. .٤

 دور معلم التعليم العام نحو برنامج صعوبات التعلم في غرفة المصادر 

( أن لمعلم التعليم العام دوراً عظيماً في المشاركة مع فريق Deshpande, 2013أشارت ديشباند )

، فعلى سبيل المثال يمكن أن يتحدث عن المنهج العام في الصفوف العادية، الخطة التربوية الفردية

وأدوات الدعم،  والخدمات أو التغييرات في البرنامج التعليمي التي من شأنها أن تساعد الطفل على 

التعلم والتحصيل، و االستراتيجيات التي تساعد التلميذ فيما يتعلق بالسلوك إذا كان سلوك التلميذ 

مشكلة، كما قد يناقش معلم التعليم العام مع فريق الخطة التربوية الفرديةالدعم الذي يحتاجه يشكل 

فريق المدرسة كي يُمكن التلميذ من التقدم نحو تحقيق أهدافه السنوية، وأن يكون مشاركاً في المنهج 

مكن من التعلم العام ويستطيع التقدم فيه، ويشارك في األنشطة الالمنهجية، واألنشطة األخرى، ويت

 مع بقية األطفال المعاقين وغير المعاقين على حٍد سواء.

( على دور معلم التعليم العام نحو برامج ١٤٣٧-١٤٣٦كما ن  الدليل التنظيمي للتربية الخاصة )

 التربية الخاصة، منها ما يلي:

 تصميم التدريس للمواد والمقررات الدراسية في المدرسة. .١

 دريس الحديثة.تطبيق استراتيجيات الت .٢

 تفعيل وتطبيق كتاب التلميذ وكتاب نشاط التلميذ في المادة الدراسية وأدوات المنهج األخرى. .٣

 متابعة اعمال التالميذ الصفية والواجبات المنزلية وتصحيحها وتقديم التغذية الراجعة لهم. .٤

ونه من تجارب التعاون مع المشرفين التربويين والتعامل اإليجابي مع ما يوصون به وما يقدم .٥

 وخبرات.

 دور األسرة نحو برنامج صعوبات التعلم في غرفة المصادر 
يلعب الوالدين دوراً حيوياً في تعليم أبنايهم من ذوي االحتياجات الخاصة بالعمل بالشراكة مع 

المعلمين و مقدمي الخدمة اآلخرين، حيث أنهم يعرفون الكثير عن أطفالهم، وهذا مساعداً ألفراد 

في التخطيط للبرامج التعليمية، لذا ينصح بإشراكهم في عملية تخطيط وتطوير وتنفيذ  المدرسة

البرامج التعليمية ألبنايهم، كما أن من مسؤولياتهم أيضاً دعم تعليم أبنايهم، وذلك بإلحاقهم بمدرسة 

أي أفراد مناسبة، حيث يجب عليهم تقديم المشورة المتعلقة بالبرنامج التعليمي لالبن عند طلبها من 

المدرسة، كما يجب إعالم المدرسة عن أي عوامل خاصة للطفل أو "المعلومات الواجب معرفتها" 

 ,British Columbia Ministry Of Educationدون انتهاك خصوصية الفرد أو األسرة.  )

2016 ) 
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( أنه يعتبر الوالدين أعضاء كاملين وعلى قدم Deshpande, 2013وقد ذكرت ديشباند )

ساواة في غرفة المصادر، وخصوصاً عند صياغة الخطة التربوية الفردية، كما أنهم أعضاء الم

هامين في الفريق، نظراً ألن لديهم معرفة فريدة بمواطن القوة واالحتياجات التي تخ  ابنهم، ولكي 

لى يشاركون بشكل كامل في تطوير الخطة التربوية الفردية البنهم يجب على الوالدين أن يكونوا ع

 دراية فيما يتعلق باإلعاقات المحددة البنهم وبحقوقهم.

 ثانيا: الدراسات السابقة

( إلى التعرف على درجة وعي وتطبيق معلمي ذوي صعوبات ٢٠١٥هدفت دراسة القحطاني )

التعلم ومديري المدارس االبتدايية بمدينة الرياض للقواعد التنظيمية لبرامج صعوبات التعلم، وقد 

المنهج الوصفي، واستخدم االستبانة للتعرف على درجة الوعي والتطبيق، حيث تم  اتبع الباحث

( معلماً، ومديري ١٩٤اختيار عينة عشوايية بسيطة من معلمي ذوي صعوبات التعلم وعددهم )

( ١٦٦المدارس االبتدايية الملحق بها برامج للتالميذ ذوي صعوبات التعلم بمدينة الرياض وعددهم )

أوضحت النتايج فيما يتعلق بموضوع الدراسة الحالي وجود تفاوت في موافقة أفراد مديراً، وقد 

عينة الدراسة على تطبيق مديري المدارس االبتدايية للقواعد التنظيمية لبرامج صعوبات التعلم 

مابين دايماً وغالباً، حيث اتضح أن مديري المدارس االبتدايية دايماً ما يزودون معلم صعوبات 

بالتعاميم الخاصة بالبرنامج، باإلضافة لتعاونهم مع المشرفين التربويين، كما يشجعون معلم التعلم 

صعوبات التعلم على تطوير نفسه ذاتياً ومهنياً، باإلضافة إلشرافهم على برنامج صعوبات التعلم من 

ل فعال بينهم خالل تلبية احتياجاته، كما اتضح أن مديري المدارس غالباً ما يقومون ببناء نظام اتصا

