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 شكر وتقدير

سالة عمى ي إتمام ىذه الرّ رت لي عمى أن يسّ ، أشكرك ربّ فيو بًا مباركاً الحمد هلل حمدًا كثيرًا طيّ        

 ي.الوجو الذي أرجو أن ترضى بو عنّ 

عمى البحث  -بعد اهلل تعالى–ذي لو الفضل الّ  ،كتور أحمد فتيحةكر إلى الدّ و بالشّ ثم أتوجّ        

و والتقدير كر كمّ ي الشّ . فمو منّ الى أن صار رسالًة وبحثً إ ،وفكرةً  امنذ كان الموضوع عنوانً  ،والباحثة

 .والعرفان

لى رئيس  ،ةفي كمية العموم التربويّ  فاضلألكر الجزيل إلى جميع أساتذتي او بالشّ كما أتوجّ        وا 

في مساعدتي عمى إتمام دراستي  االذين لم يألوا جيدً  ،ة فيياة العموم التربويّ وعميد كميّ  ،جامعة القدس

 العميا.

ربية قسم اإلرشاد والتّ –ة م العالي الفمسطينيّ عميربية والتّ م بجزيل شكري وتقديري لوزارة التّ وأتقدّ      

إنجاز  عمىلتعاونيم  ؛ي ومعممي غرف المصادر في المحافظات الشمالية في فمسطينداريّ إلو  ،ةالخاصّ 

 ىذه الرسالة.

أداة  في إخراجبآرائيم  ىمواساأمين الذين قدير إلى لجنة المحكّ كر والتّ م بالشّ وال يفوتني أن أتقدّ      

 صورة. مى أحسنع راسةالدّ 

عمى دعميا وتشجيعيا  ؛جانية نادية الدّ ة إلى مديرة مدرستي السيدّ كر المميء بالمحبّ م بالشّ كما أتقدّ     

 ة.ربويّ ساتنا التّ يا تعود بالفائدة عمى مؤسّ عمّ  ؛سالةنجاز ىذه الرّ إل المستمرّ 



 ج   
 

 ص ممخ  ال

ة داخل غرف المصادر، والتوّجيات واقع الّصعوبات األكاديميّ  إلىىدف الّدراسة الّتعرف        
 إلىالمستقبمّية في المحافظات الّشمالّية في فمسطين، من وجية نظر إدارّيييا ومعّممييا، والتعّرف 

الفروق بين الواقع والتوّجيات المستقبمّية. وقد استخدمت الباحثة المنيج الوصفّي التحميمّي، وقامت 
لمبحث، كما أجرت الباحثة مقابالت شخصّية مع إداريّي قسم الباحثة ببناء استبانة استخدمتيا أداًة 

مجتمع الدراسة من مدير  تكوناإلرشاد والتربّية الخاّصة في وزارة التربّية والّتعميم العالي الفمسطينّية. 
عاّم اإلدارة العاّمة لإلرشاد والتربّية الخاّصة، ومديرة دائرة اإلرشاد والتربّية الخاّصة، رئيس قسم 

سات التربّية الخاّصة، رئيس قسم برامج التربّية الخاّصة، ومشرفي التربّية الخاّصة، إدارّيي مؤسّ 
المدارس التي تحتوي عمى غرف المصادر، ومرشدي الّتعميم الجامع، وأخصائّيي مراكز المصادر، 

عينة أما . فرداً  (257ومعممي غرف المصادر في المحافظات الّشمالّية في فمسطين البالغ عددىم )
أّن واقع الّصعوبات أبرز نتائج ىذه الّدراسة  بينما كانت( أفراد. 209عمى )الدراسة فقد اشتممت 

 (2.81)بمغ لمبحوثين كان بمتوسط حسابي عاٍل األكاديمّية داخل غرف المصادر من وجية نظر ا
بمغ سط حسابي عاٍل ثين فقد كانت بمتو أما التوّجيات المستقبمّية من وجية نظر المبحو  ،لمدرجة الكمّية

لمّدرجة الكمّية، ومن خالل فحص فرضّيات الّدراسة تبّين عدم وجود فروق ذات داللة  (2.66)
إحصائّية، بين متوّسط استجابات المبحوثين نحو واقع الّصعوبات األكاديمّية تعزى لمتغّير الجنس، أو 

ما توجد فروق ذات داللة إحصائية، بين بين سنوات الخبرة والمؤّىل العممّي لمجال مواقف أولياء األمور،
متوسطات استجابات المبحوثين نحو واقع الصعوبات األكاديمية تعزى لمتغير المسمى الوظيفي لصالح 

كما تبّين كذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائّية، بين متوّسطات استجابات المبحوثين  المدير/ة،
باستثناء ، جنس، أو المؤّىل العممّي، أو المسّمى الوظيفيّ نحو التوّجيات المستقبمّية تعزى لمتغير ال

 مجال اّلتقميل من الّضغوط المينية، ومتغيّر سنوات الخبرة باستثناء مجال التّقميل من الّضغوط المينّية
قادرة  ،فقد أوصت الباحثة بضرورة وجود إدارة داعمة ؛وصل إليياالتّ  تي تمّ تائج الّ وفي ضوء النّ  أيضًا.
 .ةعوبات األكاديميّ والمساعدة لمعممي ذوي الصّ  ،االستشارة ديمعمى تق
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Abstract 

The study aimed to identify the academic difficulties that take place in the resource rooms, 

and the future considerations in the Northern provinces of Palestine from the 

administratives’ as well as the teachers’ perceptions, and recognizing the differences 

between the reality and the future approaches. The researcher used the analytical 

descriptive method. The researcher built a questionaire that has been used as the main 

method for collecting the data of the research. The researcher also carried out some 

personal interviews with the administrative of the counseling and special education 

sections in the Palestininan ministry of education and higher education. The study 

population consisted of the general manager of the counseling and special education 

administration, the manager of the counseling and special education department, the 

manager of the special education associations, the manager of the special education 

programs,  the supervisors of special education, the principals of schools having resource 

rooms, supervisors of inclusive education, specialists in the centers of the recourses, and 

the teachers working in the resources’ rooms  in northern Palestine (257) persons. The 

sample of the study consisted of (209) persons. The main results demonstrated a high 

percentage in the reality of the academic difficulties inside the recourse rooms from its 

administratives and teachers perception with an arithmetic average of 2.81 as a total 

degree. However, future considerations from the researcheds’ perception about the 

academic difficulties were of a high percentage with an arithmetic average of 2.66 as a 

total degree. Through testing the theories of the study, it has been found that there are no 

statistically significant differences between the average of the researched of the reality of 

academic difficulties attributed to the gender variable, years of experience, and the 

scientific qualification for the attitudes of parents. Whereas it has been found that there are 

statistically significant differences between the average of the researched of the reality of 

academic difficulties attributed to the professional role variable of the principal. Also, there 

were no statistically significant differences among the averages of the researched responses 

towards the future approaches attributed to the gender variable, the educational 

qualification, the professional role, except for reducing the professional pressure on the 

teachers of academic difficulties for the principal, and the variable of years of experience 

for reducing the professional pressure. On the basis of results of the study, the researcher 

recommended of the importance of having a supportive administration that is able to offer 

the counseling, and the assistance of teachers of students with academic difficulties.  
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 الفصل األول  

 يتياراسة وأىم  ية الد  خمف  

 مةالمقد   1.1

ات إجراء العمميّ الكتابة، أو أو مبة الذين ال يستطيعون القراءة، بعض الطّ  صفّ  كلّ يوجد في      

طرحيا ات التي تأو القيام بالميمّ  ،ير بالمنيجنيم يواجيون صعوبة في السّ إحيث  ،ة البسيطةالحسابيّ 

ال  مبةالء الطّ ىؤ  مون أنّ يجد المعمّ  مبةوعند التدقيق في ىذه الفئة من الطّ  ،ةعميمية العاديّ البرامج التّ 

ة، فبعضيم ذكاؤه أو القدرات العقميّ  ،كل أو الحواّس ف من حيث الشّ يم في الصّ ئة زماليختمفون عن بقيّ 

مع  ينملمعمّ ومن ىنا تبدأ مشكمة بعض ا ؛سميمة ط، ومعظميم يمتمك حواّس ط أو فوق المتوسّ متوسّ 

 لكن ىل ىم فعاًل كذلك؟لغباء...الكسل، أو او  بعدم المباالة حيث يصفونيم مبة ىذه الفئة من الطّ 

ة نوع من عوبات األكاديميّ والصّ  ،ةعوبات األكاديميّ الصّ ذوي  مبةالطّ  فئة مبةي ىذه الفئة من الطّ نسمّ      

م وصعوبات تعمّ  ،ةم نمائيّ عمم إلى صعوبات تعمّ حيث تقسم صعوبات التّ  ،عممأنواع صعوبات التّ 

يم يعانون من أنّ  ط إالّ ط أو فوق المتوسّ بذكاء متوسّ  عمملتّ صعوبات ا ومبة ذو ع الطّ يتمتّ و  ة،أكاديميّ 

كما لدييم  .ةوقد يصاحب نقص االنتباه لدييم حركة زائدة واندفاعيّ  ،اضطراب في االنتباه والتركيز

القراءة، و الكالم، و وتنظيم المعمومات، ويواجيون مشكالت في االستماع،  فكيرات التّ صعوبة في عمميّ 
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، كما يواجيون راسة واالستذكارفي ميارات الدّ  واضحٍ  ويعانون من فقرٍ  .ي والحسابالتيجو الكتابة، و 

والحزن  والخوفِ  ، وتسيطر عمييم مشاعر القمقِ ، والحركيّ السمعيّ و ، صعوبة في اإلدراك البصريّ 

 .(2007، عيد والحسينيّ )السّ  والكآبة

 ، إالّ ةربية الخاصّ ا مقارنة بمجاالت التّ م حدّ  رًا إلىعمم متأخ  وقد بدأ االىتمام بطمبة صعوبات التّ       

ة التربيّ في ذين يعممون من قبل األشخاص الّ  ،من االىتمام كبيراً  اقدرً  احديثً ىذا المجال قد نال  أنّ 

مفيوم  إلى غموض إضافةً  ،في المدارس مبةتي يواجييا الطّ ة، ويعود ذلك إلى حجم المشكمة الّ الخاصّ 

( أن حركة 2003) راسي. وقد أشار الوقفيّ ر الدّ أخّ م والتّ عمّ و بمفيوم بطء التّ م، واختالطعمّ صعوبات التّ 

واضح بوجود صعوبات  يا تأسيس حّس ة: أولّ يات رئيسم واجيت عند طرحيا ثالثة تحدّ عمّ صعوبات التّ 

من ة المعروفة، وثانييا تطوير قاعدة عريضة ة الخاصّ من حقول التربيّ  حقاًل مستقالً م واعتمادىا عمّ التّ 

امية لتييئة دريبية الرّ ين، وثالثيا تشجيع الجيود التّ مبة المعنيّ ة لمطّ لتخصيص أموال لمبرامج التربويّ عم الدّ 

 م.عمّ ين القادرين عمى تقديم الخدمة في مجال صعوبات التّ مجموعة واسعة من المينيّ 

 إليمانيا بأنّ  ؛مبة المعاقينبالطّ منذ تأسيسيا  ةالفمسطينيّ  عميم العاليربية والتّ اىتمت وزارة التّ وقد      

ة ة، ضمن اإلدارة العامّ ربية الخاصّ لمتّ  افأنشأت قسمً  ؛لمجميع التعميم حقّ  وأنّ  ،ربية ضرورة اجتماعيةالتّ 

، فسيّ عم النّ تقديم الدّ ب العامّ  عميميّ ظام التّ بيذه الفئة في دمجيم ضمن النّ  ؛ ليعتنِ عميم العامّ لمتّ 

عداد ات ىذا القسم التّ وقد كان من أولويّ  ،ة ليميّ وتوفير البيئة المادّ  ،اديميّ ، واألكواالجتماعيّ  خطيط، وا 

 ؛(1997عميم الجامع عام )مشروع أولت العمل بو ىو مشروع التّ  مشاريع وبرامج لممعاقين، وأولّ 

ناد(،  ( بتمويل من )دياكونا/ابع األساسيّ ى الرّ حتّ  األولّ  ة )من الصفّ طمبة المرحمة األساسيّ  امستيدفً 

ة، وبدعم من اليونسكو، والثاني مشروع غرف ومراكز المصادر في عام ويديّ فل السّ ومؤسسة إنقاذ الطّ 

ة لإلغاثة الفردية ويديّ سة السّ بدعم من المؤسّ  ( 2009ومشروع الصفوف المدمجة في عام ) ،(2004)
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ة ة لإلرشاد والتربيّ مّ أصبح دائرة ضمن اإلدارة العافىذا القسم  ( تطورّ 2005)سوار(، وفي العام )

 .(2008عميم، ربية والتّ )وزارة التّ  عميمربية والتّ ة وزارة التّ ب ىيكميّ ة، حسالخاصّ 

فقد  ؛عميم داخل فمسطينة عمى تطوير التّ عميم العالي الفمسطينيّ ربية والتّ لحرص وزارة التّ  اونظرً      

ت وزارة قد تبنّ لذا ف ؛عميم وجودتوة التّ يوض بالمستقبل مرىون بنوعيّ النّ  أنّ  د عمىليا رؤية تؤكّ  تكان

مبررات الواعي و دّ المن أىم كان و ، ة مشروع غرف ومراكز المصادرسطينيّ عميم العالي الفمربية والتّ التّ 

مثل ىذه البرامج في فمسطين،  عدم توفرّ  .ة لغرف المصادرعميم العالي الفمسطينيّ ة والتّ ي وزارة التربيّ تبنّ ل

أو ، الصحيّ أو ، التثقيفيّ أو ، سواء عمى المستوى الوقائيّ  ؛ي الخدمات القائمةباإلضافة إلى قصور ف

قييم ليذه شخيص والتّ في خدمة التّ  أو القصورراسات واألبحاث الدّ أو المعمومات، أو ة، عميميّ األجيزة التّ 

ستفادة المناسبة عدم االأو ة، ربية الخاصّ بة لمعمل في مجال التّ مو والمدرّ ة الكوادر المؤىّ قمّ أو الفئة، 

عميم، وعدم وجود ربية والتّ الكامل في صفوف مدارس التّ ة أثناء دمجيم مبة ذوي االحتياجات الخاصّ لمطّ 

من فئة ذوي مبة لمطّ ، أو غرف مصادر( مدمجةعميم مثل )صفوف ربية والتّ نموذج آخر في التّ 

 .(2010باح وشناعة، ة. )الصّ االحتياجات الخاصّ 

ة ويختص بتقديم الخدمات العالجيّ  عم األكاديميّ صادر عمى فكرة الدّ رف المَ يقوم برنامج غو      

ن ىم عمى حصيل مم  عميم أو التّ مبة الذين يعانون من صعوبات ومشكالت في التّ الطّ ة لفئة التربويّ 

ي الب وفق برنامج يمبّ ابع ويمتحق بيا الطّ اني وحتى الرّ ة الثّ فوف األساسيّ راسة من طمبة الصّ مقاعد الدّ 

في  المشروعبيذا  انتياء منو، وقد بدأ العمل رسميً بعد اال وصفّ معودة إلى لمو ة ويؤىّ احتياجاتو التربويّ 

نت الوزارة وعيّ  ،فة كمرحمة أولىدر في محافظات الضّ غرفة مصا (35)تجييز  حيث تمّ  ؛م2004العام 

ة لإلغاثة ويديّ سة السّ من المؤسّ  تمويل إعدادىا وتجييزىا تمّ  و ،غرفة مصادر ة لكلّ ة خاصّ مة تربيّ عمّ م

ة )قطاع غزة( في المحافظة الجنوبيّ  واحدٍ  :مراكز مصادر ةسة بتأسيس ثالثة، والتزمت المؤسّ الفرديّ 
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ة المصاريف سة بتغطية كافّ التزمت المؤسّ وقد  ة(فة الغربيّ ة )الضّ ماليّ حافظات الشّ واثنين آخرين في الم

ة نقل المسؤوليّ  ة، حيث تمّ يّ والخبرة الفنّ  يّ عم المادّ وتوفير الدّ  ،رففين في ىذه الغبما فييا رواتب الموظّ 

عميم العالي ربية والتّ وقد عممت وزارة التّ  ،(2009عميم العالي بحمول عام )ربية والتّ إلى وزارة التّ  كاممةً 

 2014غرفة مصادر مع تعيين كادر ليا في العام  90ليصل إلى  ؛ر عدد غرف المصادريتطو عمى 

 .(2014دات، )جرا

ة عمدت اإلدارة العامّ  ؛وتطوير العمل معيا ةاألكاديميّ  عممّ الىتمام الوزارة بفئة صعوبات التّ  اونظرً      

ة وجود تي تشير إلى احتماليّ الّ  كّ رات الشّ إلى البحث عن مؤشّ  ،ة في الوزارةربية الخاصّ لإلرشاد والتّ 

واقتراح  عممّ مبة ذوي صعوبات التّ ى خصائص الطّ ركيز عممبة، حيث قامت بالتّ م لدى الطّ صعوبات تعمّ 

بل المثمى لتقويم طمبة صعوبات ة لدييم، كما عممت عمى البحث عن السّ ز عمى نقاط القوّ مواءمات تركّ 

في  ،األكاديميّ  معمّ ة لطمبة صعوبات التّ عميميّ سعت إلى إعداد أدوات  تشخيص القدرات التّ و م عمّ التّ 

يمكن من خالليا الكشف عن طمبة ابع، اني حتى الرّ فوف من الثّ ات لمصّ يياضرّ ة والغة العربيّ تي المّ مادّ 

باإلضافة  ،عامل معيموتقديم توجييات لمتّ  ،عرف عمى نقاط ضعفيموالتّ  ،األكاديميّ  معمّ صعوبات التّ 

 ،العامّ  عميمة ودائرة التّ ة الخاصّ قويم ودائرة التربيّ )دائرة القياس والتّ  القتراح المواءمات المناسبة ليم

2009.) 

