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 : صخلمال
المعلمین  ھدفت الدراسة الحالیة إلى تقییم دور الفریق متعدد التخصصات من وجھة نظر

ببرامج صعوبات التعلم والفروق في تقییم دور الفریق متعدد التخصصات وفق متغیرات الجنس، 
) ١٢٨والمؤھل العلمي، وسنوات الخبرة من وجھة نظر أفراد عینة الدراسة. وتكونت العینة من (
ً ومعلمة من معلمي صعوبات التعلم اختیروا بالطریقة القصدیة في منطقتي جازان  وعسیر معلما

بالمملكة العربیة السعودیة. واستخدم المنھج الوصفي المسحي بتطبیق االستبانة كأداة في جمع 
) فقرة توزعت على سبعة محاور، ھي: دور قائد المدرسة، ودور المرشد ٥٤البیانات. وتكونت من (

لي الطالبي، ودور معلم الصف، ودور معلم صعوبات التعلم، ودور األخصائي النفسي، ودور و
األمر، ودور الطبیب. وأظھرت النتائج أن تقییم دور الفریق متعدد التخصصات ككل من وجھة 
المعلمین ببرامج صعوبات التعلم جاء بدرجة متوسطة، وعلى صعید المجاالت جاء المحور الرابع" 

لمحور تقییم دور معلم صعوبات التعلم" بالمرتبة االولى وبدرجة كبیرة، وجاء في المرتبة الثانیة ا
الثاني" تقییم دور المرشد الطالبي" وبدرجة كبیرة، وجاء المحور األول" تقییم دور قائد المدرسة" 
بالمرتبة الثالثة وبدرجة متوسطة، وجاء المحور الثالث" تقییم دور معلم الصف" بالمرتبة الرابعة 

امسة وبدرجة قلیلة، وبدرجة متوسطة، وجاء المحور السادس " تقییم دور ولي االمر" بالمرتبة الخ
ً، وجاء  وجاء المحور الخامس " تقییم دور األخصائي النفسي" بالمرتبة السادسة وبدرجة قلیلة جدا
ً. وأظھرت النتائج وجود  المحور السابع" تقییم دور الطبیب " في المرتبة األخیرة وبدرجة قلیلة جدا

عزى لمتغیر سنوات الخبرة لصالح فئة  فروق ذات داللة احصائیة بین استجابات أفراد عینة الدراسة ت
سنوات، وبینت النتائج عدم وجود فروق تعزى لمتغیري الجنس  ١٠إلى أقل من   ٥أكثر من 

والمؤھل العلمي. وأوصت الدراسة بعدة توصیات، من أبرزھا: التأكید على أھمیة دور الفریق متعدد 
ً من دور قائد المدرسة، التخصصات في العمل ببرنامج صعوبات التعلم، وكذلك تفعیل  أدوار كال

 ودور معلم الصف، ودور ولي األمر، ودور األخصائي النفسي، ودور الطبیب. 
الكلمات المفتاحیة: البرنامج التربوي الفردي، الفریق متعدد التخصصات، معلمي برنامج صعوبات 

 التعلم.
 

Abstract 
This study aimed to evaluate the role of the multi-specialties team 

from the point of view of teachers in learning disabilities programs and the 
differences in evaluating the role according to gender, scientific 
qualification, and years of experience from the point of view of members of 
the sample being studied. The sample consists of (١٢٨) meal and female 
teachers of learning disabilities Programs teachers who are chosen in a 
simple random way in Jazan and Aseer cities of KSA. Asurvey method  is 
used by applying the questionaire, surveying is used as a tool in collecting 
data, and consists of (٥٤) statments distributed to seven topics that are: The 
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role of school principal, the role of the student guider, the role of the class 
room teacher, the role of the Learning disabilities Programs teacher, the role 
of the psychologist, the role of parent, and the role of the doctor. The results 
show that the degree of practice of evaluating the role of the multi- 
specialties team from the point of view of teachers in learning disabilities 
programs is medium for all topics as the fourth place (Evaluation of the  role 
of  the Learning Disabilities Programs teacher) came in the first place with 
high degree, the second place was for the second place (Evaluation of the 
role of student guider) with a high degree, the first place (Evaluation of the 
role of school principal) came in the third place with a medium degree, the 
third place (Evaluation of the role of class room teacher) came in the fourth 
place with a medium degree, the sixth place (Evaluation of the role of the 
parents) came in the fifth place with a very low degree, the fifth place 
(Evaluation of the role of the physiologist) came in the sixth place with a 
very low degree, and the seventh place (Evaluation of the role of the doctor) 
came in the last place with a very low degree. The results indicated that 
there are statistic differences between the responses of the individuals of the 
study sample due to the variety in the number of years of experience as 
whose years of experience are more than five and less than ١٠ are the best, 
and there is no differences due to the variety in gender or scientific 
qualifications. The study recommended several recommendations, most 
notably the emphasis on role of the multi-specialties team from the point of 
view of teachers in learning disabilities programs and also activating the 
roles of the school principal, class room teacher, parents, psychologist and 
doctor. 

Key words: IEP, Multi-specialties Team, Learning Disabilities 
Programs Teachers. 
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 المقدمة:
على الرغم من االھتمام بذوي اإلعاقة بشكل عام وذوي صعوبات التعلم بشكل خاص في 
المدارس العادیة لمواجھة الصعوبات التي وقفت أمامھم، ومحاولة التقلیل منھا من خالل إعداد معلم 

لمصادر لھم. الصعوبات التعلم لمساعدة ھؤالء الفئة وتقدیم أفضل االستراتیجیات التعلیمیة في غرفة ا
إال أن التشخیص للكشف عن ھذه الفئة والتخطیط للبرنامج التربوي الفردي لم یحظى باالھتمام 
الزائد؛ وقد یعزى ذلك إلى عدم وضوح دور الفریق متعدد التخصصات وقصور مشاركتھم في 

 التشخیص والتخطیط لھذا البرنامج. 
مام بالفروق الفردیة بین المتعلمین. فھي والتربیة الخاصة منذ بدایاتھا األولى تمیزت باالھت

ً عن التالمیذ  تشمل تكییف العملیة والبیئة التعلیمیة بھدف تمكین التالمیذ الذین یختلفون جوھریا
اآلخرین من بلوغ أقصى ما تسمح بھ إمكاناتھم من نمو، وتحصیل، واستقاللیة (الحدیدي والخطیب، 

٢٠٠٥.( 
اإلعاقة مختلفة، بل حاجات ذوي الفئة الواحدة متباینة  ولما كانت حاجات المتعلمین من ذوي

ً من حیث مداھا وعمقھا، فلیس ھناك منھج موحد  بشكل كبیر، فإن مناھجھم تتباین ھي األخرى كثیرا
لتلك الفئات أو حتى للفئة الواحدة، ذلك لعدم تجانسھا من حیث األسباب والمستوى. حیث تشمل 

الخدمات، وھي تتفاوت بین الدمج الكلي أو الجزئي في المدارس التربیة الخاصة عدد من البرامج و
العادیة، وااللتحاق بالمعاھد أو المدارس الخاصة، وال یمكن أن یتفضل برنامج عن أخر، حیث یعود 
اختیار البرنامج المناسب إلى عدة عوامل منھا: فئة االحتیاجات الخاصة، ودرجة التلمیذ ذوي اإلعاقة 

بسیطة)، واالمكانیات المتوفرة، وتوفر المختصین (حسین،  –متوسطة  -دةمن ھذه الفئة (شدی
). ولذلك البد من مراعاة الفئة والخصائص والقدرات منذ البدایة من خالل ما یسمى بـ ٢٠١٣

(البرنامج التربوي الفردي) الذي یحدد احتیاجات وقدرات ومتطلبات التلمیذ ذوي اإلعاقة (یحیى، 
ئ التي تستند إلیھا التربیة الخاصة بشكل عام في تصمیم وإعداد البرنامج ) ومن المباد١٧: ٢٠١٥

التربوي الفردي: توفیر الخدمات التربویة الخاصة والذي یتطلب قیام الفریق متعدد التخصصات 
بذلك ویشمل ھذا الفریق: اخصائي التربیة الخاصة، االخصائي االجتماعي، االخصائي النفسي، 

الج الوظیفي أو الطبیعي، األطباء. ثم یوضع البرنامج التربوي الفردي للتلمیذ المرشد الطالبي، المع
). ١٠٥: ٢٠١٣بناء على قیاس مستوى األداء الحالي من خالل الفریق متعدد التخصصات (حسین، 

ویتنوع األفراد الذین یشكلون الفریق متعدد التخصصات من حالة إلى أخرى، وذلك باالعتماد على 
صعوبة، وكمیة المعلومات الالزمة لتقریر أھلیة التلمیذ لخدمات صعوبات التعلم طبیعة وحدة ال

). ویتكون ھذا الفریق من: قائد المدرسة، معلم ٢٠٠٩وكتابة خطتھ التربویة الفردیة (بطرس، 
صعوبات التعلم، والمشرف على برنامج التربیة الخاصة، ومعلم الصف العادي، ومعلم التدریبات 

صائي النفسي)، والمرشد الطالبي أو األخصائي االجتماعي، وولي أمر التلمیذ إن السلوكیة (األخ
 ه). ١٤٣٦أمكن، والتلمیذ ما أمكن (الدلیل التنظیمي لمعاھد وبرامج التربیة الخاصة، 

أما بالنسبة لفئة ذوي صعوبات التعلم فإن عمل البرنامج التربوي الفردي ھو االختیار 
یعانون من مختلف أنواع صعوبات التعلم. ویتم تصمیم البرنامج التربوي  العالجي المفید لھم والذین

الفردي بناًء على توصیات فریق التشخیص والقیاس المعروف باسم (الفریق متعدد التخصصات)، 
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ویكون ھذا اإلعداد خالل فترة ال تتجاوز أسبوعین من نھایة إجراءات التشخیص، فبعد االنتھاء من 
مرحلة التنفیذ، وتكون خالل فترة ال تتجاوز أسبوع من إعدادھا، ویتم التنفیذ من  مرحلة اإلعداد تبدأ

قِبل فریق متعدد التخصصات وحیث یجب التنسیق بینھم من أجل تنفیذھا بالشكل الصحیح، إذ أنھ بعد 
التشخیص یجب عمل برنامج تربوي فردي خاص مناسب لكل تلمیذ حسب نوع صعوبة التعلم التي 

وشدتھا. ویكون ذلك بالتعاون بین جمیع أعضاء الفریق متعدد التخصصات (بطرس، یعاني منھا 
). وبعد ذلك تبدأ مرحلة تقویم البرنامج لتحدید مدى فاعلیتھ في تحقیق احتیاجات التلمیذ ١٢٧: ٢٠١٤

المنصوص علیھا في األھداف بعیدة المدى مرة واحدة على األقل في العام الدراسي، أما األھداف 
المدى فیتم تقویم مدى تقدم أداء التلمیذ نحو تحقیقھا بشكل مستمر، ومن خالل تقدم التلمیذ في قصیرة 

مستوى األداء الحالي، وثم تبدأ مرحلة المتابعة من خالل تحدید تقدم التلمیذ، ومقدار انتقال أثر التعلم 
 ).٢٠١٣لدى التلمیذ ذوي صعوبات التعلم (أحمد، 
وي صعوبات التعلم وتصمیم البرنامج التربوي الفردي لھم، وعلیھ فإن تشخیص التالمیذ ذ

وما یتضمنھ من تقدیم الخدمات التربویة واألكادیمیة واالجتماعیة وإالرشادیة تتطلب تدخل جمیع 
أعضاء الفریق متعدد التخصصات، وقیام كل عضو بدوره للوصل إلى أعلى درجة من التقییم 

 ھا التالمیذ ذوي صعوبات التعلم.والتشخیص والحد من الصعوبات التي یواج
 مشكلة الدراسة وتساؤالتھا: 

ة ( ة الخاص دلیل التنظیمي للتربی ى ال ان عل ى ١٤٣٦من خالل إطالع الباحث نص عل ي ت ) والت
ھ،  ب احتیاجات كل من دد التخصصات حس ق متع ود الفری ة وج ة الخاص رامج التربی أن أھم أسس وب

ة ومن ضمن ھذه الفئات فئة صعوبات التعلم،  وادر التعلیمی ت للك رز األسس والثواب ونص على أن أب
ات  دد التخصص ق متع وفر الفری و ت تعلم ھ عوبات ال ردي لص وي الف امج الترب ة بالبرن ة الخاص والفنی
ً من: معلم التربیة الخاصة (معلم صعوبات التعلم)، واألخصائي النفسي، والمرشد الطالبي،  یشمل كال

ذ ي أمر التلمی ة، وول د المدرس یم، وقائ م الصف (وزارة التعل تملت ٢١-٢٠ه: ١٤٣٦، ومعل ا اش ). كم
) على عدد ٢٠١٤سیاسة التعلیم في المملكة العربیة السعودیة كما جاء في دلیل معلم صعوبات التعلم(

دمات  رامج وخ د ب تم تحدی منھا" ی ن ض ة، وم ة الخاص ال التربی ة بمج ت المرتبط من األسس والثواب
ق الفر ن طری ة ع ة الخاص یم، التربی ة (وزارة التعل ل فئ ات ك ب احتیاج ات حس دد التخصص ق متع ی

ي ( ٢٠١٤ ة حنف دت دراس ي ٢٠٠٥). وأك ردي ف وي الف امج الترب ق البرن ي تطبی ات ف ود معوق ) وج
ل أو  ي العم اونھم ف دم تع ات وع دد التخصص ق متع اب دور الفری ا غی ة منھ ة الخاص رامج التربی ب

ال دور ا ع إغف اء، م ض األعض ى بع ار عل وي االقتص امج الترب ي البرن ارب ف د األق دین أو أح لوال
ة أو  ة الخاص م التربی ل معل ى كاھ ردي عل وي الف امج الترب اء البرن ي بأعب د یلق ذي ق ر ال ردي األم الف

اقي األعضاء. وأشار عاتي ( اب دور ب ور واضح ٢٠١٦االخصائي النفسي في غی ود قص ى وج ) إل
تعلم في دور الفریق متعدد التخصصات في المشاركة في ا لبرنامج التربوي الفردي لذوي صعوبات ال

 واقتصاره على معلم صعوبات التعلم والمرشد الطالبي.
وقد الحظ الباحثان من خالل عملھما كأحد أعضاء الفریق متعدد التخصصات حیث یعمل 

وي معلم صعوبات التعلم في منطقة جازان تفاوت التعاون والتنسیق فیما بینھم في بناء البرنامج الترب
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ً من قلة الدراسات المحلیة التي الفردي لذوي صعوبات التعلم.   طرقت توبناًء على ما تقدم، وانطالقا
ً للبحث والتقصي. حیث سعت الدراسة الحالیة للتعرف  ً خصبا لھذا الموضوع الذي وجد الباحث مجاال

بمنطقتي لتعلم تقییم دور الفریق متعدد التخصصات من وجھة نظر المعلمین ببرامج صعوبات اعلى 
 وتبدو من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتیة:جازان وعسیر في المملكة العربیة السعودیة. 

 ما درجة تقییم دور الفریق متعدد التخصصات من وجھة نظر المعلمین ببرامج صعوبات التعلم؟ .١
 ) في درجة تقییم دورα ٠.٠٥ ≥ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة ( .٢

الفریق متعدد التخصصات من وجھة نظر المعلمین ببرامج صعوبات التعلم تعزى لمتغیر 
 الجنس ؟

) في درجة تقییم دور α ٠.٠٥ ≥ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة ( .٣
الفریق متعدد التخصصات من وجھة نظر المعلمین ببرامج صعوبات التعلم تعزى لمتغیر 

 المؤھل العلمي؟
) في درجة تقییم دور α ٠.٠٥ ≥توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة ( ھل .٤

الفریق متعدد التخصصات من وجھة نظر المعلمین ببرامج صعوبات التعلم تعزى لمتغیر 
 سنوات الخبرة؟

 أھداف الدراسة:  
معلمین ببرامج تقییم دور الفریق متعدد التخصصات من وجھة نظر ال  ھدفت الدراسة الحالیة إلى:

 والكشف عن الفروق في صعوبات التعلم في منطقتي جازان وعسیر بالمملكة العربیة السعودیة.
 باختالف فئات متغیرات الجنس والمؤھل العلمي وسنوات الخبرة. الدور

 أھمیة الدراسة:  
 تتمثل أھمیة الدراسة من خالل ما یلي:   
 نسانیة باإلطار النظري الذي یتعلق بدور الفریق متعدد تسھم الدراسة الحالیة في إثراء المعرفة اإل

 التخصصات في البرنامج التربوي الفردي للتالمیذ ذوي صعوبات التعلم.
  من المؤمل أن تسھم نتائج الدراسة في مساعدة المختصین التربویین وصناع القرار على معرفة

امج صعوبات التعلم؛ لوضع تقییم دور الفریق متعدد التخصصات من وجھة نظر المعلمین ببر
 الخطط واالستراتیجیات المناسبة، لتشخیص تالمیذ ذوي صعوبات التعلم بأسلوب متكامل یبني
البرنامج التربوي الفردي لھم بما یناسب احتیاجاتھم؛ ویحسن مدخالت التعلیم والتعلم للتالمیذ 

 ذوي صعوبات التعلم.
 امج تدریبیة للفریق متعدد التخصصات في البرامج تقدیم نتائج یمكن األستفادة منھا في إعداد بر

 التربویة الفردیة، تسھم في تطویر معارفھم وزیادة اتجاھاتھم اإلیجابیة.
   توفیر أداة لقیاس وتقییم دور أعضاء الفریق متعدد التخصصات في برامج صعوبات التعلم تتمتع

یة؛ األمر الذي یفتح مجال البحث بدالالت سیكومتریة (الصدق والثبات) تتناسب مع البیئة السعود
 أمام الباحثین، والدارسین، والمھتمین في ھذا المجال. 

 مصطلحات الدراسة:
ً على النحو اآلتي: ً وإجرائیا  تم تعریف مصطلحات الدراسة نظریا
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   تقییمEvaluation:  ھي عملیة قیاس سلوكیات الموظفین في محیط العمل، وخصائصھم ذات
فھم، ونتائج أعمالھم، بشكل منتظم ودوري، وذلك عن طریق شخص أو الصلة الوثیقة بوظائ

ویعرف ). ٧٣٤: ٢٠١٤(رشید،  مجموعة من األشخاص، یكونون على درایة مناسبة بأدائھم 
بأنھ عملیة مرحلیة ومنظمة تتم على مدار العام الدراسي من خالل جمع وتحلیل  إجرائیاً:

ربوي الفردي لذوي صعوبات التعلم ألھدافھ من خالل المعلومات لتحدید مدى تحقیق البرنامج الت
 قیاس أدوار الفریق المتعدد التخصصات باستخدام أداة الدراسة (االستبانة) التي أعدھا الباحث. 

   فریق متعدد التخصصاتMulti-disciplinary Team : ھو مفھوم تربوي یتضمن إشراك
التلمیذ مشاركتھم مثل: قائد المدرسة  عدد من المتخصصین وغیر المتخصصین ممن تستدعي حالة

أو المشرف على البرنامج، معلم التربیة الخاصة( معلم صعوبات التعلم)، ولي أمر التلمیذ، معلم 
الصف في مادة الصعوبة، المختص النفسي، المرشد الطالبي، أو أي اختصاصي یمكن اإلستفادة 

ً ). ٢٠١٤منھ (وزارة التعلم،  من قائد المدرسة والمرشد الطالبي ومعلم : ھو فریق مكون وإجرائیا
صعوبات التعلم ومعلم الصف وولي أمر التلمیذ واألطباء یتم التعاون في ما بینھم لصیاغة البرنامج 
التربوي الفردي الخاص بالتلمیذ ذوي صعوبات التعلم المناسب لقدراتھ وإمكانیتھ واحتیاجاتھ 

 یمھ.ومتابعة تطبیق البرنامج التربوي الفردي وتقو
  :لقدرات التالمیذ ذوي  البرنامج التربوي الفردي ً ً فردیا ھو مجموعة المھام التي تتضمن قیاسا

االحتیاجات الخاصة (ذوي صعوبات التعلم) لتحدید أھلیتھم لخدمات التربیة الخاصة وتحدید 
ة الخدمات المساندة التي یحتاجونھا من خالل الفریق متعدد التخصصات، مع توضیح نقاط القو

والضعف والمھارات والمجاالت التي ینبغي تطویرھا عند التالمیذ وكتابتھا في خطة تربویة فردیة 
 لكل تلمیذ لیتم تنفیذھا على مدار العام الدراسي.