وبين المعلمين وأولياء أمور التالميذذوي صعوبات التعلم، باإلضافة إلحاطتهم الكاملة بأهداف 

برنامج صعوبات التعلم، ومشاركتهم في االجتماعات التي لها عالقة بالتالميذ ذوي صعوبات التعلم، 

فاهيم الخاطئة عن باإلضافة لتوعية أفراد المدرسة، وأولياء األمور، والزوار، وتصحيح الم

 .البرنامج

( إلى دراسة التصورات المثالية لمعلمي التربية Andrews & Brown, 2015وأشارت دراسة)

الخاصة لعملية التدريس مقارنةً بخبراتهم الحالية في جنوب شرق الواليات المتحدة األمريكية، 

ستخدام مقياس تصورات ولتحقيق أهداف الدراسة تم إتباع المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم ا

( مشاركاً من معلمي التربية ١١(، وقد تكونت العينة من )PSI-BTالنجاح للمعلمين المبتديين )

الخاصة بإحدى مدارس الجنوب الشرقي للواليات المتحدة، وقد أظهرت النتايج فيما يتعلق بموضوع 

تواصل والتشجيع من قبل الدراسة الحالي أن العديد من معلمي التربية الخاصة يشعرون بضعف ال

ال يشعرون  –المبتديين و المخضرمين  –اإلدارة المدرسية، باإلضافة إلى أن معلمي التربية الخاصة

بالراحة عند التحدث مع األبوين، إضافةً إلى أن المعلمين قد يشعرون باإلحباط عندما ال يشاهدون 

 مشاركةً لألهالي في تعليم أبنايهم.

( إلى التحقق من مشاركة اآلباء في عمليات الخطة التربوية Mahotiere, 2013وأشارت دراسة )

الفردية، ومشاركتهم في تعليم أبنايهم، وكذلك تصورات أعضاءالمدرسة نحو مشاركتهم، وذلك 

لمعرفة عما إذا كان هناك عدم ارتباط بين تصورات اآلباء وممارساتهم المرتبطة بأدوارهم في 

المنهج النوعي، كما استخدم لجمع البيانات المقابالت والمالحظات خالل التعليم، حيث اتبع الباحث 

اللقاءات، باإلضافة إلى المحادثات غير الرسمية، وقد تكونت عينة الدراسة من مجموعتين تكونت 

إحداهما من سبع عايالت، واألخرى من سبع من أعضاء المدرسة، وتكونت المجموعة األولى من 

ن )المولودون في هاييتي( ولديهم طفل في المرحلة االبتدايية يدرس في الجيل األول للهاييتيي

ة، وقد أشارت النتايج المرتبطة بموضوع الدراسة الحالي إلى أن الوالدين صفوف التربية الخاص

يرفضون فكرة اإلعاقة، وبالتالي حد من مشاركتهم في عمليات الخطة التربوية الفردية، باإلضافة 
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إلى المعرفة المحدودة لآلباء لهذه العمليات، مما قلل من مشاركتهم فيها، كما أن ضعف مستوى الثقة 

اء في النظام التعليمي أثر سلباً على مشاركتهم مع أعضاء المدرسة، مما أدى إلى مستوى لدى اآلب

 منخفض من الرضا عن المدرسة.

 التعقيب العام على الدراسات السابقة:
 قامت الباحثة بمقارنة الدراسات السابقة بدراستها الحالية واتضح ما يلي:

 ( كان التركيز على وع٢٠١٥في دراسة القحطاني ) ي وتطبيق معلمي ذوي صعوبات التعلم

ومديري المدارس االبتدايية بمدينة الرياض للقواعد التنظيمية لبرامج صعوبات التعلم، بينما 

الدراسة الحالية تركز على درجة ممارسة مديري المدارس ومعلمي التعليم العام واألسرة 

ز على اجراء مقارنة في ذلك ألدوارهم بغرفة المصادر في برنامج صعوبات التعلم، وكذلك ترك

 وفقاً لمغير الدراسة )الجنس(، باإلضافة الختالف مجتمع الدراسة الحالية.

 ( في دراسةAndrews & Brown, 2015 كان التركيز على التصورات المثالية لمعلمي )

لتي التربية الخاصة لعملية التدريس مقارنةً بخبراتهم الحالية، حيث اختلفت عن الدراسة الحالية ا

ركزت على وجهة نظر معلمي صعوبات التعلم نحو درجة ممارسة مديري المدارس ومعلمي 

 التعليم العام واألسرة ألدوارهم بغرفة المصادر في برنامج صعوبات التعلم.

 ( في دراسةMahotiere, 2013 كان التركي على مشاركة اآلباء في عمليات الخطة التربوية )

م أبنايهم، وكذلك تصورات أعضاء المدرسة نحو مشاركتهم، الفردية، ومشاركتهم في تعلي

واختلفت عن الدراسة الحالية في تطرقها لدور األسرة في عمليات الخطة التربوية الفردية فقط، 

كذلك اختلفت أداة الدراسة حيث استخدم الباحث أسلوب المقابلة والمالحظة بخالف الدراسة 

 انة كأداة لها.الحالية التي استخدمت الباحثة االستب

وقد تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بأنها شملت على دراسة وجهة نظر معلمي 

ومعلمات صعوبات التعلم لممارسة مدير المدرسة ولممارسة معلم التعليم العام وأيضاً لممارسة 

مكانية عن األسرة ألدوارهم في برنامج صعوبات التعلم، باإلضافة الختالف حدود الدراسة ال

 الدراسات التي سبق عرضها.
 