ن ة تتضمّ رسم خطط استراتيجيّ  إلى الدائم ةالفمسطينيّ  العالي عميمربية والتّ وزارة التّ لسعي  اونظرً      

طوير ق التّ وتحقّ  الفمسطينيّ  ظام التربويّ بمستوى النّ  ترتقية يات مستقبميّ وتوجّ  ،ةتطوير سياسة تربويّ 

 حديات بكلّ قادرة عمى مواجية التّ  ةف ومعايير تربويّ ات وأىداتحديد أولويّ من خالل  ،الشامل المنشود

عرف راسة لمتّ جاءت الدّ  ؛تواكب العالم المتسارع الذي نعيش فيو ،ة حديثةيات مستقبميّ ة ورسم توجّ يّ جدّ 

يات والتوجّ  ،ة في فمسطينماليّ في المحافظات الشّ  داخل غرف المصادر ةاألكاديميّ عوبات صّ الواقع  إلى
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 طمبةة العمل مع راسة في توجيو اىتمام المسؤولين لتطوير خطّ أن تساىم ىذه الدّ  أمل عمى ة،المستقبميّ 

 داخل غرف المصادر. ةاألكاديميّ عوبات صّ ال

 راسةمشكمة الد   2.1

 ،ةيات المستقبميّ والتوجّ  صادرداخل غرف المَ  ةعوبات األكاديميّ الصّ واقع غبة في دراسة جاءت الرّ      

حدى غرف المصادر إة في مة تربية خاصّ كمعمّ  ،ة وعمميا في الميدانالباحث اتمن خالل مالحظ

الممقاة عمى كاىل  لمست من خالليا العديد من الميامّ  ،سنوات سبعة مدّ لقدس الواقعة في محافظة ا

 ،لتجييز ىذه الغرف عمى أكمل وجو يّ عم المادّ وتأمين الدّ  ،كاإلشراف عمى غرف المصادر :الوزارة

كساب موظّ  صة في مجال صعوبات دريبية المتخصّ ورات التّ عقد الدّ ب والميارات الالزمة الخبرةفييا وا 

قناع مديري المدارس بفكرة غرف المصادر ،معمّ التّ  باإلضافة إلى  مياة الخدمات التي تقدّ ومدى فاعميّ  ،وا 

ز حيّ تمييز أو ت دون أيّ  ةعوبات األكاديميّ الصّ يجابي نحو طمبة إو ي توجّ المجتمع عمى تبنّ  حّض 

 ىم.ضدّ 

لمشروع غرف ومراكز المصادر  يائيّ قييم النّ في دراستو حول التّ  (2009) ةفتيح وقد أشار     

ة م خدمة نوعيّ و قدّ يًا إلى واقع، كما أنّ مج من كونو توجّ المشروع نجح في نقل مفيوم الدّ  أنّ  ،(2009)

 مبةالطّ من  تغيير حياة مجموعة ، وساىم فيأم دمج اجتماعيّ  سواء دمج أكاديميّ  ،مبة المدموجينلمطّ 

حسب رأي أولياء أمور  ،المشروع طمبةالعزلة لدى معظم بوكسر حاجز الخوف والخجل واإلحساس 

عمى  جديدةً  تجربةً  ىل بأبنائيم، فقد اعتبر المشروعنجح المشروع في زيادة اىتمام األ ، كمامبةالط

ياتيا وداعم لممدرسة وتوجّ  ومجدٍ  يإلى واقع جدّ ل من فكرة جديدة حوّ ، ونجح في التّ المستوى الفمسطينيّ 

 طالب فييا، كما أنّ  وتقديم تعميم يتناسب واحتياجات وقدرات كلّ  ،عميم لمجميعسجم ومفيوم التّ بما ينْ 

مج، جاه مفيوم الدّ جاىات فئات عديدة من المجتمع اتّ ساىم في تعديل اتّ  ؛وجود غرف المصادر
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م ل لممعمّ قد سيّ  ،ففي الصّ ذين كانوا يعتبرون معدومين مبة الّ لمطّ  استيداف المشروع باإلضافة إلى أنّ 

مبة ذوي ين لمطّ مبة العاديّ الطّ  ة لتقبلّ ة، وقد لوحظ وجود بدايات حقيقيّ تو بأريحيّ ر بخطّ السيّ  العاديّ 

 ؛ارةة لموز ة االستراتيجيّ ، وقد أدرج المشروع ضمن الخطّ اواجتماعي   ااًل أكاديمي  تقبّ  ؛االحتياج الخاص

  .اتالمديريّ  زيادة عدد الغرف في كلّ يات لعميم لمجميع وقد وجدت توجّ لمفيوم التّ  افتبنتو باعتباره تطبيقً 

حيث  ؛عمى المدخالت ااىتمام الوزارة كان منصب   أنّ  ،الباحثة خالل سنوات عمميا وقد الحظت     

عدادىمعمّ ة والمدريس والمباني المدرسيّ وطرق التّ  ،ت بتعديل المناىجاىتمّ  بعقد  مين من حيث تأىيميم وا 

أّن يكون لدى وزارة التربّية والّتعميم العالي الفمسطينّية  اجد   و من الميمّ أنّ  ورات، وقد رأتبعض الدّ 

عداد الخطط  توّجيات مستقبمّية واضحة فيما يخص إدارة غرف المصادر من خالل رسم الّسياسات وا 

 االستراتيجية.  

ربية إلى ضرورة تصنيف مينة التّ  (2010، بخش في ورد كما( )1988) ماديّ وقد أشار الصّ      

ق بضرورة وخاصة فيما يتعمّ  ؛ة والتعامل معيا عمى ىذا األساسعميميّ ة ضمن المين التّ الخاصّ 

 سبة لمعاممين في ىذا المجال.الحصول عمى إجازة ممارسة مينة بالنّ 

ي الوزارة لمشروع غرف تبنّ في  ،اإلشارة إلييا تتمة التي غم من جميع نقاط القوّ وعمى الرّ       

مما يضع الوزارة أمام  ؛المشروع بحاجة إلى تطوير فيما يخّص  اً أمور  ىناك أنّ  إالّ  ،المصادر وعمميا بو

 .وء عمييا وتطويرىاخاذىا وتسميط الضّ ة يجب اتّ يات مستقبميّ يات وتوجّ تحدّ 

 إستراتيجية لممشروع خالل كافة المراحل التي مر   ( إلى عدم وجود خطة2009) فتيحة وقد أشار     

ضًا، ة أيْ ة ذات أنشطة عام  قييم، واالعتماد عمى خطط عام  نفيذ، الت  خطيط، الت  بيا سواء في مرحمة الت  

ئيسية التي يسعى المشروع لتحقيقيا، حيث اختمفت ىذه وساىم ىذا في عدم وضوح األىداف الر  

معمم/ة غرفة مصادر في بداية  (23)درسة ألخرى، وأن توظيف ومن مَ  ،األىداف من مديرية ألخرى
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المتابعة و  دريب،خمق بمبمة، حيث لم يتم توفير متطمبات ىذه العممية سواء من ناحية الت   2005

عدم توفر مسح قبل البدء بالمشروع يوضح  ، كما أن  ة واضحة محددة زمانيًا ومكانياً واإلشراف وفق خط  

تي يواجيونيا ساىم في نوع من عوبات ال  ونوعية إعاقتيم والص   ،ةة ذوي االحتياجات الخاص  أعداد الطمب

د تشخيصات عدم وجو  في مشروع غرف المصادر، كما أن   ستيدفةدف المُ البمبة في تحديد فئة اليَ 

تي بحاجة ال   بصورة غير مالئمة، ومن األمور مبة، قاد إلى اختيار بعض الط  ةنة أم مقن  ومقاييس وطني  

إلى تطوير في ىذا المشروع مشكمة طمبة صعوبات التعمم ما بعد الصف الرابع وتقييم طمبة صعوبات 

ىناك مشكمة أيضًا  عمم كما أن  لطمبة صعوبات الت   و بو ظمم واضحن  إالتعمم داخل الصف العادي، حيث 

المدرسة  اعة ىؤالء المعممين أن  المعممين لفكرة المشروع ولمعممي غرف المصادر، لقن بعض في تقبل

، ومن أىم األمور التي بحاجة إلى تطوير مشاركة الطمبةالعادية غير جاىزة وغير مؤىمو لدمج ىؤالء 

عميم الجامع في ربية الخاصة ومرشدي الت  ، وأقسام اإلرشاد والت  عميمربية والت  كل من مديريات الت  

ىذا ساىم في إبعادىم عن  ن  إوعدم العمل بمعزل عنيم، حيث روع خطيط لممشالمديريات في عممية الت  

ة ضًا وتطويرىا ىي قم  وء عمييا أيْ ومن األمور التي يجب تسميط الض   طورات التي يمر بيا،المشروع والت  

وقد بدأت بعض الجامعات ة من معممي غرف المصادر، ربية الخاص  عدد المتخصصين في الت  

و وبحسب عمم الباحثة تم ن  إ، حيث ةربية الخاص  في الت   اتفتح تخصصب وذلك ،الفمسطينية بخطوة جيده

ربية الخاصة في الجامعات الفمسطينية في وىو أول برنامج دبموم ميني متخصص لمت   ،تطوير برنامج

بية ر ضًا مع وزارة الت  عاون أيْ عاون مع ثالث جامعات دولية وبالت  كمية فمسطين األىمية الجامعية بالت  

كما حصمت جامعة القدس  ،2012/2013عميم العالي، حيث بدأ العمل بيذا البرنامج في العام والت  

بقية الجامعات  إال أن   ،ةاص  راسي الحالي عمى ترخيص لبرنامج بكالوريوس تربية خمطمع العام الد  

 الفمسطينية ما زالت تفتقر إلى ىذا التخصص.
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 الي:ئيس الت  ؤال الر  راسة في الس  مشكمة الد  تحددت  وانطالقًا مما سبق ذكره

المحافظات  مدارس في ستقبميةوجيات المُ والت   عوبات األكاديمية داخل غرف المصادرالص  ما واقع 

 مييا؟ومعم   يايمالية في فمسطين من وجية نظر إداري  الش  

 راسةأسئمة الد   3.1

 التالية:الفرعية ديد األسئمة انطالقًا من مشكمة الدراسة في ىذا البحث تم تح

مالية في فمسطين من وجية المحافظات الش   مدارس في عوبات األكاديميةالص  واقع ما  السؤال األول:

 ؟.ميياومعم   ياينظر إداري  

مالية في حافظات الش  المُ  مدارس في عوبات األكاديميةلمص  ستقبمية وجيات المُ ما الت  ؤال الثاني: الس  

 مييا؟.ومعم   يان وجية نظر إدارييفمسطين م

المحافظات  مدارس في ميياومعم   ،عوبات األكاديميةالص  ي إداري  ىل تختمف استجابات  السؤال الثالث:

مي، المؤىل العم  و ر الجنس، باختالف متغي   عوبات األكاديميةالص  واقع نحو  مالية في فمسطينالش  

 .ى الوظيفي، وسنوات الخبرة؟المسم  و 

المحافظات  مدارس مييا فيومعم   ،عوبات األكاديميةالص  ي ىل تختمف استجابات إداري   ؤال الرابع:الس  

المؤىل و ر الجنس، باختالف متغي   عوبات األكاديميةلمص  وجيات المستقبمية نحو الت  مالية في فمسطين الش  

 .ى الوظيفي، وسنوات الخبرة؟المسم  و العممي، 
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 راسةفرضيات الد   4.1

 الية:ابع الفرضيات الت  ؤالين الثالث والر  وينشق عن الس  

ن متوسطات ( بيْ α≤0.05اللة )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الد  الفرضية األولى: 

 في الصعوبات األكاديميةواقع نحو  (ميياومعم   ةعوبات األكاديمي  الص  ي إداري  )بحوثين استجابات المَ 

 ر الجنس.تعزى لمتغي   مالية في فمسطينالمحافظات الش   مدارس

( بين متوسطات α≤0.05اللة )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الد  الفرضية الثانية: 

في  ةعوبات األكاديمي  الص  واقع ( نحو ومعممييا الصعوبات األكاديميةإداريي )بحوثين استجابات المَ 

 مي.ر المؤىل العمْ تعزى لمتغي  مالية في فمسطين المحافظات الش  مدارس 

( بين متوسطات α≤0.05اللة )ة عند مستوى الد  ال توجد فروق ذات داللة إحصائي  الفرضية الثالثة: 

 في عوبات األكاديميةالص  مييا( نحو واقع ومعم   عوبات األكاديميةالص  )إداريي استجابات المبحوثين 

 .سمى الوظيفيالمُ  يرتعزى لمتغ  ية في فمسطين مالالمحافظات الش   مدارس

( بين متوسطات α≤0.05اللة )ة عند مستوى الد  ال توجد فروق ذات داللة إحصائي  الفرضية الرابعة: 

 في عوبات األكاديميةالص  مييا( نحو واقع ومعم   الصعوبات األكاديمية)إداريي استجابات المبحوثين 

 تعزى لسنوات الخبرة. ي فمسطينمالية فالمحافظات الش   مدارس

( بين متوسطات α≤0.05اللة )ة عند مستوى الد  ال توجد فروق ذات داللة إحصائي  الفرضية الخامسة: 

عوبات لمص  ستقبمية وجيات المُ الت  نحو مييا( ومعم   ةعوبات األكاديمي  الص  )إداريي استجابات المبحوثين 

 ر الجنس.تعزى لمتغي   مالية في فمسطينالمحافظات الش   مدارس في ةاألكاديمي  
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( بين متوسطات α≤0.05ة عند مستوى الداللة )ال توجد فروق ذات داللة إحصائي   ة السادسة:الفرضي  

لمصعوبات نحو التوجيات المستقبمية مييا( ومعم   عوبات األكاديميةالص  )إداريي استجابات المبحوثين 

 تعزى لمتغير المؤىل العممي.شمالية في فمسطين المحافظات ال مدارس في األكاديمية

( بين متوسطات α≤0.05اللة )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الد   ة السابعة:الفرضي  

عوبات لمص   ستقبميةوجيات المُ نحو الت  مييا( ومعم   عوبات األكاديميةالص  )إداريي بحوثين استجابات المَ 

 ى الوظيفي.المسم   يرتعزى لمتغ  مالية في فمسطين لمحافظات الش  ا مدارس في األكاديمية

( بين متوسطات α≤0.05اللة )ة عند مستوى الد  ال توجد فروق ذات داللة إحصائي   ة الثامنة:الفرضي  

عوبات لمص  ستقبمية وجيات المُ نحو الت  يا( ومعممي   ةعوبات األكاديمي  الص  )إداريي استجابات المبحوثين 

 ر سنوات الخبرة.تغي  تعزى لمُ مالية في فمسطين حافظات الش  المُ  مدارس في ةاألكاديمي  

 راسةأىداف الد   5.1

 راسة:ىذه الد   هدفت

 .مالية في فمسطينالمحافظات الش   مدارس في ةعوبات األكاديمي  الص  واقع عرف إلى الت  -1

مالية في المحافظات الش   مدارس في األكاديميةعوبات لمص  وجيات المستقبمية عرف إلى الت  الت  -2

 فمسطين.

حافظات المُ  مدارس في ةعوبات األكاديمي  لمص  ستقبمية وجيات المُ والت   الواقعف عمى الفروق بين عر  الت  -3

 مييا.ومعم   يامالية في فمسطين من وجية نظر إدارييّ الش  
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 ةراس  ة الد  أىمي   6.1

داخل غرف  والّتوجيات المستقبمية ةعوبات األكاديميّ الص  واقع التعرف إلى  اليةراسة الحالد   ىدفت     

، وتكتسب ميياومعم   يامن وجية نظر إداريي   ة في فمسطينمالي  المحافظات الش  مدارس صادر في المَ 

لقرارات المتعمقة ودورىا في إصدار ا ،عميم الفمسطينيةربية والت  وزارة الت   اىتماماتيا من راسة أىميت  الد  

عميم والت   ،ةربية الخاص  ومشرفي الت   ،مييمومعم   ،صادرداخل غرف المَ  ةعوبات األكاديمي  الص  بطمبة 

ربية الخاصة بشكل وتطوير الت  ربوية بشكل عام تطوير العممية الت  الجامع باإلضافة لدورىا الميم في 

 ي اآلتي:راسة في المساعدة فيمكن أن تسيم الد   حيثُ خاص 

دمات يات المختصة لتحسين وتطوير الخَ عمومات الالزمة ألصحاب القرار والجِ توفير البيانات والمَ -1

 داخل غرف المصادر. عوبات األكاديميةالص  المقدمة لطمبة 

راسة لتطوير الفمسطينية من نتائج الد   العالي عميمربية والت  قد تستفيد اإلدارات العميا في وزارة الت  -2

 ة.ربية الخاص  مستقبل إدارة الت  

داخل غرف  الصعوبات األكاديميةبواقع عميم الجامع الت   رشديربية الخاصة ومُ تزويد مشرفي الت  -3

 طوير.ة الت  ستقبمية ومشاركتيم الفاعمة في عممي  وجيات المُ والت   المصادر

 راسةحدود الد   7.1

 راسة بالحدود اآلتية:تحددت الد  

ربية ة في وزارة الت  ربية الخاص  إداريي قسم اإلرشاد والت  عمى راسة شرية: اقتصرت الد  البَ الحدود -1

داريي المَ و عميم العالي الفمسطينية، والت   عميم مرشدي الت  و صادر، تي تحتوي عمى غرف المَ دارس الّ ا 

 .الية في فمسطينمحافظات الش  في المُ  صادرغرف المَ  ومعممي صادر،أخصائيي مراكز المَ و الجامع، 
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 .2015/2016من العام  األولالفصل  ىذه الدراسة في تم إجراءالحدود الزمنية: -2

 عميمربية والت  وزارة الت  ة في ربية الخاص  قسم اإلرشاد والت  راسة عمى الحدود المكانية: اقتصرت الد  -3

تي تحتوي عمى غرف ال   دارسمَ لاديريات و مُ الوعمى كل من  ،الفمسطينية الموجودة في رام اهلل العالي

 .مالية في فمسطينالمحافظات الش  في  مصادر

في  اتبعتياتي ة الّ واألساليب اإلحصائي   الباحثةُ  حّددتياتي ل  دود اإلجرائية: تتمثل في اإلجراءات االحُ -4

 معالجنة البيانات.