  المعلمین ببرامج صعوبات التعلمTeacher in Learning Disabilities Programs :
بصورة مباشرة في تدریس التالمیذ ذوي  ھم األشخاص المؤھلین في التربیة الخاصة ویشتركون

ً ). ٢٠١٤صعوبات التعلم (وزارة التعلم،  : ھم معلمین ومعلمات غرفة المصادر التي وإجرائیا
تقدم برامج صعوبات التعلم في المدارس االبتدائیة الحكومیة بمنطقتي جازان وعسیر في الفصل 

 ھـ.١٤٣٧/١٤٣٨الدراسي الثاني من العام الدراسي 
 دراسة ومحدداتھا:حدود ال

 تتحدد نتائج الدراسة الحالیة باآلتي:
 اقتصرت الدراسة الحالیة على معلمي ومعلمات صعوبات التعلم العاملین في الحدود البشریة :

 برنامج صعوبات التعلم في اإلدارة العامة للتعلیم بمنطقتي جازان وعسیر. 
 ي جازان وعسیر في المملكة العربیة : جرت ھذه الدراسة في منطقتالحدود المكانیة والزمانیة

 ھـ.١٤٣٧/١٤٣٨السعودیة، في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي
 :األداة التي استخدمت في الدراسة الحالیة من إعداد وبناء الباحث؛ لذلك تعتمد نتائج  حدود األداة

 الدراسة على مدى الدقة في استخالص دالالت الصدق والثبات لألداة.
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 ر النظرياإلطا
 :Individual Educational Programالبرنامج التربوي الفردي 

یعد البرنامج التربوي الفردي یعتبر أحد الركائز األساسیة التي یقوم علیھا تعلیم التالمیذ ذوي 
اإلعاقة، إذ أنھ یستدعي التعاون بین أعضاء الفریق متعدد التخصصات من معلمین ومختصین 

وغیرھم، علیھ فإن كل عضو قائم على البرنامج التربوي الفردي مطالب بفھم وأولیاء أمور وأطباء 
دوره والتطبیق العملي للبرنامج التربوي الفردي، من أجل تقدیم خدمات التربیة الخاصة والخدمات 
المساندة، للوصول إلى النتائج واألھداف المرجوة التي یتضمنھا البرنامج التربوي الفردي. حیث 

) أن لكتابة برنامج تربوي فردي فعال للتلمیذ ذوي اإلعاقة ینبغي أن ٢٠١٣مي (أشارت الخشر
ً بالمدرسة في لقاء مشترك  ً التلمیذ معا یجتمع كًل من األھل والمعلمین والعاملین ذوي العالقة وأحیانا

 للنظر عن كثب باالحتیاجات الخاصة للتلمیذ. 
 نشأة البرنامج التربوي الفردي:

التربوي الفردي تعود إلى حركة الحقوق المدنیة األمریكیة التي نشطت في بدایات البرنامج 
الخمسینات والستینات من القرن العشرین، وھما العقدان اللذان اتخذت فیھما خطوات واسعة نحو 
القضاء على التمییز، وصدور قوانین لضمان تساوي الحقوق لكل المواطنین بغض النظر عن 

دیة، وبما أن الكثیر من األطفال اإلعاقة الخاصة في تلك الفترة ال یسمح لھم قدراتھم واختالفاتھم الفر
بالحضور في المدارس العامة األمریكیة؟ حتى إلى السبعینات، كان التالمیذ اإلعاقة مستبعدون 

) أصدر الكونجرس األمریكي قانون التعلیم لكل ١٩٧٥بانتظام من التعلیم العام. إال أنھ في العام (
رقم    Education For All Handicapped Children Act –ذوي اإلعاقة  األطفال

. نص ھذا القانون على أن كل األطفال في الوالیات المتحدة لھم الحق في التعلیم المجاني ٩٤/١٤٢
والمالئم على النفقة العامة، وھذا النص ھو األساس القانوني للتربیة الخاصة الحدیثة. وھو ما عٌرف 

). حیث ألزم ھذا القانون ٢٠١٢) (قاسم، IDEA) لتعلیم األفراد ذوي اإلعاقة(٢٠٠٤بالقانون (
المؤسسات التعلیمیة بإعداد البرنامج التربوي الفردي لكل تلمیذ من تالمیذ ذوي اإلعاقة، ویكون من 
خالل وثیقة مكتوبة تحدد األھداف بعیدة المدى، واألھداف قصیرة المدى، والخدمات التربویة 

بة، والخدمات المساندة التي یحتاجھا التلمیذ ذوي اإلعاقة وأن یوفر تدابیر سالمة اإلجراءات، المناس
حیث وفر ). و٢٠١٧وتدابیر التقییم، وتدابیر البرنامج التربوي الفردي (حمادنة وعاصي وعاتي، 

ي ھذا القانون تدابیر أساسیة صارت فیما بعد موجھات لكل من یحاول إعداد برنامج تربوي فرد
ومنھا: تدابیر سالمة اإلجراءات، تدابیر التقییم، تدابیر برنامج تربوي فردي، تدابیر سالمة 

 اإلجراءات.
) بإسبانیا في شھر حزیران في عام Salamankaوفي ھذا المجال عُقد مؤتمر سالمنكا ( 

مي حول م بالتعاون بین الیونیسكو ووزارة التربیة اإلسبانیة وكان بعنوان "المؤتمر العال١٩٩٤
الحاجات التربویة الخاصة، حق المشاركة وحق الحصول على نوعیة جیدة من التعلیم" وقد حضر 

) منظمة دولیة حیث تبنى المؤتمر المبادئ ٢٥) دولة و(٩٢) شخص یمثلون (٣٠٠المؤتمر (
والتوجیھات والممارسات في مجال الحاجات التربویة الخاصة وإطار العمل للتحرك في مجال 

التربویة الخاصة، ومن أھم بنود المؤتمر، أنھ یجب أن تعمم نظم التعلیم وتطبق البرامج  الحاجات
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التعلیمیة على نحو یراعى فیھ التنویع في الخصائص واالحتیاجات لتالمیذ ذوي اإلعاقة (یحیى، 
٢٠١١ .( 

كما منح القانون للتالمیذ ذوي اإلعاقة وأسرھم حقوق سالمة اإلجراءات؛ بحیث ال یمكن 
تخاذ أي قرارات بشأن الوضع التعلیمي للتلمیذ أو التقییم أو تقدیم البرنامج التعلیمي المناسبة لھ إال ا

 ) على النحو اآلتي:٢٠٠٤بموافقة مكتوبة من الوالدین. ومن تلك اإلجراءات ما أشار إلیھا ھارون (
  .الحق في فحص جمیع سجالت التلمیذ 
  .الحق في تقویم مستقل للتلمیذ 
   في إشعار كتابي بأي تغیر في البرنامج.الحق 
  .الحق في استماع موضوعي ألي قرارات مدرسیة 

  .تدابیر التقییم 
  .الحق في تقییم فردي قبل وضع التلمیذ في المكان التربوي المناسب 
  .الحق في تقییم بأدوات مناسبة 
  .الحق في تقییم غیر متحیز من خالل فریق عمل 

  ي.تدابیر برنامج تربوي فرد 
 .الحق في بیان مكتوب عن األداء الوظیفي الحالي 
 .الحق في بیان مكتوب باألھداف طویلة المدى وقصیرة المدى 
 .الحق في بیان مكتوب بالخدمات المتوقعة 
 .الحق في بیان مكتوب باإلطار الزمني المتوقع 
 .الحق في بیان مكتوب باإلشراف والمراقبة السنویة 
 العادي بأكبر درجة ممكنة.  الحق في تعلیم یشبھ التعلیم 

وعلى المستوى الوطني المتمثل بالمملكة العربیة السعودیة لعل أھم ما أصدر ھي القواعد 
م) من قبل األمانة العامة للتربیة الخاصة، ٢٠٠٢التنظیمیة لمعاھد وبرامج التربیة الخاصة عام (

دارة صعوبات التعلم بوزارة حیث استند المختصین في دلیل معلمین صعوبات التعلم الصادر من إ
) عدة شروط اللتحاق التلمیذ ببرنامج صعوبات التعلم ومن ضمنھا، أن یكون قد تم ٢٠١٤التعلیم عام(

تشخیص التلمیذ من قبل فریق متخصص حسب ما ورد في فصل التشخیص والتقویم في القوانین 
المدرسة والتي یرأسھا قائد التنظیمیة، وكذلك موافقة اللجنة الخاصة ببرنامج صعوبات التعلم ب

المدرسة أو من ینوب عنھ ویشترك فیھا كل من: معلم التربیة الخاصة(مسار صعوبات التعلم)، معلم 
الصف العادي، معلم تدریبات سلوكیة(أخصائي نفسي)، المرشد الطالبي، ولي أمر التلمیذ، التلمیذ إن 

 ). ٢٠١٤أمكن (وزارة التعلم، 
 الفردي:مفھوم البرنامج التربوي 

ً عبر العقود الماضیة بفعل وضوح  لقد ازدادت أسس ومفاھیم التربیة الخاصة رسوخا
ً، ومع مطلع  ً ومحلیا الفلسفات واألطر النظریة ونضج الخبرات والممارسات في ھذا المیدان عالمیا

ً في العدید من مناحي التربیة الخاصة لعل أبرزھا ھذا التمای ز في الجوھر األلفیة الثالثة بدا ذلك جلیا
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والمضمون عن التربیة العادیة، فمبادئ التربویة التي تنطلق منھا التربیة الخاصة في التعامل مع 
ً كما ھو الحال في التربیة العادیة في اإلعاقة االطفال ذوي  ال ترتكز على قاعدة نمائیة موحدة نسبیا

)، حیث Individualizationة (تعاملھا مع االطفال العادین، ولكنھا ترتكز على ما یعرف بالفردی
كونھ حالة متفردة بذاتھا لھا خصائصھا وسماتھا وقدراتھا اإلعاقة ینظر إلى كل طفل من ذوي 

واحتیاجاتھا الخاصة التي تفرضھا عوامل عدیدة ومتشابكة، وعلى أن تقدیم خدمات التربیة الخاصة 
نامج التربوي الفردي البد أن یتم في إطار مخطط ومنظم بدقة في سیاق ما یعرف بالبر

Individualized Education Program (IEP)  ،٢٠١٥(النجار .( 
البرنامج  )IDEAعرف القانون األمریكي الخاص بتربیھ وتعلیم التالمیذ ذوي اإلعاقات (وقد 

التربوي الفردي بأنھ" وصف مكتوب لكل تلمیذ لدیھ أعاقھ ، یشارك فیھ فریق من المختصین لدیھم 
الخبرات التي تمكنھم من تلبیھ احتیاجات التلمیذ الفریدة، كما یشارك في ھذا البرنامج المؤھالت و

ً ویتضمن ھذه  أیضا معلم التلمیذ والولدان أو الوصي على التلمیذ والتلمیذ نفسھ إذا  كان ذلك ممكنا
 (١٩٩٥ ,Hickson, Blackman and Reis)الوصف: كما أشارا 

 حالي للتلمیذ.وصف لمستوى األداء التربوي ال -
 وصف لألھداف طویلة المدى (السنویة) وقصیرة المدى.   -
ً مدى مشاركتھ مع اقرأنھ العادیین في  - وصف للخدمات التربویة التي یجب تقدیمھا للتلمیذ وأیضا

 الصف العادي. 
 تحدید موعد بدء الخدمات للتلمیذ والمدة التي سوف یستغرقھا تقدیم ھذه الخدمات .  -
ً (فصل عادي، فصل خاص ملحق بمدرسھ عادیھ تحدید  - المكان التربوي المناسب للتلمیذ األقل تقییدا

 ، معھد خاص،....الخ).
 وصف المعاییر المالئمة لألھداف، وتقویم  الخدمات التي یجب تقدیمھا للتلمیذ. -
 تحدید الفترات الزمنیة لتحدید مدى تحقق األھداف التعلیمیة العامة وقصیرة المدى. -

) البرنامج التربوي الفردي على أنھ "ذاك البیان المكتوب لكل طفل ٢٠٠٤وعرف ھارون(
ذو إعاقة تتم كتابتھ في أي اجتماع عن طریق ممثلي الوكالة التعلیمیة المحلیة والذي ال بد أن یكون 

ً لتقدیم أو إلشراف على برنامج تعلیمي یعد بصیغة خاصة لمقابلة االحتیاجات الفردیة ل ألطفال مؤھال
 المعاقین".

) في دراستھا إلى أن البرنامج التربوي الفردي وثیقة مكتوبة تصف ٢٠٠٩وأشارت الحرز( 
احتیاجات كل تلمیذ على حده في المعاھد والبرنامج للتربیة الخاصة، حیث یحتوي على الخدمات 

دات تقدم التربویة الخاصة مثل تغیرات وتعدیالت على المنھج، أو في طرق التدریس، أو مساع
للتلمیذ، كذلك یحتوي على الخدمات المساندة التي تساعد التالمیذ على االستفادة من الخدمات التربویة 
الخاصة مثل: الخدمات النفسیة، والخدمات االجتماعیة، وخدمة عالج اللغة والكالم، والعالج 

 الطبیعي، والعالج الوظیفي. 
ردي: وثیقة تصف احتیاجات كل تلمیذ بشكل ) أن البرنامج التربوي الف٢٠١٥وعرف النجار(

فردي تحتوي على خدمات التربیة الخاصة مثل تكییف المنھج، وطرق التدریس. ویحتوي على 
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٢٧٢ 
 د. برھان محمود حمادنة&   علي أحمد نجميأ/                                                   

الخدمات المساندة التي تساعد على االستفادة من الخدمات التربویة الخاصة سواء نفسیة، أو 
 اجتماعیة، وكذلك العالج اللغوي والطبیعي والوظیفي. 

مفھوم البرنامج التربوي الفردي في القواعد التنظیمیة لمعاھد وبرامج التربیة الخاصة التابعة وذكر 
) لیشمل: المفھوم اإلداري للبرنامج التربوي الفردي: وھو وثیقة مكتوبة ٣ه: ١٤٢٢لوزارة التعلیم (

 -مل المدرسي فریق الع -لغرض التواصل والتنسیق اإلداري بین أطراف العملیة التعلیمیة (التلمیذ 
األسرة) واألفراد والجھات المنصوص علیھا في برنامج التلمیذ". والمفھوم التربوي للبرنامج 
التربوي الفردي: وھو وصف مكتوب لجمیع الخدمات التربویة والخدمات المساندة التي تقتضیھا 

قبل فریق العمل احتیاجات كل تلمیذ من ذوي اإلعاقة (مبني على نتائج التشخیص والقیاس) ومعد من 
 ). ٦٠ھـ: ١٤٢٢في المؤسسة التعلیمیة(وزارة المعارف، 

ویُستنتج مما تقدم أن ھناك عناصر مشتركة في تعریف البرنامج التربوي الفردي إذ اتفقت 
جمیعھا على أنھ برنامج شامل لجمیع الخدمات التربویة والتعلیمیة والخدمات المساندة األخرى سواء 

ماعیة أو نفسیة تتناسب مع احتیاجات التالمیذ ذوي صعوبات التعلم كما أن كانت إرشادیة أو اجت
البرنامج التربوي الفردي یستدعي تصمیمھ لجنة تتكون من فریق العمل المتخصص في المدرسة 
یترأسھا قائد المدرسة، وتوضح فیھ جمیع األدوار لألعضاء ابتداء من تحدید ما یحتاجھ التلمیذ ذوي 

یعتمد ذلك قائد المدرسة، ثم التقییم إذ أنھ عندما یقوم معلم صعوبات التعلم بتشخیص صعوبات التعلم ل
التلمیذ ذوي صعوبات التعلم وتقییمھ البد أن یشاركھ األخصائي النفسي ألجراء بعض المقاییس 
واالختبارات الخاصة بذوي صعوبات التعلم وإجراء اختبار الذكاء الستبعاده من فئات التالمیذ ذوي 

تأخر الدراسي أو بطیئو التعلم، والبد من إجراء بعض الفحوصات الطبیة وقیاس السمع والبصر ال
من قبل طبیب المدرسة لمعرفة إن كان سبب الصعوبة ھو مشكلة سمعیة أو بصریة. وعندما یبدأ 
معلم صعوبات التعلم تدریس التلمیذ ذوي صعوبات التعلم من خالل الخطة التربویة الفردیة 

ة لألھداف التعلیمیة یشاركھ معلم الصف مھارات ھذه األھداف لیعززھا بالصف، وكذلك المتضمن
تقدیم بعض الخدمات االرشادیة أو االجتماعیة من قبل المرشد الطالبي توضع بجدول یرفق 

 بالبرنامج التربوي الفردي.
 أھمیة البرنامج التربوي الفردي:

ً: المكون الفردي  یُعد البرنامج التربوي الفردي وثیقة قانونیة لھا دوریین أساسیین. أوال
لتخطیط التربیة الخاصة، الذي یحدد المقصود بالمالءمة في مفھوم "التعلیم العام  المجاني المالئم" 
لكل تلمیذ. ویصف برنامج التعلیم الفردي برنامج التربیة الخاصة للتلمیذ لمدة عام واحد، وھو 

مكن بھا أن تساعد المدرسة التلمیذ على تحقیق ھذه یتضمن أھداف التحسین، والطرق التي ی
األھداف. وینًصب التأكید على تقدم التلمیذ في المنھج العام والمشاركة في األنشطة غیر الصفیة 
بشكل مالئم. وال یجب عزل التالمیذ ذوي اإلعاقة عن أقرانھم، بل یجب أن یشاركوا في المدرسة 

اعتبار البرنامج التربوي الفردي خارطة طریق لتعلیم التلمیذ. كغیرھم من التالمیذ. وعلى ھذا یمكن 
ً: یُعد البرنامج التربوي الفردي أداة اتصال بین أولیاء األمور والمعلمین فیما یتعلق بنمو  ثانیا
وتحصیل التلمیذ التعلیمي. فعندما یعرف اآلباء والمعلمون األھداف الموضوعة لتحسن التلمیذ، تكون 
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٢٧٣ 

. وذكرت (٢٠١٢ ,Gibb and Dyches)یة مشتركة للمناقشة واتخاذ القرارات لدیھم نقاط مرجع
 ) أن أھمیة البرنامج التربوي الفردي تبرز باألمور التالیة:٢٠١٦الجالمده(

 یعد أحد األسالیب الناجحة على مواجھة واقع االحتیاجات الشخصیة للتالمیذ ذوي اإلعاقة. .١
برنامج التربوي الفردي سواء لجمع المعلومات، الطفل ھو محور االھتمام واالرتكاز في ال .٢

 والتقییم والقیاس، والعملیة التعلیمیة.
مصدر لحمایة حقوق الطفل المستھدف في ھذا البرنامج، وذلك الحتوائھ على الخطوات  .٣

والعملیات التي تضمن حقھ في تلقي الخدمة التعلیمیة المناسبة، وما یصاحبھا من خدمات مساندة 
 كان التعلیمي الذي یرغبھ وأسرتھ.أخرى، وفي الم

ضمان حق الطفل في الخدمات التربویة، والخدمات المساندة التي تلبي جمیع احتیاجات الطفل  .٤
 الخاصة من خالل اتباع اإلجراءات العلمیة المنصوص علیھا في الخطة.

 ضمان حق األسرة في تلقي الرعایة المناسبة لطفلھم. .٥
 بویة والمساندة المطلوبة الحتیاجات كل تلمیذ على حدة.تحدید نوعیة وكمیة الخدمات التر .٦
 تحدید اإلجراءات الضروریة لتقدیم الخدمات التربویة، والخدمات المساندة كل تلمیذ على حدة. .٧
تحقیق التواصل بین الجھات المعنیة لخدمة الطفل، واألسرة لمناقشة وضع القرارات المناسبة  .٨

 والمتعلقة باحتیاجات الطفل.
 ى تقدم الطفل في البرنامج.قیاس مد .٩

) أھمیة البرنامج التربوي الفردي إلى ما تقدم مجموعة ٢٠١١ویصنف الخطیب والحدیدي(
 من األمور تبرز على النحو اآلتي: 

ھو ترجمة فعلیة لجمیع إجراءات القیاس، والتقویم التي أجریت للتلمیذ لمعرفة نقاط القوة  .١
 والضعف لدیھ.

تؤدي إلى حشد الجھود التي یبذلھا ذوو االختصاصات المختلفة لتعلیم  یعمل بمثابة وثیقة مكتوبة .٢
ً في ضوء احتیاجاتھ الفعلیة.  التلمیذ ذي االحتیاجات الخاصة وتدریبھ سنویا

 ضمان إلجراء تقییم مستمر للتلمیذ، واختیار الخدمات المناسبة في ضوء ذلك التقیم. .٣
 ویة الخاصة.تحدید مسؤولیات كل مختص في تنفیذ الخدمات الترب .٤
ً للمعلومات فقط،  .٥ یؤدي إلى إشراك والدي التلمیذ في العملیة التربویة، لیس بوصفھما مصدر مفیدا

 وإنما كأعضاء فاعلین في الفریق متعدد التخصصات.
 یعمل بمثابة محك للمسألة عن مدى مالئمة، وفاعلیة الخدمات المقدمة للتلمیذ. .٦

التربوي الفردي ھو بمثابة إقرار واعتراف  وترى الدراسة الحالیة أن وجود البرنامج
وال شك أن خاللھ یعمل على مواجھة احتیاجاتھ الخاصة، عندما یقر اإلعاقة بخصوصیة التلمیذ ذوي 

جمیع أعضاء الفریق بأدوارھم في البرنامج التربوي الفردي. حیث أن البرنامج التربوي الفردي 
نھ یتیح لمعلم التربیة الخاصة وغیره من المختصین یعكس أفضل توجھ لمعلمي التربیة الخاصة، إذ أ

أو التربویین المشاركین في البرنامج التربوي الفردي من أجل مساعدة التلمیذ على تنمیة قدراتھ 
 وطاقاتھ وإمكانیتھ.
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 عناصر البرنامج التربوي الفردي:
لخاصة عند تقدیم یمثل البرنامج التربوي الفردي المنھاج الذي یسیر علیھ أخصائیو التربیة ا

الخدمات المختلفة( التربویة، التعلیمیة، االجتماعیة، التأھیلیة) لتالمیذ اإلعاقة ویتضمن البرنامج 
) على النحو ٢٠٠٤) وھارون(٢٠١٥التربوي الفردي عدة عناصر رئیسیة كما وردت في یحیى(

 اآلتي: 
ً: تحدید مستوى األداء الحالي لكل تلمیذ من ذوي اإلعاقة: ح یث أن البرنامج التربوي الفردي ال أوال

ً، كما في المناھج العادیة وإنما یتم في ضوء مجموعة من المقاییس الحالیة، وذلك  یتم إعداده مسبقا
بھدف التعرف إلى نقاط القوة والضعف الخاصة بالتالمیذ ذوي اإلعاقة، ومن تلك المقاییس 

حیث أن المالحظة أحد األسالیب المھمة في  المستخدمة في برامج صعوبات التعلم ما یلي: المالحظة:
تحدید مستوى االداء الفعلي والحالي للتلمیذ ذوي صعوبات التعلم. ومن فوائدھا القیاس المباشر 
للسلوك الفعلي للتلمیذ، تمكن المعلم من الحصول على معلومات كثیرة عن أداء التلمیذ ذوي 

قاییس غیر الرسمیة، وتستخدم لتحقیق ھدفین ھما: صعوبات التعلم. إجراء المقابالت: وتعتبر من الم
جمع المعلومات، تمكین فاعلیة المقابالت المقننة. االختبارات: وھي نوعین في البرنامج التربوي 

 الفردي لذوي صعوبات التعلم إما اختبارات رسمیة، أو اختبارات غیر رسمیة.
ً: تحدید األھداف السنویة: ویتم من خالل توظیف نتا ئج التشخیص والتقییم في إعداد البرامج ثانیا

 والخطة التربویة الفردیة والخطة التعلیمیة الفردیة.
ً: تحدید الخدمات التربویة والخدمات المساندة الالزمة واألدوات واألسالیب المراد إتباعھا  ثالثا

 ):١٩٩٦وتوظیفھا مع التالمیذ ذوي اإلعاقة. ومن ھذي الخدمات ما ذكره (الوابلي، 
 دمات السمعیة.                الخ 
 .الخدمات اإلرشادیة 
 .الخدمات الطبیة 
 .العالج الطبیعي 
 .إرشاد وتدریب الوالدین 
 .العالج المھني 
 .الخدمات االجتماعیة 
 .الخدمات النفسیة 
 .المواصالت 
 .الخدمات المتعلقة باضطرابات اللغة والكالم 
 .خدمات الصحة المدرسیة 

ً: تقییم البرنامج ال تربوي الفردي: وھي المرحلة األخیرة في البرنامج التربوي الفردي، ویعتبر رابعا
الفریق المتعدد التخصصات للبرنامج التربوي الفردي ھو المسؤول عن ھذه المرحلة؛ إذا یقوم 
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الفریق بالتأكد ما أن التلمیذ ذوي الصعوبات التعلم حقق أھداف البرنامج المرجوة أو ال. وذكرت 
 عدة أھداف لھذه المرحلة ھي:) ٢٠١٣الخشرمي(
  الحكم على مدى تحقق األھداف التعلیمیة وفق الشروط والمواصفات والمعاییر المتضمنة في

 األھداف التعلیمیة في الخطة التربویة الفردیة.
 .الحكم على مدى فعالیة االسلوب التعلیمي المستخدم في تدریس األھداف التعلیمیة 
 رزه التلمیذ في أدائھ على األھداف التعلیمیة.الحكم على مدى التقدم الذي أح 
 .التعرف على الصعوبات التي واجھت المعلم والتلمیذ أثناء تدریب األھداف التعلیمیة 
 .نقل األھداف التعلیمیة التي لم یتم تحقیقھا إلى الخطة التالیة 

 تصمیم البرنامج التربوي الفردي:
ى الحالي للتلمیذ واالقرار من الفریق المتعدد بعد جمع االختبارات والمقاییس وتحدید المستو

التخصصات أنھ التلمیذ یحتاج لخدمات تربویة في غرفة المصادر، یأتي تصمم البرنامج التربوي 
) یوم من اعتبار ٣٠). أن ھذا التصمیم ینغي إعداده خالل(٢٠١٣الفردي وقد ذكرت الخشرمي(

ھاء من اإلعداد والتصمیم للبرنامج التربوي الفردي التلمیذ مؤھل لخدمات التربیة الخاصة، وعند االنت
 یبدأ التطبیق مباشرة لما جاء فیھ. 