 منهجية الدراسة واجراءاتها:

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي، أن هذا المنهج يحدد المشكلة منهج الدراسة: (1)

ويقدم أدلة تبرهن على سلوكيات واقعية وأوضاع راهنة، كما أنه يصدر أحكاماً تقويمية 

 على واقع معين. 

مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات صعوبات التعلم في تألف مجتمع الدراسة:  (٢)

المدارس االبتدايية الحكومية الملحق بها برامج صعوبات التعلم والتابعة لإلدارة العامة 

( معلماً ومعلمة، ٨٠هـ، والبالغ عددهم )١٤٣٨-١٤٣٧للتعليم بمنطقة عسير للعام الدراسي 

قاً إلحصاييات إدارة التربية الخاصة التابعة ( معلمة، وذلك وف١٩( معلماً، و)٦١بواقع )

لإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير عن برامج صعوبات التعلم للبنين والبنات )وزارة 

 (.١٤٣٨التعليم، 

( ٨٠اشتملت عينة الدراسة على جميع أفراد مجتمع الدراسة والبالغ عددهم )عينة الدراسة:  (٣)

ارس االبتدايية الحكومية التابعة لإلدارة العامة للتعليم معلماً ومعلمة صعوبات التعلم في المد

%(، حيث تم حساب ١٠٠بمنطقة عسير، حيث تبلغ نسبة العينة إلى مجتمع الدراسة )

 .١٠٠×النسبة من خالل: )أفراد العينة / المجتمع الكلي للدراسة(
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غرفة  ستبانة للكشف عن درجة ممارسة فريق عملأداة الدراسة: استخدمت الدراسة اال (٤)

المصادر )مديري المدارس، ومعلمي التعليم العام، واألسرة( ألدوارهم في برنامج 

صعوبات التعلم، من وجهة نظر معلمي ومعلمات صعوبات التعلم.تم حساب معامالت 

( لقياس العالقة بين فقرات األداة بعضها البعض بالدرجة الكلية Pearsonارتباط بيرسون )

لدرجة الكلية لالستبانة، واتضح أن جميع الفقرات كانت دالة عند للمحور المنتمية إليه وا

 (.α 0.01 ≤مستوى داللة )

 :تم قياس صدق أداة الدراسة من خالل:صدق أداة الدراسة 

تم عرضها بصورتها األولية على مجموعة من  قياس صدق المحكمين لالستبانة: - أ

متخصصين في مجال ( عضو من أعضاء هيئة التدريس ال١٧المحكمين، بلغ عددهم )

التربية الخاصةلغرض االستفادة من خبرتهم وآرايهم حول ماليمة االستبانة ومناسبتها مع 

هدف الدراسة وتساؤالتها، وكذلك للتأكد من صياغة العبارات والفقرات فيها ومدى انتمايها 

 للمجاالت التي أُدرجت فيها، وأية مالحظات أو تعديالت يرونها مناسبة.

( لقياس Pearsonتم حساب معامالت ارتباط بيرسون )اق الداخلي لالستبانة:قياس االتس - ب

العالقة بين فقرات األداة بعضها ببعض بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي له، والدرجة 

( من معلمي صعوبات ٢٠الكلية لالستبانة، وذلك من خالل تطبيق االستبانة مبديياً على )

ة النهايية، حيث يتضح ارتفاع قيم معامالت االرتباط بين التعلم قبل تطبيقها على العين

الدرجة الكلية على كل محور والدرجة الكلية على االستبانة، حيث كانت معامالت االرتباط 

 α ≤( ودالة احصاييا عند مستوى داللة )٠.٨٩إلى  ٠.٧٣كلها موجبة )تراوحت ما بين 

تمتع بدرجة صدق مرتفعة ويدعم ذلك (.ويشير ذلك إلى أن جميع محاور االستبانة ت0.01

 قوة االرتباط الداخلي بين جميع محاور االستبانة.

 :تم قياس ثبات أداة الدراسة من خالل إعادة تطبيقها مرة أخرى على عينة  ثبات أداة الدراسة

( يوماً على ١٥( من معلمي صعوبات التعلم، وذلك بعد مرور )٢٠استطالعية قوامها )

ولى، وفي نفس الظروف التي كانت قد طبقت فيها، وتم استخدام معادلة تطبيقها المرة األ

( في حساب قيمة الثبات، وأيضاً بطريقة التجزية Cronbach Alphaكرونباخ ألفا)

 (، وذلك كما يلي:Split-Half Methodالنصفية )

 Cronbachتم حساب ثبات االستبانة عن طريق حساب معامل ثبات كرونباخ الفا ) - أ

Alpha( وهو يشير إلى معامل ثبات مرتفع، كما ٠.٩١الستبانة ككل حيث بلغت قيمته )( ل

( لكل محور من Cronbach Alphaتم حساب معامالت ثبات كرونباخ الفا )

 Cronbachمحاوراالستبانة الثالثة، حيث يتضح ارتفاع قيم معامالت ثبات كرونباخ الفا )

Alphaالمحور األول على أعلى قيمة   ( لكل محور من محاور االستبانة، حيث حصل

(، بينما حصل المحور الثاني على اقل قيمة ٠.٨٩لمعامل الثبات بطريقة كرونباخ الفا )

 (.٠.٨٠لمعامل الثبات )

تم حساب ثبات االستبانة باستخدام طريقة التجزية النصفية، حيث تم حساب معامل الثبات  - ب