 صطمحات الواردة.فاىيم والمُ عريفات اإلجرائية لممَ راسة بالت  ة: تحددت الد  الحدود المفاىيمي  -5

 راسةمصطمحات الد   8.1

ٌ  هو "إعطاء صورة حقٌقٌة للحٌاة الس  الواقع:  ٌ  ائدة بجمٌع مجاالتها االجتماع ٌ  ة واالقتصاد ة ة والسٌاس

  ٌ  .(22، ص.م2014ه/1436القرشي، ) ة"والعلم

تي تظير لدى ة ال  ت األكاديمي  شكالة )تعريف أجرائي(: ىي عبارة عن المُ عمم األكاديمي  صعوبات الت  

ن تحصيميم وبيْ  ،عممن قدرتيم عمى الت  ة فيظيرون تباينًا كبيرًا بيْ رحمة اإلبتدائي  مبة في المَ الط   بعضِ 

 م.صعوبات تعم   ة ذووطمبَ صادر بوصفيم حويميم لغرفة المَ يتم تَ  األكاديمي حيثُ 

سمفيت، و نابمس، و والبيرة،  ،رام اهللو الخميل، و بيت لحم، قدس، تي تشمل الْ مالية: وىي ال  حافظات الش  المُ 

 جنين، وأريحا واألغوار.و طوباس، و طولكرم، و قمقيمية، و 

)تعريف إجرائي(: ىو عبارة عن توقع الفرد لمتطورات المستقبمّية من خالل قدرتو عمى  ستقبميوجو المُ الت  

يتوقع أحداث الز من المستقبمي بما فييا  تنظيم معارفو وتقييماتو وسموكو المتعمق بالمستقبل، بحيث

 العواقب اّلتي ستنتج عن سموكو.
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ات في واحدة أو أكثر من العممي   ن اضطرابِ ذين يعانون مِ مبة ال  أولئك الط  "عمم: ىم طمبة صعوبات الت  

وىذا االضطراب قد كتوبة، نطوقة أو المَ غة المَ نة في فيم أو استخدام الم  تضم  ة المُ ة األساسي  السيكولوجي  

يجئة، أو الحساب، أو الكتابة، أو الت   ،كممأو الت   ،فكيريتضح في ضعف القدرة عمى االستماع، أو الت  

سيط، وعسر ماغي البَ ماغي، والخمل الد  ماغي، والخمل الد  الد  القصور ة و ويشمل حاالت اإلعاقة اإلدراكي  

ة ترجع أساسًا إلى شكالت تعممي  ذين يواجيون مُ مبة ال  ال يشمل الط  مائية، و ة الن  سة الكالمي  بْ الكالم، والحَ 

لبيئي، أو االقتصادي نفعالي أو الحرمان اراب االضط  ة أو االمعية، أو الحركي  ية أو الس  صر اإلعاقات البَ 

 .(24.، ص2011)عمي،  "أو الثقافي

ف مع المناىج الّدراسية بسبب نقص بسيط اّلذين يجدون صعوبة في التكيمبة عمم: ىم الط  طء الت  طمبة ب

 (.185ص.، 2011، الش ريف) في درجة الّذكاء وفي القّدرة عمى الت عمم

عظم المواد مميذ يحدث في مُ راسي لمت  حصيل الد  ستوى الت  ىو "انخفاض واضح في مُ راسي: التأخر الد  

و متابعة توسط أو أعمى من ذلك، ويمكن  ي المُ ع بدرجة ذكاء تقع فو يتمت  غم من أن  ة عمى الر  راسي  الد  

(.176، ص.2011تعميمو إذا ما قدمت لو الخدمات التربوية المناسبة" )الشريف،   

جمع جميع األطفال من فئة عمرية معينة في صفوف عادية دونما تمييز بين ذي الجامع: ىو "التعميم 

ه من األطفال، عمى أن يقدم لذوي حاجة خاصة ميما بمغ مستوى إعاقتو أو طبيعة أعاقتو وغير 

(.158، ص.2002الحاجات الخاصة الدعم المالئم الذي يتناسب وحاجاتيم" ) الوقفي،   

ة ة تكون مجيزة بما يمزم من ألعاب تربوي  درسة العادي  ة ممحقة بالمَ صادر: ىي غرفة صفي  غرفة المَ 

ٌ  ٌداوم بها مووسائل وأثاث مناسب باإلضافة إلى أجيزة حاسوب،  ة خاصة تم تدرٌبه جٌداً لٌشبع علم ترب

ا في بقية ياضيات، أمّ ة والر  غة العربي  الب فييا جزئي في مادتي الم  يكون دوام الط  و  ،بةاحتٌاجات الط  
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لب لمغرفة بشكل فردي أو االط   يأتيَ  مكن أنْ الب في صفو العادي، ومن المُ صص فيتواجد الط  الحِ 

 (219، ص.2009 )بطرس، مجموعات صغيرة.

مبة ذوو الحاجات ة، ويأتي الط  درسة عادي  ة يعمل في مَ ة خاص  م تربي  عم  معمم غرفة المصادر: ىو مُ 

يفضل أن ة، ربية الخاص  ة إلى غرفتو ضمن مجموعات صغيرة أو بشكل فردي لتمقي خدمات الت  الخاص  

، ويمكن لمعممي المدرسة العاديين كفاءة عالية في إحدى المجاالت أو المواد الدراسية امعمم ذ يكون

رق المناسبة كمستشار في المواد التعميمية أو ناسبة، أو الط  االستعانو بو في اختيار المادة التعميمية المُ 

 ( 21، ص.2009في حل المشكالت.)الخطيب والحديدي، 

مبة، عة تقدم أداء الط  عممين وتقويميم ومتابسؤول عن متابعة أداء المُ ة: ىو المَ ربية الخاص  مشرف الت  

 .(58ص.، 2009ل إليو من اإلدارة. )عودة، تي توك  شرف حسب الميام ال  ميام المُ ىذا وتختمف 

ة أو ربية الخاص  عميم الجامع: ىو موظف حاصل عمى مؤىل عممي في العموم اإلنسانية في الت  مرشد الت  

ة يتابع متطمبات عمم االجتماع، أو الخدمة االجتماعي   فس أوربية وعمم الن  ة، أو الت  ي  ربية االبتدائالت  

 (.2011عميم الجامع. ) جرادات، برنامج الت  

الدمج التربوي: ىو اعتقاد يتضمن إجراءات وعمميات اإلحالل التربوي لألطفال ذوي الحاجات 

انو األسوياء، الخاصة، قائم عمى اإليمان بوجوب تعميم كل طفل في بيئة أقل ما تكون عزاًل لو عن أقر 

 (.155، ص.2002 وتتسم بتوفيرىا لحاجاتو التربوية وما يتصل بيا عمى أفضل وجو ممكن. )الوقفي،

 ةالعالي الفمسطينيّ  عميمربية والت  وموقف وزارة الت   ،ةعوبات األكاديمي  تناول ىذا الفصل تعريف مبدئي بالص  

لكل  شرحًا مفصالً  وقدم ،صادرإلى برنامج غرف المَ ة، كما أشار عوبات األكاديمي  مبة ذوي الص  من الطّ 

راسة حدود الد  و راسة، ة الد  أىمي  و راسة، أىداف الد  و راسة، فرضيات الد  و راسة، من مشكمة الدّ 

.تي وردت بياصطمحات ال  والمُ 



 انفصم انثانِ

 اإلطار اننظرُ ًانذراضاث انطابقت

 .ظشٞاألدة إٌ   1.2

ّ  ؼ١ّ١ٍ  ت  ؼٛثبد اٌاٌص   ٚرٚ 1.1.2  .ذاسطخ ٚدِجُٙ فٟ اٌ

 .صؼٛثبد اٌتؼٍُٚٚ فئبد ر 2.1.2

 ؼٍُ ٚاٌفئبد األخشٜ.اٌفشٚق ث١ٓ صؼٛثبد اٌت   3.1.2

 صؼٛثبد اٌتؼٍُ األوبد١ّ٠خ 4.1.2

 .خشث١خ اٌخبص  ثشاِج اٌت   5.1.2

 .ِجِفَٙٛ اٌذ   6.1.2

 .ِجأٔٛاع اٌذ   7.1.2

 .ِجخ اٌذ  أ٘ذاف ػ١ٍّ   8.1.2

 .ِججبح اٌذ  ششٚط ٔ 9.1.2

 .ِج إٌبجخِتطٍجبد ثشاِج اٌذ   10.1.2

11.1.2   ّ  .فٍغط١ٓ ِذاسط اٌّذبفظبد اٌشّب١ٌخ فٟ صبدس فٟاٌتؼ١ٍُ اٌجبِغ ٚغشف اٌ

12.1.2   ّ  .صبدسإداسح ثشٔبِج غشف اٌ

 .بثمخساعبد اٌغ  اٌذ   2.2
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

ة عن األدب التربوي والدراسات السابقة ذات العالقة بمشكمة الّدراسة يتضمن ىذا الفصل لمح     

، وقد تم تسميط واقع الّصعوبات األكاديمّية داخل غرف الَمصادر والتوّجيات الُمستقبمّيةوالذي يتناول 

الضوء عمى بعض المفاىيم الخاصة بالصعوبات األكاديمية والتي يمكن االستفادة منيا في موضوع 

 الدراسة.

 ظرياألدب الن   1.2

 ،أىدافو ،أنواعو ،مفيومو ،عميميةعوبات الت  الص   مبة ذويج الط  زء عرضًا حول دمْ ا الجُ يتناول ىذ     

 دارَس في المَ  صادروغرف المَ  ،عميم الجامعويتناول أيضًا موضوع الت   ،باتوشروط نجاحو ومتطم  

 تقسيمو إلى محورين: وتم   ،صادرامج غرف المَ وضوع إدارة برنمَ  ثم يتناول ،ةالفمسطينية الحكومي  

 ودمجيم في المدارس. ،عميميةعوبات التّ الص   : ذووحور األولالمُ 

 : إدارة برنامج غرف المصادر.محور الثانيال
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 الصعوبات التعميمية ودمجيم في المدارس.  و: ذو المحور األول 1.1.2

ويرى بطرس  ،ةربية الخاص  ديثة في مجال الت  الح واضيعَ عمم من المَ يعد موضوع صعوبات الت       

 :ختصاصات متعددة مثلكان محل اىتمام ا ( أنو2003( وعبد الوىاب )2004( والظاىر )2009)

موضوع  ويعد   ،ة واالختصاصي االجتماعيربية الخاص  عالم الت  و  ،بيبالط  و  ،فسعالم الن  و  ،ربيةعالم الت  

وترجع أصول صعوبات  ،ى أحيانًا اإلعاقة الخفيةيا تسم  ن  شائكة حتى إعمم من المواضيع الالت  صعوبات 

تؤكد استخدام قدماء المصريين  ىناك مؤشراتٍ  غير أن   ،إلى بداية القرن التاسع عشرعمم التاريخية الت  

 ألساسيات ىذا المفيوم.

 ة؟عوبات األكاديمي  الص   ؟  ومن ىم الطمبة ذووعممفما ىي صعوبات الت  

ة ة الوطني  جنة األمريكي  الم   ( أن  2009( وعبيد )1998أشار كل من الخطيب والحديدي )     

والذي ينص ،عممعريف األكثر قبواًل واستخدامًا لصعوبات الت  قدمت الت   1968ة لممعوقين عام االستشاري  

ة فسية األساسي  لن  عميمية ىي "اضطراب في واحدة أو أكثر من العمميات اعوبات الت  ص  ال عمى أن  

 .ص، 1998، الخطيب والحديديسواء كانت شفيية أو كتابية" )واستخداميا  ،غةالمتضمنة في فيم الم  

166). 

يا "اضطرابات في واحدة أو أكثر من العمميات عمم بأن  ( صعوبات الت  2007وعرف الدىمشي )     

تي تبدو في نطوقة، وال  غة المَ كتوبة أو الم  غة المَ ي تتضمن فيم واستخدام الم  ة األساسية الت  فسي  الن  

ياضيات والر   ،والخط( والكتابة )اإلمالء، التعبير ،والكالم، والقراءة ،والتفكير ،اضطرابات االستماع

 ،نواع اإلعاقةة أو غيرىا من أْ صريّ أو البَ ،،ةمعيّ أو الس  ، ةقميّ تي ال تعود إلى أسباب تتعمق باإلعاقة العَ وال  

 (.170ة" )ص.عاية األسريّ أو الر   ،و ظرف التعممأ
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م يا "اضطراب واضح في تعم  ة بأن  عمم األكاديمي  ( صعوبات الت  2003عبد الوىاب ) عرف وقدْ      

 .(113يارات" )ص.حصيمي ليذه المَ ساب أو ثبات العمر الت  يجي أو الحِ ة أو الكتابة أو الت  القراءَ 

، الكتابة والحساب القراءةِ  تي تشمل صعوباتِ عوبات ال  يا " الص  ( بأن  2011بينما عرفيا عمي )     

الب عمى تعمم تمك المواد يؤثر عمى عدم قدرة الط   مائية أو أنْ عمم الن  وىي نتيجة ومحصمة لصعوبات الت  

 .(57ة" )ص.الي  عميمية الت  راحل الت  عمم في المَ اكتسابو الت  

لمدة  مشروع تجريبيعميم الجامع وأطمقتو كَ ة فمسفة الت  عميم العالي الفمسطينيّ ية والتّ ربت وزارة الت  تبن       

ة ربي  كانت األىداف العامة ليذا المشروع تعزيز قدرة وزارة الت   حيثُ  1997سنوات في العام  ثالثِ 

عميم مديريات الت  درة قمتقوية  ،عميم الجامععمل مع سياسة نحو الت  ة عمى العميم العالي الفمسطيني  والت  

تعميم ربية وال  عاون بين وزارة الت  وتعزيز طاقة الت   ،ةعميمية الخاص  اإلقميمية عمى مخاطبة االحتياجات الت  

عميم ربية والت  وزارة الت   وقد انتقمتِ  ،ةربية الخاص  العة في التّ ألخرى الض  والييئات المؤسسية ا ،العالي

 المدارس ع في كل  عميم الجامِ إلى تبني الت   1997جريبي في شروع الت  المَ  مرحمةِ  نة مِ العالي الفمسطيني  

مبة ذوي اإلعاقة ضمن شروع عمى دمج فئات الط  حيث يقوم المَ  ،2000الفمسطينية بدءًا من العام 

ة ليم المادي   وتوفير البيئة ،األكاديميو  ،االجتماعيو فسي، عم الن  وتقديم الد   ،عميمي العامظام الت  الن  

 لكل   والتأىيميةِ  التربويةِ  وتحديد االحتياجاتِ  ، شف عن خصائص ىؤالء الطمبةِ ضًا إلى الكَ باإلضافة أيْ 

ة ربية الخاصّ ة إلى برامج التّ ، ومن ىنا برزت الحاجَ جتمعكيف في المُ عمى الت   لمساعدتيم فئة منيم

 (2010ة، عميم العالي الفمسطيني  ربية والت  لت  صادر بشكل خاص )وزارة اوبرنامج غرف المَ  ، بشكل عام

تي ة ال  ربية الخاص  خدمات الت   أن   إلى (2010) عميم العالي الفمسطينيةربية والت  وقد أشارت وزارة الت       

ف العادي حيث تيدف إلى تقديم مساعدة لمطمبة ذوي مج داخل الص  صادر والد  شمل غرف المَ تقدميا تَ 

حضرىا في ، أما باقي المواضيع ،ةغة العربي  ياضيات والم  يين في الر  ي الموضوعين األساسف اإلعاقةِ 
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ويتم ذلك وفق خطط وبرامج خاصة بيم بيدف الوصول إلى أفضل  ،فوف االعتياديةالطالب بالص  

عدادىم لالنْ   جتمع.دماج بالمَ مستوى وا 

  صعوبات التعمم وفئات ذو  2.1.2

 ت( وكيرك وكالفن2004( والظاىر )1998( والخطيب والحديدي )2010اىيم )ن إبر مِ  يتفق كل       

(2012) Kirk & Chalfant   عمم تصنف إلى صنفين:صعوبات الت   عمى أن 

 مائية:عمم الن  صعوبات الت  -1

 ،ذكرالت   ساب المفاىيم أوْ ت أو اكتْ شكالالمُ  درة عمى االنتباه واإلدراك أو حل  وترتبط بضعف القُ      

من ىذه المثيرات سواء كانت ة االنتباه يقمل اإلفادة والقصور في عممي   ،ةثيرات الحسي  مُ ويرتبط االنتباه بال

ذكر ولمت  كيف االجتماعي. ال مع اآلخرين والت  صة االت  عممي   في ة كما تؤثرأو لمسي   ،ةبصري  أو  ،ةسمعي  

ويؤثر  ،سمعية بصريةأو  ،سمعية ،بصريةاء كانت زونة في الذاكرة سو خدور في استرجاع الخبرات المَ 

صري والتناسق البَ  ،والممسي، مييز البصريا اإلدراك فيؤثر في عمميات الت  أمّ  ،راسيحصيل الد  في الت  

 والعالقات المكانية.، والغمق ،الحركي

 عمم األكاديمية:صعوبات الت  -2

نتيجة  يان  إ مائية حيثُ ن  عمم الي بصعوبات الت  ة بشكل أساسعمم األكاديمي  ترتبط صعوبات الت       

ة جاالت األكاديمي  المَ  كما ترتبط باألداء في ،ذكراالنتباه والت  و  ،اإلدراكو  ،فكيرلمقصور في عمميات الت  

 تضح في الصفوف األساسية األولى.القراءة والكتابة وتو  ،الحساب :مثل
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مبة ئات خدمات مختمفة تتفاوت بحسب قدرات الط  صادر ليذه الفم برنامج غرف المَ ويقد       

م رق المألوفة بطرق أخرى تتالءَ واستبدال الط   ،طالب ة فردية لكل  يتم إعداد خط   يم حيثُ واحتياجاتِ 

 وطبيعة احتياجاتو.