) سبع خطوات یمكن أن تقود فریقك خالل ٢٠١٢ ,Gibb and Dychesوحدد جیب و دیشیز ( 
 عملیة إعداد برامج تربویة فردیة جیدة:

یفي، وبما أن البرنامج وصف مستویات التلمیذ الحالیة في التحصیل األكادیمي واألداء الوظ -١
التربوي الفردي یشكل األداة الرئیسة لتنظیم الخدمات التربویة الخاصة، والخدمات المساندة 
الضروریة لتلبیة الحاجات الفردیة للتلمیذ ذوي صعوبات التعلم، فاألمر یتطلب تحدید ھذه 

لمیذ ھو القاعدة الحاجات بشكل موضوعي وشامل. لذلك یعتبر تقییم مستوى األداء الحالي للت
 التي ینبثق منھا البرنامج التربوي الفردي. 

 كتابة أھداف سنویة قابلة للقیاس. -٢
ً بھ. -٣  قیاس تقدم التلمیذ وإعداد تقریرا
 تحدید الخدمات المطلوبة لتحقیق األھداف السنویة. -٤
طة توضیح ما إذا كان التلمیذ لن یشارك التالمیذ غیر المعاقین في الفصل النظامي وفي األنش -٥

 غیر الصفیة وغیرھا من األنشطة غیر األكادیمیة.
توضیح التكیفات الالزمة لقیاس التحصیل األكادیمي واألداء الوظیفي على أدوات تقییم تجرى  -٦

 على نطاق الوالیة أو المنطقة.
 إعداد خطة انتقال للتالمیذ من عمر السادسة عشرة فأكبر. -٧

مج التعلیم الفردي بتأكید مشاركتھم في االجتماع عند إنجاز ھذه الخطوات یقوم أعضاء فریق برنا
 بالتوقیع وتحدید تاریخ برنامج التعلیم الفردي.
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 د. برھان محمود حمادنة&   علي أحمد نجميأ/                                                   

 :Multi-disciplinary Teamالفریق متعدد التخصصات  
إن الرجوع إلى االختصاصیین في التشخیص وفي وضع الخطوط العریضة لكیفیة العمل مع 

ً للخصائص التالمیذ ذوي الحاجات الخاصة ھو األساس.  ویتضمن عمل االختصاصیین تقدیرا
التعلیمیة، والنفسیة، والطبیة، والنطق، واللغة، والقیاس السمعي والبصري، والتي تھدف إلى تحدید 
جوانب القوة والضعف لدى التلمیذ، والتأكد من حصولھ على الخدمات الالزمة بما یتناسب مع 

متعدد التخصصات من حالة إلى أخرى، وذلك قدراتھ. ویتنوع األفراد الذین یشكلون الفریق 
باالعتماد على طبیعة المشكلة وحدتھا، وكمیة المعلومات الالزمة لتقریر أھلیة التلمیذ لخدمات التربیة 
ً ما یتكون الفریق من: معلم الصف، واالختصاصي  الخاصة، وكتابة برنامجھ التربوي الفردي. وغالبا

ي تقویم النطق واللغة، واختصاصي العالج النفسي النفسي أو المعالج النفسي، واختصاص
الحركي/االنشغالي، والمرشد الطالبي أو المرشد المدرسي، والممرض في المدرسة، ومعلم التربیة 
التقویمیة أو المختص بتعلیم التالمیذ ذوي الحاجات الخاصة، واالختصاصي في التقییم النفس 

أو ولي األمر، باإلضافة إلى أي شخص آخر یعتقد  التربوي، واألطباء أو االختصاصیون، واألھل
 ).٢٠١٢ ,Overtonأنھ مصدر مفید للمعلومات (

 مفھوم الفریق متعدد التخصصات:
إن توفر الفریق متعدد التخصصات ھو األساس لكتابة برنامج التربوي الفردي فعال بدایة من 

جتماع جمیع أعضاء الفریق المتعدد التشخیص وحتى تقییم البرنامج التربوي الفردي، لذلك البد من ا
التخصصات لتقدیم أفضل الخدمات التربویة والتعلیمیة لذوي صعوبات التعلم وكذلك الخدمات 

 المساندة التي یحتاجون إلیھ. 
) ٢٠١٤وقد عرف دلیل معلم صعوبات التعلم الصادر من اإلدارة العامة للتربیة الخاصة(

تربوي یتضمن إشراك عدد من المتخصصین وغیر الفریق متعدد التخصصات، بأنھ: مفھوم 
المتخصصین ممن تستدعي حالة التلمیذ مشاركتھم مثل: قائد المدرسة أو المشرف على البرنامج، 
معلم التربیة الخاصة (معلم صعوبات التعلم)، ولي أمر التلمیذ، معلم الصف في المادة ذات الصعوبة، 

 صاصي یمكن االستفادة منھ.المختص النفسي، المرشد الطالبي أو أي اخت
) بأنھ ذلك الفریق الذي یتیح الفرص ألعضائھ ٣٤٥: ٢٠١٥وعرفھ الببالوي وأحمد ومسلم(

العمل التعاوني من أجل التعرف على ذوي الحاجات الخاصة، وتحدید أوضاعھم التعلیمیة المناسبة 
شكاًل مختلفة تسعى لتحقیق والخدمات المساندة التي یحتاجون إلیھا، وتأخذ فرق العمل في المیدان أ

أھداف مختلفة مثل: تحدید االھلیة لخدمات التربیة الخاصة، وتقییم برامج التربیة الخاصة، واختیار 
 وتعدیل األدوات التعلیمیة، وغیر ذلك.

 أعضاء الفریق متعدد التخصصات وأدورھم:
األمور وباقي مقدمي یعمل معلم صعوبات التعلم مع األخصائیین وأولیاء معلم صعوبات التعلم:  .١

ً لدوره وأدوارھم وكیفیة التفاعل بینھم لصالح  الخدمات للتلمیذ ولذلك فإنھ یجب أن یكون واعیا
التلمیذ دون ازدواجیة أو تباطؤ روتیني، لتحقیق التقدم في تحصیل التلمیذ وسلوكیاتھ. كما أنھ یقوم 
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ً خاص ً في غرفة المصادر للتلمیذ ذوي بدور مھم في البرنامج التربوي الفردي حیث یقدم تعلیما ا
صعوبات التعلم عندما ال یستطیع ھذا التلمیذ تعلم بعض المھارات االكادیمیة في الصف العادي 
مثل مھارات الحساب أو القراءة أو الكتابة، ویقوم بذلك مع التلمیذ لمدة حصتین في االسبوع أو 

 ).٢٠١٤حسب حالة التلمیذ(بطرس، 
 طیع معلمو الصفوف العادیة تقدیم دعم كبیر لجھود فریق متعددیستالصف العادي:  معلم .٢

التخصصات في البرنامج التربوي الفردي ألنھم یستطیعون جمع معلومات كثیرة ومفیدة عن 
جوانب القوة والضعف في أداء التالمیذ ذوي صعوبات التعلم، كما انھم یعرفون استجابات ھؤالء 

ت التي یواجھون صعوبات خاصة فیھا. لذلك فإنھم یسھمون التالمیذ وخبراتھم السابقة والمجاال
بشكل فعال في إحالة التلمیذ وتقییمھ، وتقریر الخدمات التربویة والخدمات المساندة التي یحتاج 

 ).٢٠١٥إلیھا(الببالوي وأحمد ومسلم،
د في االخصائي في التقییم النفسي التربوي ھو اخصائي في التربیة، وبالتحدیاالخصائي النفسي:  .٣

التربیة الخاصة، أو علم النفس التربوي، أو في علم النفس، ومنھا التفرغ نحو التقییم النفسي 
التربوي، فالتقییم بحاجة إلى امتحانات مقننة مثل امتحان الذكاء، واالمتحانات التي تحدد وجود 

أن عدد  صعوبات التعلم، وامتحانات لتحدید المستوى األكادیمي للتلمیذ وغیرھا، ولھذا نجد
ً(بلطجي،   ).٢٠١٦االختصاصیین الذین یعملون في ھذا المجال قلیل نسبیا

یقوم القائد بدور قیادي وداعم في البرنامج التربوي الفردي من خالل تذلیل العقبات قائد المدرسة:  .٤
التي قد تحول دون حدوث التغییر المطلوب وذلك من خالل تنظیم الیوم الدراسي على نحو یسمح 

الوقت الكافي للتخطیط والتعاون بین أعضاء الفریق، وتوفیر األعداد الكافیة من مساعدي بتوفیر 
المعلمین، وتحدید دور كل عضو من اعضاء الفریق في تحدید أھداف البرنامج التربوي الفردي، 
وكذلك توفیر مصادر الدعم واإلمكانیات الالزمة لتحقیق أھداف البرنامج التربوي الفردي(الببالوي 

 ).٢٠١٥أحمد ومسلم،و
ً في منظومة الخدمات التربویة والمساندة للتالمیذ ذوي المرشد الطالبي:  .٥ ً مھما یعتبر اإلرشاد عنصرا

ً عندما ترافق اإلعاقة صعوبات ومشكالت اجتماعیة وانفعالیة،  الحاجات الخاصة وخصوصا
للبرنامج التربوي ویعتبر المرشد الطالبي أحد األعضاء المھمین في الفریق متعدد التخصصات 

الفردي في مدارس التعلیم العام، لذلك فإنھ یستطیع مساعدة االفراد العادین في المدرسة سواء كانوا 
معلمین أو تالمیذ على أن یتقبلوا التالمیذ ذوي اإلعاقة، وأن یساعدھم على التواصل والتعاون بین 

ً من: التالمیذ، والمعلمین، وقائدي المدارس، وأولیاء ا ألمور، والمجتمع. كما لھ دور فعال في كال
توفیر المعلومات األولیة عن التالمیذ ذوي اإلعاقة من خالل تواصلھ  مع  أولیاء األمور 

 ).٢٠١٣(الخطیب، 
ً لیس فقط نقاط القوة والضعف بل حتى ولي األمر:  .٦ أولیاء األمور عادة یعرفون حاجات أبنائھم جیدا

یره، حیث أن ھذه الخبرة تجعل الفریق متعدد التخصصات التفاصیل الصغیرة التي تمیزه عن غ
یركز على الصورة الكاملة حول التلمیذ. كما أن اولیاء األمور یساعدون الفریق في إعداد برنامج 
تربوي فردي فعال وجید ألبنائھم، حیث یحددون األھداف األكثر أھمیة، ویشاركونھم اھتماماتھم 
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ذوي صعوبات التعلم. كما أن اولیاء األمور یحددون اھتمامات  واقتراحاتھم لتحسین تعلم التلمیذ
 ).٢٠١٣أطفالھم وما یحبون وما ال یحبون وأنماط التعلم التي تناسبھم(الخشرمي ،

من أدوار الطبیب المشاركة في التقییم الشامل للحاالت ذوي اإلعاقة، وتقییم النمو الطبیعي الطبیب:  .٧
كیة الوظیفیة العامة، والسمعیة والبصریة، للكشف عن جوانب للتلمیذ من النواحي الصحیة، والحر

العجر أو القصور فیھا، والبدء في اإلجراءات العالجیة والتعویضیة الطبیة، ومتابعتھا وتقییمھا. 
كما یقوم بتبادل المعلومات والمشورة مع بقیة أعضاء الفریق متعدد التخصصات ال سیما بشأن 

انعكاساتھا على نموه النفسي والعقلي واالجتماعي، وعلى تعلیمھ حالتھ الصحیة وتأثیراتھا أو 
وتأھلیھ. ویقوم بتبصرة األسرة كذلك بالحالة الصحیة للتلمیذ، وما تستلزمھ من متابعة وطرق 
رعایة في محیط المنزل خاصة من حیث الجانب الغذائي، والفحوصات والتطعیمات 

 ).٢٠٠٩الدوریة(مرسي، 
 الدراسات السابقة:

خالل إطالع الباحثان على الرسائل الجامعیة والدراسات في الموضوع المختص بالفریق من 
متعدد التخصصات في البرنامج التربوي الفردي لذوي صعوبات التعلم،  وبعد الحصول على خطاب 
مركز الملك فیصل للبحوث والدراسات اإلسالمیة حیث اتضح ندرة دراسات تخص ھذا الموضوع 

في حدود علم الباحث. وعلیھ فإن الدراسة الحالیة اتجھت إلى البحث  -بیة السعودیةفي المملكة العر
على دور الفریق المتعدد التخصصات في البرامج التربویة الفردیة في الفئات األخرى من التربیة 
الخاصة، وكذللك البحث إلى دراسات تتمحور على دور عضو واحد فقط من أعضاء الفریق المتعدد 

في البرنامج التربوي الفردي في صعوبات التعلم، وقد قسمت الدراسات السابقة إلى  التخصصات
 محورین:

الدراسات التي تناولت البرنامج التربوي الفردي والفریق متعدد التخصصات في مجاالت التربیة 
 الخاصة:
ة الفردیة دراسة ھدفت إلى تعرف إجراءات إعداد البرامج التربوی )٢٠٠٣الخشرمي (أجرت          

في مراكز ومدارس التربیة الخاصة بالریاض، وعلى مضامین ھذه البرنامج، ومدى مالئمة 
ً. وللتحقیق أھداف الدراسة أعدت الباحثة  إجراءات ھذه البرامج مع المضامین المتداولة عالمیا
 استمارة لمتخصصات العامالت في مراكز ومدارس التربیة الخاصة لتحدید اإلجراءات المتبعة

) متخصصة یعملن في مدارس التربیة ٨٢لدیھن في إعداد ھذه البرامج. وتكونت عینة الدراسة من (
ً، كما شملت الدراسة( ً ٢٣الخاصة، تم تحلیل استجاباتھن كمیا ً حللت نوعیا ً فردیا ً تربویا ) برنامجا

ج التربوي ألغراضھا. وأشارت نتائج الدراسة في مجملھا إلى عدد من المشكالت المتصلة بالبرنام
الفردي، تتمثل في عدم وجود فریق عمل متعدد التخصصات، وعدم توظیف نتائج التقویم في إعداد 
البرامج الفردیة، كما أن معظم األھداف قصیرة المدى مفقودة وإن وجدت فھي غیر مالئمة، وأشارت 

عن عدم رضا النتائج إلى عدم إشراك األسرة في برنامج الطفل التربوي، وكذلك كشفت الدراسة 
المعلمات عن خبراتھن في إعداد البرامج التربویة الفردیة، وحاجتھن إلى دورات تدریبیة، وبرامج 

 حاسوبیة؛ لتذلیل الصعوبات التي تواجھھن في البرامج الفردیة.
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 & ,Miller, Charles-Jones, Barruمیلر و شالرز وباري وساندرس (وقام         

Saunders, راسة ھدفت إلى فحص طبیعة التواصل وآلیاتھ والتحدیات التي بإجراء د )٢٠٠٥
تطرأ خالل ممارسات العمل بین األعضاء في الفریق متعدد التخصصات في مراكز الرعایة 
األساسیة لإلعاقة العقلیة من ذوي اإلعاقات البسیطة والمتوسطة بوالیة مانشستر بالوالیات المتحده، 

ضاء الفریق والتحدیات التي تطرأ خالل الممارسة ومحددات حیث ناقشت آلیات التواصل بین أع
ً من المنھجیات النوعیة في الدراسة، مثل مالحظة المشاركین التي تم  العمل المھني، واستخدمت عددا

ً لمراكز ١٣تنفیذھا في مراكز الرعایة الصحیة لإلعاقات العقلیة. وتكونت عینة الدراسة من ( ) مدیرا
) مستشارین وتم إجراء مقابالت ٨) أطباء صحة زائرین، و(٧ممرضین، و( )٨الرعایة الصحیة، و(

شبة منظمة معھم باإلضافة للمالحظة، وأظھرت النتائج وجود أنماط محدودة من التواصل بین 
أعضاء الفریق للرعایة االولیة للصحة العقلیة، ومع المرضى. وأكدت الدراسة أن ھناك صعوبات 

لفریق متعدد التخصصات في مراكز الرعایة العقلیة، واقترحت تقدیم في العمل والتواصل تواجھ ا
نماذج من أسالیب التواصل التفاعلیة لحل مشكالت وتحدیات التواصل ألعضاء الفریق في ھذه 

 المراكز.
ھدفت إلى تحدید معوقات تطبیق البرنامج التربوي  )٢٠٠٥حنفى (في حین أن دراسة          

 ً في معاھد األمل للصم وبرامج الدمج بالمدارس العادیة. وتكونت عینة  الفردي المعوقین سمعیا
ً في مدینة ١٦٦الدراسة من ( ً ومعلمة اختیروا من معاھد وبرامج دمج المعوقین سمعیا ) معلما

الریاض بالمملكة العربیة السعودیة. واستخدمت استمارة في جمع البیانات األولیة، ومقیاس معوقات 
ربوي الفردي. وأظھرت النتائج وجود اختالفات في إدراك المعلمین والمعلمات تطبیق البرنامج الت

لمعوقات تطبیق البرنامج التربوي الفردي حیث إتضح أن المعوقات المرتبطة بفریق العمل متعدد 
التخصصات تعد ھي المعوق األول في تطبیق البرنامج التربوي الفردي، یلي ذلك المعوقات 

ً المرتبطة بالجوانب اإل داریة ثم المعوقات المرتبطة بالوالدین، ثم المعوقات المرتبطة بالمعلم، وأخیرا
 المعوقات المرتبطة بالتلمیذ. 

 ,Stalmeijerستاتلمیجر وجسلیر وولفجان وھیرندزا وجیربر (وفي دراسة قام بھا        
Gijselaers, Wolfhagen, Harendza, & Scherpbier, ھدفت إلى تحدید  )٢٠٠٧

شكالت التي تواجھھا فرق المناھج المختلفة من الفریق متعدد التخصصات، وكان من أبرزھا الم
مشكلة التعاون بین أعضاء الفریق وانعكاس ذلك على خفض نوعیة التعلیم، كما ھدفت إلى تحدید 
المشكالت األخرى التي قد تطرأ وتتعرض التعاون بین الفریق وتوفیر االقتراحات المناسبة لھا، 

ولت الدراسة فحص العالقة بین أنماط الفریق متعدد التخصصات، ولتحقیق غرض الدراسة تم وحا
) فریق متعدد التخصصات من المدارس الطبیة ٢١تصمیم استبانة للمشاركین الذین تكونوا من (

ً عدیدة من التنوع والصراع  في أجواء العمل والسلوكیات  االلمانیة. وأظھرت النتائج أن ھناك أنماطا
%) ٦٠المستعملة المرتبطة باختالف نوعیة المساق بین أعضاء الفریق وذلك بحسب ما عبر عنھ (

 ممن أكملوا تعبئة األداة.
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بدراسة ھدفت إلى التعرف على واقع مشاركة معلمي  )٢٠٠٨الریس وحنفي (كما قام         
عاھد وبرامج التربیة ومعلمات التربیة الخاصة في أعداد وتنفیذ البرنامج التربوي الفردي في م

ومعوقات تطبیقھ من وجھة نظر معلمي ومعلمات التربیة الخاصة في ضوء بعض ٠الخاصة
معلمة) من العاملین  ٢٣٩معلم، ٤٠٣) معلم ومعلمة (٦٤٢المتغیرات. وتكونت عینة الدراسة من (

تطبیق  في معاھد وبرامج التربیة الخاصة بمدینة الریاض، طبق علھیم استبانة إعداد ومعوقات
) مفردة. توصلت الدراسة الحالیة إلي العدید من ٤١البرنامج التربوي الفردي، والتي تتكون من (

النتائج ، أھمھا ما یلي: أن المرحلة االبتدائیة أھم المراحل التعلیمیة التي یجب تطبیق البرنامج 
ة البنائیة لمفاھیم وشخصیة التربوي فیھا، باعتبارھا أساس المراحل التعلیمة الالحقة و لكونھا المرحل

ذوي اإلعاقة، وأن متغیر خبرة المعلم لھ دور في إدراك المعلم ألھمیة البرنامج التربوي الفردي. كما 
ً في إعداد وتنفیذ البرنامج التربوي الفردي، ھي التى  ترتبط  أوضحت النتائج إن األبعاد األقل تأثیرا

ً بمعلم التربیة الخاصة، واألبعاد المرتبطة بولي أمر بالتلمیذ أو البیئة المدرسیة بصفة خاصة و أ خیرا
التلمیذ، وفریق العمل متعدد التخصصات، والتشریعات ذات العالقة بإعداد وتنفیذ البرنامج التربوي 
ً في إعداد وتنفیذ البرنامج التربوي الفردي. كما أوضحت النتائج أن معلمي  أكثر األبعاد تأثیرا

ة األقل خبرة( أقل من خمس سنوات) یواجھون معوقات أثناء أعداد وتنفیذ ومعلمات التربیة الخاص
البرنامج الفردي، مما یؤكد أھمیة عقد ورش عملیة ودورات تدربیھ في مجال إعداد وتنفیذ البرنامج 

 التربوي الفردي.
إلى التعرف على مدى تحقق أھداف البرنامج التربوي  )٢٠٠٨الحرز (كما ھدفت دراسة         

لفردي في معاھد وبرامج التربیة الفكریة بالریاض، والكشف عن أھم الصعوبات التي تقف حائال ا
) معلمة. ١٣٣دون تحقیق البرنامج ألھداف من وجھة نظر المعلمات. وتكونت عینة الدراسة من (

واستخدمت االستبانة في عملیة جمع البیانات. وأوضحت النتائج أن ھناك أھداف حصلت على درجة 
قق عالیة وھي األھداف المتعلقة بتحلیل نتائج التقییم الخاصة بتحدید االحتیاجات وجوانب القوة، تح

ووصف مستوى األداء الحالي بناء على تلك النتائج، وإعداد األھداف طویلة المدى و قصیرة المدى، 
ت. بینما األھداف وتقدیم الخدمات التربویة في المجاالت األكادیمیة مثل القراءة والكتابة والریاضیا

الخاصة بتقدیم الخدمات المساندة، واألھداف الخاصة بمشاركة األسرة في عملیة بناء وتنفیذ وتقویم 
كما توصلتالبرنامج التربوي الفردي حصلت على درجة تحقق متدنیة.  الدراسة إلى أن ھناك الكثیر  
التخصصات.من المشكالت من أھم تلك المشكالت عدم تفعیل فكرة الفریق متعدد    

ھدفت إلى التعرف على تجارب الوالدین في  )٢٠١٢,Brendaبرایندا (وفي دراسة أجراھا         
اجتماعات البرنامج التربوي الفردي للتربیة الخاصة بوالیة لینكون بالوالیات المتحده، وتكونت 

لدى اولیاء األمور فقد أظھرت النتائج أن  -) من أولیاء أمور التالمیذ ذوي اإلعاقة١٥العینة من(
 توجھات سلبیة نحو اجتماع البرنامج التربوي الفردي، لكونھم یشعرون أنھم غیر مرغوب فیھم.