 Spearman-Brownبراون )–بيرمانالكلي بطريقة التجزية النصفية باستخدام معادلة س

Spilt Half( حيث بلغت قيمته ،)والذي يشير إلى ارتفاع معامل ثبات االستبانة، ٠.٧٣ )

كما تم حساب معامالت الثبات بطريقة التجزية النصفية لكل محور من محاور االستبانة 

عة مما يعطى مؤشر الثالثة.وتشير تلك النتايج إلى أن قيم الثبات لكافة محاور االستبانة مرتف

لمناسبتها لتحقيق اهداف الدراسة وامكانية إعطاء نتايج مستقرة وثابته في حالة إعادة تطبيق 

 البحث.
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استخدمت الدراسة األساليب اإلحصايية التي تناسب اساليب المعالجة االحصائية للدراسة:  (5)

نباخ ألفا ( معامل ثبات كروPearsonاهداف الدراسة، وهي معامل االرتباط بيرسون )

(Cronbach Alpha(و ،)Spearman-Brown SpiltHalf االحصاء الوصفي ،)

يتمثل في )حساب التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات 

ت للعينات المستقلة  -المعيارية، والرتب(، االحصاء التحليلي يتمثل في استخدام اختبار

(independent samples T- test ) 

 نتائج الدراسة:

لإلجابة عن السؤال األول ونصه : "ما درجة ممارسة مديري المدارس ألدوارهم بغرفة المصادر 

تم عرض وتحليل ،  في برنامج صعوبات التعلم من وجهة نظر معلمي ومعلمات صعوبات التعلم؟"

ألدوارهم  نتايج الدراسة لعبارات المحور األول، والذي يرصد درجة ممارسة مديري المدارس

بغرفة المصادر في برنامج صعوبات التعلم من وجهة نظر معلمي ومعلمات صعوبات التعلم، 

والمكون من ثمانية عبارات، حيث تم استخدام التكرارات والنسب والمتوسطات واالنحرافات 

 المعيارية.

 (1جدول رقم )

إلجابات عينة الدراسة حول  التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً 

 درجة ممارسة مديري المدارس ألدوارهم بغرفة المصادر في برنامج صعوبات التعلم

 أحياناً  دايماً  العبارات م
غير 

 متأكد
 مطلقاً  نادراً 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

درجة 

 الممارسة

٥ 

يتعاَون 

المدير مع 

المشرف 

التربوي 

لمعلم 

صعوبات 

تعلم فيما ال

يخدم برنامج 

صعوبات 

 التعلم

 ٤ ١٢ ٦ ٢٣ ٣٥ ت

 أحياناً  ١ ١.٢٥٥ ٣.٩١
% ٥ ١٥ ٧.٥ ٢٨.٨ ٤٣.٨ 

٦ 

ع المدير  يُشجِّ

معلم 

صعوبات 

التعلم على 

مشاركته في 

األنشطة 

الخارجية 

المتعلقة 

بصعوبات 

التعلم 

وغرف 

 المصادر

 ٨ ١٠ ٢ ٢٥ ٣٥ ت

 أحياناً  ٢ ١.٣٦٦ ٣.٨٦
% ١٠ ١٢.٥ ٢.٥ ٣١.٣ ٤٣.٨ 
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٧ 

يهيِّئ المدير 

مجتمع 

المدرسة 

لتقبل برنامج 

صعوبات 

 التعلم.

 ٥ ٧ ٧ ٣٦ ٢٥ ت

 أحياناً  ٣ ١.١٤٥ ٣.٨٥
% ٦.٣ ٨.٨ ٨.٨ ٤٥ ٣١.٣ 

١ 

يطلِع المدير 

على أهداف 

برنامج 

صعوبات 

التعلم في 

غرفة 

 المصادر

 ٥ ١٢ ٨ ٣٢ ٢٣ ت

 أحياناً  ٤ ١.٢١٦ ٣.٧٠
% ٦.٣ ١٥ ١٠ ٤٠ ٢٨ 

٨ 

يهيِّئ مدير 

المدرسة 

لنظام اتصال 

فعال بينه 

وبين معلم 

التعليم العام 

واألسرة 

ومعلم 

صعوبات 

 التعلم.

 ٦ ٩ ٩ ٣٩ ١٦ ت

 أحياناً  ٥ ١.١٨٦ ٣.٦٠
% ٨.٨ ١١.٣ ١١.٣ ٤٨.٨ ٢٠ 

٤ 

يشاِرك 

المدير في 

اللقاءات 

واالجتماعات 

المتعلقة 

بصعوبات 

 التعلم

 ٦ ١٤ ١٣ ٢٩ ١٨ ت

 أحياناً  ٦ ١.٢٣٢ ٣.٤٩
% ٧.٥ ١٧.٥ ١٦.٣ ٣٦.٣ ٢٢.٥ 

٢ 

ينُاقِش المدير 

معلم 

صعوبات 

التعلم على 

التعاميم 

واللوايح 

واألنظمة، 

لتوضيح 

مضامينها 

والعمل 

 بمضمونها.