 األخرى المصطلحاتالفروق بين صعوبات التعمم و 2.1.3

مبة إلى غرفة صادر عند تحويل الط  غرفة المَ ومعمم  ،فحديات التي تواجو معمم الص  من الت       

مشكالت  أخر العقمي،الت  و  ،راسيوالتأخر الدّ  ،عممن صعوبات الت  مييز بيصادر ىي القدرة عمى الت  المَ 

 عمم.وبطء التّ  ،عممالت  

أخر والتّ  عممبين صعوبات الت   الفرقَ  إلى أنّ  (2003عبد الوىاب )و  (2009بطرس ) وقد أشارَ      

ذلك  وربما أكثر منْ  ،ن الذكاءتوسط مِ و مستوى مُ عمم لديْ صعوبات التّ  يذو من الب الط   راسي أنّ الدّ 

 ،حصيلستوى المتوقع في اختبارات الت  المُ  يكون مستوى تحصيمو منخفض عنِ  اً تأخر دراسيّ بينما المُ 

 وليست نتيجة ،ةعصبي   ة أوعمم ترجع إلى عوامل نفسي  صعوبة الت   كما أن   ،فما فوق 90و نسبة ذكائو 

عقمية أو جسمية، أو راسي فيرجع إلى عوامل ر الد  ا التأخُ أمّ  ،ةأو حركي  ، ةعقمي  أو  ،ةلمعوقات حسي  

صعوبات  عمم ىي أن  ومشكالت الت   ،عممالفرق بين صعوبات الت   ولقد أوضح أن   اجتماعية، أو انفعالية،

 عانون منْ األطفال الذين يُ  وليست مصطمح شامل لكل   ،فالاألط عمم تستخدم لوصف فئة معينة منَ الت  

عمم سواء الت   اضطراباتِ أنواع  صطمح يطمق عمى كل  عمم فيي مُ شكالت الت  ا مُ أمّ  ،عممالت  اضطرابات في 

ا أم   ،لفرد أم لعوامل بيئية خارج الفردة داخل اة وسواء كانت نتيجة لعوامل ذاتي  ة أم عام  كانت نوعي  

يم يتشابيون في كثير فإن   ،عف العقمي الخفيفمبة ذوي الض  عمم والط  صعوبات الت   مبة ذويسبة لمط  ن  بال

عمم يظيرون تباعدًا واضحًا في األداء عن صعوبات الت   يذو مبة الط   إال أن   ،موكيةمن الخصائص الس  

وقد يكون مستوى األداء الوظيفي ليؤالء  ،ةجاالت األكاديمي  أو أكثر من المَ  ن في واحدةٍ مبة العاديي  الط  
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مبة ن بينما يكون أداء الط  مبة العاديين في نفس الس  ساويًا تقريبًا ألداء الط  بة في المجاالت األخرى مُ الطم  

 ،لم يكن فييا جميعاً  نْ إة فسي  ة والن  ة واالجتماعي  جاالت األكاديمي  عظم المَ نخفضًا في مُ تأخرين عقميًا مُ المُ 

عمم يظيرون بطئًا مبة ذوي صعوبات الت  الط   فيكمن في أن   ،عممم وبطء الت  عم  أما الفرق بين صعوبات الت  

ة تكون متوسطة أو أكثر يم المعرفي  قدراتِ  ة إال أن  جاالت األكاديمي  حصيل في بعض أو كل المَ في الت  

ات ذكاء تتراوح بين الحد الفاصل إلى أقل من ستويعمم لدييم مُ مبة بطيئي الت  من المتوسط بينما الط  

عمم مبة بطيئي الت  و ال يمكن اعتبار الط  كما أن   ،قدم األكاديميمع بطء في الت  توسط لمذكاء ستوى المُ المُ 

 ،ة وتحصيميم األكاديميتيم المعرفي  كحاالت صعوبات تعمم بسبب عدم وجود تباعد واضح بين قدرا

التعرف إلى صعوبات التعمم األكاديمية بشكل خاص والصعوبات التي  ومن ىنا جاءت الحاجة إلى

 .وطرق عالجيا بشكل عام تشمميا

 صعوبات التعمم األكاديمية 4.1.2

(، 2006، يحيى )Kirk & Chalfant( 2012(، كيرك وكالفنت )2009) أشار كل من حسين
 ( إلى أن صعوبات التعمم األكاديمية تشمل كل من:2003كوافحة )

 لصعوبات الخاصة بالقراءة )الديسمكسيا(ا-1

 الصعوبات الخاصة بالكتابة )الديسغرافيا(-2

 الصعوبات الخاصة بالتيجئة والتعبير الكتابي-3

 الصعوبات الخاصة بالحساب-4

 

 الصعوبات الخاصة بالقراءة )الديسمكسيا(-1

ي القدرة عمى قراءة تعتبر الديسمكسيا حالة من الحاالت الخاصة في صعوبات التعمم، وىي عجز ف
 الكممات وفيم ما ىو مقروء قراءة صامتة أو جيرية.
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( إلى أن سببيا يعود إلى اختالف في تركيبة المخ الذي يتعامل مع تحميل 2009وقد أشار بطرس )
المغة ويؤثر بالتالي عمى الميارات المطموبة لمتعمم سواء في القراءة أم الكتابة أم اإلمالء أم األرقام. وقد 

صعوبات في القراءة يواجو عدة أخطاء قرائية تشمل حذف جزء ( أن من يعاني من 2009أى حسين )ر 
ضافة بعض الكممات التي ليس ليا وجود في  من الكممة المقروءة أو بعض الكممات من العبارة، وا 

بدال كممة بأخرى أثناء القراءة، واألخطاء العكسية حيث يقرأ الطف ل الكممة سياق العبارة المقروءة، وا 
معكوسة، إضافة إلى التكرار، والخمط في ترتيب الكممات في الجممة من حيث تتابعيا أو تسمسميا 

( أكثر من طريقة 2002والتردد نتيجة لضعف ميارة معرفة الكممة وضعف الفيم. وعرض ممحم )
 لعالج صعوبة القراءة منيا:

ربع )حاسة اإلبصار، وحاسة السمع، طريقة تعدد الوسائط أو الحواس: وتعتمد عمى الوسائط األ-أ
 والحاسة الحسحركية، وحاسة الممس(.

دراك معانييا.طريقة فرنالد-ب  : وتتميز في تركيزىا عمى األنشطة التيتتناول التعرف عمى الكممات وا 

طريقة أورتون جيمنجيام: وتركز ىذه الطريقة عمى تعدد الحواس، والتنظيم، والتصنيف، والتراكيب -ج
المتعمقة بالقراءة والتشفير أو الترميز، وتعميم التيجي وتعمم نطق أصوات الحروف ومزجيا أو المغوية 
 دمجيا. 

طريقة القراءة العالجية: وتشمل تقديم تعميم فردي مباشر لمطفل الذي يحتل مرتبة أدنى مستوى من -د
 أقرانو في الصف.

 الصعوبات الخاصة بالكتابة )الديسغرافيا(-2

( إلى أن صعوبة 2009تابة كل من التيجئة والتعبير الكتابي، وقد أشار بطرس )تسبق ميارة الك
لعدم تمكن بعض األطفال  الكتابة سميت باسم قصور التصوير أو عدم االنسجام بين البصر والحركة

الذين يعانون من صعوبة الكتابة مسك القمم بشكل صحيح، وقد يواجو آخرون صعوبة في كتابة بعض 
بب ىذه الصعوبة يعود إلى اضطراب في تحديد االتجاه أو صعوبات أخرى تتعمق الحروف وأن س

 بالدافعية.
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( أن ىناك عّدة استراتيجيات لعالج صعوبة الكتابة تشمل استراتيجيات تدريس 2002ورأى ممحم )
ومعالجة صعوبات الكتابة اليدوية )الخط( وذلك من خالل أنشطة السبورة الطباشيرية، وتوفير مواد 

رى لممارسة الحركات الدقيقة لمكتابة، واإلشراف عمى جمسة الطفل أو وضعو واستعداده لمكتابة أخ
بصورة مريحة، وتدريب الطفل عمى مسك القمم بطريقة صحيحة أثناء الكتابة، واستخدام قوالب وحروف 

لحروف بالستيكية لمكتابة، وتتبع الحرف من قبل الطفل، واستخدام الورق المخطط وتدريس كتابة ا
 حسب درجة صعوبتيا.

 الصعوبات الخاصة بالتيجئة والتعبير الكتابي-3

( الصعوبات الخاصة بالتيجئة والتعبير الكتابي بأنيا " عجز في الذاكرة البصرية 2009عرف حسين )
لشكل الكممة، وضعف في استخدام القدرة الصوتية عند استعداد ىجاء الكممة، وذلك ألن الطفل لن 

. وقد أشار ممحم (203)ص. ء الكممة إال إذا تمكن من تذكر شكميا الصحيح"يتمكن من ىجا
ومعالجة صعوبات صعوبات التيجئة تشتمل عمى اإلدراك ( إلى أن استراتيجيات تدريس 2002)

الحواس في  السمعي، وذاكرة نطق الحروف، واإلدراك البصري، وذاكرة الحروف واستخدام أسموب تعدد
استراتيجيات تدريس ومعالجة صعوبات التعبير الكتابي عمى تقديم الفرص تشتمل التيجئة. بينما 

المتكررة لكتابة ممتدة ومدعمة بإشراف وتوجييات المعمم وتأسيس جمعية لمتعبير الكتابي، والسماح 
لألطفال بأن يختاروا بأنفسيم التعبير الكتابي، وأن يطمب المعمم من األطفال نمذجة عممية الكتابة، 

اخًا نفسيًا واجتماعيًا لمتفكير التأممي والحس بالمعنى لدى المستمع أو القارئ وينقل القدرة ويطور من
 والخبرة الشخصية إلى األطفال.الذاتية 

 الصعوبات الخاصة بالحساب )ديسكمكوليا(-4

( الصعوبات الخاصة بالحساب بأنيا صعوبة ليا 2009(، حسين )2009عرف كل من بطرس )
عمى فيم العمميات الحسابية من جمع وطرح وضرب وقسمة والعالقة القائمة بين  عالقة بضعف القدرة

األرقام ومفاىيم األعداد أي أنيا تتعمق بعمميات الحقائق الحسابية والمغة في آن واحد. وقد أطمق عمى 
 ىذه الحالة اسم الحبسة الرياضية أي )العجز عن إجراء العمميات الحسابية البسيطة(.

( األسموب العالجي لمشكالت الرياضيات القائم عمى تحميل الميمة والعمميات 2002وعرض ممحم )
إجرائية، النفسية حيث اشتمل عمى اختيار األىداف التعميمية وتجزئة األىداف إلى ميارات فرعية 
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وتحديد أي قدرات التعمم النمائية الخاصة بالميمة المقدمة، ومراعاة الصعوبات النمائية في تنظيم 
تاحة الفرص والزمن المالئمين لمممارسة المباشرة، وتعميم المفاىيم والميارات المتعممة، التع ميم، وا 

والتعامل القائم عمى األخذ في االعتبار نقاط القوة والضعف لدى الطالب، وبناء أسس راسخة لممفاىيم 
رامج الحاسب اآللي والميارات الرياضية، وتقديم برامج متوازنة لتدريس الرياضيات مع االستعانة بب

ة يتم العمل فييا مع طمبة صعوبات ربية الخاص  إعداد برامج لمت   المالئمة، ومن ىنا جاءت الحاجة إلى
 والفئات األخرى كٌل حسب قدراتو واحتياجاتو. ،النمائية واألكاديمية عممالت  

 برامج التربية الخاصة 5.1.2

ة يكون ىناك إمكانية لتحديد فيما إذا كان الب الفردي  الط   بعد االنتياء من عممية تقييم دراسة حالة     

ة ربية الخاص  و يتم تحديد إمكانية استفادتو من برامج الت  وعميْ  ، معم  صعوبة في الت  الب يعاني من الط  

مبة فبعض الط   الطالبِ  وصية بيا عمى حاجاتِ تي يتم الت  والخدمات المساندة حيث تتوقف الخدمات ال  

 ،ى يمحقوا بأقرانيمف حت  ن غرفة الص  تاجون من فترة إلى أخرى إلى وسط ىادئ وأقل ضغطًا ميح

بشكل فردي أو بشكل مجموعات ساندة ويحصموا عمى المُ  ،ناسبة ليمريقة المُ رعة والط  ويتعمموا بالس  

بر نوفم (20فل الصادر في )وقد أكدت المادة الخامسة من اإلعالن العالمي لحقوق الط   ،صغيرة

وتربوي كحق من حقوقيم وكواجب إنساني  ذوي اإلعاقةومنيم  ،عمى ضرورة رعاية األطفال 1969

 ،ولية لمصحةمة الد  اليونسيف والمنظ  وكذلك العديد من المنظمات اإلنسانية والعالمية مثل اليونسكو و 

جاه نحو ضرورة ربية سارت بيذا االت  ة والثقافة والعموم في جامعة الدول العة لمتربي  وكذلك المنظمة العربي  

 (.2003،فل بحسب قدراتو وتعميمو بالقدر الذي يستطيع )كوافحة وعبد العزيزرعاية الط  

م من خالليا تي تقد  ( األنماط التالية الّ 2009؛ عبيد )(2007)كوفمان ولويد وويس  ،الىاناىأورد 

 عمم:بة ذوي صعوبات الت  ربوية لمطم  دمات الت  الخَ 
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ستشارين لمعممي كمَ  ةربية الخاص  حيث يعمل معممو الت   :عميم العامعاوني في صفوف الت  الت   شاورالت  -1

 ة.فوف العام  ختمفة في الص  عميمية المُ واءمات الت  وتنفيذ المُ  ،عيم في تخطيطويتعاونون مَ  ،عميم العامالتّ 

عميم العام م التّ عمّ ل مُ ك  يش حيثُ  ام:عميم العفي صفوف الت   Co-teachingدريس التعاوني الت  -2

 ف الواحد معًا.دريس لمص  يقوم بالت   اً عًا فريقة مَ بية الخاص  م الترّ ومعم  

عميميم في يتم تَ  صادر حيثُ مبة إلى غرفة المَ ة الط  ربية الخاص  يأخذ معمم الت  : غرف المصادر-3

 ،واحدةدقيقة في المرة ال 30ات ال تقل عن وربما يبقون بيا لفتر  ،ت معينة فقط تواجييم فييامجاال

 أو يستمرون فييا لمدة تصل إلى نصف اليوم المدرسي. ،وذلك لعدة مرات في األسبوع

ويقوم  ،ف( طالبًا أو أقل في الصّ 12قيد ) حيث يتم: ستقل في ذاتوالخاص القائم أو المُ ف الص  -4

واليدف من  ،فد ىيئة متعاونة تساعده في الصّ جو دريس ليم فضاًل عن و ة الخاصة بالت  ربي  معمم الت  

 غيرة.ف لألفراد أو الجماعات الص  ف ىو توفير بيئة يتم فييا تقديم تعميم مكثّ وجود ىذا الصّ 

ىي مدرسة يتم تصميميا في سبيل تقديم الخدمة المطموبة لطالب لو : ةيارية الخاص  درسة الن  الم  -5

ليس قبل أو بعد و  ،مالء خالل اليوم المدرسي كامالً الز  احتياجاتو الخاصة مع مجموعة أخرى من 

راسية ام الدّ وذلك عمى األقل خالل األيّ  ،مبة في وحدات أخرى لإلقامةيعيش الط   ،اعات المدرسيةالس  

وينتظمون في مدرسة خاصة في نفس  ،تمك اإلقامة إلى أيام األسبوع جميعاً  األسبوعية إذا لم تمتد

 الحرم المدرسي.