دراسة ھدفت إلى التعرف على العوامل المرتبطة  )٢٠١٤,Hofmanھوفمان (وأجرى        
قات والصعوبات باتجاھات المعلمین وادارتھم للكفاءة الذاتیة نحو التالمیذ الذین یعانون من االعا

باإلضافة إلى الصعوبات التي یواجھھا المعلمین في تنفیذ التعلیم األساسي المدمج. حیث تكونت عینھ 
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بقت االستبانة في ١٠٠الدراسة من ( ُ ) معلم من العشر المدارس المدمجة في دار السالم بتنزانیا. ط
لجنس ، وحجم الصف ، ونوع جمع البیانات. وكشفت النتائج إلى أن المتغیرات الدیموغرافیھ كا

اإلعاقة والكفاءة الذاتیة نحو التعلیم المدمج ، والتدریب ضمن تعلیم التالمیذ ذوي اإلعاقة لم یرتبط 
ً مع توجیھات المعلمین. كما أشارت النتائج إلى أن المعلمین تواجھھم الكثیر من المشاكل في  كثیرا

امل مع التالمیذ الذین یعانون من إعاقات وصعوبات تطبیق التعلم المدمج، بالتحدید في اإلدارة والتع
مختلفة باإلضافة إلى نقص التجھیزات التعلیمیة، ونقص التدریب والبیئات السیئة والفقیرة التي 
تحصل فیھا عملیة التعلیم. ولقد أشار تحلیل االنحدار المتعدد بان خبرة العمل ضمن التعلیم المدمج 

ع االتجاھات نحو ادراج التالمیذ الذین یعانون من صعوبات ارتبطت كثیرا وبصورة ایجابیة م
المسار التعلیمي العام ،كما أشار التحلیل كذلك إلى أن المعلمین الذین لدیھم كفاءة ذاتیة منخفضة 

 یواجھون من المشاكل في التعلیم تطبیق التعلیم المدمج.
اءة تخطیط وتنفیذ البرنامج دراسة ھدفت للتعرف على مستوى كف )٢٠١٥النجار (وأقام         

التربوي الفردي للتالمیذ ذوي اإلعاقة في مدینة جدة من وجھة نظر المعلمین. تكونت عینة الدراسة 
) معلم. تم إعداد استبانة لھذا الغرض وتطبیقھا على عینة البحث. وأشارت النتائج إلى أن ١٠٠من (

وي الفردي كانت مرتفعة. كما أشارت النتائج تقدیر المعلمین لمعوقات تخطیط وتنفیذ البرنامج الترب
ً. كما لم یكن ھناك  إلى تقدیر المعلمین لكفاءة تخطیط وتنفیذ البرنامج التربوي الفردي كان متوسطا
ً في تقدیر المعلمین لكفاءة تخطیط وتنفیذ البرنامج التربوي الفردي، وكذلك  فروق دالة إحصائیا

وي الفردي فیما یتعلق بنوع اإلعاقة والوضع التعلیمي لمعیقات تخطیط وتنفیذ البرنامج الترب
والتخصص والخبرة. وكان من اھم توصیات الدراسة الحرص على توفیر فریق متعدد التخصصات 

 مع توفیر التدریب الكافي لھم.
 الدراسات التي تناولت البرنامج التربوي الفردي والفریق متعدد التخصصات في صعوبات التعلم: 

دراسة ھدفت إلى التعرف إلى درجة ممارسة قائد المدرسة االبتدائیة  )٢٠٠٨القرني ( ىأجر       
في منطقة مكة المكرمة لدورة في اكتشاف التالمیذ ذوي صعوبات التعلم وكذلك دورة في تقدیم 
الخدمات التربویة والتعلیمیة للتالمیذ ذوي صعوبات التعلم وكذلك التعرف على دورة في التوعیة 

ً من معلمي صعوبات التعلم ١٣٨ج صعوبات التعلم. وتكونت عینة الدراسة من (ببرنام ) معلما
بمنطقة مكة المكرمة. واستخدمت االستبانة كأداة لجمع البیانات. وأظھرت النتائج أن درجة ممارسة 
قائد المدرسة االبتدائیة لدوره في اكتشاف التالمیذ ذوي صعوبات التعلم ودرجة ممارستھ لدوره في 
تقدیم الخدمات التربویة والتعلیمیة ودرجة ممارستھ في التوعیة ببرنامج صعوبات التعلم كانت 
متوسطة، وأظھرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات استجابات مجتمع 
الدراسة حول درجة ممارسة قائد المدرسة االبتدائیة وحول محور التوعیة ببرنامج صعوبات التعلم 

ً لمتغیر عدد سنوات الخبرة  وذلك لتحقیق أھداف برنامج صعوبات التعلم من وجھة نظر المعلمین وفقا
 سنوات.  ٥لصالح الذین كانت خبرتھم أكثر من 

دراسة ھدفت إلى تقییم برامج صعوبات التعلم في المملكة العربیة  )٢٠٠٩یعقوب (وأجرى         
ً ومعلمة. وأشارت ١٢٥عینة الدراسة من ( السعودیة في ضوء المعاییر العالمیة. وتكونت ) معلما

النتائج إلى أن مطابقة السیاسات العامة واإلجراءات والمحكمات المستخدمة في الكشف عن ذوي 
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صعوبات التعلم في المملكة العربیة السعودیة مع المعاییر العالمیة الخاصة بھا جاءت مرتفعة. 
بھا برامج صعوبات التعلم. كما أشارت نتائج  وأشارت إلى ضرورة وجود أسس ومعاییر تلتزم

الدراسة إلى ان برامج صعوبات التعلم المطبقة في المملكة العربیة السعودیة تتطابق بدرجة مرتفعة 
مع المعاییر العالمیة الخاصة بھا، كما أشارت النتائج إلى عدم وجود فرق ذي داللة إحصائیة بین 

ً لمتغیرَي الجنس والتخصص. المتوسطات الحسابیة إلجابات أفراد ع  ینة الدراسة تبعا
) دراسة ھدفت إلى تعرف فاعلیة برامج صعوبات التعلم ٢٠١٦السماري و أباعود (وأجرى       

من وجھة نظر أولیاء أمور التالمیذ الذین لدیھم صعوبات تعلم في المرحلة االبتدائیة. وركزت 
كل منھما بفاعلیة برنامج صعوبات التعلم، مثل:  الدراسة على قیاس بعض المتغیرات، وتحدید عالقة

نوع الجنس، المؤھل، الدخل الشھري، الحالة االجتماعیة. واستخدام الباحثان المنھج الوصفي الكمي. 
) من أولیاء أمور التالمیذ الذین لدیھم صعوبات التعلم بالمرحلة ٤٤٤وتكونت عینة الدراسة من (

الدراسة إلى أن ھناك وجھات نظر إیجابیة في برامج صعوبات  االبتدائیة بمدینة الریاض. وتوصلت
التعلم المتمثلة في فاعلیة البرنامج والتواصل مع أولیاء األمور ومشاركة أولیاء األمور، ودور معلم 
ً في فاعلیة برامج صعوبات التعلم  صعوبات التعلم وأظھرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائیا

العلمي، وذلك لصالح الذین مؤھالتھم أخرى. ولم تظھر أیة فروق ذات داللة تعزى لمتغیر المؤھل 
ً تعزى لمتغیرات(نوع الجنس، المؤھل، الدخل الشھري، الحالة االجتماعیة).  إحصائیا

دراسة ھدفت إلى تقویم برنامج  )٢٠١٦البحراني وعجوة والوشاحي وخواجھ (وأجرى        
ة نظر التربوین العاملین في ھذا البرنامج المطبق في الحلقة معالجة صعوبات التعلیم من خالل وجھ

) في مدارس سلطنة عمان. وقد تم جمع البیانات باستخدام المنھج الكمي، حیث وزعت ٤-١األولى(
) قائدة مدرسة في ٢٦٧) مشرفة، و(١٦) معلمة، و(٢٨٣ثالث استبانات على عینة مكونة من (

رت النتائج أن ھناك اتجاھات ایجابیة من جمیع المشاركین في المدارس المطبق فیھا البرنامج. وأظھ
الدراسة نحو البرنامج وذلك لكونھ یوفر بدیل تربوي للتالمیذ الذین یعانون من صعوبات تعلم مختلفة 
للحصول على المساعدة الفردیة من خالل برنامج السحب الخارجي إلى غرف مصادر التعلم، كما 

عقبات المتعلقة بالمصادر المالیة ووضوح المھام ألعضاء فریق أظھرت النتائج وجود بعض ال
 البرنامج وفقص في مھارات تقییم المعلمات والمتابعة الفنیة للبرنامج.

 التعقیب على الدراسات السابقة:
بعد استعراض الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة المكونة من محورین،  

 اسات تلخص الدراسة الحالیة أبرز المالحظات اآلتیة:وبالنظر والتمعن في تلك الدر
أكدت بعض الدراسات على أھمیة البرامج التربویة الفردیة، وإجراءات إعداد البرامج التربویة  -

الفردیة، و أھداف وتقویم البرامج التربویة الفردیة، سواء كان ذلك في مجاالت التربیة الخاصة أو 
)، ودراسة ٢٠٠٨)، ودراسة الحرز (٢٠٠٣خشرمي (مجال صعوبات التعلم كدراسة ال

)، ودراسة البحراني ٢٠١٦)، ودراسة السماري وأباعود (٢٠٠٩)، ودراسة یعقوب(٢٠١٥النجار(
 ).٢٠١٦و عجوة والوشاحي وخواجة (
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أكدت بعض الدراسات على المعوقات والمشكالت لتي تواجھ بناء وتطبیق البرنامج التربوي  -
التعاون بین أعضاء الفریق متعدد التخصصات وانعكاسھ على التعلیم في  الفردي، وكذلك مشكالت

 ,Stalmeijer, et,al) ودراسة ستاتلمیجر وآخرون(٢٠٠٥البرامج التربویة الفردیة كدراسة حنفى (
٢٠٠٧ .( 

أكدت بعض الدراسات على آلیة التواصل وطبیعتھ للفریق متعدد التخصصات، وكذلك التحدیات  -
عمل الفریق متعدد التخصصات، وتجاوب أي عضو من أعضاء الفریق متعدد  التي تطرأ على

 ,Millweالتخصصات لالجتماعات الخاصة بالفریق متعدد التخصصات، كدراسة میلر وآخرون(
et,al, ودراسة برایندا (٢٠٠٥ ،(Brenda,٢٠١٢.( 

التخصصات أكدت بعض الدراسات على التعرف لواقع مشاركة عضو من أعضاء الفریق متعدد  -
في البرامج التربویة الفردیة لذوي اإلعاقة، من خالل اإلعداد و التخطیط لھذه البرامج. الریس 

)،  ٢٠٠٨)، ودراسة القرني (٢٠٠٠ ,Mcnicholes)، ودراسة ماكینكولس (٢٠٠٨وحنفي (
 ).٢٠١٤,Hofmanودراسة ھوفمان (

 ابقة:أوجھ التشابھ واالختالف بین الدراسة الحالیة والدراسات الس
 أوجھ التشابھ: 

تشابھت الدراسة الحالیة مع الدراسات السابقة في تناولھا أدوار أعضاء الفریق متعدد التخصصات  -
 للبرامج التربویة الفردیة لذوي اإلعاقة.

تشابھت الدراسة الحالیة مع أغلب الدراسات السابقة من خالل متطلبات فاعلیة إعداد وبناء البرامج  -
 دیة وتطبیقھا وتقویمھا لذوي اإلعاقة.التربویة الفر

تشابھت الدراسة الحالیة مع أغلب الدراسات السابقة من خالل تقییم دور عضو من أعضاء الفریق  -
 متعدد التخصصات للبرامج التربویة الفردیة لذوي اإلعاقة.

صفي المسحي، تشابھت الدراسة الحالیة مع أغلب الدراسات السابقة من خالل استخدامھا المنھج الو -
 واالستبانة كأداة للدراسة في جمع البیانات والمعلومات.

 أوجھ االختالف:
أن ھذه الدراسة ھدفت للكشف عن تقییم أدوار جمیع أعضاء الفریق متعدد التخصصات في برامج  -

 صعوبات التعلم، واستھدفت معلمي ومعلمات برامج صعوبات التعلم.
والتي تناولت تقییم  -في حدود علم الباحث -ائدة في ھذا المجالأن ھذه الدراسة من الدراسات الر -

دور الفریق متعدد التخصصات لدى معلمي ومعلمات برامج صعوبات التعلم في منطقتي جازان 
 .م٢٠١٧/ ٢٠١٦وعسیر في المملكة العربیة السعودیة من العام 

درسة، تقییم دور المرشد تقییم دور قائد المتحتوي على سبعة محاور وھي:  أن ھذه الدراسة -
الطالبي، تقییم دور معلم الصف، تقییم دور معلم صعوبات التعلم، تقییم دور األخصائي النفسي، تقییم 
دور ولي األمر، تقییم دور الطبیب في برامج صعوبات التعلم، في حین أن الدراسات السابقة لم 
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 منھج الدراسة وإجراءاتھا:
 منھج الدراسة:

استخدمت الدراسة الحالیة المنھج الوصفي المسحي، وقد استخدم ھذا التصمیم من البحوث 
في العلوم النفسیة واالجتماعیة وفي التربیة الخاصة. كما ھو الحال في الدارسات الطولیة أو 

التربیة الخاصة. وتھدف البحوث المسحیة إلى المستعرضة في مجال علم نفس النمو، أو في دراسات 
ً ما  وصف الظاھرة موضوع الدراسة، كما ھي من غیر تدخل الباحث في ظروف الظاھرة، وغالبا
یتم وصف الظاھرة بمعلومات كمیة وكیفیة، یتم الوصول إلیھا بأدوات جمع البیانات عن الظاھرة 

 ).١٠٣: ٢٠١٤موضوع الدراسة (الروسان، 
 ة:مجتمع الدراس

دارس  املین بالم تعلم الع عوبات ال امج ص تكون مجتمع الدراسة من جمیع معلمي ومعلمات برن
ة  ة العربی ي المملك ي جازان وعسیر ف ي منطقت یم ف ة والتعل ّي التربی االبتدائیة الحكومیة التابعة إلدارت

ددھم ( الغ ع عودیة، والب نھم (١٣٧الس ة م ً ومعلم ا ً و (١٠٠) معلم ا ي ٣٧) معلم ة ف ل ) معلم الفص
ى ١٤٣٨/ ١٤٣٧الدراسي األول للعام الدراسي  وع إل ھـ. وقد تم التحقق من أعدادھم من خالل الرج

ین  غ عدد معلم ث بل ي جازان وعسیر حی ي منطقت یم ف ة والتعل السجالت اإلحصائیة في إدارتي التربی
ً ومعلمة صعوبات التعلم وبنمطقة عس٥٤ومعلمات صعوبات التعلم بمنطقة جازان ( ). ٨٣یر () معلما

ً للجنس والمنطقة التعلیمیة.١والجدول رقم (  ) یوضح توزیع مجتمع الدراسة وفقا
 ): توزیع مجتمع الدراسة وفق للجنس والمنطقة التعلیمیة١الجدول (

 
 المتغیرات والفئات

 النسبة التكرار المنطقة التعلیمیة الجنس
 عسیر جازان

 %٦٥ ٨٩ ٥٧ ٤٣ ذكر
 %٣٥ ٤٨ ٢٦ ١١ أنثى

 %١٠٠ ١٣٧ ٨٣ ٥٤ الكلي

 عینة الدراسة:
تعلم ١٢٨تكونت عینة الدراسة من ( عوبات ال امج ص ً ومعلمة من معلمي ومعلمات برن ) معلما

یر،  ازان وعس ي ج ي منطقت یم ف ة والتعل ة إلدارة التربی ة التابع ة الحكومی دارس االبتدائی املین بالم الع
م ( ة القصدیة. والجدول رق روا بالطریق رات ) یوض٢واختی ً لمتغی ا ة وفق ة الدراس راد عین ع أف ح توزی

 الجنس والمؤھل العلمي وسنوات الخبرة. 
 

 متغیراتھا لتوزیع عینة الدراسة وفقاً ل التكرارات والنسب المئویة: )٢الجدول (
 النسبة التكرار الفئات المتغیرات

 %٦٥.٦ ٨٤ ذكر الجنس
 %٣٤.٤ ٤٤ انثى
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٢٨٥ 

 %٤٣.٧ ٥٦ بكالوریوس المؤھل العلمي

 ٥٦.٣٪ ٧٢ دبلوم
 %٣٩.١ ٥٠ سنوات ٥أقل من  سنوات الخبرة

 %٣٨.٣ ٤٩ سنوات ١٠إلى  ٥

 %٢٢.٦ ٢٩ سنوات ١٠أكثر من 
 االستبانة أداة الدراسة:

ة رامج ل أعدت أداة الدراس ین بب ة نظر المعلم دد التخصصات من وجھ ق متع یم دور الفری تقی
تعلم عوبات ال م ت .ص ة وت میم أداة الدراس ن خص ات م وي، والدراس ى األدب الترب اد عل الل االعتم

ابقة ى الس ي إل كل أساس ة بش ة الحالی تندت الدراس ن وزارة ، واس تعلم م عوبات ال ي ص د لمعلم المرش
امج ٢٠١١التعلیم( ي برن ) لتحدید الدور الخاص بكل عضو من أعضاء الفریق المتعدد التخصصات ف

تبانا اییس ( االس ى المق ذلك عل تعلم. وك عوبات ال ابقة ص ي بعض الدراسات الس تخدمت ف ي اس ت) الت
ذه  ا ھ تعلم ومنھ عوبات ال التي اھتم بدور عضو من أعضاء الفریق متعدد التخصصات في برنامج ص

ي،  ات: (القرن رز، ٢٠٠٨الدراس ى، ٢٠٠٨؛ الح دالجبار، ٢٠٠٥؛ حنف ت أداة  ).٢٠٠٢؛ العب وتكون
ى سبع٥٩الدراسة بصورتھا األولیة من ( ة عل ة (ة محاور، ھي ) فقرة موزع د المدرس ) ١٥دور قائ

ي ( د الطالب رة، دور المرش ف(٩فق م الص رات، دور معل عوبات ٨) فق م ص رات، دور معل ) فق
ي األمر(٦) فقرة، دور األخصائي النفسي(١١التعلم( رات، دور ول ب(٤) فق رات، دور الطبی ) ٦) فق

رات. ي ( فق رت الخماس درج لیك تخدم ت ین اس تجابات المفحوص یر اس ق،  ولتفس دة، مواف ق بش مواف
ع المستجیب إشارة  ث یض رات (√) محاید، غیر موافق، غیر موافق بشدة) حی رة من فق ام كل فق أم

ة (١-األداة على التدرج السابق. والملحق (م ، ٥) یوضح ذلك، وُصححت األداة بإعطاء األوزان التالی
 دق والثبات لألداة.) للدرجات السابقة الذكر. كما تم التحقق من دالالت الص١، ٢، ٣، ٤

 دالالت صدق أداة الدراسة وثباتھا: 
 صدق المحكمین: . أ

ورتھا  وى من خالل عرض األداة بص تخدم صدق المحت ُس للتحقق من دالالت صدق األداة، ا
ي  دریس ف ة الت رة واالختصاص من أعضاء ھیئ ین من ذوي الخب ة من المحكم األولیة على مجموع

وف ٢-ین لغة عربیة بتعلیم جازان. ملحق (مكلیة التربیة في جامعة نجران ومعلم دف الوق )؛ وذلك بھ
ق  یم وف م التحك د ت ا، وق ة وبیئتھ راض الدراس ع أغ ب م ألداة لتتناس ین ل دق المحكم ى دالالت ص عل
ة  یاغة اللغوی المة الص ل، وس ألداة كك ھ ول عت فی ذي وض ال ال رات للمج اء الفق ة: إنتم اییر اآلتی المع

وح المع رات ووض ة للفق ذف. والنحوی دیل أو الح افة أو التع رات باإلض دیالت للفق راء التع ى، وإج ن
ضوء وفي وعُنَِي الباحث بالمالحظات والمقترحات التي وردت من المحكمین وآخذھا بعین االعتبار. 