 ١١ ١٦ ٦ ٢٨ ١٩ ت

٧ ١.٣٩٧ ٣.٣٥ 
غير 

 ١٣.٨ ٢٠ ٧.٥ ٣٥ ٢٣.٨ % متأكد

غير  ٨ ١.٢٩٠ ٣.٣٣ ٧ ٢٢ ٣ ٣٤ ١٤ تيُوفِّر المدير  ٣
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احتياجات 

 ومتطلبات

غرفة 

المصادر، 

ويتابع 

تأمينها من 

الجهات 

 المختصة

% ٨.٨ ٢٧.٥ ٣.٨ ٤٢.٥ ١٧.٥ 

 متأكد

 أحياناً  ٣.٦٤ المتوسط العام للمحور

 

( أن المتوسط العام لمحور دور مدير المدرسة بغرفة المصادر في ١يتضح من الجدول رقم )

(، وهي ٤.١٩الى  ٣.٤(وهو متوسط يقع في الفئة الرابعة )من ٣.٦٤كان )برنامج صعوبات التعلم 

الفئة التي تشير الى درجة ممارسة )أحياناً(، مما يدل على أن ممارسة مديري المدارس لدورهم 

 بغرفة المصادر في برنامج صعوبات التعلم كان بدرجة كبيرة.

ارس لدورهم بغرفة المصادر في برنامج نستنتج أن هذه النتيجة تشير إلى أن ممارسة مديري المد

صعوبات التعلم كان بدرجة كبيرة، مع وجود تفاوتفي درجات ممارسة األدوار، وهذا يدل على أن 

عينة الدراسة من معلمي ومعلمات صعوبات التعلم في المدارس االبتدايية التابعة لإلدارة العامة 

ديري المدارس في برنامج صعوبات للتعليم بمنطقة عسير يؤكدون على وجود دور واضح لم

التعلم، وتعزي الباحثةذلك إلى امتالك مديري المدارس للمعرفة والخبرة والمهارة تجاه برنامج 

صعوبات التعلم، بالتالي كانت درجة ممارستهم لدورهم تجاه برنامج صعوبات التعلم كبيرة، 

رهم بغرفة المصادر في برنامج حيثأظهرت النتايج أن أعلى درجات ممارسة مديري المدارس ألدوا

صعوبات التعلم هي حصول دور تعاون مدير المدرسة مع المشرف التربوي لمعلم صعوبات التعلم 

فيما يخدم برنامج صعوبات التعلم على المرتبة األولى، وتعزي الباحثة حصوله على درجة كبيرة 

ربوي المخت  في متابعة سير إلى أن مديريالمدارسيدركون أهميةدورهمكمكملين لدور المشرف الت

 برنامج صعوبات التعلم داخل المدرسة وتطوير أداء معلم صعوبات التعلم.

ما درجة ممارسة معلمي التعليم العام ألدوارهم بغرفة لإلجابة عن السؤال الثاني ونصه: " 

تم المصادر في برنامج صعوبات التعلم من وجهة نظر معلمي ومعلمات صعوبات التعلم؟" ، 

ض وتحليل نتايج الدراسة لعبارات المحور الثاني، والذي يرصد درجة ممارسة معلمي التعليم عر

العام ألدوارهم بغرفة المصادر في برنامج صعوبات التعلم من وجهة نظر معلمي ومعلمات 

صعوبات التعلم، والمكون من ثمانية عبارات، حيث تم استخدام التكرارات والنسب والمتوسطات 

 ت المعيارية.واالنحرافا

 (2جدول رقم )

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً إلجابات عينة الدراسة حول 

 درجة ممارسة معلمي التعليم العام ألدوارهم بغرفة المصادر في برنامج صعوبات التعلم

 أحياناً  دايماً  العبارات م
غير 

 متأكد
 مطلقاً  نادراً 

المتوسط 

 بيالحسا

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

درجة 

 الممارسة

٥ 

يعَمل معلم التعليم 

العام على إحالة 

التلميذ الذي يشتبه 

أن لديه صعوبة 

 ٠ ٢ ٢ ٢٥ ٥١ ت

 دايماً  ١ ٠.٦٧٢ ٤.٥٦
% ٠ ٢.٥ ٢.٥ ٣١.٣ ٦٣.٨ 
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 تعلم.

٦ 

م معلم التعليم  يُقدِّ

العام المعلومات 

التي يحتاجها معلم 

صعوبات التعلم 

يما يتعلق بالتلميذ ف

ذو صعوبات 

 التعلم.

 ١ ٢ ٣ ٣٦ ٣٨ ت

 دايماً  ٢ ٠.٧٨١ ٤.٣٥
% ١.٣ ٢.٥ ٣.٨ ٤٥ ٤٧.٥ 

٤ 

يتعاَون معلم 

التعليم العام مع 

معلم صعوبات 

التعلم بما يخدم 

التالميذ ذوي 

 صعوبات التعلم

 ٣ ١٠ ٧ ٤١ ١٩ ت

 أحياناً  ٣ ١.٠٦٤ ٣.٧٩
% ٣.٨ ١٢.٥ ٨.٨ ٥١.٣ ٢٣.٨ 

١ 

يَعِرف معلم 

التعليم العام أهمية 

وأهداف برنامج 

صعوبات التعلم 

 بغرفة المصادر

 ١ ٢٠ ٧ ٣٥ ١٧ ت

 أحياناً  ٤ ١.١٢٢ ٣.٥٩
% ١.٣ ٢٥ ٨.٨ ٤٣.٨ ٢١.٣ 

٢ 

يَمتلِك معلم التعليم 

العام اتجاهات 

إيجابية نحو 

التالميذ ذوي 

 صعوبات التعلم.

 ٢ ٢٥ ٧ ٣٤ ١٢ ت

٥ ١.١٥٠ ٣.٣٦ 
غير 

 ٢.٥ ٣١.٣ ٨.٨ ٤٢.٥ ١٥ % كدمتأ

٨ 

يُهيِّئ معلم التعليم 

العام البيئة 

الصفية المناسبة 

للتالميذ ذوي 

صعوبات التعلم 

 والتعامل معهم.