وشروط نجاحو كإحدى الخدمات  ،وأىدافو ،مج وأنواعوعريف بالد  ىنا جاءت الحاجة إلى الت  ومن 

ليم مع  مج األكاديمي االجتماعي  تقديم الد   يتم   دارس حيثُ عمم في المَ مبة ذوي صعوبات الت  المقدمة لمط  

 أقرانيم.
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 مج مفيوم الد   6.1.2

فيوم كرد فعل مضاد ىذا المَ  ة حيث برزَ ربية الخاص  لت  مج من أىم القضايا في مجال ايعد الدّ      

وبرامج وفرص  ،ظروفِ  إلى توفيرِ  وقد ىدفَ  ،ةعاقين في مؤسسات خاص  مبة المُ الط   لممارسة عزل

فرقة مييز والت  جتمع والتوقف عن الت  ميع في المُ روف المتوفرة لمجَ لممعاقين ال تختمف كثيرًا عن الظ  

 ختمفة.مُ  ومعاممتيم بطرقٍ 

 مج؟ وما ىي مميزاتو؟فما ىو مفيوم الد  

ة ربية الخاص  صطمح يطمق عمى نظام حديث في الت  و "مُ مج بأن  ( الد  2006عرف الروسان )     

ولو إيجابياتو  ،الوقت أو بعض الوقت لكلَ  ،ةالعادي  فوف عاقين عقميًا في الص  يتضمن وضع األطفال المُ 

 (.60)ص. مج"أشكال الد   ة شكاًل منْ درسة العادي  ة الممحقة بالمَ ف الخاص  فو وتعتبر الص   ،ووسمبياتُ 

( 2012والقمش )، والجوالده ،(2009يا حسب بطرس )ولكن  ، مجوقد تعددت تعريفات الد       

مبة ذوي شمل إحالل الط  يا ت  ( فإن  2013) والجوزين ،ورامسي ،وىينمي ،(2007وآخرون ) ،والخطيب

 وأقل تقييدًا بحيث يتم ،عميمية أنسبالبيئة الت  ة التي تكون فييا فوف العادي  عمم إلى الص  صعوبات الت  

فييم بما يؤدي إلى نتائج أفضل  فردٍ  كل   وخصائصِ  عمى احتياجاتِ  عميمي ليم بناءً تحديد الوضع الت  

 يم.واألكاديمي لديْ  ،كيف االجتماعيفي تطوير الت  

من  أفضلَ  ق نتائجَ يا تحق  ، كما أن  ةمن المدارس الخاص  تكمفة ً  يا أقل  نّ مج أالد  ة ومن مميزات عممي       

 ،كيفيوالت   ،فعاليواالنْ  ،مو االجتماعيساىم في تنمية الن  وتُ  ،عوقينممي لممُ حصيل العِ حيث الت  

روف لظ  عمم مع زمالئيم العاديين إلى أقصى حد تسمح بو ابة ذوي صعوبات الت  خصي لمطم  والش  

 (.2008واإلمكانيات المتوفرة )جامعة القدس المفتوحة، 
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م بحيث يقوم كادر عم  مبة ذوي صعوبات الت  ًا حسب احتياجات الط  ا كاماًل أو جزئي  مج إمَ ويكون الد       

ون مع عاوذلك بالت   ،معم  مبة ذوي صعوبات الت  ومساندة الط   ،ة بدعمربية الخاص  مي الت  متخصص من معم  

 ساندة.م الخدمات المُ تي تقدّ ر الّ والكوادِ  ،ةفوف العادي  معممي الص  

 جم  أنواع الد   7.1.2

وىي ، معم  مبة ذوي صعوبات الت  وخصائص الط  تختمف باختالف احتياجات ِ مختمفة ٌ  وأشكالٌ  مج أنواعٌ لمد  

 كاآلتي:

( 2006( ويحيى )2002والصفدي )  Schopler & Mesibov(1986حسب سكوبمر وميسيبوف )

 (.2008والظاىر )

ة ربية العام  ة مع مدارس الت  ربية الخاص  ؤسسة/مدرسة الت  كاني: "ويقصد بو اشتراك مُ مج المَ الد  -1

ة، وأساليب راسية الخاص  درسي فقط، بينما تكون لكل مدرسة خططيا الد  ة( بالبناء المَ )المدارس العادي  

 (.19ص.، 2006يحيى،  تكون اإلدارة لكمييما واحدة" ) يا، ويجوز أنْ ة بتدريب، وىيئة تدريس خاص  

مبة العاديين في نفس مع الط   ونمبة المعوقالط   يتواجدَ  ويقصد بو أنْ  :ربوي/األكاديميمج الت  الد  -2

 و من الممكنراسة إال أن  وضمن نفس برنامج الد   ،عميميةيشرف عمييا نفس الييئة الت   وأنْ  ،درسةالمَ 

 راسة المعتمدة.وجود اختالف في مناىج الدّ 

 ة أشكال منيا:عد  يتضمن  ربويمج الت  الد  ( إلى أن 2006أشارت يحيى )و 

درسة العادية مع إتاحة الفرصة الب بصف خاص داخل المَ ط  لة: وفيو يتم إلحاق افوف الخاص  الص  -أ

 ة.درسَ أمامو لمتعامل مع أقرانو العاديين في المَ 
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ناسب واأللعاب ة، مجيزة باألثاث المُ درسة العادي  غرفة ممحقة بالمَ  صادر: وىي عبارة عنْ غرف المَ -ب

ويتمقى  ،عمم وفقًا لبرنامج يومي خاصصعوبات الت   ذو بيا الطالبُ  ة، يمتحقُ ي  عميمسائل الت  ربوية والوَ الت  

ة ربية الخاص  م الت  شراف معم  ن ضعف فييا بإتي يعاني مِ يارات ال  قت في بعض المَ ساعدة بعض الوَ المُ 

 راسي.يوم الد  ع إلى صفو العادي بقية الْ جَ ثم يرْ 

م عمّ وبإشراف المُ  ،ف العاديعمم بالص  الب ذو صعوبات الت  حق الط  يمتَ  م االستشاري: حيثُ عم  المُ -ج

الزمة عن طريق معمم ساعدات الم العادي بالمُ عم  المُ  ويتم تزويدِ  ،أقرانو و معَ يقوم بتعميمِ  العادي حيثُ 

 استشاري مؤىل في ىذا المجال.

عب رفييية، الم  شاطات الت  م في الن  عم  مبة ذوي صعوبات الت  مج االجتماعي: وفيو يتم اشراك الط  الد  -3

 والحفالت.

تخدام نفس وذلك باسْ  ،عوقين والعاديينالب المُ سافة بين الط  مج الوظيفي: وىو "تقميل المَ الد  -4

 (.209ص.، 2002الصفدي،  نفس المنياج أو أجزاء منو" )ات، وبإعطاء األدو 

 ثم   ومنْ  ،يمفسيم لتمبية حاجاتِ واالعتماد عمى أنْ  ،عوقين لمعملجتمعي: وفيو يتم تأىيل المُ مج المُ الد  -5

 جتمع.دمجيم في المُ 

 مجأىداف عممية الد   8.1.2

وعمى  ،ةمبة ذوي االحتياجات الخاص  فع عمى الط  ن  بال تعودَ  مكن أنْ مج عدة أىداف من المُ لمد       

 جتمع.المُ 

مج تشمل أىداف الد   ( إلى أن  2006)ويحيى  ،(2008والصفدي ) ،(1998وتشير الحديدي )     

تساوي مع غيرىم من عميم المتكافئ والمُ لمت   ةمبة ذوي االحتياجات الخاص  تاحة الفرصة لجميع الط  إ
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مبة ذوي مبة العاديين عمى الط  كما تساىم في تعرف الط   ،ةخراط في الحياة العادي  نْ واال ،جتمعأطفال المُ 

تطمبات الحياة، وييدف ومساعدتيم عمى مواجية مُ  ،ة عن قرب وتقدير مشكالتيماالحتياجات الخاص  

بة انتقاليم خفيف من صعو حمية والت  ة في بيئاتيم المَ مبة ذوي االحتياجات الخاص  مج إلى خدمة الط  الدّ 

مبة ذوي الحاجات م واستيعاب أكبر نسبة ممكنة من الط  عن بيئتيم خارج أسرتيِ إلى مؤسسات ومراكز 

ة مبة ذوي االحتياجات الخاص  مج أسر الط  عميم، ويساعد الد  الخاصة الذين قد التتوافر لدييم فرص الت  

جاىات مبية، كما ييدف إلى تعديل ات  س  واالتجاىات ال ،شاعرعمى اإلحساس بالعادية وتخميصيم من المَ 

وأولياء،  ،وطمبة ،ومدرسين ،ة من مدراءدارس العام  ات العاممين في المَ وبالذ   ،جتمعاألفراد في المُ 

قميل من الكمفة العالية لمراكز والت   ـمبةعممين عمى إدراك الفروق الفردية بين الط  مج المُ ويساعد الد  

 ،عميميةة الت  مبة ذوي االحتياجات الخاص  ة فيو يعمل عمى تطوير قدرات الط  ص  ربية الخاومؤسسات الت  

عامل مع سييالت اإلضافية من تنفيذ المشروع والت  والتّ  ،ساعدةة من خالل المُ ن المدارس العادي  ويمكّ 

 % من طمبة المدارس.20-15المشكالت التي قد يعاني منيا ما نسبتو 

  مجشروط نجاح الد   9.1.2

 بحيثأكد من نجاح البرنامج تي تحتاج إلى تخطيط سميم لمت  عقدة ال  مج من العمميات المُ يعتبر الدّ      

ذين سيستفيدون من ىذا عمم وال  مبة من ذوي صعوبات الت  الط   ن  إيكون مخطط لو بصورة دقيقة، حيث 

دارس الخاصة، المطبق في الم عميم ال يقل عن البرنامجالبرنامج يجب أن يحصموا عمى مستوى من الت  

حال عمى برنامج  يؤثر بأي   م في المدارس العادية ال يجب أنْ صعوبات تعم   أيضًا وجود طالب ذو

درسة عمم في المَ ل عبئًا إضافيًا عمى المُ ال يشك   مبة، وأنْ ومستوى تقدم وطموح الط   ،ةالمدرسة العادي  

ق دمج روري مراعاة العديد من الجوانب لتحقيو من الض  ة فإن  مج أكثر فاعمي  ة، ولجعل نظام الد  العادي  

مج في خطيط لعممية الد  تي يجب مراعاتيا عند الت  روط الّ إلى بعض الش  ( 2002فدي )ناجح ويشير الص  

والقياس. وقد ، شخيصوالت   ،عامل مع أولياء األموروالت  ، س منيا اختيار المدرسة بشكل صحيحالمدار 
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عميم ساواة في الت  روط التي تحقق مبدأ المُ ( إلى بعض الش  2009من الخطيب والحديدي )أشار كل 

يراعي الحاجات الفردية  اً مرن اً يصبح نظام ربوي وتعديمو بحيثُ ظام الت  فكير في الن  ومنيا إعادة الت  

عادة الن  و لممتعممين،  حوث توظيف ما قدمتو البُ و ، في والمدرسينظيم الص  ربوية والت  لت  فاىيم اظر في المَ ا 

ركيز عميم وعدم الت  مبة في الت  الة، التأكيد عمى حق جميع الط  عميم الفعال والمدارس الفع  العممية حول الت  

نوع واالختالف بين فكير بالت  ة، إعادة الت  مبة ذوي الحاجات الخاص  عف في أداء الط  عمى جوانب الض  

عادة الن  ف وتقمبة في غرفة الص  الط   ظر في معايير الممارسة الميدانية والمساءلة بحيث يتم بميا، وا 

  Lerner & Johns (2009) عميم بنجاح. ويرى كل من ليرنر وجونزتوفير الفرص لجميع الطمبة لمت  

برامج و تخصصين، ينيين المُ روري توفير طاقم من المِ و من الض  مج أكثر فاعمية فإن  أنو لجعل نظام الد  

مبة بما وتقييم الط   ،دريس في اتخاذ قرارات تعميممشاركة جميع أعضاء ىيئة الت  مع ة بكل طالب، ص  خا

االلتزام بأىداف و يم، مبة وعائالتِ عمم لمط  مج الفعال مراعاة المُ ب الد  يتطم   يناسب احتياجاتيم، حيث  

( في دراستو 2012وأشار سميمان ) .ستمرطوير المُ لمطمبة والعمل عمى الت   توفير دعم كافٍ  و مج،الد  

ة من حيث المساحات تي تشمل تييئة البيئة الصفي  وال   ،مج ينبغي مراعاة شروطوة الد  و لنجاح عممي  أن  

تييئة األجواء و مج، تي يتطمبيا برنامج الد  عميمية ال  والوسائل الت  ، كافة األدواتراسية لكل طفل وتييئة الد  

مج، واقناعيم بمنياج الد   ،واألطفال العاديين ،البيوالمرشد الط   ،دير والمعممينالمُ درسية بدايًة بالمَ 

شرية وتوفر الكوادر البَ ، والفنية ،ةتوفير اإلمكانيات المادي   و درسةمج في المَ لحاالت القابمة لمد  اختيار ا

 مج.الالزمة وتدريبيا وتحديد نوعية الد  

مج يفرض عمى نجاح برنامج الد   مج البد من اإلشارة إلى أن  ممية الد  ولتحقيق اليدف المرجو من ع     

داريي المَ و ة، ربية الخاص  إداريي برامج الت   تي يوجد بيا غرف مصادر باإلضافة إلى مشرفي دارس ال  ا 

 صادر أن  ومعممي غرف المَ  ، عميم الجامعمشرفي الت  و صادر، أخصائيي مراكز المَ و  ،ةربية الخاص  الت  

 مج.إلنجاح الد   ؛يعمموا ويتعاونوا معاً 
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 مج الناجحمتطمبات برامج الد   10.1.2

؛ حنفي، 2012اجح )بعيرات وزريقات، مج الن  برامج الد   راسات متطمباتِ تناولت العديد من الد       

( 2011؛ عمر،2012؛ منصور وعواد،2012؛ بخيت، 2012؛ محمد، 2014؛ سمحان، 2008

تي وال   ،اجحمج الن  تي تتعمق بمتطمبات الد  راسات العديد من العناصر المشتركة ال  وتضمنت ىذه الدّ 

 يمكن إيجازىا كاآلتي:

 ياسات:ورسم الس  ، متطمبات عمى مستوى التشريع-1

مطة، لذا يتطمب تنفيذ تكتسب القدرة التنفيذية بدون الس   مج أنْ مكن ألي عنصر من عناصر الد  ال يُ 

 ىذه الفئة من الطمبة قد أشار عمى حقوقِ  بشكل ناجح وجود سياسات وتشريعات تنص  مج عممية الد  

ساواة ما بين لمُ ول العالمية نادت باحمية لبعض الد  شريعات المَ دور القوانين والت   ( إلى أن  2006يحيى )

الضاغطة ة أو العاديين، وكذلك دور الجماعات كانوا من ذوي الحاجات الخاص   ءحقوق األطفال سوا

يم جزء ال يتجزأ من ألن   ؛ة ليمة وتأىيمي  تعميمي  و ة، جتمع لتقديم أقصى ما يمكن من خدمات تربوي  في المُ 

 جتمع.المُ 

مبة ذوي اإلعاقة أكثر فاعمية تعميم الط   ياسات واتخاذ القرارات في ما يخص  عممية تطوير الس   وتعد      

وطمبة.  ،أولياء أمور، و معممينو ممين مع ىذه الفئة من إداريين، عندما يتم اتخاذىا بمشاركة جميع العا

وقوانينيا ذات أشكال ومصادر  ،ةربية الخاص  تشريعات الت   ( إلى أن  2009) وأشار الخطيب وحديدي

وبعضيا اآلخر غير  ،مختمفة فبعضيا إلزامي وينتج عن عدم االلتزام بيا تعرض لممساءلة القانونية

ليات عممية لتنفيذىا، وبعضيا جاء غامضًا واكتفى بنصوص حول حق جميع األفراد إلزامي ال يوجد آ

وبعضيا  ،ولكن دون تحديد إجراءات وآليات تنظيمية واضحة ،ن فييم المعوقين في تمقي التعميمبم

 الروساناآلخر جاء دقيقًا وشاماًل بحيث تمارس مينة التربية الخاصة وفقًا لمتشريع أساسًا. ويشير 
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مج، في قضية الدّ  عمى األساس القانونيّ  "االعتمادَ  بُ مج يتطم  جاح في فكرة الد  الن   ( إلى أن  2013)

ربوية لممعاقين، بحيث حية واالجتماعية والت  عاية الص  واالعتماد عمى القوانين التي تكفل حق الحماية والر  

ي ول الت  نة عمييم، وخاصة في الد  ال مجرد شفقة أو معاقين مج عمى أساس حقوق المُ تستند فكرة الد  

 (.46شريعات والقوانين التي تكفل حقوق المعاقين" )ص.سنت الت  

جميع  تغطيَ  ومنيا أنْ  ،اجحةربوية الن  ياسات الت  لمس   فاتِ الص   ( بعُض 2007ورد العزة )أوقد      

محدودة بشكل كبير  ال تكونَ  نْ أو صر، حسب روح العَ  إلى آخرَ  ر من وقتٍ تتغي   ربوية، أنْ البرامج الت  

ربوية إلى سياسات ياسات الت  كما صنف الس   وال تتغير بتغير األعضاء ،وأن تكون مكتوبة وثابتة نسبياً 

سؤولين وجيين واإلداريين، سياسة فريق المَ سؤولين والمُ دريس والمَ ة تشمل أعضاء ىيئات الت  ة تربوي  إداري  

واختيار مؤىالتيم، سياسة المسؤول عن ، عممينوتعيين المُ  ،مبةالط   جيلِ وتس دورىم في اختيار لُ ويتمث  

ميم أو فشميم، سياسة العمل التي تشمل تمويل البرامج ويشمل قبول األطفال ورصد تقد   ،األطفال

برامج، سياسة تي تخدم الْ جالت ال  جالت وتتضمن أنواع الس  ضائع، سياسة الس  ووضع الموازنة وشراء البَ 

ي تشمل مشاركة المواطنين ة والت  الدين التي تشمل إرشادىم ومشاركتيم، وأخيرًا سياسة العالقات العام  الو 

  الجماىير. صال معَ في وضع البرامج التربوية ولجان اإلرشاد والمتطوعين واالت  

 ستوى اإلجرائي:متطمبات عمى المُ -2

عميم والمديريات نظرة ربية والت  ني طاقم وزارة الت  ستوى اإلجرائي تبمج عمى المُ الد   ب نجاحُ يتطم       

وكمة إلييم يام المُ تييئتيم لمقيام بالمَ  تو لذا يجبُ دارس وتوعيتيم بأىمي  مج في المَ نحو الد  إيجابية 

 مج.نفيذ لعممية الد  خطيط والت  ساىمة في الت  وتشجيعيم عمى المُ 

ة عممي   ن  إ Antoun, Balagopal, & Bibi (1998) أنطون وباالغوبال وبيبي يرى كل من     

بة عمى تفيم االختالفات متربية الط  و  ، مجممين والمعممات عمى مفيوم الدّ المع تدريبَ  بُ مج تتطم  الد  
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مبة. كما أشار الط   عميمية لكل  تطوير المناىج بحيث تكون قادرة عمى تمبية االحتياجات الت  و  وقبوليا

تي ومنيا تحديد فئة األطفال ال  ،مجمن توفر العديد من العوامل لنجاح الد   و ال بد  ن  إ( 2013وسان )ر  ال

عداد اإلدارة المدرسي  و ،سييالت الالزمةاألدوات والت   توفيرو  ،مجن ليا االستفادة من برنامج الد  يمك ة ا 