اق ( ة، بنسبة اتف دیالت المطلوب ت التع ُجری ین، أ ى ٨٠آراء واقتراحات المحكم ین عل %) من المحكم
رات ٨ن أبرزھا حذف (أھمیة التعدیل والتي كا اس وھي الفق دم صالحیتھا للقی رات من األداة لع ) فق
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رتین (٥٩، ٤٨، ٤٣، ٢٧، ٢١،٢٤، ١١،١٤( مت الفق بح (٥٢، ٤). و قس م ٤) لتص ا ت رات. كم ) فق
م( رة رق افة الفق ق (م١إض ي الملح ا ف ة ٣-) كم یاغة اللغوی ي الص دیالت ف ض التع راء بع ). وإج

ت  ُخرج ك أ وء ذل ي ض ة، وف ن (والنحوی ت م ي تكون ة الت ورتھا النھائی ة بص رة ٥٤أداة الدراس ) فق
ي(١٥-١( المدرسة قائدتوزعت على سبعة محاور، ھي: تقیم دور  -١٦). وتقییم دور المرشد الطالب

تعلم (٢٩-٢٣). وتقییم دور معلم الصف (٢٢ عوبات ال م ص یم دور معل یم دور ٣٩-٣٠). وتقی ). وتقی
 . )٥٤-٥٠وتقییم دور الطبیب( .)٤٩-٤٥( دور ولي األمروتقییم  .)٤٤-٤٠( األخصائي النفسي

اء: . ب دق البن اء أل ص دق البن تخراج دالالت ص ة، الس رات داة الدراس اط فق امالت ارتب تخرجت مع اس
ة، ة الكلی ع الدرج ھ وم ذي تنتمي ل ت من ( األداة مع المجال ال ة استطالعیة تكون ي عین ً ٢٥ف ا ) معلم

ل قتي جازان وعسیر من خارج عینة الدراسة. ومعلمة من معلمي صعوبات التعلم بمنط م تحلی ث ت حی
ل  ارتباطفقرات األداة وحساب معامل  ث أن معام رات، حی اطكل فقرة من الفق ة  االرتب ل دالل ا یمث ھن

ین  ة، وب ة من جھ ة الكلی ین الدرج رة وب للصدق بالنسبة لكل فقرة في صورة معامل ارتباط بین كل فق
ھبالمجاكل فقرة وبین ارتباطھا  ي تنتمي إلی ین كل ل الت رى،  مجال، وب ُخ ة أ ة من جھ ة الكلی والدرج

رات  ع األداة ككل وباستخدام معامل ارتباط بیرسون قد تراوحت معامالت ارتباط الفق ین م -٠.٤١(ب
 ) یوضح ذلك:٣والجدول ( )٠.٩٩-٠.٤٧ومع المجال ( ،)٠.٨٠

 )٣جدول (
 الكلیة لألداةمعامالت االرتباط بین الفقرات والمجاالت والدرجة 

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

مع 
 *المجال

معامل 
 االرتباط

مع الدرجة 
 الكلیة*

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

مع 
 المجال*

معامل 
 االرتباط

مع الدرجة 
 الكلیة*

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

مع 
 *المجال

معامل 
 االرتباط

مع الدرجة 
 الكلیة*

٠.٥٩ ٠.٦٤ ٣٧ ٠.٦٥ ٠.٩٤ ١٩ ٠.٤٢ ٠.٦٢ ١ 
٠.٤١ ٠.٧٥ ٣٨ ٠.٦٥ ٠.٩٠ ٢٠ ٠.٥٦ ٠.٧٥ ٢ 
٠.٤٨ ٠.٦٢ ٣٩ ٠.٧٢ ٠.٨٧ ٢١ ٠.٥٠ ٠.٦٥ ٣ 
٠.٤١ ٠.٩٦ ٤٠ ٠.٥٥ ٠.٨٤ ٢٢ ٠.٦٣ ٠.٨١ ٤ 
٠.٦٦ ٠.٩٩ ٤١ ٠.٤٨ ٠.٦٠ ٢٣ ٠.٧٨ ٠.٨٧ ٥ 
٠.٦٥ ٠.٩٩ ٤٢ ٠.٦٧ ٠.٧٧ ٢٤ ٠.٥٩ ٠.٧٣ ٦ 
٠.٤٨ ٠.٩٦ ٤٣ ٠.٧٣ ٠.٨٥ ٢٥ ٠.٥٨ ٠.٥٧ ٧ 
٠.٦٤ ٠.٩٩ ٤٤ ٠.٨٠ ٠.٨٨ ٢٦ ٠.٥٣ ٠.٦٩ ٨ 
٠.٤٧ ٠.٩٠ ٤٥ ٠.٦٢ ٠.٧٦ ٢٧ ٠.٦٣ ٠.٧٢ ٩ 

٠.٥٣ ٠.٩٣ ٤٦ ٠.٥٩ ٠.٧٣ ٢٨ ٠.٧٨ ٠.٧٩ ١٠ 
٠.٥٦ ٠.٨٩ ٤٧ ٠.٦٧ ٠.٧٨ ٢٩ ٠.٥١ ٠.٧٣ ١١ 
٠.٦٨ ٠.٩٣ ٤٨ ٠.٦٥ ٠.٤٧ ٣٠ ٠.٥١ ٠.٦٦ ١٢ 
٠.٦١ ٠.٩٠ ٤٩ ٠.٤٥ ٠.٧٧ ٣١ ٠.٧٤ ٠.٨٢ ١٣ 
٠.٤٨ ٠.٩٨ ٥٠ ٠.٦٦ ٠.٧٠ ٣٢ ٠.٧٢ ٠.٧٣ ١٤ 
٠.٤١ ٠.٩٣ ٥١ ٠.٤١ ٠.٦٤ ٣٣ ٠.٦٧ ٠.٧٣ ١٥ 
٠.٦٥ ٠.٨٢ ٥٢ ٠.٥٩ ٠.٦٦ ٣٤ ٠.٧٥ ٠.٩٠ ١٦ 
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٠.٥٩ ٠.٩٢ ٥٣ ٠.٦٧ ٠.٨١ ٣٥ ٠.٥٩ ٠.٨٦ ١٧ 
٠.٤٨ ٠.٩٢ ٥٤ ٠.٥٠ ٠.٧٨ ٣٦ ٠.٦٢ ٠.٩٢ ١٨ 

 ).٠.٠٥دالة إحصائیاً عند مستوى الداللة (

 ثانیاً: الثبات:
م تطبیق أداة الدراسة على عینة استطالعیة من مجتمع الدراسة والبالغ للتحقق من ثبات أداة الدراسة ت

ً ومعلمة من معلمي صعوبات التعلم في منطقتي جازان وعسیر.  )٢٥عددھا ( وتم حساب ثبات معلما
) لألداة Cronbach’s Alphaكرونباخ ألفا" (أداة الدراسة بطریقة االتساق الداخلي حسب معادلة 

ً،  اومجاالتھ  ) یبن ذلك:٤لجدول (واأیضا
 ) معامل ثبات االتساق الداخلي ألفا كرونباخ للمجاالت والدرجة الكلیة ألداة الدراسة٤الجدول (

 معامل الثبات المجال ت
 ٠.٩٣ المحور االول: تقییم دور قائد المدرسة ١
 ٠.٩٤ المحور الثاني: تقییم دور المرشد الطالبي ٢
 ٠.٨٨ الصفالمحور الثالث: تقییم دور معلم  ٣
 ٠.٨٦ المحور الرابع: تقییم دور معلم صعوبات التعلم ٤
 ٠.٩٧ المحور الخامس: تقییم دور األخصائي النفسي ٥
 ٠.٩٤ المحور السادس: تقییم دور ولي االمر ٦
 ٠.٩٣ المحور السابع: تقییم دور الطبیب ٧
 ٠.٩٥ األداة (الكل) 

) وھي قیمة مرتفعة. ٠.٩٥أداة الدراسة بلغت قیمتھا () أن قیمة معامل الثبات على ٤أظھر الجدول(
) وھي قیم ثبات مرتفعة تدل ٠.٩٤ --- ٠.٨٦كما تراوحت قیم معامل الثبات على أبعاد أداة الدراسة (

 على تمتع األداة بالثبات، ومناسبة للدراسة وتحقیق أغراضھا.

 إجراءات الدراسة: 
ُتبعت اإلجراءات  اآلتیة: ألجل تحقیق أھداف الدراسة ا

 .حددت مشكلة الدراسة واسئلتھا ومتغیراتھا 
  إعداد أداة الدراسة بصورتھا النھائیة، بعد التأكد من دالالت صدقھا وثباتھا من خالل عرضھا

على لجنة من المحكمین المتخصصین من أعضاء ھیئة التدریس في جامعة نجران ومعلمین لغة 
صائیة المناسبة الستخراج دالالت الصدق لألداة، عربیة بتعلیم جازان، واستخدم األسالیب اإلح

) لقیاس صدق االستبانة، وادخالھا في نظام ٢٥حیث قام الباحث بتوزیع األداة على عینة قدرھا (
)SPSS الستخراج البیانات في مدة قدرھا أسبوعین، واستخدام األسالیب المناسبة لقیاس الثبات (

 لھا .
 مادة كلیة التربیة في جامعة نجران موجھ إلى إدارتّي الحصول على خطاب تسھیل مھمة من ع

التربیة والتعلیم في منطقتي جازان وعسیر لتوجیھ خطاب رسمّي إلى المدارس المستھدفة 
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حددت مواعید ثم  بالتطبیق من أجل الحصول على البیانات الالزمة؛ لتحقیق أھداف الدراسة.
راسة في مدارسھم، وتم حضور اجتماع معلمین مسبقة مع إدارات المدارس واالستئذان لتنفیذ الد

 صعوبات التعلم لتوضیح لھم تعلیمات تعبئة األداة.
  القیام بزیارة المعلمین والمعلمات في مدارسھم الذین جاؤوا ضمن أفراد عینة الدراسة في

منطقتي جازان وعسیر؛ وذلك بعد تحدید عینة الدراسة بالطریقة العشوائیة البسیطة، وھم الذین 
 مثلون أفراد مجتمع الدراسة.ی
  ،تقدیم شرح عن أھداف الدراسة وأغراضھا، وبیان أن المعلومات التي تم الحصول علیھا

 تستخدم ألغراض البحث العلمي فقط.
  .استغرقت عملیة توزیع أداة الدراسة على أفراد العینة من أجل اإلجابة على فقراتھا عشرة أسابیع

 ) استبانة.١٣٧وقد وزعت (
 أداة الدراسة، وتم التحقق من اكتمال المعلومات الشخصیة للمفحوصین، واإلجابة على  ُجمعت

) استبانھ ١٢٨) استبانات لعدم صالحیتھا للتحلیل. وبذلك بقیت (٩جمیع فقرات األداة واستبعدت (
ُستخدم نظام ( ُدخلت إلى ذاكرة الحاسوب، وا  ) في تحلیل البیانات.SPSSُصححت ودُققت وأ

  ُتبت التوصیات والمقترحات البحثیة.استخلصت ا  لنتائج ونوقشت، ثم ك
 متغیرات الدراسة:

 : المتغیرات التصنیفیة
 الجنس، ولھ فئتان:( ذكر، أنثى). -
 المؤھل العلمي، ولھ ثالث فئات: ( بكالوریوس، دبلوم تربیة خاصة، دراسات علیا). -
 سنوات). ١٠أكثر من سنوات،  ١٠-٥سنوات،  ٥سنوات الخبرة، ولھ ثالث فئات: ( أقل من -

 : تقییم دور الفریق متعدد التخصصات ببرنامج صعوبات التعلم.المتغیر التابع
 األسالیب اإلحصائیة: 
لإلجابة عن السؤال األول، تم احتساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لتحدید مستوى  -

علم، وتم االعتماد على التدریج االتي التقییم لدور الفریق المتعدد التخصصات ببرامج صعوبات الت
 حسب معادلة المدى لتصنیف المتوسطات الحسابیة لمستوى التقییم:

    ١.٨٠      ----      ١                         ( ً  (   قلیلة  جدا
 (     قلیلة     )                         ٢.٦٠      ----     ١.٨١
 (   متوسطة  )                          ٣.٤٠      ----     ٢.٦١
 (    كبیرة     )                           ٤.٢٠      ----     ٣.٤١
٥         ----     ٤.٢١                            (   ً  ( كبیرة جدا

م لإلجابة عن السؤال الثاني تم احتساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة واستخد  -
) لداللة الفروق بین المتوسطات الحسابیة لدرجة التقییم لدور الفریق متعدد  T testاختبار "ت" (

 التخصصات ببرامج صعوبات التعلم حسب متغیر الجنس (ذكور، اناث). 
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تم احتساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة واستخدم  لإلجابة عن السؤال الثالث  -
) لداللة الفروق بین المتوسطات الحسابیة لدرجة التقییم لدور الفریق المتعدد  T testاختبار "ت" (

( بكالوریوس، دبلوم تربیة خاصة،  التخصصات ببرامج صعوبات التعلم حسب متغیر المؤھل العلمي
 دراسات علیا).

ستخدم تم احتساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة، وا لإلجابة عن السؤال الرابع -
). لمعرفة داللة الفروق بین المتوسطات الحسابیة One Way ANOVAتحلیل التباین األحادي (

لدرجة التقییم لدور الفریق المتعدد التخصصات ببرامج صعوبات التعلم حسب متغیر سنوات الخبرة 
 سنوات). والمقارنات البعدیة ١٠،  أكثر من  ١٠سنوات إلى  ٥سنوات، أكثر من  ٥ – ١( من 

 بطریقة شیفیھ لتحدید الفروق لصالح من الفئات السابقة.
 نتائج الدراسة:

ً لنتائج البحث الذي ھدف إلى  تقییم دور الفریق متعدد التخصصات یتناول ھذا الجزء عرضا
في منطقتي جازان وعسیر في ضوء متغیرات  من وجھة نظر المعلمین ببرامج صعوبات التعلم

 الخبرة للمعلمین والمعلمات. الجنس والمؤھل العلمي وسنوات 
 إجابات أسئلة الدراسة

 تم عرض إجابات أسئلة الدراسة على النحو اآلتي:
ما مستوى تقییم دور الفریق متعدد التخصصات النتائج المتعلقة بالسؤال األول: الذي نص على 

 .من وجھة نظر المعلمین ببرامج صعوبات التعلم ؟"
االنحرافات المعیاریة لمستوى تقییم دور الفریق متعدد تم استخراج المتوسطات الحسابیة و

التخصصات من وجھة نظر المعلمین ببرامج صعوبات التعلم في منطقتي عسیر وجازان لإلجابة 
 )  یبین ذلك:٥على السؤال االول والجدول (

 )٥جدول (
صصات من المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمستوى تقییم دور الفریق متعدد التخ

 وجھة نظر المعلمین ببرامج صعوبات التعلم
المتوسط  المجال الرقم الترتیب

 الحسابي
االنحراف 
 المعیاري

 درجة
 التقییم

 كبیرة ٨١٨. ٣.٩١ تقییم دور معلم صعوبات التعلم ٤ ١
 كبیرة ١.٠٩٠ ٣.٤٩ تقییم دور المرشد الطالبي ٢ ٢
 ةمتوسط ١.٠٠٩ ٣.١٨ تقییم دور قائد المدرسة ١ ٣
 متوسطة ٨٨٦. ٣.٠٩ تقییم دور معلم الصف ٣ ٤
 قلیلة ١.٠٠٦ ٢.١١ تقییم دور ولي االمر ٦ ٥
ً  ١.٠٤٠ ١.٦٥ تقییم دور األخصائي النفسي ٥ ٦  قلیلة جدا
ً  ٧٠٥. ١.٢٥ تقییم دور الطبیب ٧ ٧  قلیلة جدا

 متوسطة ٦٧٠. ٢.٩٢ األداة ككل
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من وجھة نظر المعلمین ببرامج صعوبات  ) أن دور الفریق متعدد التخصصات٥أظھر الجدول (
)، حیث جاء ٠.٦٧٠) وبانحراف معیاري (٢.٩٢التعلم جاء بدرجة متوسطة بمتوسط حسابي (

) ٣.٩١المحور الرابع " تقییم دور معلم صعوبات التعلم" بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي (
یة المحور الثاني " تقییم دور ) ، وبدرجة كبیرة. وجاء في المرتبة الثان٠.٨١٨وبانحراف معیاري (

) وبدرجة كبیرة، وجاء ١.٠٩) وبانحراف معیاري (٣.٤٩المرشد الطالبي" بمتوسط حسابي (
) وبانحراف معیاري ٣.١٨المحور األول" تقییم دور قائد المدرسة" بالمرتبة الثالثة بمتوسط حسابي (

الصف" بالمرتبة الرابعة  ) وبدرجة متوسطة. وجاء المحور الثالث " تقییم دور معلم١.٠٠٩(
) وبدرجة متوسطة. وجاء المحور السادس " ٠.٨٨٦) وبانحراف معیاري (٣.٠٩بمتوسط حسابي (

) ١.٠٠٦) وبانحراف معیاري (٢.١١تقییم دور ولي االمر" بالمرتبة الخامسة بمتوسط حسابي (
السادسة بمتوسط  وبدرجة قلیلة. وجاء المحور الخامس " تقییم دور األخصائي النفسي" بالمرتبة

ً. وجاء المحور السابع " تقییم دور ١.٠٤) وبانحراف معیاري (١.٦٥حسابي ( ) وبدرجة قلیلة جدا
) وبدرجة قلیلة ٠,٧٠٥) وبانحراف معیاري (١.٢٥الطبیب " في المرتبة االخیرة بمتوسط حسابي (

.ً  جدا
فراد عینة الدراسة وقد تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات أ

 ، حیث كانت على النحو اآلتي:كل مجال على حدةعلى فقرات 
 المجال األول: تقییم دور قائد المدرسة

 )٦الجدول (
مرتبة المتعلقة بتقییم دور قائد المدرسة  فقراتلالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ل

 تنازلیاً حسب المتوسطات الحسابیة
المتوسط  قراتالف الرقم الترتیب

 الحسابي
االنحراف 
 المعیاري

 درجة 
 التقییم

١٥ ١ 
 

یشید بالمنجزات التي یحققھا برنامج صعوبات التعلم 
 في مختلف المناسبات.

 كبیرة ١.٢٦٤ ٣.٦٦

یراعي المرونة في جدول الحصص الخاصة برنامج  ١١ ٢
 صعوبات التعلم.

 كبیرة ١.٢٥٥ ٣.٥٢

عدد التخصصات لبرنامج یشارك بفاعلیة في الفریق مت ٤ ٣
 صعوبات التعلم وترؤس االجتماعات الخاصة.

 متوسطة ١.٢٥١ ٣.٣٤

یزود غرفة المصادر بالتجھیزات والوسائل التعلیمیة  ٨ ٤
 التي تساعد في عملیة التدریس.

 متوسطة ١.٣٨٠ ٣.٢٨

یناقش باستمرار معلم صعوبات التعلم حول مستوى  ٩ ٥
 التالمیذ الملتحقین بالبرنامج.

 متوسطة ١.١٧٧ ٣.٢٥

یحضر بعض الجلسات التدریسیة في برنامج  ١٢ ٦
 صعوبات التعلم من أجل تقییم العمل.

 متوسطة ١.٢٢٥ ٣.٢٣

یزود معلم صعوبات التعلم بأسماء التالمیذ الذین لدیھم  ٣ ٧
 مشكالت في التعلم  في بدایة العام الدراسي.

 متوسطة ١.٢٨٦ ٣.٢٢

 متوسطة ١.١١٤ ٣.١٩ وبات التعلم وأھمیتھ.یلم بأھداف برنامج صع ١ ٨
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یلم بخصائص التالمیذ ذو صعوبات التعلم (االجتماعیة  ٢ ٩
 / السلوكیة / التعلیمیة ).

 متوسطة ١.١٧١ ٣.١٥

 متوسطة ١.٢٣١ ٣.٠٧ یتابع عملیة المسح واإلحالة لبرنامج صعوبات التعلم. ٥ ١٠
یخصص ركن لبرنامج صعوبات التعلم خالل  ١٣ ١١

 معارض التي تقیمھا المدرسة.ال
 متوسطة ١.٢٤٥ ٣.٠٤

 متوسطة ١.١٦٠ ٣.٠١ یتابع تشخیص تالمیذ ذو صعوبات التعلم ونتائجھ. ٦ ١٢
یخصص جزء من (المجالت/ النشرات/ المطویات)  ١٤ ١٣

 التي تعدھا المدرسة للتوعیة ببرنامج صعوبات التعلم.
 متوسطة ١.٢٦٧ ٢.٩٧

ي عملیة إحالة التالمیذ إلى یتابع معلمي الصفوف ف ٧ ١٤
 غرفة المصادر من أجل تطویر مستویاتھم األكادیمیة.

 متوسطة ١.١٦٤ ٢.٨٨

یؤكد على أھمیة إشراك معلم الصف في إعداد ومتابعة  ١٠ ١٥
 الخطة التربویة للتلمیذ.

 متوسطة ١.٢٤١ ٢.٨٦

 متوسطة ١.٠٠٩ ٣.١٨ تقییم دور قائد المدرسة
ین الجدول ( رات مجال المتأن ) ٦یب ابیة لفق ةوسطات الحس د المدرس یم دور قائ ین  تقی ت ب د تراوح ق

ى متوسطة١.٣٨٠  - (١.١١٤) وانحرافات معیاریة ٢.٨٦-٣.٦٦( رة إل ث ) ودرجات تقییم كبی ، حی
ي  " والتي تنص على) ١٥رقم ( ةجاءت الفقر تعلم ف عوبات ال یشید بالمنجزات التي یحققھا برنامج ص

ي ال" مختلف المناسبات غ (ف ى وبمتوسط حسابي بل ة األول اري(٣.٦٦مرتب ) ١.٢٦٤) وانحراف معی
رة  اءت الفق رة. وج یم كبی ة تقی م (ودرج ى) ١١رق نص عل ي ت دول  " والت ي ج ة ف ي المرون یراع

تعلم عوبات ال امج ص ة برن ص الخاص غ (" الحص ابي بل ط حس ة وبمتوس ة الثانی ي المرتب ) ٣.٥٢ف
نص على) ١٠رقم (وجاءت الفقرة  ة. ) ودرجة تقییم كبیر١.٢٢٥وانحراف معیاري( ي ت د " والت یؤك

ذ ة للتلمی ة التربوی ة الخط داد ومتابع ي إع ف ف م الص راك معل ة إش ى أھمی رة " عل ة األخی ي المرتب ف
غ ( اري(٢.٨٦وبمتوسط حسابي بل یم متوسطة. ١.٢٤١) وانحراف معی ة تقی ط ) ودرج غ المتوس وبل

ال  ابي لمج ةالحس د المدرس یم دور قائ ل ( تقی اري ( )٣.١٨كك راف معی یم ) ١.٠٠٩وانح ة تقی ودرج
   .متوسطة وكان ترتیبھ الثالث في المجاالت ككل

 المجال الثاني: تقییم دور المرشد الطالبي
 ٧)الجدول (

مرتبة  المرشد الطالبيالمتعلقة بتقییم دور  فقراتلالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ل
 تنازلیاً حسب المتوسطات الحسابیة

المتوسط  الفقرات الرقم الترتیب
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 درجة 
 التقییم

یتعاون مع لجنة صعوبات التعلم بالمدرسة بھدف جمع  ٢٠ ١
 المعلومات عن التلمیذ لتعبئة السجل الشامل، أو دراسة الحالة.

 كبیرة ١.١٨٧ ٣.٥٩

ع یتحرى األحوال االقتصادیة لتالمیذ صعوبات التعلم ورف ١٨ ٢
 أسمائھم إلدارة المدرسة لمساعدة المحتاجین منھم .

 كبیرة ١.١٨٠ ٣.٥٩

یوثیق الروابط بین البیت والمدرسة من خالل إطالع أولیاء  ١٩ ٣
 األمور على مسیرة أبنائھم في البرنامج.

 كبیرة ١.١٦٣ ٣.٥٤

یقوم بدراسة الحاالت الفردیة للتالمیذ الذین تظھر علیھم  ٢٢ ٤
 وتفھمھا.مشكالت سلوكیة 

 كبیرة ١.١٧٧ ٣.٤٨
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یتابع حاالت التالمیذ ذو صعوبات التعلم التحصیلیة والسلوكیة  ١٧ ٥
 والنفسیة واالجتماعیة وتقدیم الخدمات اإلرشادیة لھم.

 كبیرة ١.٢١٦ ٣.٤٦

یعمل على توعیة المجتمع المدرسي بأھداف التوجیھ واإلرشاد  ٢١ ٦
التوافق بینھما في في برنامج صعوبات التعلم وخططھ وكیفیة 

 المیدان.

 كبیرة ١.٢٣٣ ٣.٤١

یُعدَ الخطط السنویة لبرنامج التوجیھ و اإلرشاد لتالمیذ ذو  ١٦ ٧
 صعوبات التعلم في إطار الخطة العامة للتوجیھ واإلرشاد.

 متوسطة ١.١٧٨ ٣.٣٣

 كبیرة ١.٠٩٠ ٣.٤٩ تقییم دور المرشد الطالبي

يبیة لفقرات مجال المتوسطات الحساأن ) ٧یبین الجدول ( ین  تقییم دور المرشد الطالب ت ب د تراوح ق
ى متوسطة١.١٦٣  - (١.٢٣٣) وانحرافات معیاریة ٣.٣٣-٣.٥٩( رة إل ث ) ودرجات تقییم كبی ، حی

ع  " والتي تنص على) ٢٠رقم ( ةجاءت الفقر ة بھدف جم تعلم بالمدرس عوبات ال ة ص ع لجن یتعاون م
ى وبمتوسط حسابي " لشامل، أو دراسة الحالةالمعلومات عن التلمیذ لتعبئة السجل ا ة األول ي المرتب ف

رة ١.١٨٧) وانحراف معیاري(٣.٥٩بلغ ( م () ودرجة تقییم كبیرة. وجاءت الفق نص ) ١٨رق ي ت والت
ة لمساعدة " على مائھم إلدارة المدرس ع أس تعلم ورف عوبات ال ذ ص یتحرى األحوال االقتصادیة لتالمی

نھم اجین م ة ا" المحت ي المرتب غ (ف ابي بل ط حس ة وبمتوس اري(٣.٥٩لثانی راف معی ) ١.١٨٠) وانح
رة.  یم كبی ة تقی رة  ودرج اءت الفق م (وج ى) ١٦رق نص عل ي ت امج " والت نویة لبرن ط الس دَ الخط یُع

ھ واإلرشاد ة " التوجیھ و اإلرشاد لتالمیذ ذو صعوبات التعلم في إطار الخطة العامة للتوجی ي المرتب ف
ابي بل ط حس رة وبمتوس اري(٣.٣٣غ (األخی راف معی طة. ١.١٧٨) وانح یم متوس ة تقی غ ) ودرج وبل

ال  ابي لمج ط الحس ي المتوس د الطالب یم دور المرش ل (تقی اري ( )٣.٤٩كك راف معی ) ١.٠٩٠وانح
 وجاء في المرتبة الثانیة من المجاالت ككل.   ودرجة تقییم كبیرة

 المجال الثالث: تقییم دور معلم الصف
 )٨الجدول (

مرتبة  معلم الصفالمتعلقة بتقییم دور  فقراتلحسابیة واالنحرافات المعیاریة لالمتوسطات ال
 تنازلیاً حسب المتوسطات الحسابیة

المتوسط  الفقرات الرقم الترتیب
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 درجة 
 التقییم

یتابع عملیة خروج التلمیذ من الفصل إلى  ٢٨ ١
 غرفة المصادر ویسھلھا.