 ٨ ٢٥ ١٠ ٢٨ ٩ ت

٦ ١.٢٣٦ ٣.٠٦ 
غير 

 ١٠ ٣١.٣ ١٢.٥ ٣٥ ١١.٣ % متأكد

٧ 

يُشاِرك معلم 

التعليم العام في 

وضع البرنامج 

 التربوي الفردي

لتلميذ صعوبات 

 التعلم

 ١٨ ٢٢ ٨ ٢١ ١١ ت

٧ ١.٤٠٦ ٢.٨١ 
غير 

 ٢٢.٥ ٢٧.٥ ١٠ ٢٦.٣ ١٣.٨ % متأكد

٣ 

يَحِرص معلم 

التعليم العام على 

حضور دورات 

بما يخدم برنامج 

 صعوبات التعلم.

 ٢٢ ٢٥ ٧ ٢٠ ٦ ت

 نادراً  ٨ ١.٣٣١ ٢.٥٤
% ٢٧.٥ ٣١.٣ ٨.٨ ٢٥ ٧.٥ 

 أحياناً  ٣.٥١ المتوسط العام للمحور

( أن المتوسط العام لمحور دور معلم التعليم العام بغرفة المصادر في ٢يتضح من الجدول رقم )     

(، ٤.١٩الى  ٣.٤(، وهو متوسط يقع في الفئة الرابعة )من ٣.٥١برنامج صعوبات التعلم كان )
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معلمي التعليم العام وهي الفئة التي تشير الى درجة ممارسة )أحياناً(، مما يدل على أن ممارسة 

 لدورهم بغرفة المصادر في برنامج صعوبات التعلم كان بدرجة كبيرة.

نستنتج أن هذه النتيجة تشير إلى أن ممارسة معلمي التعليم العام لدورهم بغرفة المصادر في برنامج 

ة صعوبات كان بدرجة كبيرة، مع وجود تفاوت في درجات ممارسة األدوار، وهذا يدل على أن عين

الدراسة من معلمي ومعلمات صعوبات التعلم في المدارس االبتدايية التابعة لإلدارة العامة للتعليم 

بمنطقة عسير يؤكدون على وجود دور واضحلمعلمي التعليم العام في برنامج صعوبات التعلم، 

برنامج  وتعزي الباحثة ذلك إلى امتالك معلمي التعليم العاممن المعرفة والخبرة والمهارة تجاه

صعوبات التعلم، بالتالي كانت درجة ممارستهم لدورهم تجاه برنامج صعوبات التعلمكبيرة، حيث 

أظهرت النتايج أن أعلى درجات ممارسة معلمي التعليم العام ألدوارهم بغرفة المصادر في برنامج 

يه صعوبة تعلم صعوبات التعلم هي حصول دور إحالة معلم التعليم العام للتلميذ الذي يشتبه أن لد

على المرتبة األولى، وتعزي الباحثة حصوله على درجة كبيرة جداً لما يواجه معلم التعليم العام من 

صعوبة في التعاملمع التلميذفي العملية التعليمية، باإلضافة لقدرته على تمييز قدرات التالميذ 

لمعلومات التي يحتاجها معلم صعوبات التعلمية والتفريق بينهم، يليها دور تقديم معلم التعليم العام ا

التعلم فيما يتعلق بالتلميذ ذو صعوبات التعلم في المرتبة الثانية، وتعزي الباحثة حصوله على درجة 

كبيرة جداً الهتمام معلم التعليم العام بتحقيق النتايج المرجوة من برنامج صعوبات التعلم، باإلضافة 

لحالة، يليها دور تعاَون معلم التعليم العام مع معلم صعوبات لوجود استمارات معدة مسبقا لدراسة ا

التعلم بما يخدم التالميذ ذوي صعوبات التعلم في المرتبة الثالثة،وتعزي الباحثة حصوله على درجة 

كبيرة الى اهتمام معلمي التعلم العام بخدمة التلميذ ذو صعوبة التعلم والذي يعتبر محور العملية 

 التعليمية.

أظهرت النتايج أن أدنى درجات ممارسة معلمي التعليم العام ألدوارهم بغرفة المصادر في  بينما

برنامج صعوبات التعلم هي حصول دور تهيئة معلم التعليم العام البيئة الصفية المناسبة للتالميذ 

ذوي صعوبات التعلم والتعامل معهم في المرتبة السادسة، وتعزي الباحثة حصوله على درجة 

سطة إلى أن المعلم يهيئ إلى حد ما البيئة الصفية كمكان جلوس التلميذ بعيداً عن المشتتات، أو متو

يتعاون مع معلم صعوبات التعلم بالتعرف على نواحي القوة لدى التلميذ وتعزيزها،ولكن األعداد 

الدور الكبيرة من التالميذ في الصف العادي أوجدت عبء وضغط للمعلم بالتالي أدت ألدايه هذا 

 بدرجة متوسطة.

لإلجابة عن السؤال الثالث ونصه: "ما درجة ممارسة األسرة لدورها بغرفة المصادر في برنامج 

تم عرض وتحليل نتايج صعوبات التعلم من وجهة نظر معلمي ومعلمات صعوبات التعلم؟"، 

المصادر في الدراسة لعبارات المحور الثالث، والذي يرصد درجة ممارسة األسرة لدورها بغرفة 

برنامج صعوبات التعلم من وجهة نظر معلمي ومعلمات صعوبات التعلم، والمكون من ثمانية 

 عبارات، حيث تم استخدام التكرارات والنسب والمتوسطات واالنحرافات المعيارية.