باإلضافة إلى  خاص بوالْ  ارخاذ القر ميعًا في ات  جَ  نيتشاركو  بحيثُ مج واآلباء واألميات لتقبل فكرة الد  

ة راد تنفيذه، ووضع معايير ذاتية وجمعي  مج المُ التي يمكن دمجيا وتحديد شكل الد   تحديد أعداد األطفال

مج ىو أفضل وقت لمبدء بالد   ( إلى أن  1998من الخطيب والحديدي ) مج. وقد أشار كل  لتقييم فكرة الد  

ة إلى مبة ذوي االحتياجات الخاص  مج ينبغي مراعاة نسبة الط  الد   و لنجاحوأن  ،كرةمرحمة الطفولة المبُ 

عميمية كذلك التخطيط لمخبرات الت  مو وليس العمر الزمني ف ومراعاة مستوى الن  ن بالص  مبة العاديي  الط  

اىات ذوي مج عمى اتجيعتمد نجاح الد   ثُ الفردية والتزام المربين بمبدأ مشاركة أولياء األمور بفعالية حيْ 

وابت التي ( بعض األسس والث  2008) حنفيولخص  مبة وأولياء األمور.العالقة جميعًا بمن فييم الط  

درسية والبيئة مج ومنيا مستمزمات مكانية وتجييزية، تكييف الثقافة المَ تعتبر بمثابة متطمبات لمد  

وتكييف مناىج  ،وتعديل،وأسرىم ،مبةعممين، إعداد وتييئة الط  فكير في إعداد المُ فية، إعادة الت  الص  

 عميم العام.الت  

 .في فمسطين في مدارس المحافظات الشمالية صادرعميم الجامع وغرف الم  الت   11.1.2

ماوية عمى معاممة يانات الس  ة في قدراتيم، وقد حثت الد  االحتياجات الخاص   وبة ذو يختمف الطمّ      

ومعاممتيم بطريقة  ،راعاة فروقيم الفرديةعمى مُ  وتحض   ،صيمئِ ة تحترم خصاىؤالء معاممة إنسانيّ 

حسنة، كما أكدت عمى عدم اإلساءة ليم خاصة ديننا الحنيف الذي جاء بمبادئ المساواة بين الناس، 

القيام بو  ال يطمب منو أي شيء ال يستطيعُ  قوى، حيثُ وال فضل إال بالت  ـوأنو ال فرق بين إنسان وآخر 

عميم الجامع طالقًا من ىذه الفكرة نشأ ما يعرف بالت  يا"، انْ عَ نفسًا إال وسْ  ف اهللُ ى: "ال يكم  وقد قال تعال

 ال.عميم لمجميع بشكل فع  وتحقيق الت   ،ذي يعد وسيمة لمحاربة االتجاىات التمييزيةال  
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القطاعات عانى ذوي اإلعاقة في فمسطين من اإلىمال في الفترة األخيرة التي خضعت فييا كل      

 إال أن االىتمام بذوي اإلعاقةاالجتماعية والتنموية لما يسمى باإلدارة المدنية اإلسرائيمية، و الصحية، 

تأسيس السمطة الوطنية  كان بشكل أكبر في فترة االنتفاضة األولى وفترة ودمجيم في المجتمع

ص ممحق بالمدرسة (، ويختمف دمج المعاقين من مجرد وضعيم في صف خا1994الفمسطينية عام )

العادية إلى إدماجيم كاماًل مثل التعميم الجامع في الصف العادي مع أقرانيم حيث يعتمد ذلك عمى 

 (.2008اإلمكانات المتوفرة ونوع اإلعاقة ودرجتيا )وزارة التربية والتعميم العالي، 

( من 4رار قانون حقوق المعاقين رقم )و تم إقعميم العالي الفمسطينية أن  ربية والت  وقد أشارت وزارة الت       

 ( إلى:10والذي أشار في المادة ) 25/5/1999المجمس التشريعي الفمسطيني بتاريخ 

عميمية ربوية والت  حاق بالمرافق الت  صول عمى فرص متكافئة لاللتِ عاقين في الحُ مُ ضمان حق الْ -1

 عات ضمن إطار المناىج المعمول بيا في ىذه المرافق.والجامِ 

 ربوي الالزم لتحديد طبيعة اإلعاقة وبيان درجتيا.شخيص الت  توفير الت  -2

 عميمية المناسبة.ربوية والت  توفير المناىج والوسائل الت  -3

 عاقين بحسب قدرتيم.عميم بأنواعو لممُ توفير الت  -4

 عممين المؤىمين تربويًا لتعميم المعاقين كل حسب إعاقتو.إعداد المُ -5

 1997عميم الجامع بعد تبني فمسفتو عام شروع الت  ة بتطبيق مَ عميم الفمسطيني  ربية والت  ارة الت  بدأت وز      

ويدية ومنظمة فل الس  عم المالي والفني دياكونيا/ناد ومؤسسة إنقاذ الط  وأشرف عمى الد   ( أعوام3لمدة )

 عميم الجامع، في العمل وفقًا لسياسة الت  عميم ربية والت  حسين قدرات وزارة الت  إلى تَ  ىدفَ  اليونسكو حيثُ 
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عاون بين الوزارة وتحسين قدرات الت   ،عميم الخاصالت   ربية عمى تمبية احتياجاتِ تعزيز قدرات مديريات الت  

 (.2004عميم العالي، ربية والت  عميم )وزارة الت  والييئات المؤسسية األخرى المعنية بالت  

ة ة وضعت خط  عميم العالي الفمسطيني  ربية والت  وزارة الت   ( إلى أن  2010ة )وشناع باحوأشارت الص       

عميم لجميع فرص االلتحاق بالت   إلى توفيرِ  ةٌ عميم لمجميع، حيث ىدفت ىذه الخط  ة لمت  ة استراتيجي  وطني  

ة المدرسي   ة، توفير الكتباالحتياجات الخاص   و( سنة بمن فييم األطفال ذو 15-6) األطفال في سن

دارس العادية لإلعاقة العقمية، وتم توقيع أول مذكرة مبة، وبناء غرف مصادر ممحقة بالمَ لجميع الط  

ويدية لإلغاثة الفردية )سوار( ؤسسة الس  ة والمُ عميم العالي الفمسطيني  والت   بيةاستشارة وتعاون بين وزارة التر  

العمل عمى  و تم  إلى أن   ،(2009ة )العالي الفمسطيني   عميمت  ربية والوتشير وزارة الت   4/5/2004بتاريخ 

ة، البدء بغرف ومراكز ة، تعديل األبنية المدرسي  جاىات نحو طمبة ذوي االحتياجات الخاص  تغيير االت  

عداد تقرير يخص   ناسبة ليم. ومن واءمات المُ قويم والمُ أسس الت   المصادر في كل من رام اهلل وغزة وا 

وجعمت لو مكانة في أجزاء كبيرة من العالم ميثاق األمم المتحدة  ،عميم الجامعالت   ائق التي دعمتِ الوث

حدة المتعمقة بتساوي الفرص لألشخاص ذوي ، القوانين المعيارية لألمم المت  1989فل لحقوق الط  

 2000و"داكار" عام  1990ولية في "جومتيين" عام عميم الد  ، وثائق من مؤتمرات الت  1993اإلعاقات 

 (2010)وزارة التربية والتعميم العالي الفمسطينية،  1994ومؤتمر "ساالمنكا" عام 

( بأنيا عبارة عن صف يجيز بالمواد 2009) وفيما يخص غرف المصادر التي أشار بطرس

مكونات  ، فقد رأى أن منالتعميمية، واألجيزة والوسائل ومعمم تم تدريبو جيدًا ليشبع احتياجات أطفالو

ىذه الغرفة مدرسة ذات إداة ناضجة، مكان بين الفصول التي تخدميا أو بجوارىا ومن المفروض أن 

تكون معزولة نائية وبعيدة عن قمب المدرسة، ال يقل حجميا عن حجم غرف المدرسة ويفضل أن 

ع تكون أكبر من الصف العادي، مظيرىا جميل ومنظمة بشكل جذاب، أن تكون مجيزة بأثاث بدي
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ومريح ووظيفيًا ويؤدي الغرض منو في أركان الغرفة المختمفة، يتوفر فييا ركن لمرياضيات، ركن لمغة 

العربية، ركن لمنشاط النفسحركي، ركن لمتكنولوجيا، ممفات لألطفال، مكتبة، مكان لمعمل الجماعي، 

جييز عدد من غرف وقد عممت وزارة التربية والتعميم العالي عمى ت مكان لممعمم ووسائط تعميمية.

( غرف 108المصادر في بعض مدارس المحافظات الشمالية في فمسطين حيث بمغ عددىا ما يقارب )

 .2015حتى عام 

الحكومات العمل عمى أن تعطي الحكومة درجة عالية من  ب منَ عميم لمجميع يتطم  ولتحقيق الت       

لحشريع مبدأ الت  عميم، اعتماد توالميزانية لتحسين أوضاع الت  االىتمام  اق جميع الطمبة عميم الجامع وا 

تشجيع و تشجيع التبادل مع بمدان اكتسبت خبرة في مجال المدرسة الجامعية، و ، بالمدرسة العادية

تطبيق استراتيجيات الكشف و  خاذ القرارات،طيط وات  ي في عمميات التخّ مشاركة اآلباء والمجتمع المحم  

وتحقيق برامج  ،عميم الجامعة لمت  صرف إزاءىا في دراسة الجوانب المينيّ ق والت  بكر عن حاالت العو المُ 

 Theجامعة ) في مدارَس  الخاصةِ  والتي تعرف ذوي االحتياجاتِ ـ ،دربةعميمية المُ إعداد الكوادر الت  

Salamanca Statement, 1994). 

 صادراني: إدارة برنامج غرف الم  حور الث  المُ  12.1.2

زءًا من ضًا جُ أيْ  برُ عتَ تي تُ ة ال  ربية الخاصّ صادر جزءًا من إدارة برامج التّ برنامج غرف المَ  إدارة تعد       

 ؛في عممية تخطيط وتنظيم وتنفيذ برنامج غرف المصادر ىامٌ  ربوية ككل، فاإلدارة عنصرٌ اإلدارة الت  

عميمية بشكل عام لتّ عوبات امبة ذوي الص  إدارة برنامج غرف المصادر إلى رعاية الط   تيدفُ  حيثُ 

سائل المناسبة ليم، كما تقوم خاص وتقوم باكتشافيم وصقل قدراتيم بالوَ  ة بشكلٍ عوبات األكاديمي  والص  

عدادىم لموصول إلى أفضل مستوى وفق قدراتيم بوضع الخُ  طط والبرامج الخاصة بتعميميم وتربيتيم وا 

مكاناتيم.  وا 
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ة، ربية الخاص  ركيز عمى إدارة برامج الت  من الت   ال البد  ع  صادر بشكل فوإلدارة برنامج غرف المَ      

ة واضحة ومحددة في الييكل ربية الخاص  ن المسؤولية عن إدارة برامج وخدمات الت  تكوّ  حيث يجب أن  

عميم مسنده لممسؤولين عن الت   تكونَ  أنْ  لتي يجبُ تشمل الميام اّ  ديريات بحيثُ اإلداري لموزارة والمُ 

ة بحيث تنسجم مبة من ذوي االحتياجات الخاص  تأسيس وحفظ طرق فعالة لتحديد وتقييم الط   ،الخاص

، تحديد وتخطيط وتقييم أنواع الخدمات والبرامج المطموبة ىذه الطرق بين جميع المدارس في المديرية

برامج والخدمات لتمبية االحتياجات، تنسيق احتياجات الموارد المالية والبشرية الالزمة لتقديم ىذه ال

بة، والعمل عمى تسييل توزيع ىذه البرامج والخدمات بشكل عادل بين بحيث تمبي احتياجات الطمّ 

المدارس في المديرية باإلضافة إلى تقديم النصيحة واالستشارة والمساعدة لطاقم اإلدارة المدرسية 

 Britishة )ة ذوي االحتياجات الخاص  مبجاه الط  والمعممين القائمين في المدرسة لموفاء بالتزاماتيم ات  

Columbia Ministry Of Education, 2013.) 

ة تختص في وضع ربية الخاصّ اإلدارة العامة لمتّ  م( أنّ 2010ه/1431وقد رأى عبد المطيف )     

وضع الموائح و ة، ربوية الخاص  والبرامج الالزمة لضمان تربية وتعميم ذوي االحتياجات التّ  ،ططالخُ 

دريب فنيًا وبشريًا لمت  توفير المتطمبات الالزمة و عميم، عميمات المنظمة ليذا النوع من الت  رارات والت  والق

وذلك  ـ،ةربية الخاص  دريب واالبتعاث في مجال الت  الزمة لمت  إعداد الخطط ال   و يجبُ وماديًا، كما رأى أن  

لتوفير  ؛خاذ ما يمزمناىج الالزمة وتطويرىا وات  العمل عمى إعداد المو ختصة، نسيق مع الجيات المُ بالت  

يا البارز وتسجيمِ  تب بالخط  ناىج باإلضافة إلى طباعة الكُ درسي الذي يتفق مع تمك المَ الكتاب المَ 

ة وتطويرىا ودراسة ربية الخاص  الت   فني عمى تنفيذ برامجَ ة باإلشراف الْ اإلدارة العام   ص  صوتيًا، كما تخت  

العممية  وتطويرِ  يا في رفعِ حافظات واالستفادة منْ دة في المناطق والمُ واالقتراحات الوارِ  قاريرالت  

وعية باإلعاقة ة والت  ربية الخاص  يا مسؤولية تقويم ميام واختصاصات أقسام الت  عميمية، وتقع عميْ الت  

عداد الخُ و ة، عامل مع ذوي االحتياجات الخاص  وأساليب الت   عاون مع الت  و  نوية،الس  طط والميزانية ا 
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ة والييئات والمؤسسات والمراكز ذات العالقة من أجل تقديم أفضل الخدمات القطاعات الحكومي  

قميميًا ودوليًا.ة، والمشاركة في الن  عميمي  ة والت  التربوي    دوات، والمؤتمرات والمقاءات ذات العالقة محميًا، وا 

تعميم العام عميم الخاص ال يرقى إلى مستوى خدمات ال  الت   أن  ( إلى 2011ريف )وقد أشار الش       

المؤسسات  عمى الرغم من الجيود التي بذلت من أجل الرقي بو ويعزى ذلك إلى عدة أسباب منيا: أن  

يائل من األطفال غير العاديين، أعداد ي أنشأت حتى اآلن ال تكفي الستيعاب الكم الْ ة الت  الخاص  

عميم العام، عدد جامعات ال يعادل ُخمس عدد معممي الت  يم الخاص المتخرجين من الْ عممعممي الت  

غم من مبادرة بعض الجامعات ة في الجامعات مازال قمياًل عمى الر  ربية الخاص  الممتحقين بأقسام التّ 

ة تسعى الخاص   ةبعض الجامعات التي أنشأت أقسام لمتربي   وة بكمياتيا،ة الخاص  ربي  بإنشاء أقسام لمت  

برامج تدريبية وتأىيمية مستمرة لمعممي  وال توجدُ  ،ىاميا وتطويرِ حاليًا إللغاء ىذه األقسام بداًل من دعْ 

ة ال بية الخاص  اإلدارة وتنظيم برامج التر   ( أن  2013وسان )ة بعد تخرجيم. وأشار الرّ ربية الخاص  التّ 

م لإلدارة ولإلدارة المدرسية بشكل خاص إذ تتمثل ميمة تختمف في مفيوميا وأنماطيا عن المفيوم العا

وذلك من أجل تحقيق األىداف المتوقعة من  ـ،ةة التربوي  جوانب العممي   اإلداري في تنظيم وتنسيق كل  

ة العمل عمى ربية الخاص  الت  مؤسسات و  اجح في مراكزميمة اإلداري الن  ة، وتبدو ة الخاص  برامج التربي  

 و المؤسسات وتأىيميا كما تبدو ميمة اإلداريو  در المؤىمة لمعمل في تمك المراكزلكوااستقطاب ا

االت األطفال المحولين حويل إلى المكان المناسب لحشخيص والت  اإلشراف عمى عمميات القياس والت  

وي صال مع آباء وأميات األطفال ذة، وتعتبر ميارات االت  ربية الخاص  مؤسسات الت  و  إلى مراكز

 ة وجمعياتيا ومؤسساتيا منبية الخاص  ر وذات العالقة مع مديريات الت   ،ة األخرىاالحتياجات الخاص  

ة من أجل تحقيق أىدافيا. ورأى بطرس ربية الخاصّ مؤسسات التّ و  الميارات األساسية لمديري مراكز

وتعمل من ، ةة واإلنساني  تماعي  ة منفتحة عمى أىدافيا االجتكون اإلدارة المدرسي   أنْ  و البد  ( أن  2009)

، فالمدرسة وليس بغرض تطبيق الئحة أو قانون ،خالل المدرسة عمى تحقيق أىداف مجتمعية واسعة
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( 2012كل من الجوالده والقمش ) اىا كمواطنين في عصر العولمة. وقد أشار ممك لممجتمع تعد أبناء

بداعية أنو البد   تبحث عن الجديد وتدعمو، كما تتوفر لدييا  أن تكون المدرسة ذات إدارة ناضجة وا 

ن والكوادر األخرى المساندة، ويجب ين والمتدربيمالمؤى   ينلمساحة، وتعمل عمى توفير المعممإمكانيات ا

كل من الخطيب وىذا يتفق مع ما أشار إليو  ،ز باإلنسانية في العالقات بين العاممين فيياأن تتمي  

االلتزام بتطوير المدرسة، و  ظربعد الن  و تتميز بروح المبادرة، دارة الفعالة اإل ( إلى أن  1994والحديدي )

صادر توظيف المَ  فيعميمية،القيادة الت   و مبةوقعات الواقعية من الط  الت  و  مبة والمعممين،متابعة أداء الط  و 