 ةكبیر ١.١٢١ ٣.٤٥

یلم معلم الصف بأھداف برنامج صعوبات  ٢٣ ٢
 التعلم وأھمیھ وأسالیب تقییمھ.

 متوسطة ١.١١٨ ٣.١٣

یلتزم معلم الصف بما یخصھ من دور في  ٢٩ ٣
 الخطة العالجیة للتلمیذ.

 متوسطة ١.٠٤٧ ٣.٠٨

یتعاون مع الفریق متعدد التخصصات  ٢٥ ٤
لبرنامج صعوبات التعلم بالمدرسة بھدف 

 ستوى تقدم التالمیذ.متابعة م

 متوسطة ١.٠١٤ ٣.٠٥
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٢٩٣ 

یتعاون مع معلم صعوبات التعلم في األمور  ٢٦ ٥
التي تخص تالمیذ غرفة المصادر مثل 

 استراتیجیات التعلیم، االختبارات، التقییم.

 متوسطة ١.٠٤٢ ٣.٠٣

یشارك بفاعلیة في عملیات التشخیص  ٢٤ ٦
 واإلحالة لتحدید صعوبة التعلم لدى كل تلمیذ.

 متوسطة ١.٠٧٢ ٢.٩٨

یطرح أفكار تساعد في طرق تدریس تالمیذ  ٢٧ ٧
 ذوي صعوبات التعلم.

 متوسطة ١.٠٧٢ ٢.٩١

 متوسطة ٨٨٦. ٣.٠٩ تقییم دور معلم الصف
دول ( ین الج ال أن ) ٨یب رات مج ابیة لفق طات الحس فالمتوس م الص یم دور معل ین  تقی ت ب د تراوح ق

ى متوسطة١.٠١٤  - (١.١٢١) وانحرافات معیاریة ٢.٩١-٣.٤٥( رة إل ث ) ودرجات تقییم كبی ، حی
ر اءت الفق م ( ةج ى) ٢٨رق نص عل ي ت ة  " والت ى غرف ل إل ن الفص ذ م روج التلمی ة خ ابع عملی یت

غ (" المصادر ویسھلھا ى وبمتوسط حسابي بل ة األول ي المرتب اري(٣.٤٥ف ) ١.١٢١) وانحراف معی
رة  رة. وجاءت الفق م (ودرجة تقییم كبی نص على والتي) ٢٣رق امج " ت داف برن م الصف بأھ م معل یل

غ (" صعوبات التعلم وأھمیھ وأسالیب تقییمھ ) وانحراف ٣.١٣في المرتبة الثانیة وبمتوسط حسابي بل
نص على) ٢٧رقم (وجاءت الفقرة  ) ودرجة تقییم متوسطة.١.١١٨معیاري( ي ت ار " والت یطرح أفك

تعلم عوبات ال ذ ذو ص دریس تالمی رق ت ي ط اعد ف ي " تس غ ف ابي بل ط حس رة وبمتوس ة األخی المرتب
اري(٢.٩١( راف معی طة. ١.٠٧٢) وانح یم متوس ة تقی ال ) ودرج ابي لمج ط الحس غ المتوس یم وبل تقی

ة  ودرجة تقییم متوسطة) ٨٨٦.وانحراف معیاري ( )٣.٠٩ككل (دور معلم الصف  ي المرتب وجاء ف
 .الرابعة من المجاالت ككل

 بات التعلمالمجال الرابع: تقییم دور معلم صعو
 )٩الجدول (

معلم صعوبات التعلم المتعلقة بتقییم دور  فقراتلالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ل
 مرتبة تنازلیاً حسب المتوسطات الحسابیة

المتوسط  الفقرات الرقم الترتیب
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 درجة 
 التقییم

حدید صعوبات التعلم من أجل یقوم بعملیات التشخیص والتقویم لت ٣١ ١
 إیضاح نقاط القوة واالحتیاج لدى كل تلمیذ ببرنامج صعوبات التعلم.

٩٨٨. ٤.٢٥  ً  كبیرة جدا

َ البرامج التربویة الفردیة التي تلبي احتیاجات كل تلمیذ وذلك  ٣٢ ٢ یُعد
بالتنسیق مع الفریق متعدد التخصصات لبرنامج صعوبات التعلم 

 بالمدرسة.

١.٠٠٦ ٤.٢٣  ً  كبیرة جدا

یقدم الخدمات التربویة الخاصة بالتالمیذ ذو صعوبات التعلم من  ٣٣ ٣
 خالل برنامج صعوبات التعلم.

 كبیرة ٩٥٩. ٤.١٨

یتعاون مع المرشد الطالبي و أولیاء أمور التالمیذ ذو صعوبات  ٣٧ ٤
 التعلم لتذلیل الصعوبات التي یعاني منھا أبناؤھم.

 كبیرة ١.٠٨٠ ٤.٠٠

نشر الوعي لزمالئھ في المدرسة عن خصائص التالمیذ ذو ی ٣٨ ٥
صعوبات التعلم وكیفیة اكتشافھم ونوعیة الخدمة التي یمكن تقدیمھا 

 لھم ضمن الفریق متعدد التخصصات.

 كبیرة ١.٠٢٦ ٣.٩٥

 كبیرة ١.١٢٣ ٣.٩١یشارك مع الفریق متعدد التخصصات بالمدرسة مع بدایة كل عام  ٣٠ ٦
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٢٩٤ 
 د. برھان محمود حمادنة&   علي أحمد نجميأ/                                                   

ولي لمن یتوقع أن لدیھم دراسي في وضع خطة للقیام بالمسح األ
 صعوبات التعلم.

ینسق مع الفریق متعدد التخصصات إعداد الجدول الدراسي الخاص  ٣٦ ٧
 بكل تلمیذ من المستفیدین من برنامج صعوبات التعلم.

 كبیرة ١.١٢٦ ٣.٧٣

یقدم النصح لمعلم الصف العادي في االمور التي تخص التالمیذ ذو  ٣٤ ٨
 التعلم مثل: طرق التدریس، وغیرھا في البرنامج. صعوبات

 كبیرة ١.٠٦٠ ٣.٧٠

یشارك في الدراسات واالبحاث والدورات والندوات والمؤتمرات  ٣٩ ٩
 في مجال اختصاصھ.

 كبیرة ١.١٧٣ ٣.٥٩

یتبنى قضایا التالمیذ ذو صعوبات التعلم وتمثیلھم في المجالس  ٣٥ ١٠
 المدرسیة.

 كبیرة ١.٠٨٥ ٣.٥٥

 كبیرة ٨١٨. ٣.٩١ م دور معلم صعوبات التعلمتقیی
 

ت  تقییم دور معلم صعوبات التعلمالمتوسطات الحسابیة لفقرات مجال أن ) ٩یبین الجدول ( د تراوح ق
ین ( ة ٣.٥٥-٤.٢٥ب ات معیاری رة٩٥٩.  - (١.١٧٣) وانحراف ى كبی ً إل دا رة ج یم كبی ات تقی ، ) ودرج

عوبات " والتي تنص على) ٣١رقم ( ةحیث جاءت الفقر د ص ویم لتحدی ات التشخیص والتق یقوم بعملی
تعلم عوبات ال امج ص ذ ببرن ل تلمی دى ك اج ل وة واالحتی اط الق ل إیضاح نق ن أج تعلم م ة " ال ي المرتب ف

غ ( اري(٤.٢٥األولى وبمتوسط حسابي بل ً. وجاءت ٩٨٨.) وانحراف معی دا رة ج یم كبی ة تقی ) ودرج
ك یُعدَ الب" والتي تنص على) ٣١رقم (الفقرة  ذ وذل رامج التربویة الفردیة التي تلبي احتیاجات كل تلمی

ة تعلم بالمدرس عوبات ال امج ص ات لبرن دد التخصص ق متع ع الفری یق م ة " بالتنس ة الثانی ي المرتب ف
ً.١.٠٠٦) وانحراف معیاري(٤.٢٣وبمتوسط حسابي بلغ ( دا رة ج یم كبی ة تقی رة  ) ودرج وجاءت الفق

م ( ى) ٣٥رق نص عل ي ت ى قض" والت الس یتبن ي المج یلھم ف تعلم وتمث عوبات ال ذ ذو ص ایا التالمی
غ (" المدرسیة رة وبمتوسط حسابي بل اري(٣.٥٥في المرتبة األخی ة ١.٠٨٥) وانحراف معی ) ودرج

تعلموبلغ المتوسط الحسابي لمجال تقییم كبیرة.  عوبات ال م ص یم دور معل وانحراف  )٣.٩١ككل ( تقی
 في المرتبة األولى من المجاالت ككل. وجاء ودرجة تقییم كبیرة) ٨١٨.معیاري (

 المجال الخامس: تقییم دور األخصائي النفسي
 

 )١٠الجدول (
األخصائي النفسي مرتبة المتعلقة بتقییم دور  فقراتلالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ل

 تنازلیاً حسب المتوسطات الحسابیة
المتوسط  الفقرات الرقم الترتیب

 الحسابي
راف االنح

 المعیاري
 درجة 
 التقییم

یشارك األخصائي النفسي العمل مع الفریق متعدد  ٤٠ ١
 التخصصات ببرنامج صعوبات التعلم.

١.١٥٩ ١.٧٩  ً  قلیلة جدا

یشجع معلم صعوبات التعلم على تطبیق استراتیجیات  ٤٣ ٢
 تعدیل السلوك.

١.١٤٣ ١.٦٣  ً  قلیلة جدا

سمیة وغیر الرسمیة یساھم في توفیر أدوات القیاس الر ٤٢ ٣
 لتقویم وتشخیص التالمیذ ذو صعوبات التعلم.

١.١٢٣ ١.٦٢  ً  قلیلة جدا
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٢٩٥ 

یكتب تقاریر نھائیة عن تالمیذ صعوبات التعلم من  ٤٤ ٤
 خالل أدوات القیاس التي یستخدمھا.

١.١٥٢ ١.٦١  ً  قلیلة جدا

یراجع نتائج االختبارات التشخیصیة مع معلم  ٤١ ٥
 صعوبات التعلم.

١.٠٦٧ ١.٦٠  ً  قلیلة جدا

ً  ١.٠٤٠ ١.٦٥ تقییم دور األخصائي النفسي  قلیلة جدا
یم دور األخصائي النفسيالمتوسطات الحسابیة لفقرات مجال أن ) ١٠یبین الجدول ( ت  تقی د تراوح ق

ً ١.٠٦٧- (١.١٥٩) وانحرافات معیاریة ١.٦٠-١.٧٩بین ( دا ة ج یم قلیل ث جاءت ) ودرجات تقی ، حی
دد التخصصات " ي تنص علىوالت) ٤٠رقم ( ةالفقر ق متع ع الفری یشارك األخصائي النفسي العمل م

تعلم عوبات ال امج ص غ (" ببرن ابي بل ط حس ى وبمتوس ة األول ي المرتب راف ١.٧٩ف ) وانح
رة ١.١٥٩معیاري( ً. وجاءت الفق م () ودرجة تقییم قلیلة جدا نص على) ٤٣رق ي ت م " والت یشجع معل

ق استراتیجی دیل السلوكصعوبات التعلم على تطبی غ " ات تع ة وبمتوسط حسابي بل ة الثانی ي المرتب ف
ً.١.١٤٣) وانحراف معیاري(١.٦٣( رة  ) ودرجة تقییم قلیلة جدا م (وجاءت الفق نص ) ٤١رق ي ت والت

تعلم" على رة وبمتوسط " یراجع نتائج االختبارات التشخیصیة مع معلم صعوبات ال ة األخی ي المرتب ف
غ ( ابي بل ا١.٦٠حس راف معی ً. ١.٠٦٧ري() وانح دا ة ج یم قلیل ة تقی ابي ) ودرج ط الحس غ المتوس وبل

یم دور األخصائي النفسيلمجال  اري ( )١.٦٥ككل ( تقی ة ) ١.٠٤٠وانحراف معی یم قلیل ة تقی ودرج
 ً  وجاء في المرتبة السادسة من المجاالت ككل.   جدا

 )١١الجدول (            المجال السادس: تقییم دور ولي االمر
ولي االمر مرتبة تنازلیاً المتعلقة بتقییم دور  فقراتللحسابیة واالنحرافات المعیاریة لالمتوسطات ا

 حسب المتوسطات الحسابیة
المتوسط  الفقرات الرقم الترتیب

 الحسابي
االنحراف 
 المعیاري

 درجة
 التقییم

یشارك ولي األمر في عملیة متابعة ابنھ في  ٤٨ ١
 برنامج صعوبات التعلم.

 یلةقل ١.٠٩٩ ٢.٣١

یقوم بزیارات دوریة لمتابعة تقدم ابنھ في  ٤٩ ٢
 البرنامج التربوي الفردي.

 قلیلة ١.١٩١ ٢.٢٠

یشارك ولي األمر العمل مع الفریق متعدد  ٤٥ ٣
التخصصات الخاص بالبرنامج التربوي 

 الفردي.

 قلیلة ١.١٢١ ٢.١٦

یشارك ولي األمر في عملیة تقییم وبناء ومتابعة  ٤٧ ٤
 البرنامج صعوبات التعلم.ابنھ أثناء 

 قلیلة ١.٠٧٥ ١.٩٦

یحضر الجلسات واالجتماعات الخاصة بالفریق  ٤٦ ٥
 متعدد التخصصات بالبرنامج التربوي الفردي.

 قلیلة ١.١٢٥ ١.٩١

 قلیلة ١.٠٠٦ ٢.١١ تقییم دور ولي االمر
د تراوحت بین ق تقییم دور ولي االمرالمتوسطات الحسابیة لفقرات مجال أن ) ١١یبین الجدول (

رقم  ة، حیث جاءت الفقر) ودرجات تقییم قلیلة١.٠٧٥- (١.١٩١) وانحرافات معیاریة ١.٩١-٢.٣١(
في " یشارك ولي األمر في عملیة متابعة ابنھ في برنامج صعوبات التعلم" والتي تنص على) ٤٨(
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٢٩٦ 
 د. برھان محمود حمادنة&   علي أحمد نجميأ/                                                   

قلیلة.  ) ودرجة تقییم١.٠٩٩) وانحراف معیاري(٢.٣١المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ (
یقوم بزیارات دوریة لمتابعة تقدم ابنھ في البرنامج " والتي تنص على) ٤٩رقم (وجاءت الفقرة 
) ١.١٩١) وانحراف معیاري(٢.٢٠في المرتبة الثانیة وبمتوسط حسابي بلغ (" التربوي الفردي

 یحضر الجلسات واالجتماعات" والتي تنص على) ٤٦رقم (وجاءت الفقرة  ودرجة تقییم قلیلة.
في المرتبة األخیرة وبمتوسط " الخاصة بالفریق متعدد التخصصات بالبرنامج التربوي الفردي

وبلغ المتوسط الحسابي لمجال ) ودرجة تقییم قلیلة. ١.١٢٥) وانحراف معیاري(١.٩١حسابي بلغ (
 وجاء في المرتبةودرجة تقییم قلیلة ) ١.٠٠٦وانحراف معیاري ( )٢.١١ككل (تقییم دور ولي األمر 

 الخامسة على مستوى المجاالت ككل.  
 المجال السابع: تقییم دور الطبیب

 )١٢الجدول (
الطبیب مرتبة تنازلیاً المتعلقة بتقییم دور  فقراتلالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ل

 حسب المتوسطات الحسابیة
المتوسط  الفقرات الرقم الترتیب

 الحسابي
االنحراف 
 المعیاري

 درجة 
 لتقییما

یشترك الطبیب العمل مع الفریق متعدد  ٥٠ ١
 التخصصات في برامج صعوبات التعلم.

٨٠٥. ١.٢٩  ً  قلیلة جدا

یعمل الطبیب على قراءة ومراجعة التقاریر  ٥١ ٢
والسجالت الصحیة للتالمیذ الملحقین ببرنامج 
صعوبات التعلم من الوالدة حتى التحاقھ 

 بالمدرسة.

٧٢٤. ١.٢٦  ً  قلیلة جدا

یشرح الطبیب لمعلم صعوبات التعلم الحاالت  ٥٢ ٣
المرضیة المزمنة لكل تلمیذ ببرنامج صعوبات 
التعلم وكیفیة التصرف مع الحالة إذا حدثت في 

 غرفة المصادر.

٧٢٦. ١.٢٣  ً  قلیلة جدا

یقوم الطبیب بعملیة الفحص المبدئي والتعرف  ٥٤ ٤
على مشكالت البصر للتالمیذ الملحقین ببرنامج 

 صعوبات التعلم.

٧١٥. ١.٢٣  ً  قلیلة جدا

یقوم الطبیب بعملیة الفحص المبدئي والتعرف  ٥٣ ٥
على مشكالت السمع للتالمیذ الملحقین ببرنامج 

 صعوبات التعلم .

٦٩٠. ١.٢٣  ً  قلیلة جدا

ً  ٧٠٥. ١.٢٥ تقییم دور الطبیب  قلیلة جدا

قد تراوحت بین  ییم دور الطبیبتقالمتوسطات الحسابیة لفقرات مجال أن ) ١٢یبین الجدول (
ً ٦٩٠.- (٨٠٥.) وانحرافات معیاریة ١.٢٣-١.٢٩(  ة، حیث جاءت الفقر) ودرجات تقییم قلیلة جدا

یشترك الطبیب العمل مع الفریق متعدد التخصصات في برامج " والتي تنص على) ٥٠رقم (
) ٨٠٥.معیاري () وانحراف ١.٢٩في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ (" صعوبات التعلم

ً. وجاءت الفقرة  یعمل الطبیب على قراءة " والتي تنص على) ٥١رقم (ودرجة تقییم قلیلة حدا
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ومراجعة التقاریر والسجالت الصحیة للتالمیذ الملحقین ببرنامج صعوبات التعلم من الوالدة حتى 
) ٧٢٤.عیاري () وانحراف م١.٢٦في المرتبة الثانیة وبمتوسط حسابي بلغ (" التحاقھ بالمدرسة

.ً یقوم الطبیب بعملیة الفحص " والتي تنص على) ٥٣رقم (وجاءت الفقرة  ودرجة تقییم قلیلة جدا
في المرتبة " المبدئي والتعرف على مشكالت السمع للتالمیذ الملحقین ببرنامج صعوبات التعلم

ً ) ودرجة تقییم قلیلة ٦٩٠.) وانحراف معیاري(١.٢٣األخیرة وبمتوسط حسابي بلغ ( وبلغ جدا
ودرجة تقییم ) ٧٠٥.وانحراف معیاري ( )١.٢٥ككل ( تقییم دور الطبیبالمتوسط الحسابي لمجال 

 ً  وجاء في المرتبة السابعة واالخیرة على مستوى المجاالت ككل.  قلیلة جدا
الذي نص على "ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: 

لدور الفریق متعدد التخصصات من وجھة نظر المعلمین ببرامج  )α =٠.٠٥(لة مستوى الدال
 صعوبات التعلم تعزى لمتغیر الجنس؟

لإلجابة عن ھذا السؤال تم احتساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة واختبار "ت" لداللة 
ھة نظر المعلمین ببرامج الفروق بین المتوسطات الحسابیة لدور الفریق متعدد التخصصات من وج

 ) یبین ذلك.١٣صعوبات التعلم تعزى لمتغیر الجنس والجدول (
 المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة )١٣جدول (

واختبار "ت" لداللة الفروق بین المتوسطات الحسابیة لدور الفریق متعدد التخصصات من وجھة 
 الجنس نظر المعلمین ببرامج صعوبات التعلم حسب متغیر

المتوسطات  العدد النوع المجال
 الحسابیة

االنحرافات 
 المعیاریة

 قیمة
 "ت"

درجات 
 الحریة

مستوى 
 الداللة

فرق 
 المتوسطات

تقییم دور قائد 
 المدرسة

 -٦٨٧.- ٠٠٠. ١٢٦ -٣.٨٥٣- ٩٨٤. ٢.٩٤ ٨٤ ذكور
 ٩٠٦. ٣.٦٣ ٤٤ اناث

تقییم دور 
 المرشد الطالبي

 -٥٨١.- ٠٠٤. ١٢٦ -٢.٩٥١- ١.١٠٠ ٣.٢٩ ٨٤ ذكور
 ٩٧٣. ٣.٨٧ ٤٤ اناث

تقییم دور معلم 
 الصف

 -٣٢٤.- ٠٤٨. ١٢٦ -١.٩٨٧- ٨٢٠. ٢.٩٨ ٨٤ ذكور
 ٩٧٥. ٣.٣١ ٤٤ اناث

تقییم دور معلم 
 صعوبات التعلم

 -١٢٥.- ٤١٢. ١٢٦ -٨٢٣.- ٨٧٣. ٣.٨٧ ٨٤ ذكور
 ٧٠٢. ٣.٩٩ ٤٤ اناث

تقییم دور 
األخصائي 

 النفسي

 -٠١٦.- ٩٣٤. ١٢٦ -٠٨٤.- ٩٨٧. ١.٦٤ ٨٤ ذكور
 ١.١٤٧ ١.٦٦ ٤٤ اناث

تقییم دور ولي 
 االمر

 -٠٧١.- ٧٠٥. ١٢٦ -٣٧٩.- ١.٠٤٠ ٢.٠٨ ٨٤ ذكور
 ٩٥٠. ٢.١٥ ٤٤ اناث

تقییم دور 
 الطبیب

 -١٧٦.- ١٨٢. ١٢٦ -١.٣٤٢- ٥٨٤. ١.١٩ ٨٤ ذكور
 ٨٨٨. ١.٣٦ ٤٤ اناث

 -٣٥٦.- ٠٠٤. ١٢٦ -٢.٩٣٨- ٦٧٣. ٢.٨٠ ٨٤ ذكور االجمالي
 ٦٠٤. ٣.١٦ ٤٤ اناث

 
ً عند مستوى داللة ( ١٣أظھر الجدول ( ) لدور الفریق متعدد ٠.٠٥) وجود فروق دالة إحصائیا

التخصصات من وجھة نظر المعلمین ببرامج صعوبات التعلم حسب متغیر الجنس على األداة ككل 
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ً على كال وعلى المحاور األول والثاني والثالث ل صالح اإلناث، في حین لم تظھر فروق دالة إحصائیا
 من المحاور الرابع والخامس والسادس والسابع.