 (3جدول رقم )

دراسة حول التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً إلجابات عينة ال

 درجة ممارسة األسرة لدورها بغرفة المصادر في برنامج صعوبات التعلم

 أحياناً  دايماً  العبارات م
غير 

 متأكد
 مطلقاً  نادراً 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

درجة 

 الممارسة

٢ 

م أسرة  تقدِّ

التلميذ ذو 

صعوبات 

التعلم الموافقة 

 ١ ٣ ٤ ١٦ ٥٦ ت

 دايماً  ١ ٠.٨٦ ٤.٥٤
% ١.٣ ٣.٨ ٥ ٢٠ ٧٠ 
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الخطية إللحاق 

ابنهم في 

مج برنا

صعوبات 

التعلم بغرفة 

 المصادر

٣ 

د األسرة  تُزوِّ

معلم صعوبات 

التعلم 

بالمعلومات 

الالزمة لدى 

 ابنهم.

 ٢ ٨ ٣ ٤٣ ٢٤ ت

 أحياناً  ٢ ٠.٩٩ ٣.٩٩
% ٢.٥ ١٠ ٣.٨ ٥٣.٨ ٣٠ 

٦ 

تَتَعامل أسرة 

التلميذ ذو 

صعوبات 

علم بإيجابية الت

مع معلم 

صعوبات 

التعلم وفريق 

غرفة 

المصادر في 

برنامج 

صعوبات 

 التعلم

 ٢ ١٧ ١٠ ٣٨ ١٣ ت

 أحياناً  ٣ ١.٠٨ ٣.٥٤
% ٢.٥ ٢١.٣ ١٢.٥ ٤٧.٥ ١٦.٣ 

١ 

تَعِرف أسرة 

التلميذ ذو 

صعوبات 

التعلم بأهميتها 

ودورها في 

برنامج 

صعوبات 

التعلم بغرفة 

 المصادر.

 ٥ ٢٠ ١٣ ٢٩ ١٣ ت

٤ ١.٢٠ ٣.٣١ 
غير 

 ٦.٣ ٢٥ ١٦.٣ ٣٦.٣ ١٦.٣ % متأكد

٥ 

تتواَصل أسرة 

التلميذ ذو 

صعوبات 

التعلم بشكل 

مستمر مع 

معلم صعوبات 

 التعلم

 ٦ ٢٢ ٩ ٣٢ ١١ ت

٥ ١.٢٢ ٣.٢٥ 
غير 

 ٧.٥ ٢٧.٥ ١١.٣ ٤٠ ١٣.٨ % متأكد

٧ 

تَحِرص أسرة 

التلميذ ذو 

صعوبات 

التعلم 

باالطالع على 

 ٤ ٢٢ ١٤ ٣٥ ٥ ت

٦ ١.٠٧ ٣.١٩ 
غير 

 ٥ ٢٧.٥ ١٧.٥ ٤٣.٨ ٦.٣ % متأكد
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يتعلق كل ما 

ببرنامج ابنهم 

في غرفة 

 المصادر

٨ 

تسَعى األسرة 

بالتعرف على 

الخدمات التي 

تقدمها 

المدرسة 

والبرنامج 

 ألبنهم.

 ٧ ٢٠ ١٣ ٣٥ ٥ ت

٧ ١.١٣ ٣.١٤ 
غير 

 ٨.٨ ٢٥ ١٦.٣ ٤٣.٨ ٦.٣ % متأكد

٤ 

سرة تُشاِرك أ

التلميذ ذو 

صعوبات 

التعلم بفاعلية 

في إعداد 

الخطة 

التربوية 

 الفردية البنهم.

 ٢٠ ٢٧ ٩ ١٩ ٥ ت

 نادراً  ٨ ١.٢٧ ٢.٥٣
% ٢٥ ٣٣.٨ ١١.٣ ٢٣.٨ ٦.٣ 

 أحياناً  ٣.٤٣ المتوسط العام للمحور

 

امج ( أن المتوسط العام لمحور دور األسرة بغرفة المصادر في برن٣يتضح من الجدول رقم )

(، وهي الفئة ٤.١٩الى  ٣.٤(، وهو متوسط يقع في الفئة الرابعة )من ٣.٤٣صعوبات التعلم كان )

التي تشير الى درجة ممارسة )أحياناً(، مما يدل على أن ممارسة األسرة لدورها بغرفة المصادر 

 في برنامج صعوبات التعلم كان بدرجة كبيرة.

ممارسة األسرة لدورها بغرفة المصادر في برنامج  نستنتج أن هذه النتيجة تشير إلى أن     

صعوبات التعلم كان بدرجة كبيرة، مع وجود تفاوت في درجات ممارسة األدوار، وهذا يدل على 

أن عينة الدراسة من معلمي ومعلمات صعوبات التعلم في المدارس االبتدايية التابعة لإلدارة العامة 

دور واضح لألسرة في برنامج صعوبات التعلم، وتعزي  للتعليم بمنطقة عسير يؤكدون على وجود

الباحثة ذلك إلى أن أغلبتعليم هذه األسر متدني او متوسط، فمعرفتها تكاد تكون بسيطة أو 

ضعيفةبالبرنامج، بالتالي هي تعطي كل الثقة لمعلم صعوبات التعلموتسير وفقاً لهذا، لذلك كانت 

حيث أظهرت النتايج أن أعلى ات التعلم كبيرة، درجة ممارستهم لدورهم تجاه برنامج صعوب

تقديم درجات ممارسة األسرة لدورها بغرفة المصادر في برنامج صعوبات التعلم هي حصول دور 

أسرة التلميذ ذو صعوبات التعلم الموافقة الخطية إللحاق ابنهم في برنامج صعوبات التعلم بغرفة 

حصوله على درجة كبيرة جداً ألنها ركن اساسي  المصادر على المرتبة األولى، وتعزي الباحثة

 لقبول التلميذ ضمن برنامج صعوبات التعلم.