اىتمامو عمى تحميل فيي عمم ينصب  وفنٌ  عممٌ  دارةَ اإل الع، كما أن  تثمارىا وسعة االط  تاحة واسالمُ 

المبادئ استنادًا  ن تطبيق جممة منَ يتضم   ة وقياسيا باستخدام المنيج العممي، وىي فنٌ واىر األدائيّ الظّ 

عمم تكييف ة من المُ ة الخاص  ربيَ ب إدارة صفوف الت  واالستفادة منيا. وتتطمّ  المعرفيةِ  األبعادِ  إلى توظيفِ 

عممية الفردية لألطفال حيث الت   الحاجاتِ  ف من أجل تمبيةِ يمية لغرفة الص  عمفسية والت  عاد البيئية والن  األبْ 

اإلجراءات و  فمسفة واضحة، الكشف واإلحالة، تبنية ربية الخاص  ن عممية إدارة وتنظيم صفوف الت  تتضمّ 

دارة الوقت، و جالت، حفظ الس  و نظيمية، الت   يم من خالل عممبة لمت  فية وتنظيم الط  تنظيم البيئة الص  و ا 

فاق، أو عميم بواسطة الرّ عميم الفردي، أو التّ غيرة، أو الت  تدريس المجموعات الكمية، أو المجموعات الص  

ركيز وأثناء الخدمة والتّ ،ريب المعممين قبل الخدمةدإلى ضرورة ت ويشيرا أيضاً عميم الفردي المستقل، التّ 

ة الحديثة ينصب اىتماميا حول ثالث قضايا أساسيّ فالتوجيات  ،دريب أثناء الخدمةبشكل أكبر عمى التّ 

دريب غير والتّ  ،تعميميةدريب المعتمد عمى الكفايات الّ ، التّ بية العاديةر ة والتّ ربية الخاصّ ىي: دمج التّ 

عممين ربية الخاصة تدريب المُ وجيات الحديثة الميمة في مجال إعداد معممي التّ صنيفي، فمن التّ التّ 

الزمة لمعمل في أوضاع دة أكثر تنوعًا وتزويد المعممين بالميارات والقدرات الّ عمى تأدية أدوار جدي

 ،دريب المعتمد عمى الكفاياتا التّ ة األقل تقييدًا، أمّ وذلك تبعًا لمبدأ البيئة التربويّ  ،ة متنوعةتعميميّ 

ئيسية في لرّ اىتمامو عمى تحديد المعارف والميارات والقدرات العامة المتصمة بالمحاور ا فينصب جلّ 
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فل المعوق تتوافر لدى المعمم حتى يستطيع تدريب وتربية الطّ  ة التي يفترض أنْ ربوية الخاصّ العممية التّ 

، ة لألطفال المعوقينصنيفي عمى طبيعة الخصائص السموكيّ دريب غير التّ بشكل فاعل، ويعتمد التّ 

غمب عمى المشكالت العديدة التي جاه إلى التّ وليس الفئات التي ينتمون إلييا حيث ييدف ىذا االتّ 

تركز برامج تدريب  يترتب عمييا التسميات الفئوية المختمفة التي تطمق عمى المعاقين، ويجب أنْ 

وقدرات عامة تمكنيم من تعميم األطفال ذوي اإلعاقات ـ،المعممين عمى تزويد المتدربين بميارات 

 المختمفة في مجموعات دون أخذ اإلعاقة بالحسبان.

راسة عرضًا لممراجع التي تناولت موضوع ذوي تضمن الجزء األول من اإلطار النظري لمدّ      

ربية التّ  برامجَ باإلضافة إلى  دارسِ ودمجيم في المّ وذوي الصعوبات األكاديمية،  ،عميميةعوبات الت  الصّ 

ظري إلى ار النّ صادر في فمسطين، وتطرق الجزء الثاني من اإلطوغرف المَ ، عميم الجامعوالتّ  ،ةالخاصّ 

في األدبيات أال وىو موضوع إدارة برنامج غرف  ىام لم يسمط عميو الضوء بشكل كافٍ موضوع 

الة ناضجة ومبدعة تسعى لتحقيق األىداف ركيز عمى وجود إدارة فعّ المصادر حيث البد من التّ 

اء ير أو معممين أكفة وغرف المصادر وليس فقط توفير غرفًا لممصادبية الخاصّ ة من برامج الترّ المرجوّ 

 أووسائل تعميمية.
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 السابقةالدراسات  2.2

تي ة الّ ربية الخاصّ وبرامج التّ  ةعمميّ عوبات التّ تي تناولت موضوع الصّ راسات واألبحاث الّ ت الدّ تعددّ      

ة لمناىج البحثيوتنوعت العينات وا ،اعتمادىا والعمل بيا في المدارس تي تمّ مج الّ تتالءم مع سياسة الدّ 

 ىذا الموضوع: تناولتراسات التي وفيما يمي عرض لبعض الدّ  ،التي استخدمت بيا

 ةراسات العربي  الد  

ة في ة الحكوميّ دور مديري المدارس األساسيّ  إلىعرف ( التّ 2014ىدفت دراسة سمحان )     

ي ىذه ة في إدارة غرف المصادر الموجودة في مدارسيم من وجية نظر معممة الغربيّ محافظات الضفّ 

لمتغيرات المؤىل  تبعاً راسة الفروق إن وجدت بين إجابات أفراد عينة الدّ  إلىعرف الغرف. وكذلك التّْ 

خصص ألفراد العينة والمنطقة الجغرافية التي تقع فييا المدرسة وعدد سنوات خبرتيم في العممي والتّ 

مًا ( معم  83راسة من )الد   نةغرف المصادر، واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي المسحي، وتكونت عيّ 

راسة. وقد استخدمت الباحثة االستبانة كأداة مون جميع مجتمع الد  وىم يشك  ، مصادرال في غرفومعممة 

المدرسة في إدارة غرف المصادر كان بدرجة  مديرِ  دورَ  لجمع البيانات، وقد أظيرت النتائج أنّ 

عممية في غرف عميمية الت  في العممية الت   متوسطة، كما أشارت إلى محدودية دور مديري المدارس

واصل مع ضًا في التّ وأيْ ،المصادر، وكذلك في تكييف البيئة المدرسية لتتالءم مع وجود غرفة المصادر

إلى محدودية دوره في أولياء األمور والمجتمع لتطوير إدارة غرف المصادر في مدارسيم وباإلضافة 

عدم وجود دور بارز لمديري المدارس  إلىراسة أجمع أفراد عينة الدّ إدارة العاممين في تمك الغرف. وقد 

 في إدارة غرف المصادر تعزى لجميع متغيرات الدراسة.

( إلى بناء برنامج إرشاد جمعي، وتقضي فاعميتو في تنمية 2013) والشكيري دراسة ىياجنة سعت    

عميم األساسي بمنطقة قة الثانية من الت  عمم في الحمات األكاديمي لدى طالبات صعوبات الت  مفيوم الذّ 
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راسة نظرًا لصغر حجم جميع أفراد المجتمع كعينة ليذه الد   أخذُ  رقية في سمطنة ُعمان، حيث تم  الش  

فين الخامس عمم في الص  الت   صعوباتِ  راسة من جميع طالباتِ نة الد  وتكونت عي  ، راسةمجتمع الد  

، تم توزيعيم ساسيّ عميم األمن مدرسة سيح العافية لمتّ  ( طالبةً 20م )ادس األساسي والبالغ عددىوالسّ 

جريبية برنامج إرشاد عشوائيًا إلى مجموعتين متساويتين: تجريبية وضابطة، تمقى أفراد المجموعة الت  

بينما لم يتمَق أفراد المجموعة الضابطة أي  ،جمعي قائم عمى نظرية اإلرشاد المتمركز حول الفرد

وقد استخدم الباحثان المنيج التجريبي بتصميم المجموعتين التجريبية والضابطة وقام الباحثان معالجة، 

راسة، ات األكاديمي لتحقيق أىداف ىذه الدّ ببناء أداتين ىما برنامج اإلرشاد الجمعي ومقياس مفيوم الذّ 

ت األكاديمي بين الذاّ  ة في درجات مفيومو يوجد فروق ذات داللة إحصائيّ راسة أنّ وقد أظيرت نتائج الدّ 

جريبية عمى كل من القياسين البعدي ابطة لصالح أفراد المجموعة التّ جريبية والضّ أفراد المجموعتين التّ 

راسة في تنمية مفيوم والمتابعة وىذا يدل عمى فاعمية برنامج اإلرشاد الجمعي المستخدم في ىذه الدّ 

 .جريبيةات األكاديمي لدى أفراد المجموعة التّ الذّ 

مج من معرفة مدى فاعمية غرف المصادر كإحدى بدائل الدّ ب( 2012دراسة المكانين ) قامت     

دارس راسة من جميع مديري المَ وقد تكون مجتمع الدّ  ،وجية نظر مديري المدارس في مدينة معان

 (17دىم )عان والمتوفر فييا غرف مصادر والبالغ عدة التابعة لمديرية تربية وتعميم مدينة مَ الحكوميّ 

ة التابعة لمديرية تربية ( مديرًا ومديرة في المدارس الحكوميّ 15وقد تم اختيار عينة مكونة من ) ،مديراً 

وقد استخدم الباحث المنيج الوصفي وطور أداة  ،ة معان والمتوافر فييا غرف مصادروتعميم منطق

( فقرة 25يا النيائية من )مج تكونت بصورتة خدمات غرف المصادر كإحدى بدائل الد  لقياس فاعميّ 

واختبار مان  Kurskal-Wallisإضافة إلى استخدام االختبارات الالمعممية )اختبار كروسكال والس 

تائج التي توصل إلييا الباحث إلى فاعمية غرف المصادر وأشارت أبرز الن  . (Mann-Whitneyوتني 

( في مدى α=0.05اللة إحصائية )تائج وجود فروق ذات دمج، كما أظيرت النّ كإحدى بدائل الد  
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مج من وجية نظر مديري المدارس في مدينة معان تعزى صادر كإحدى بدائل الد  فاعمية غرف المَ 

( في α=0.05ة )تائج وجود فروق ذات داللة إحصائيّ بينما لم تظير النّ ،لمؤىل مديري المدارس العممي

 ،ظر مديري المدارس في مدينة معاننمج من وجية مدى فاعمية غرف المصادر كإحدى بدائل الدّ 

 تعزى لمتغيرات تخصص مديري المدارس في مرحمة البكالوريوس وخبرتيم ومستوى المدرسة.

فسية األكثر انتشارًا لدى طمبة طرابات الن  متعرف إلى االضّ ل( 2011دراسة القبطان ) جاءت     

عرف إذا كان والت   ،مس حتى الثامنفوف من الخارجة في الصّ وع والد  عمم من حيث النّ صعوبات التّ 

فسية لمستوى القمق واالكتئاب والمخاوف ة في حدة االضطرابات النّ ذات داللة إحصائيّ  ىناك فروقٌ 

اسة عمى جميع كنية، واشتمل مجتمع الدرّ ة والمنطقة السّ عميميّ والمرحمة التّ  وعير النّ ة وفقًا لمتغّ المرضيّ 

الحمقة الثانية بواليات محافظة مسقط والبالغ عددىم  ي مدارَس عمم فطمبة وطالبات ذوي صعوبات التّ 

( طالبًا وطالبة من 156ذوي صعوبات التعمم، وتكونت العينة من ) من طمبةِ  وطالبةً  اً ( طالب187)

طبيق فأصبح عدد أفراد ( طمبة لعدم صالحية استماراتيم لمت  3عمم واستبعد منيم )ذوي صعوبات الت  

فسية لدى ، وقد استخدم المنيج الوصفي كما قام ببناء أداة لقياس االضطرابات النّ طالباً  (153العينة )

عمم تضمنت ثالثة مقاييس، مقياس القمق لدى األطفال، مقياس االكتئاب مبة ذوي صعوبات الت  الطّ 

ية األكثر نفساالضطرابات الّ  وصل إلييا أنّ الت   تي تم  تائج ال  ومقياس المخاوف المرضية. ومن أبرز الن  

ى الثامن ىي المخاوف فوف من الخامس حتّ عمم في الصّ انتشارًا لدى الطمبة من ذوي صعوبات التّ 

اضطراب االكتئاب، وتوصل الباحث إلى وجود فروق ذات  م  ومن ثَ  ،ة يمييا اضطراب القمقالمرضي  

وع عند مستوى الداللة ر الن  ة وفق متغي  راب القمق والمخاوف المرضي  ة في حدة اضط  داللة إحصائي  

(0.01 < α  لصالح اإلناث في حين كانت قيمة مستوى الد ) اللة لحدة اضطراب االكتئاب وفق متغير

ة ة لحدّ و ال توجد فروق ذات داللة إحصائيّ ( لصالح اإلناث، وأن  α > 0.05وع عند مستوى داللة )الن  

راسية ووجود فروق ذات داللة ر المرحمة الدّ ة وفق متغيّ راب القمق واالكتئاب والمخاوف المرضيّ اضطّ 
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عمم لوالية كنية لصالح طمبة ذوي صعوبات التّ راب القمق وفق متغير المنطقة السّ ة اضطّ ة لحدّ إحصائيّ 

تائج ة فقد دلت الن  رابات االكتئابي  ة االضط  ا حد  عمم لوالية السيب، أمّ بوشر مقابل طمبة ذوي صعوبات التّ 

و توجد فروق تائج أنّ كنية، وأشارت النّ ر المنطقة الس  ة تبعًا لمتغي  داللة إحصائي   بعدم وجود فروق ذات

عمم بوالية عمم لوالية قريات مقابل طمبة ذوي صعوبات التّ ة لطمبة ذوي صعوبات التّ ذات داللة إحصائيّ 

 (.α > 0.05السيب في مقياس المخاوف المرضية ككل عند مستوى الداللة )

مبة أىم المعايير المينية الالزم توافرىا لدى معممي الطّ  إلىعرف ( الت  2010در )البَ  ىدفت دراسة     

عرف عمى درجة االختالف في مدى أىمية والت   ،توفرة حالياً عمم، المعايير المينية المُ ذوي صعوبات التّ 

خبرة والتقدير عند عمم باختالف العمر، الوتوافر المعايير المينية بين معممي الطمبة ذوي صعوبات الت  

عمم، والذين يعممون في برامج ذوي صعوبات الت   طمبةمعممي  راسة منْ ن مجتمع الد  خرج، وتكو  الت  

الحكومية االبتدائية التابعة لوزارة التربية والتعميم بمدينة الرياض والبالغ  دارسِ عمم في المَ صعوبات الت  

، واستخدم الباحث في ىذه راسةسة من كامل مجتمع الد  را، وقد تكونت عينة الد  طالباً  (182عددىم )

مبة ذوي حميمي، واختار مقياس المعايير المينية الالزمة لمعممي الط  راسة المنيج الوصفي الت  الد  

جميع  ن  إج التالية: راسة إلى النتائِ ت الد  ينة، وقد توصم  عمم كأداة لجمع البيانات من العّ صعوبات الت  

 ة كبيرة، كما أن  ة بدرجَ عمم ميمّ مبة ذوي صعوبات التّ معممي الطّ  نظرِ  وجيةِ  منْ  ينيةِ لمِ المعايير ا

ا الطمبة فقد بيرة، أم  قييم كانت متوفرة بدرجة كَ دريسي ومعيار الت  خطيط الت  ة بالت  المعايير المينية الخاص  

ائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة ينية متوفرة بدرجة متوسطة، وأشارت النتعايير المِ المَ  ا أن  رأوْ 

عمم لدرجة مبة ذوي صعوبات الت  ( فأقل في استجابات معممي الط  0.05اللة )ة عند مستوى الدّ احصائي  

ة المعايير المينية )عدا معياري ة المعايير المينية باختالف أعمارىم، وسنوات خبرتيم، أىمي  أىمي  

( فأقل بدرجة 0.05اللة )ة عند مستوى الدّ فروق ذات داللة احصائيّ قيم(، ووجود خطيط التدريسي والتّ الت  

رج حيث أن الفروق كانت لصالح معممي دريسي في اختالف تقديرىم عند التخ  خطيط التّ ة معيار التّ أىميّ 
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ة عند عمم الذين تقديرىم )جيد، جيد جدًا( بوجود فروق ذات داللة إحصائيّ مبة ذوي صعوبات التّ الطّ 

خرج لصالح من قييم باختالف تقديرىم عند التّ ( فأقل لدرجة أىمية معيار التّ 0.01اللة )مستوى الدّ 

( فأقل في 0.05تقديرىم )جيد جدًا(، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

ة قيّ عمم لدرجة توافر المعايير المينية )عدا معيار الممارسات األخالاستجابات معممي ذوي صعوبات التّ 

( فأقل لدرجة 0.05اللة )ة( باختالف أعمارىم ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدّ والمينيّ 

توافر معيار الممارسات األخالقية والمينية باختالف أعمارىم، كما كانت النتائج وجود فروق ذات 

مينية باختالف عدد سنوات ( فأقل لدرجة توافر المعايير ال0.05اللة )داللة إحصائية عند مستوى الدّ 

( فأقل في استجابات 0.05اللة )ة عند مستوى الدّ خبرتيم، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائيّ 

 خرج.عمم لدرجة توافر المعايير المينية باختالف تقديرىم عند التّ الميذ ذوي صعوبات التّ معممي التّ 

مبة ذوي صادر الخاصة بالطّ ع غرف المَ عرف إلى واقالتّ ب( 2010باح وشناعة )دراسة الصّ  قامت     

ومعممي  مديرين المدارسة في فمسطين من وجية نظر يّ ة في المدارس الحكوماالحتياجات الخاصّ 

سنوات الخبرة، و  ربويين، إضافة إلى تحديد أثر كل من متغيرات الجنس،غرف المصادر والمرشدين التّ 

ن ي تكوّ راسة الذّ لدّ راسة عمى كامل مجتمع اان الدّ ل العممي والمركز الوظيفي، وقد طبق الباحثالمؤىّ و 