الذي نص على "ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث:
ج صعوبات لدور الفریق متعدد التخصصات من وجھة نظر المعلمین ببرام )α =٠.٠٥(الداللة 

 التعلم تعزى لمتغیر المؤھل العلمي ؟
لإلجابة عن ھذا السؤال تم احتساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة واختبار "ت" لداللة 
الفروق بین المتوسطات الحسابیة لدور الفریق متعدد التخصصات من وجھة نظر المعلمین ببرامج 

 ) یبین ذلك.١٤علمي والجدول (صعوبات التعلم تعزى لمتغیر المؤھل ال
 )١٤جدول (

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة واختبار "ت" لداللة الفروق بین المتوسطات 
الحسابیة لدور الفریق متعدد التخصصات من وجھة نظر المعلمین ببرامج صعوبات التعلم حسب 

 متغیر المؤھل العلمي

 

           
         

 المجال

عددال النوع المتوسطات  
 الحسابیة

االنحرافات 
 المعیاریة

 قیمة
 "ت"

درجات 
 الحریة

مستوى 
 الداللة

فرق 
 المتوسطات

تقییم دور 
قائد 

 المدرسة

 -١.١٠٥- ٠٠٠. ١٢٦ -٧.٣١٢- ٩٠٤. ٢.٥٥ ٥٦ بكالوریوس فما دون
اعلى من 
 بكالوریوس

٨٠٣. ٣.٦٦ ٧٢ 

تقییم دور 
المرشد 
 الطالبي

 -٧٣٢.- ٠٠٠. ١٢٦ -٣.٩٨١- ١.٢٠٠ ٣.٠٧ ٥٦ بكالوریوس فما دون
اعلى من 
 بكالوریوس

٨٧٩. ٣.٨١ ٧٢ 

تقییم دور 
 معلم الصف

 -٥٥٥.- ٠٠٠. ١٢٦ -٣.٦٨٣- ٨١٦. ٢.٧٨ ٥٦ بكالوریوس فما دون
اعلى من 
 بكالوریوس

٨٦٨. ٣.٣٤ ٧٢ 

تقییم دور 
معلم 

صعوبات 
 التعلم

 -٥٦٢.- ٠٠٠. ١٢٦ -٤.٠٩٣- ٩٧٠. ٣.٥٩ ٥٦ بكالوریوس فما دون
اعلى من 
 بكالوریوس

٥٧١. ٤.١٦ ٧٢ 

تقییم دور 
األخصائي 

 النفسي

 -٣٠٨.- ٠٩٦. ١٢٦ -١.٦٧٥- ٧١٠. ١.٤٨ ٥٦ بكالوریوس فما دون
اعلى من 
 بكالوریوس

١.٢٢٦ ١.٧٨ ٧٢ 

تقییم دور 
 ولي االمر

 -١١٥.- ٥٢٢. ١٢٦ -٦٤٢.- ٩٥٨. ٢.٠٤ ٥٦ بكالوریوس فما دون

ن اعلى م
 بكالوریوس

١.٠٤٦ ٢.١٦ ٧٢ 

تقییم دور 
 الطبیب

 -١٧٥.- ١٦٥. ١٢٦ -١.٣٩٨- ٥٨٢. ١.١٥ ٥٦ بكالوریوس فما دون
اعلى من 
 بكالوریوس

٧٨٣. ١.٣٣ ٧٢ 

 -٦٣٣.- ٠٠٠. ١٢٦ -٥.٩٩٤- ٥٩١. ٢.٥٧ ٥٦ بكالوریوس فما دون االجمالي

اعلى من 
 بكالوریوس

٥٩٥. ٣.٢٠ ٧٢ 
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ً عند مستوى داللة ( ١٤(أظھر الجدول  ) لدور الفریق متعدد ٠.٠٥) وجود فروق دالة إحصائیا
التخصصات من وجھة نظر المعلمین ببرامج صعوبات التعلم حسب متغیر المؤھل العلمي على 
األداة ككل وعلى المحاور األول والثاني والثالث  والرابع لصالح المؤھل اعلى من بكالوریوس ، في 

ً على كال من المحاور الخامس والسادس والسابع.حین لم تظھر فرو  ق دالة إحصائیا
الذي نص على "ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع:

لدور الفریق متعدد التخصصات من وجھة نظر المعلمین ببرامج صعوبات  )α =٠.٠٥(الداللة 
 ة؟التعلم تعزى لمتغیر سنوات الخبر

لإلجابة عن ھذا السؤال تم احتساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة واختبار "ت" لداللة 
الفروق بین المتوسطات الحسابیة لدور الفریق متعدد التخصصات من وجھة نظر المعلمین ببرامج 

 ) یبین  ذلك.١٥صعوبات التعلم تعزى لمتغیر سنوات الخبرة والجدول (
 )١٥جدول (

توسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة واختبار "ت" لداللة الفروق بین المتوسطات الم
الحسابیة لدور الفریق متعدد التخصصات من وجھة نظر المعلمین ببرامج صعوبات التعلم حسب 

 متغیر سنوات الخبرة
االنحراف  المتوسطات العدد مستویات الخبرة المحور

 المعیاري

 
د تقییم دور قائ

 المدرسة

سنوات ٥أقل من   ٩٩٩. ٢.٥٩ ٥٠ 
١٠سنوات وأقل من  ٥أكثر من   ٧٣٢. ٣.٣٧ ٤٩ 

سنوات ١٠أكثر من   ٨٧١. ٣.٨٧ ٢٩ 
 ١.٠٠٩ ٣.١٨ ١٢٨ الكلي

 
تقییم دور المرشد 

 الطالبي

سنوات ٥أقل من   ١.١٩٣ ٣.٠٩ ٥٠ 
١٠سنوات وأقل من  ٥أكثر من   ٩٦٧. ٣.٦٥ ٤٩ 

سنوات ١٠أكثر من   ٨٩٩. ٣.٨٩ ٢٩ 
 ١.٠٩٠ ٣.٤٩ ١٢٨ الكلي

 
تقییم دور معلم 

 الصف

سنوات ٥أقل من   ٨٦٦. ٢.٧٦ ٥٠ 
١٠سنوات وأقل من  ٥أكثر من   ٧٦٦. ٣.٢٦ ٤٩ 

سنوات ١٠أكثر من   ٩٥٢. ٣.٣٨ ٢٩ 
 ٨٨٦. ٣.٠٩ ١٢٨ الكلي

 
تقییم دور معلم 
 صعوبات التعلم

سنوات ٥أقل من   ٩٣٩. ٣.٤٥ ٥٠ 
١٠أقل من سنوات و ٥أكثر من   ٥٥١. ٤.٢٠ ٤٩ 

سنوات ١٠أكثر من   ٥٩٢. ٤.٢٢ ٢٩ 
 ٨١٨. ٣.٩١ ١٢٨ الكلي

 
تقییم دور األخصائي 

 النفسي

سنوات ٥أقل من   ٥٧٣. ١.٣٣ ٥٠ 
١٠سنوات وأقل من  ٥أكثر من   ١.١٠٢ ١.٨١ ٤٩ 

سنوات ١٠اكثر من   ١.٣٩٣ ١.٩٣ ٢٩ 
 ١.٠٤٠ ١.٦٥ ١٢٨ الكلي

 
 تقییم دور ولي االمر

سنوات ٥ل من أق  ١.٠١٧ ٢.١٠ ٥٠ 
١٠سنوات وأقل من  ٥أكثر من   ١.٠٦٦ ٢.٠٩ ٤٩ 
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سنوات ١٠أكثر من   ٩١٣. ٢.١٥ ٢٩ 
 ١.٠٠٦ ٢.١١ ١٢٨ الكلي

 
 تقییم دور الطبیب

سنوات ٥أقل من   ٦٩٧. ١.٢٠ ٥٠ 
١٠سنوات وأقل من  ٥أكثر من   ٥٩٢. ١.٢٢ ٤٩ 

سنوات ١٠أكثر من   ٨٨٧. ١.٣٧ ٢٩ 
 ٧٠٥. ١.٢٥ ١٢٨ الكلي

 
 االجمالي

 
 

سنوات ٥أقل من   ٦٢٢. ٢.٥٥ ٥٠ 
١٠سنوات وأقل من  ٥أكثر من   ٥٤٩. ٣.٠٨ ٤٩ 

سنوات ١٠أكثر من   ٦٢٥. ٣.٣٠ ٢٩ 
 ٦٧٠. ٢.٩٢ ١٢٨ الكلي

) وجود فروق بین المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدور الفریق ١٥أظھر الجدول (
نظر المعلمین ببرامج صعوبات التعلم حسب متغیر سنوات الخبرة  متعدد التخصصات من وجھة

ولبیان داللة الفروق بین المتوسطات الحسابیة تم احتساب تحلیل التباین االحادي لداللة الفروق بین 
المتوسطات الحسابیة لدور الفریق متعدد التخصصات من وجھة نظر المعلمین ببرامج صعوبات 

 ) یبین ذلك.١٦لخبرة والجدول (التعلم حسب متغیر سنوات ا
 )١٦جدول (

)  لداللة الفروق بین المتوسطات الحسابیة لدور (One Way ANOVA تحلیل التباین االحادي 
الفریق متعدد التخصصات من وجھة نظر المعلمین ببرامج صعوبات التعلم حسب متغیر سنوات 

 الخبرة
مجموع  مصدر التباین المحور

 المربعات
درجات 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

مستوى  قیمة ف
 الداللة

تقییم دور قائد 
 المدرسة

 ٠٠٠. ٢١.٧٤٥ ١٦.٦٧٥ ٢ ٣٣.٣٥٠ بین المجموعات
 ٧٦٧. ١٢٥ ٩٥.٨٥٦ داخل المجموعات

  ١٢٧ ١٢٩.٢٠٥ الكلي
تقییم دور 
المرشد 
 الطالبي

 ٠٠٣. ٦.١٩٣ ٦.٨٠١ ٢ ١٣.٦٠٢ بین المجموعات
 ١.٠٩٨ ١٢٥ ١٣٧.٢٦٩ داخل المجموعات

  ١٢٧ ١٥٠.٨٧١ الكلي
تقییم دور 
 معلم الصف

 ٠٠٢. ٦.٥٨٤ ٤.٧٥٣ ٢ ٩.٥٠٦ بین المجموعات
 ٧٢٢. ١٢٥ ٩٠.٢٣٣ داخل المجموعات

  ١٢٧ ٩٩.٧٣٨ الكلي
تقییم دور 

معلم صعوبات 
 التعلم

 ٠٠٠. ١٥.٩٨٥ ٨.٦٤٤ ٢ ١٧.٢٨٩ بین المجموعات
 ٥٤١. ١٢٥ ٦٧.٥٩٦ داخل المجموعات

لكليا  ١٢٧ ٨٤.٨٨٥  
تقییم دور 
األخصائي 

 النفسي

 ٠١٧. ٤.٢٢٤ ٤.٣٥٠ ٢ ٨.٧٠٠ بین المجموعات
 ١.٠٣٠ ١٢٥ ١٢٨.٧٢٠ داخل المجموعات

  ١٢٧ ١٣٧.٤٢٠ الكلي
تقییم دور ولي 

 االمر
 ٩٦٢. ٠٣٩. ٠٤٠. ٢ ٠٨١. بین المجموعات
 ١.٠٢٨ ١٢٥ ١٢٨.٥٥٢ داخل المجموعات

  ١٢٧ ١٢٨.٦٣٢ الكلي
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تقییم دور 
 الطبیب

 ٥٩٤. ٥٢٣. ٢٦٢. ٢ ٥٢٤. بین المجموعات
 ٥٠١. ١٢٥ ٦٢.٦٥٥ داخل المجموعات

  ١٢٧ ٦٣.١٨٠ الكلي
 ٠٠٠. ١٧.٧٣٧ ٦.٢٩٥ ٢ ١٢.٥٩١ بین المجموعات االجمالي

 ٣٥٥. ١٢٥ ٤٤.٣٦٧ داخل المجموعات
  ١٢٧ ٥٦.٩٥٨ الكلي

ً عند مستوى () وجود فروق دال١٦أظھر الجدول ( ) لدور الفریق متعدد ٠.٠٥ة إحصائیا
التخصصات من وجھة نظر المعلمین ببرامج صعوبات التعلم حسب متغیر سنوات الخبرة على األداة 
ككل وعلى المحاور األول والثاني والثالث والرابع والخامس ولبیان داللة الفروق بین المتوسطات تم 

 ) یبین ذلك.١٧یفیھ والجدول  (استخدام المقارنات البعدیة بطریق ش
 ) ١٧جدول (

من وجھة نظر معلمي صعوبات لدور الفریق متعدد التخصصات المقارنات البعدیة بطریقة شیفیھ  
حسب متغیر سنوات الخبر التعلم  
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 الداللة فرق المتوسطات مستویات الخبرة مستویات الخبرة المحور

 
تقییم دور 

 قائد المدرسة

تسنوا ٥أقل من  ١٠سنوات وأقل من  ٥أكثر من    -.٠٠٠. *-٧٨٢ 
سنوات ١٠أكثر من   -٠٠٠. *-١.٢٨٨ 

سنوات وأقل  ٥أكثر من 
١٠من   

سنوات ٥أقل من   .٠٠٠. *٧٨٢ 
سنوات ١٠أكثر من   -.٠٥١. -٥٠٦ 

سنوات ١٠أكثر من  سنوات ٥أقل من    ٠٠٠. *١.٢٨٨ 
١٠سنوات وأقل من  ٥أكثر من   .٠٥١. ٥٠٦ 

 
دور  تقییم

المرشد 
 الطالبي

سنوات ٥أقل من  ١٠سنوات وأقل من  ٥أكثر من    -.٠٣٥. *-٥٥٣ 
سنوات ١٠أكثر من   -.٠٠٦. *-٧٩٢ 

سنوات وأقل  ٥أكثر من 
١٠من   

سنوات ٥أقل من   .٠٣٥. *٥٥٣ 
سنوات ١٠أكثر من   -.٦٢٣. -٢٣٩ 

سنوات ١٠أكثر من  سنوات ٥أقل من    .٠٠٦. *٧٩٢ 
١٠ات وأقل من سنو ٥أكثر من   .٦٢٣. ٢٣٩ 

 
تقییم دور 
 معلم الصف

سنوات ٥أقل من  ١٠سنوات وأقل من  ٥أكثر من    -.٠١٥. *-٥٠٥ 
سنوات ١٠أكثر من   -.٠٠٨. *-٦٢٧ 

سنوات وأقل  ٥أكثر من 
١٠من   

سنوات ٥أقل من   .٠١٥. *٥٠٥ 
سنوات ١٠أكثر من   -.٨٢٩. -١٢٢ 

سنوات ١٠أكثر من  سنوات ٥أقل من    .٠٠٨. *٦٢٧ 
١٠سنوات وأقل من  ٥أكثر من   .٨٢٩. ١٢٢ 

 
تقییم دور 

معلم 
صعوبات 

 التعلم

سنوات ٥أقل من  ١٠سنوات وأقل من  ٥أكثر من    -.٠٠٠. *-٧٤٦ 
سنوات ١٠أكثر من   -.٠٠٠. *-٧٦٥ 

سنوات وأقل  ٥أكثر من 
١٠من   

سنوات ٥أقل من   .٠٠٠. *٧٤٦ 
سنوات ١٠أكثر من   -.٩٩٤. -٠١٩ 

سنوات ١٠أكثر من  سنوات ٥أقل من    .٠٠٠. *٧٦٥ 
١٠سنوات وأقل من  ٥أكثر من   .٩٩٤. ٠١٩ 

 
تقییم دور 
 األخصائي

 النفسي 

سنوات ٥أقل من  ١٠سنوات وأقل من  ٥أكثر من    -.٠٦٦. -٤٨٠ 
سنوات ١٠أكثر من   -.٠٤٢. *-٦٠٣ 

سنوات وأقل  ٥أكثر من 
١٠من   

سنوات ٥أقل من   .٠٦٦. ٤٨٠ 
سنوات ١٠أكثر من   -.٨٧٥. -١٢٣ 

سنوات ١٠أكثر من  سنوات ٥أقل من    .٠٤٢. *٦٠٣ 
١٠سنوات وأقل من  ٥أكثر من   .٨٧٥. ١٢٣ 

 
 

 االجمالي
 
 

سنوات ٥أقل من  ١٠سنوات وأقل من  ٥أكثر من    -.٠٠٠. *-٥٣٧ 
سنوات ١٠أكثر من   -.٠٠٠. *-٧٥٩ 

سنوات وأقل  ٥أكثر من 
١٠من   

سنوات ٥أقل من   .٠٠٠. *٥٣٧ 
سنوات ١٠أكثر من   -.٢٨٧. -٢٢٢ 

سنوات ١٠أكثر من  سنوات ٥أقل من    .٠٠٠. *٧٥٩ 
١٠سنوات وأقل من  ٥أكثر من   .٢٨٧. ٢٢٢ 
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ً  لدور الفریق متعدد التخصصات من وجھة نظر المعلمین ١٧أظھر الجدول ( ) فروق دالة إحصائیا
سنوات" وبین  ٥أقل من "  ات الخبرة بین مستوى الخبرةببرامج صعوبات التعلم حسب متغیر سنو

 ٥" وبین  " أقل من ١٠سنوات وأقل من  ٥" لصالح " أكثر من ١٠سنوات وأقل من  ٥" أكثر من 
 سنوات. ١٠سنوات" لصالح أكثر من  ١٠سنوات" و " أكثر من 

 مناقشة النتائج والتوصیات: 
ً لمناقشة نتائج الدراس ة التي ھدفت للتعرف على تقییم الفریق متعدد یتناول ھذا الجزء عرضا

التخصصات من وجھة نظر معلمي ومعلمات برامج صعوبات التعلم في منطقتي جازان وعسیر في 
 ضوء بعض المتغیرات الدیمغرافیة. كما تناول التوصیات والمقترحات التي انبثقت من تلك النتائج.

 مناقشة النتائج:
ال األول: الذي نص على" ما مستوى تقییم دور الفریق متعدد مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤ

 التخصصات من وجھة نظر المعلمین ببرامج صعوبات التعلم ؟".
أظھرت النتائج أن مستوى تقییم دور الفریق متعدد التخصصات من وجھة نظر المعلمین  

 یم (متوسطة).)  ودرجة تقی٥.٠٠) من (٢.٩٢ببرامج صعوبات التعلم ككل جاء بمتوسط حسابي (
وقد یعود ذلك إلى قیام بعض أعضاء الفریق متعدد التخصصات بمھامھم وأدوارھم كم ھو 
موضح في دلیل معلم صعوبات التعلم وغیاب بعض األعضاء أو عدم توفرھم في مدارس التعلیم 
ً إلى قلة معرفة بعض أعضاء الفریق متعدد  العام كالطبیب واألخصائي النفسي، وقد یعود أیضا
التخصصات كمعلم الصف وقائد المدرسة أو المرشد الطالبي بمعاییر وآلیة البرنامج التربوي 
ً قد یعود إلى عدم نشر ثقافة ومعاییر الصعوبات التعلیمیة والبرامج  الفردي لصعوبات التعلم، أیضا

التالمیذ العالجیة لھا ممثلة في الخطة التربویة الفردیة في غرفة المصادر للمجتمع وأولیاء أمور 
الذین یعانون من صعوبات تعلم مما أدى إلى غیاب دور ولي االمر وعدم مشاركتھ بفاعلیة في 
البرنامج التربوي الفردي كعدم حضور االجتماعات الخاصة بالتلمیذ أثناء التقییم والتشخیص وبناء 

وي صعوبات البرنامج وغیاب تواصلھ مع معلم صعوبات التعلم من أجل التطور بمستوى التلمیذ ذ
 التعلم. 

ً إلى قلة اھتمام وزارة التعلیم في إلزام مكاتب التعلیم ومشرفین التربیة  وقد یعود ذلك أیضا
الخاصة بھا بتقدیم الدورات التدریبیة للمعلمین والمعلمات في مجال صعوبات التعلم أثناء الخدمة 

ً من معلم صعوبات التعلم ومعلم الصف من أجل تقدی م أفضل النماذج التدریسیة وتوضیح دور كال
 وبناء برنامج تربوي فردي ناجح یعود بالنفع للتمیذ ذوي صعوبات التعلم.

ومن حیث المحاور جاء المحور الرابع" تقییم دور معلم صعوبات التعلم " في  المرتبة الثانیة 
ائج ). ویعود ذلك كما أوضحت نت٥.٠٠) من (٣.٩١بدرجة تقییم (كبیرة) وبمتوسط حسابي بلغ (

الدراسة إلى قیام معلم صعوبات التعلم بعملیة التشخیص والتقویم للتالمیذ ذوي صعوبات التعلم 
وبإعداد البرامج التربویة الفردیة، مع تقدیم كافة الخدمات التربویة لھم في غرفة المصادر، وقد یعود 

أجل تذلیل الصعوبات لتعاون معلم صعوبات التعلم وتواصلھ مع المرشد الطالبي وأولیاء األمور من 
 التي یعاني منھا التالمیذ ذوي صعوبات التعلم.
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وعلى صعید المحاور االخرى ألداة الدراسة كذلك جاء المحور الثاني" تقییم دور المرشد 
 ).٥.٠٠) من (٣.٤٩الطالبي " في  المرتبة الثانیة بدرجة تقییم (كبیرة) وبمتوسط حسابي بلغ (

بي یتعاون مع لجنة صعوبات التعلم بالمدرسة بھدف جمع ویعود ذلك لكون المرشد الطال
المعلومات عن التلمیذ لتعبئة السجل الشامل، و دراسة الحالة كذلك، ویتحرى األحوال االقتصادیة 
للتالمیذ ذوي صعوبات التعلم ورفع أسمائھم إلدارة المدرسة لمساعدة المحتاجین منھم، وتالحظ 

بي جاء بھذه الدرجة كذلك یعود لعدة أسباب منھا، أنھ یقوم بعملیة الدراسة الحالیة أن المرشد الطال
المسح بدایة العام ویعمل على تقدیم بیان بأسماء التالمیذ ذوي المھارات المتدنیة في اللغة العربیة أو 
الریاضیات ویتعاون مع معلم صعوبات التعلم في تقدیم معلومات وبیانات شاملة عن التلمیذ ذوي 

لم، كذلك أن المرشد الطالبي یقوم بعدة زیارات لمعلم صعوبات التعلم وتفقد مدى تقدم صعوبات التع
ً ما یكون ھو  مستوى التالمیذ ذوي صعوبات التعلم، ومن ھذه االسباب كذلك أن المرشد الطالبي غالبا

لي حلقة الوصل ما بین معلم صعوبات التعلم وولي أمر التلمیذ ذوي صعوبات التعلم في حالة تأخر و
 االمر التلمیذ عن الحضور للمدرسة من اجل المتابعة المنزلیة للتلمیذ ذوي صعوبات التعلم.