فريق هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة لإلجابة عن السؤال الرابع ونصه: " 

( ألدوارهم في برنامج عمل غرفة المصادر )مدير المدرسة، ومعلم التعليم العام، واألسرة

تم ؟" ، لتعلم من وجهة نظر معلمي ومعلمات صعوبات التعلم وفقاً لمتغير الجنس صعوبات ا

( لمعرفة داللة الفروق بين استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة T- testت ) -اختباراستخدام 
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باختالف متغير  فريق عمل غرفة المصادر )مدير المدرسة، ومعلم التعليم العام، واألسرة(ممارسة 

 لمتغير جنس أفراد العينة. ت  -اختبارويوضح الجدول التالي نتيجة  الجنس،
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 (4جدول رقم )

اختبار )ت( لداللة الفروق بين استجابات عينة الدراسة حول درجة ممارسة فريق عمل غرفة 

 المصادر ألدوارهم في برنامج صعوبات التعلم باختالف متغير الجنس

 ن الجنس المحور
المتوسط 

 الحسابي

اف االنحر

 المعياري

قيمة 

 ت
 الداللة

درجة 

 الممارسة

دور مدير المدرسة بغرفة 

المصادر في برنامج صعوبات 

 التعلم

 ٧.٩ ٢٨.٧٢ ٦١ ذكور
٠.٨ 

غير 

 دالة
 أحياناً 

 ٦.٤ ٣٠.٣١ ١٩ إناث

دور معلم التعليم العام بغرفة 

المصادر في برنامج صعوبات 

 التعلم

 ٥.٩ ٢٧.٩٦ ٦١ ذكور
٠.٢٦ 

غير 

 دالة
 اناً أحي

 ٥.٣٨ ٢٨.٣٦ ١٩ إناث

دور األسرة بغرفة المصادر في 

 برنامج صعوبات التعلم

 ٥.٩ ٢٧.١١ ٦١ ذكور
٠.٩٨ 

غير 

 دالة
 أحياناً 

 ٥.٦٧ ٢٨.٦٣ ١٩ إناث

الدرجة الكلية لممارسة فريق عمل 

غرفة المصادر ألدوارهم في 

 برنامج صعوبات التعلم

 ١٦.٤ ٨٣.٨٠ ٦١ ذكور

٠.٨٤ 
غير 

 دالة
 ياناً أح

 ١٣.٧ ٨٧.٣١ ١٩ إناث

( أن قيم )ت( غير دالة في جميع المحاور وكذلك على الدرجة الكلية، ٤يتضح من الجدول رقم )     

مما يشير إلى عدم وجود فروق أو اختالفات دالة بين استجابات افرد العينة حول درجة ممارسة 

العام، واألسرة( ألدوارهم في برنامج فريق عمل غرفة المصادر )مدير المدرسة، ومعلم التعليم 

 صعوبات التعلم وفقاً لمتغير الجنس.

نستنتج أن هذه النتيجة تشير إلى عدم وجود فروق أو اختالفات دالة بين استجابات أفراد العينة حول 

درجة ممارسة فريق عمل غرفة المصادر )مدير المدرسة، ومعلم التعليم العام، واألسرة( ألدوارهم 

مج صعوبات التعلموفقاً لمتغير الجنس، مما يعني أن استجابات معلمي ومعلمات صعوبات في برنا

التعلم في المدارس االبتدايية التابعة لإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير حول درجة ممارسة فريق 

 عمل غرفة المصادر ألدوارهم لم تختلف باختالف متغير الجنس، مما يعني وجود اتفاق بين معلمي

 ومعلمات صعوبات التعلم على تلك النتايج سواًء كانوا معلمين أو معلمات.

 توصيات الدراسة:

 توصي الدراسة بما يلي:

انشاء منصة الكترونية لعقد دورات تدريبية مسجلة أو مباشرة لمعلمي التعليم العام بما يخدم  .١

 دورهم ببرنامج صعوبات التعلم.

أسر التالميذ ذوي صعوبات التعلم لدورها في برنامج  بذل المزيد من الجهود في سبيل توعية .٢

صعوبات التعلم وللخطة التربوية الفردية والمشاركة فيها بفاعلية، من خالل ورش العمل 

 والبرامج التدريبية.

 مقترحات الدراسة:

 تقترح الدراسة ما يلي:

الختالف إجراء دراسات مقارنة حول ممارسة فريق عمل غرفة المصادر ألدوارهم تبعاً  .١

 المناطق بالمملكة العربية السعودية.

إجراء دراسات تبحث في معوقات مشاركة أسر الطالب ذوي صعوبات التعلم بفاعلية لدورهم  .٢

 في برنامج صعوبات التعلم الذي يخدم أبنايهم ذوي صعوبات التعلم.
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