وعلى صعید محاور أداة الدراسة، جاء المحور األول" تقییم دور قائد المدرسة" في المرتبة 
 ). ویعود ذلك إلشادة قائد٥.٠٠) من (٣.١٨الثالثة بدرجة تقییم (متوسطة) وبمتوسط حسابي بلغ (

یراعي المرونة  والمدرسة بالمنجزات التي یحققھا برنامج صعوبات التعلم في مختلف المناسبات. 
كما تبین باإلدة أن من أسباب توسط درجة  .في جدول الحصص الخاصة برنامج صعوبات التعلم

 یؤكد على أھمیة إشراك معلم الصف فيال  في البرنامج التربوي الفردي، أنھ تقییم قائد المدرسة
إعداد ومتابعة الخطة التربویة للتلمیذ ذوي صعوبات التعلم في البرنامج التربوي الفردي، كما أنھ ال 
یقوم بزیارات دوریة وحضور جلسات تدریسیة لغرفة المصادر لتتبع تقدم مستوى التالمیذ ذوي 

 صعوبات التعلم.
بدرجة تقییم (متوسطة) كما جاء المحور الثالث" تقییم دور معلم الصف" في المرتبة الرابعة 

). ویعود ذلك لعدم طرح معلم الصف أفكار تساعد في ٥.٠٠) من (٣.٠٩وبمتوسط حسابي بلغ (
طرق تدریس تالمیذ ذو صعوبات التعلم، وغیاب مشاركتھ بفاعلیة في تشخیص وتقییم التالمیذ ذوي 

لصف ومعلم صعوبات التعلم، وتالحظ الدراسة الحالیة كذلك أن غیاب التواصل بین معلم ا
صعوبات التعلم من أجل مناقشة ما یجب تقدیمھ للتلمیذ من طرق تدریس واستراتیجیات تعلیمیة 
مناسبة واالتفاق على التزامن في تقدیم المھارات للتلمیذ ذوي صعوبات التعلم في غرفة المصادر 

لفردي ومواكبتھ والصف ھي أحد االسباب التي تسبب فجوة بین تقدم التلمیذ في البرنامج التربوي ا
 لزماله التالمیذ العادین في الصف.

وفیما یخص باقي المحاور لألداة، جاء المحور السادس" تقییم دور ولي األمر" في المرتبة 
). ویعود ذلك إلى عدم ٥.٠٠) من (٢.١١الخامسة بدرجة تقییم (قلیلة) وبمتوسط حسابي بلغ (

ت للبرامج التربویة الفردیة الخاصة بأبنائھم مشاركة أولیاء األمور في الفریق متعدد التخصصا
للتعرف على نتائج التشخیص ونقاط القوة والضعف لدیھم، كذلك غیاب مشاركتھم في إعداد 
البرنامج التربوي الفردي ومتابعة تقییمھ، وعدم حضور أولیاء أمور التالمیذ ذوي صعوبات التعلم 
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امج التربویة الفردیة، كذلك لعدم الزیارة لالجتماعات الخاصة بالفریق متعدد التخصصات للبر
الدوریة للمدرسة وتتبع مستوى تقدم التالمیذ ذوي صعوبات التعلم من قبل أولیاء أمورھم. وقد یعود 
ذلك إلي عدم وجود األنظمة التي تتیح فرص المشاركة ألسرة التلمیذ وانعدام التشریعات التي تلزم 

 ي الفردي.األسرة بالمشاركة في البرنامج التربو
وفیما یخص المحورین: المحور الخامس" تقییم دور األخصائي النفسي" في المرتبة السادسة 

ً) وبمتوسط حسابي بلغ ( ). والمحور السابع" تقییم دور ٥.٠٠) من (١.٦٥بدرجة تقییم (قلیلة جدا
ً) وبمتوسط  حسابي بلغ األخصائي النفسي" في المرتبة السابعة واألخیرة بدرجة تقییم (قلیلة جدا

ً من األخصائي النفسي والطبیب في ٥.٠٠) من (١.٢٥( ). فقد یعود ذلك لسبب عدم توفر كال
مدارس التعلیم العام الملحق بھا غرف مصادر لبرامج صعوبات التعلم في منطقتي جازان وعسیر، 
وعدم مساھمتھما ومشاركتھما في الفریق متعدد التخصصات للبرنامج التربوي الفردي، وعدم 
توفر أدوات القیاس الرسمیة وغیر الرسمیة التي یحتاجھا األخصائي النفسي في تشخیص التالمیذ 
ذوي صعوبات التعلم، واقتصار التشخیص للتالمیذ ذوي صعوبات التعلم على معلمي ومعلمات 

 برامج صعوبات التعلم في ھذه المدارس. 
نامج التربوي الفردي مازالت دون بصفة عامة، أن واقع مشاركة معلمي صعوبات التعلم في البر

اتجاه واضح سواء بأدوار الفریق متعدد التخصصات في المشاركة في إعداد وتنفیذ البرنامج التربوي 
الفردي أو عدم المشاركة، مع غیاب اإلطار العام لمشاركة معلمي ومعلمات صعوبات التعلم في 

لي غیاب القوانین والتشریعات التي تلزم إعداده وتنفیذه دون توضیح لمدي المشاركة، وذلك یرجع إ
 أعضاء الفریق متعدد التخصصات بالمشاركة في إعداد البرنامج التربوي والفردي. 

وفي ضوء نتائج البحوث والدراسات السابقة یالحظ أن الدراسة الحالیة قد اتفقت مع نتائج  
 ,Miller, et al()، ودراسة میلر وآخرون ٢٠٠٥)، ودراسة حنفي (٢٠٠٣دراسة الخشرمي (

). التي أشارت عدة مشكالت في إعداد البرامج التربویة الفردیة، تتمثل في عدم وجود الفریق ٢٠٠٥
متعدد التخصصات، وكذلك صعوبات في التعاون و التواصل بین أعضاء الفریق متعدد التخصصات 

ر وجسلیر وولفجان في البرامج التربویة الفردیة لذوي اإلعاقة. كما اتفقت مع دراسة ستاتلمیج
) التي أشارت وجود أنماط من التنوع والصراع ٢٠٠٧ ,Stalmeijer, et alوھیرندزا وجیربر (

 في أجواء عمل الفریق متعدد التخصصات للبرامج التربویة الفردیة لذوي اإلعاقة.
یم أما فیما یتعلق بأدوار أعضاء الفریق متعدد التخصصات، فقد جاء محور الرابع لألداة " تقی

دور معلم صعوبات التعلم " في المرتبة األولى من بین المحاور بدرجة تقیم (كبیرة) وبمتوسط 
 ). ٥.٠٠) من (٣.٩١حسابي (

وتعزو الدراسة الحالیة أن إلمام معلمي ومعلمات صعوبات التعلم بأھداف وآلیة البرنامج 
قیم وتشخیص التالمیذ ذوي التربوي الفردي لصعوبات التعلم، والمعرفة الكافیة لدیھم بعملیة ت

صعوبات التعلم وتصمیم البرامج التربویة لھم یعود لجھود وزارة التعلیم في المملكة العربیة 
السعودیة التي سعت لتزوید معلمي ومعلمات صعوبات التعلم باالستراتیجیات الحدیثة المتعلقة ببناء 

ا في التدریب التربوي بإدارات التعلیم البرنامج التربوي من خالل الدورات التدریبیة التي یتلقونھ
التي یعملون بھا، والمشاركة في الورش العملیة واللقاءات، وكذاك تزیدھم بالمرشد في صعوبات 
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التعلم الموضح فیھما طریقة إعداد الخطط التربویة الفردیة في مختلف المواد األكادیمیة القراءة 
الوزارة الخطط اإللكترونیة التي سھلت على  والكتابة والریاضیات، وحتى الوقت القریب وفرت

ً یعمل معلمین صعوبات التعلم على  المعلمین والمعلمات إعداد الخطة التربویة الفردیة وتنفیذھا وحالیا
برنامج(نور) للمھارات وھو مرتبط بالوزارة مباشرةً. وقد یعود ذلك إلى قطاع التعلیم العالي في 

ة السعودیة الذي خطي بخطوات واسعة في مجال التربیة الخاصة وزارة التعلیم في المملكة العربی
 وبالتحدید في مجال صعوبات التعلم الذي واكب النھضة في التطویر والجودة واالعتماد األكادیمي.

وقد یعود ذلك إلى تحمل معلمین معلمات صعوبات التعلم التالمیذ ذوي صعوبات التعلم منذ  
الصف وتشخیصھم من أجل تحدید المستوى الحالي لھم واقتصار ھذه  إحالتھم بدایة العام من معلمین

التشخیص على اختبارات ومقاییس أكادیمیة فقط وغیر معتمده من قبل الوزارة، وغیاب األخصائي 
النفسي في تقدیم اختبارات ومقاییس نمائیة لھم، من ثم قیام معلم صعوبات التعلم ببناء وتصمیم 

ً من الملف الدائم للتلمیذ والخطة التربویة الفردیة والخطة التعلیمیة في البرنامج الفردي وإعداد ك ال
ھذا البرنامج. كما یعود إلى غیاب االجتماعات ألعضاء الفریق متعدد التخصصات التي یترأسھا قائد 
المدرسة من أجل توضیح دور كل عضو كمعلم الصف وولي األمر والمرشد الطالبي، كذلك توضیح 

من تشخیص وتقویم للتلمیذ وما وضع لھ من خطة ونماذج تدریس ومتابعة مستوى تقدم  ما تمھ تقدیم
التلمیذ في البرنامج بشكل دوري عن طریق ھذه االجتماعات ولو اقتصرت على اجتماعین في 

 الفصل الدراسي الواحد.
ائیة عند الذي نص على "ھل توجد فروق ذات داللة إحص النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:مناقشة 

لدور الفریق متعدد التخصصات من وجھة نظر المعلمین ببرامج  )α =٠.٠٥(مستوى الداللة 
 صعوبات التعلم تعزى لمتغیر الجنس؟

) ٠.٠٥وجود فروق دالة احصائیا عند مستوى داللة ( أظھرت النتائج المتعلقة بھذا السؤال  
صعوبات التعلم حسب متغیر الجنس  لدور فریق متعدد التخصصات من وجھة نظر المعلمین ببرامج

على األداة ككل وعلى المحاور األول والثاني والثالث ولصالح االنا، في حین لم تظھر فروق دالة 
ً على كال من المحاور الرابع والخامس والسادس والسابع. ویمكن تفسیر ذلك إلى أن قائدات  احصائیا

ھن معرفة كافیة بدورھن في البرنامج المدارس والمرشدات الطالبیات ومعلمات الصفوف لدی
التربوي الفردي لذوي صعوبات التعلم ومشاركتھم بفاعلیة في ذلك، وقد یعود ذلك لكون معلمات 
ً من قائدة المدرسیة والمرشدة الطالبیة ومعلمة  صعوبات التعلم في مدارس یقمن بتوعیة وإرشاد كال

. أما بالنسبة لباقي األعضاء كالطبیب الصف بأھمیة البرنامج التربوي الفردي وبدورھم فیھ
واألخصائي النفسي فعدم توفرھم في المدارس بشكل عام لدى مدارس البنین والبنات أدى لعدم وجود 

 فروق ذات داللة إحصائیة لمتغیر الجنس. 
الذي نص على "ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند  النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: مناقشة

لدور الفریق متعدد التخصصات من وجھة نظر المعلمین ببرامج  )α =٠.٠٥(الداللة مستوى 
 صعوبات التعلم تعزى لمتغیر المؤھل العلمي ؟
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ً لدور الفریق متعدد التخصصات من أظھرت نتائج ھذا السؤال  وجود فروق دالة احصائیا
لى األداة ككل وعلى وجھة نظر المعلمین ببرامج صعوبات التعلم حسب متغیر المؤھل العلمي ع

المحاور االول والثاني والثالث والرابع ولصالح المؤھل اعلى من بكالوریوس، في حین لم تظھر 
ً من المحاور الخامس والسادس والسابع.  فروق دالة احصائیا على كال

ذوي صعوبات التعلم ذوو  تالمیذویمكن تفسیر ذلك إلى امتالك ومعرفة معلمي ومعلمات ال 
لعالي للتربیة الخاصة بعد البكالوریوس، بمھارات أكثر في المادة التدریسیة لكونھم خریجو الدبلوم ا

بكالوریوس جامعي أما باللغة العربیة أو الریاضیات مما یسھل علیھم التواصل مع معلمي الصفوف 
وقد  ذوي صعوبات التعلم في البرنامج التربوي الفردي، تالمیذحول المھارات التدریسیة المقدمة لل

یعود ذلك إلى اشتمال خطة الدبلوم العالي للتربیة الخاصة في الجامعات مقررات تبین طریقة إشراك 
واتفقت نتائج الدراسة الحالیة أعضاء الفریق متعدد التخصصات بفاعلیة في برنامج صعوبات التعلم. 

ً في فا٢٠١٦مع نتائج دراسة السماري و أباعود ( علیة برامج ) من حیث وجود داللة إحصائیا
 صعوبات التعلم تعزى لمتغیر المؤھل العلمي.

الذي نص على "ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند  النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع: مناقشة
لدور الفریق متعدد التخصصات من وجھة نظر المعلمین ببرامج  )α =٠.٠٥(مستوى الداللة 

 ة؟صعوبات التعلم تعزى لمتغیر سنوات الخبر
ً لدور الفریق متعدد التخصصات بینت النتائج المتعلقة بھذا السؤال         وجود فروق دالة احصائیا

من وجھة نظر المعلمین ببرامج صعوبات التعلم حسب متغیر سنوات الخبرة على األداة ككل وعلى 
طات تم استخدام المحاور االول والثاني والثالث والرابع والخامس ولبیان داللة الفروق بین المتوس

المقارنات البعدیة بطریق شیفیھ، حیث أظھرت النتائج وجود فروق دالة احصائیا لدور الفریق متعدد 
التخصصات من وجھة نظر المعلمین ببرامج صعوبات التعلم حسب متغیر سنوات الخبرة بین 

 ٥أكثر من  " ولصالح "١٠سنوات وأقل من  ٥سنوات" وبین "أكثر من  ٥" أقل من  مستوى الخبرة
 ١٠سنوات" ولصالح أكثر من  ١٠سنوات" و " أكثر من  ٥" وبین" أقل من ١٠سنوات وأقل من 

 سنوات.
 ٥" "أكثر من ذوي صعوبات التعلم ضمن فئة  تالمیذویمكن تفسیر ذلك إلى أن معلمي ال 

ل ، لدیھم خبرة في المیدان التربوي ومن خالسنوات" ١٠" وفئة" أكثر من ١٠سنوات وأقل من 
تجاربھم السابقة في السنوات القدیمة طورا من البرنامج التربوي الفردي بحیث یقومون بإقامة 
اجتماعات مع مدراء المدراس والمرشدین الطالبیین ومعلمي الصفوف من أجل إشراكھم في 

) ٢٠٠٨واتفقت نتائج الدراسة الحالیة مع نتائج دراسة الریس وحنفى ( البرنامج وتفعیل دورھم.
سنوات" بحاجة إلى عقد ورش  ٥) التي أظھرت أن المعلمین من فئة" أقل من ٢٠٠٨رني (والق

 وبرامج تدریبیة في مجال إعداد وتنفیذ البرنامج التربوي الفردي.
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 التوصیات والمقترحات:
 في ضوء النتائج التي خلصت إلیھا الدراسة، یمكن التوصیة باآلتي:

 م ً ً لتأكید دور أعضاء الفریق متعدد التخصصات في تبني المسؤولین التربویین مخططا نھجیا
 العمل ببرامج صعوبات التعلم من خالل عقد اللقاءات والندوات والورش التدریبیة.

  توعیة وإرشاد قائدي المدارس والمرشدین الطالبیین ومعلمي الصفوف وأولیاء أمور التالمیذ
اء برامج صعوبات التعلم بفاعلیة من ذوي صعوبات التعلم إلى أھمیة المشاركة في إعداد وبن

 خالل البرامج اإلرشادیة الجماعیة والنشرات اإلرشادیة واللقاءات والندوات.
 والتأكید على ، ضرورة تفعیل عملیة التواصل مع أولیاء أمور التالمیذ ذوي صعوبات التعلم

امج صعوبات التعلم وزیارتھم بشكل دوري لتتبع مستوى أبنائھم ألنھم أحد اشراكھم في العمل ببر
 العناصر األساسیة في نجاحھا.

كما تقترح الدراسة الحالیة عدد من المقترحات التي تسھم في توجیھ البحوث المستقبلیة في ھذا 
 المجال:

 یرات أخرى.إجراء دراسة مماثلة لھذه الدراسة على مجتمعات وعینات أكثر وتناول متغ 
  إجراء دراسة مسحیة حول المعوقات التي تحول دون تفعیل مشاركة الفریق متعدد التخصصات

 في البرنامج التربوي الفردي لذوي صعوبات التعلم. 
  إجراء دراسة مسحیة تتناول المعوقات التي تحول دون مشاركة أولیاء أمور التالمیذ ذوي

 صعوبات التعلم في برامج صعوبات التعلم.
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 بدون دار نشر.
). تقییم البرامج التربویة في مدارس التربیة الخاصة. ورقة عمل ٢٠٠١الخشرمي، سحر. ( .٢٤

 مراكز ومدارس التربیة الخاصة. الریاض. لدراسة تقییمیة في
). تقویم بناء ومحتوى البرامج التربویة الفردیة لذوي االحتیاجات ٢٠٠٣الخشرمي، سحر. ( .٢٥

 ٤الخاصة في مراكز ومدارس التربیة الخاصة بمدینة الریاض. مجلة العلوم التربویة والنفسیة، 
)١٣٢ –١٠٢)، ٣. 

استراتیجیات تعلیم الطلبة ذوي االحتیاجات ). ٢٠١١الخطیب، جمال؛ الحدیدي، منى. ( .٢٦
 . عمان: دار الفكر.٣الخاصة. ط

. ). مدخل إلى صعوبات التعلم دلیل عملي لمعلمي صعوبات التعلم٢٠١٥الخطیب، عاكف. ( .٢٧
 . إربد: عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع.١ط

. ٢یة الخاصة. ط). مناھج وأسالیب التدریس في الترب٢٠١١الخطیب، جمال. الحدیدي، منى. ( .٢٨
 دار الفكر ناشرون وموزعون. عمان.

الخطیب، جمال؛ الصمادي، جمیل؛ الروسان، فاروق؛ الحدیدي، منى؛ یحیى، خولة؛ الناطور،  .٢٩
). عمان: دار ٣). مقدمة في تعلیم الطلبة ذوي الحاجات الخاصة (ط٢٠١٠میادة. وآخرون. (

 الفكر ناشرون وموزعون.
 لموارد البشریة. الریاض: مكتبة العبیكان.). إدارة ا٢٠١٤رشید، مازن. ( .٣٠
. عمان: دار الفكر ناشرون ١). تصمیم البحث في التربیة الخاصة. ط٢٠١٤الروسان، فاروق. ( .٣١

 وموزعون.
). مناھج وأسالیب تدریس مھارات الحیاة الیومیة ٢٠٠١الروسان، فاروق. ھارون، صالح. ( .٣٢

 حات الذھبیة.. الریاض: مكتبة الصف١لذوي االحتیاجات الخاصة. ط
.القاھرة: دار ١). تشخیص صعوبات التعلم اإلجراءات واألدوات. ط٢٠١٠سلیمان، السید. ( .٣٣

 الفكر العربي.
). فاعلیة برامج صعوبات التعلم من وجھة نظر ٢٠١٦السماري، عبدهللا؛ أباعود، عبدالرحمن. ( .٣٤

یة. مجلة التربیة الخاصة أولیاء أمور التالمیذ الذین لدیھم صعوبات التعلم في المرحلة االبتدائ
 .٣٢٣ –٢٩٥)، ١٣( ٤والتأھیل، 

). المھارات الضروریة لمعلمي األطفال ذوي صعوبات ٢٠٠٢العبد الجبار، عبدالعزیز. ( .٣٥
 .التعلم: أھمیتھا ومدى امتالكھم لھا. رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الملك سعود، الریاض

. الریاض: اإلدارة العامة ٤لمي صعوبات التعلم. ط). المرشد لمع٢٠١١العبد اللطیف، سلیمان. ( .٣٦
 للتربیة الخاصة.
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). ممارسة مدیر المدرسة االبتدائیة في تحقیق أھداف برنامج صعوبات ٢٠٠٨القرني، سالم. ( .٣٧
التعلم. دراسة میدانیة من وجھة نظر المعلمین في منطقة مكة المكرمة. رسالة ماجستیر غیر 

 لمكرمة.منشورة، جامعة أم القرى، مكة ا
). آراء معلمي التربیة الخاصة حول إعداد البرنامج ٢٠٠٨حنفي، علي؛ الریس، طارق ( .٣٨

التربوي الفردي ومعوقات تطبیقھ فى بعض معاھد وبرامج التربیة الخاصة بالمملكة العربیة 
 السعودیة. مجلة مركز االشاد النفسي. مكة المكرمة. 

والتعلیم بالمملكة العربیة السعودیة في مجال  ). إنجازات وزارة التربیة٢٠٠٦حبیب، یاسر. ( .٣٩
 صعوبات التعلم. الریاض: ورقة عمل مقدمة في المؤتمر الدولي للتربیة الخاصة. 

. ١). دلیل الكتابة النوعیة للبرنامج التربوي، دلیل ارشادي. مترجم. ط٢٠١٢قاسم، حسن. ( .٤٠
 عمان: دار الفكر ناشرون وموزعون.

 .٣٥-٢٣)، ٢٧( ٤التربیة الخاصة. مجلة التربیة الخاصة.  ). إدارة٢٠٠٩مرسي، دمحم. ( .٤١
). الدلیل العملي لمعلمي صعوبات التعلم: مادة اللغة ٢٠١٢ملكاوي، محمود؛ الخطیب، عاكف. ( .٤٢

 . إربد: عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع.١ط. العربیة
لتالمیذ ذوي اإلعاقة ). كفاءة تخطیط وتنفیذ البرنامج التربوي الفردي ل٢٠١٥النجار، حسین. ( .٤٣

مركز المعلومات التربویة والنفسیة  -من وجھة نظر المعلمین في جدة. مجلة التربیة الخاصة
 والبیئیة بكلیة التربیة جامعة الزقازیق: مصر.

). البرنامج التربوي الفردي في مجال التربیة الخاصة (دلیل المعلمین). ٢٠٠٤ھارون، صالح. ( .٤٤
 الخاصة.  الریاض: أكادیمیة التربیة

). واقع الخدمات المساندة ومدى أھمیتھا من وجھة نظر العاملین في ١٩٩٦الوابلي، عبدهللا. ( .٤٥
 ٢٠معاھد التربیة الفكریة بالمملكة العربیة السعودیة. مجلة كلیة التربیة. جامعة عین شمس. 

)٢٠٠-١٩٧)، ٢. 
.عمان: دار ٦صة. ط). البرامج التربویة لألفراد ذوي الحاجات الخا٢٠١٥یحیى، خولة. ( .٤٦

 المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة.
.عمان: دار ٢). البرامج التربویة لألفراد ذوي الحاجات الخاصة. ط٢٠١١یحیى، خولة. ( .٤٧

 المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة.
). تقییم برامج صعوبات التعلم بالمملكة العربیة السعودیة في ضوء ٢٠٠٩یعقوب، عادل. ( .٤٨

یة لھذه البرامج. رسالة دكتوراه غیر منشورة، جامعة عمان العربیة، عّمان، المعاییر العالم
 األردن.
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