صادر والمرشدين التربويين في المدارس التي تتضمن في ومعممي غرف المَ  مديرين المدارسمن جميع 

سحي، وقاما بتطوير استبانة خاصة وقد استخدم الباحثان المنيج الوصفي المَ  ،أقساميا غرف المصادر

رجة الكمية لواقع غرف المصادر الدّ  وصل إلييا أنّ التّ  ي تمّ تائج التّ النّ وقد كانت أبرز  .راسةكأداة لمدّ 

 ية في فمسطين من وجية نظر المديرينة في المدارس الحكوممبة ذوي االحتياجات الخاصّ ة بالطّ الخاصّ 

كور لغرف رؤية الذّ  درجةَ  ن  أ ، كماربويين كانت بدرجة كبيرةومعممي غرف المصادر والمرشدين التّ 

ة  في المدارس الحكومية في فمسطين أعمى من مبة ذوي االحتياجات الخاصّ ة بالطّ ادر الخاصّ المص

اإلناث عمى األبعاد ) التوفر والتجييز، المادة التعميمية، سير العممية التربوية، البعد السموكي، والدرجة 
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لغرف المصادر الخاصة سبة لبعد الوسائل واألساليب فقد كانت درجة رؤية اإلناث ا بالنّ الكمية(، أمّ 

 ،ة في فمسطين عمى ىذا البعد أعمى من الذكورة في المدارس الحكوميّ مبة ذوي االحتياجات الخاصّ بالطّ 

ة في المدارس مبة ذوي االحتياجات الخاصّ رجة الكمية لواقع غرف المصادر الخاصة بالطّ الدّ  وأنّ 

سبة المئوية النّ  بينما بمغتِ  ،%(77ت )سنوات قد بمغ 5الحكومية في فمسطين لمن لدييم خبرة أقل من 

سبة المئوية لواقع من لدييم خبرة %(، وقد بمغت النّ  78.3( سنوات )10-5لواقع من لدييم خبرة من )

رجة الكمية لواقع غرف الد   %(، باإلضافة إلى أن  77.9سنوات لغرف المصادر ) 10أكثر من 

ة في فمسطين لمن كان ة في المدارس الحكوميّ ة بالطمبة ذوي االحتياجات الخاصّ المصادر الخاصّ 

ؤىميم العممي سبة المئوية لواقع من كان م%(، وبمغت النّ 78كالوريوس )الب من مستوى ميم العمميّ مؤىّ 

ة لواقع غرف المصادر رجة الكمي  الدّ  %(، وأن  76.4صادر )فأعمى لغرف المَ  ليعاالدبموم المن مستوى 

ة في فمسطين لمدراء المدارس قد ة في المدارس الحكومي  ياجات الخاصّ مبة ذوي االحتة بالط  الخاص  

سبة %( وبمغت الن  77.8سبة المئوية لواقع معممي غرف المصادر )%( بينما بمغت النّ 78.5بمغت )

 %(.77.6المئوية لواقع المرشدين التربويين لغرف المصادر )

مشروع غرف ومراكز المصادر  ة وتطويرقو نقاط  إلىعرف الت   (2009دراسة فتيحة ) ىدفتو      

راسة في وفحص مركبات المشروع المختمفة وتقديم اقتراحات وتوصيات لتطويرىا، وتكون مجتمع الد  

ربية ومن ممثل المؤسسة السويدية في المشروع، مديري التّ  ،الجزء النوعي من التقييم من إدارة المشروع

المرشد/ة التربوي/ة، و عميم الجامع، ة، مرشد/ة التّ ربية الخاصّ لتّ رئيس قسم اإلرشاد واو  عميم ونوابيم،والتّ 

ي بيا غرف المصادر، معمم/ة غرفة المصادر، طمبة غرف المصادر، معمم/ة مديري المدارس التّ و 

ا في صادر في رام اهلل، أم  ، وعينة عشوائية من أولياء األمور وطاقم مركز المَ ياضياتة والرّ بيّ المغة العر 

( 36) نصادر والبالغ عددىراسة من جميع معممات غرف المَ قييم فتكون مجتمع الد  ي من التّ م  الجزء الك

جميع معممات مقرري و  ،عمى غرفة لممصادر نديرات المدارس التي تحتوي مدارسيجميع مو  معممة،
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في الجزء  ائيةاختيار عينة عشو  أولياء األمور، وطمبة المشروع، وقد تمّ و ياضيات، غة العربية والرّ المّ 

سحي في دراستو، واختار الباحث أداتين المنيج الوصفي المَ  الباحثُ  ، وقد استخدمَ قييمالنوعي من التّ 

التوصل  رز النتائج التي تم  وكانت أب .ألداة الثانية االستبانات الثالثراسة األداة األولى المقابمة والمد  

تمخص نتائج و  ،ة لمشروع غرف المصادروالنوعيّ ة ىو وجود تناقضات محددة بين النتائج الكميّ إلييا 

مج في نقل مفيوم الدّ  المشروع نجح فقدعف في المشروع  الضّ ة و قييم في استعراض نقاط القوّ ىذا التّ 

مبة المدموجين وساىم في كسر حاجز الخوف، الخجل قدم خدمة نوعية لمطّ و من كونو توجيًا إلى واقع، 

حول ونجح في التّ اىتمام األىل بأبنائيم، كما  وزاد من، المشروع في العزلة لدى معظم طمبةواإلحساس 

عميم لمجميع، وقد ساىم في تعديل ياتيا بما ينسجم ومفيوم التّ داعم لممدرسة وتوج   إلى واقع جديّ 

، م في تسييل سير المعمم بخطتوو ساىَ مج، كما أن  جاه مفيوم الد  فئات عديدة من المجتمع اتّ اتجاىات 

دراج المشروع  مبة ذوي االحتياج الخاصبة العاديين لمطّ تقبل الطمّ وساعد في  ة ضمن الخطّ وا 

جارب ، كما أظيرت النتائج وجود العديد من الت  سم المشروع بمصداقية عاليةاالستراتيجية لموزارة، وات  

ة وجود خط   نت عدمتائج فتضم  طوير التي أشارت إلييا النّ ا نقاط التّ الناجحة داخل غرف المصادر. أم  

أىداف قييم، عدم وضوح فيذ والتّ خطيط، التنّ راحل والتي شممت الت  استراتيجية لممشروع خالل كافة المَ 

في توظيف المعممين في غرف المصادر وتوفر متطمبات ىذه ، وجود بمبمة كبيرة ئيسيةالمشروع الرّ 

ل البدء بالمشروع، اقتصار المتابعة دريب، المتابعة، واإلشراف، عدم توفر مسح قبناحية التّ  العممية من

ة أم واإلشراف والزيارات الميدانية عمى ممثل المؤسسة السويدية، عدم وجود تشخيصات ومقاييس وطنيّ 

تقييم طالب  /ات غرف المصادر، كما أنّ ة من معمميربية الخاص  صين في التّ مقننة، قمة عدد المتخص  

) لغة عربية ورياضيات( بو ظمم واضح ليذا الطالب، ف العادي غرفة المصادر من قبل معممة الصّ 

ربية عدم تقبل بعض المعممين لفكرة المشروع ولمعمم/ة غرفة المصادر، عدم وجود دليل لمعمم التّ 

عميم ربية والتّ يات التّ ر خطيط لممشروع يتم بمعزل عن مديالتّ  كما أنّ  ،ة، عدم وجود دليل لممشروعالخاصّ 
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مما ساىم في إبعادىم عن  ،عميم الجامعة ومرشدي التّ ربية الخاصّ والتّ وبمعزل عن أقسام اإلرشاد 

 طورات التي يمر بيا.المشروع والتّ 

عميم االبتدائي طمبة التّ لعمم األكاديمية صعوبات التّ  إلىعرف متّ ل( 2008دراسة بشقة ) وجاءت     

عمم األكاديمية  كما التّ  ذوي صعوباتلموكية عرف عمى المشكالت السّ ببعض مدارس والية باتنو، التّ 

، موكيةفي الجنسين في المشكالت السْ الثاني و الفروق بين طمبة الصف األول  إلىعرف ضًا الت  ىدفت أيْ 

الفروق بين طمبة  إلىعرف عمم األكاديمية والتّ الفروق بين الجنسين في صعوبات التّ  إلىعرف الت  و 

ة بين الكشف عن العالقة االرتباطيّ و ة، مم األكاديميّ عني من الجنسين في صعوبات التّ الصف األول والثاّ 

الحاجات اإلرشادية لعينة البحث، وقد  إلىعرف ة والتّ عمم األكاديميّ ة وصعوبات التّ المشكالت السموكيّ 

موكية لصالح راسة وقائمة المشكالت السّ ة كأداة لمدّ عمم األكاديميّ استخدمت الباحثة استبيان صعوبات التّ 

واستخدمت ( فردًا 130و ناىية، كما أجرت الباحثة دراستيا عمى عينة مكونة من )الدين محمد أب

ائدة لدى ة السّ عمم األكاديميّ صعوبات التّ  تائج أنّ المنيج الوصفي )المقارن االرتباطي(، وكانت أبرز النّ 

المشكالت  فين تتعمق ببعدي القراءة والكتابة، كما أنّ عميم االبتدائي من كال الجنسين والصّ طمبة التّ 

ائد، شاط الزّ ة تتعمق بأبعاد السموك االنسحابي، النّ عمم األكاديميّ وكية السائدة لدى ذوي صعوبات التّ مالس

فين ة بين الجنسين في كال الصّ أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائيّ و موك االجتماعي المنحرف، والسّ 

السموك و ائد، شاط الزّ سموكية اآلتية: النّ عمم األكاديمية في أبعاد المشكالت المن ذوي صعوبات التّ 

موك سموك التمرد في المدرسة، والسّ و العادات الغربية والمزمات العصبية، و االجتماعي المنحرف، 

عمم فين من ذوي صعوبات التّ ة بين الجنسين من كال الصّ االنسحابي، وتوجد فروق ذات داللة إحصائيّ 

ة بين الجنسين من ة، وتوجد فروق ذات داللة إحصائيّ موكيّ السّ  ة لممشكالتة في األبعاد الستّ األكاديميّ 

كور، كما توجد ة )قراءة، كتابة، رياضيات( لصالح الذّ عمم األكاديميّ فين في أبعاد صعوبات التّ كال الصّ 

ة عمم األكاديميّ فين من كال الجنسين في بعد صعوبات التّ ة بين طمبة الصّ فروق ذات داللة إحصائيّ 
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موكية بين المشكالت السّ  داالً  ابموجً  اىناك ارتباطً  أنّ و اني، ف الثّ لصالح طمبة الصّ  ياضيات()الرّ 

عمم الحاجات اإلرشادية لذوي صعوبات التّ  حث، وأنّ ة لدى عينة البَ عمم األكاديميّ وصعوبات التّ 

دة األلفة عوبات لدييم وحاجتيم إلى زياعرف المبكر عن الصّ ة تتعمق بحاجتيم إلى الكشف والتّ األكاديميّ 

كن من المفاىيم والمبادئ شاط الكتابي وحاجتيم إلى التمّ مع المادة المقروءة وحاجتيم إلى تدعيم النّ 

موك دريب عمى السّ ة بالحاجة إلى التّ موكيّ ة في المشكالت السّ كما تتعمق الحاجات اإلرشاديّ  ،ياضيةالرّ 

خمص من التوتر والقمق والحاجة إلى التّ  عور باالنتماءموك المستقر والحاجة إلى الشّ االندماجي والسّ 

عب والحاجة إلى اجة إلى المّ والح ،والحاجة إلى تشكيل سموك االنتباه والحاجة إلى النمذجة والقدوة

 يد النوعي لممطموب عممو.التحد

برنامج تعميمي في تحسين  حقق من فاعمية( التّ 2008) والتركي العضايمةو  دراسة القمش حاولتو      

 بتدائية ) مستوى الصف السادس(رحمة االعمم في المَ ذوي صعوبات التّ مبة ات لدى الطّ تنظيم الذّ  ميارات

ناث( ذوي الصّ راسة من الطّ ، وقد تألف مجتمع الد  في لواء عين الباشا ة في عوبات التعممي  مبة )ذكور وا 

ة ة التربيّ التابعة لمديريّ  ةعمم في المدارس الحكوميّ ة الذين يراجعون غرف مصادر الت  المرحمة األساسيّ 

( غرف 7عين عمى )( طالبًا وطالبة موزّ 123عميم لمواء عين الباشا والذين قدر عددىم اإلجمالي بـ )والتّ 

موا من ذوي صعوبات التعمم قس   ( طالبًا وطالبةً 40راسة من )مصادر تعمم، حيث تكونت عينة الد  

( 20ة تضم )ضابطً  ومجموعةً  ( طالبًا وطالبةً 20عشوائيًا إلى مجموعتين: مجموعة تجريبية تضم )

استخداميا في  جريبي في دراستيم وتكونت األداة التي تمّ طالبًا وطالبة، وقد استخدم الباحثون المنيج التّ 

عمم، ات، اختبار تشخيص صعوبات التّ راسة من ثالث أدوات شممت مقياس ميارات تنظيم الذّ ىذه الد  

اللة راسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدّ أشارت نتائج الدّ وقد  ،عميميوالبرنامج التّ 

(α=0.05 ) ّوبين طمبة المجموعة  ،جريبيةمبة في المجموعة التّ ات بين الطّ في ميارات تنظيم الذ

 جريبية.الضابطة لصالح المجموعة التّ 
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ببرامج  والتزاميم لعاممين( بدراسة ىدفت إلى الكشف عن مدى معرفة ا2007وقام القحطاني )     

بعض  إلىعرف ، والتّ ةربوية الفرديّ ة التّ متعمقة بالخطّ نظيمية الربية الفكرية بالقواعد التّ ومعاىد التّ 

ظيمية المتعمقة ة بالقواعد التنّ ربية الفكريّ قة بمدى معرفة العاممين ببرامج ومعاىد التّ المتغيرات المتعمّ 

ة، الوظيفة، ومكان العمل، دريسيّ راسي، الخبرة التّ ل الدّ العمر، المؤىّ ية وىي: ربوية الفردّ ة التّ بالخطّ 

ربية الفكرية بالقواعد بعض المتغيرات المرتبطة بمدى التزام العاممين ببرامج ومعاىد التّ  إلىعرف والتّ 

سية، الوظيفة دريراسي، الخبرة التّ ل الد  ة وىي العمر، المؤىّ ة الفرديّ ة التربويّ ة المتعمقة بالخطّ نظيميّ التّ 

ة ومكان العمل، وتحديد العوامل التي تحول دون معرفة والتزام العاممين ببرامج ومعاىد التربية الفكريّ 

راسة من جميع أفراد مجتمع نة الدّ ت عيّ ة، وقد تكونّ ة الفرديّ ربويّ ة التّ قة بالخطّ تنظيمية المتعمّ بالقواعد الّ 

ربية بعين إلدارة التّ طق وكالم، مرشد طالبي(، التاّ ن مدرباتاسة )مدير، معمم، أخصائي نفسي الدرّ 

خصصات المذكورة أعاله، وبذلك ( عاماًل في مختمف التّ 567ياض البالغ عددىم )عميم بمدينة الرّ والتّ 

مدينة الرياض، ة بربية الفكريّ ( شخصًا من العاممين في برامج ومعاىد التّ 567العينة ) أفراد يكون عدد

راسة وقد بينت نتائج الدّ  .راسةحميمي، واختار االستبانة كأداة لمدّ منيج الوصفي التّ وقد استخدم الباحث ال

ة، ربوية الفرديّ ة التّ نظيمية المتعمقة بالخطّ راسة موافقون بشدة حول مدى معرفتيم بالقواعد التّ أن أفراد الدّ 

و ة، وأنّ ة الفرديّ ة التربويّ بالخطّ  قةنظيمية المتعمّ موافقون إجمااًل عمى مدى التزاميم بالقواعد التّ  يمأنّ كما 

ة نظيميّ ة بين متوسط استجابات العاممين في مدى المعرفة بالقواعد التّ داللة إحصائيّ  ذاتُ  اليوجد فروقٌ 

ة، متغير مكان العمل بينما توجد دريسيّ ة بحسب العمر، متغير الخبرة التّ ة الفرديّ ربويّ طة التّ المتعمقة بالخّ 

ة بين متوسط استجابات العاممين بمدى المعرفة بالقواعد التنظيمية إحصائيّ فروق فردية ذات داللة 

ن عمى مؤىل يالحاصم لصالحالمتعمقة بالخطة التربوية الفردية بحسب متغير المؤىل الدراسي 

ة نظيميّ ة في مدى المعرفة بالقواعد التّ ذات داللة إحصائيّ  ة، كما توجد فروقٌ بكالوريوس تربية خاصّ 

وجد فروق ذات يو الراسة أنّ ج الدّ نت نتائر الوظيفة، كما بيّ ة تعزى لمتغيّ ة الفرديّ ة التربويّ الخطّ قة بالمتعمّ 
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ة قة بالخطّ ة المتعمّ تنظيميّ ة بين متوسط استجابات العاممين في مدى االلتزام بالقواعد الّ داللة إحصائيّ 

ر متغيّ  وة،دريسيّ برة التّ ر الخِ متغيّ و  راسي،ؤىل الدّ ر العمر، متغير المُ ة تعزى لمتغيّ ربوية الفرديّ التّ 

تي تحول دون وامل الّ متوسطات االستجابات عمى العّ  راسة أنّ نت نتائج الدّ الوظيفة ومكان العمل وبيّ 

ة ة الفرديّ ة التربويّ قة بالخطّ نظيمية المتعمّ ة بالقواعد التّ ربية الفكريّ معرفة والتزام العاممين ببرامج ومعاىد التّ 

 ىناك عواملَ  اسة موافقون عمى أنّ أفراد الدرّ  عمى أنّ  ( وىذا يدلّ 4.17إلى  3.34تراوحت ما بين )

يا قد تحول دون معرفتيم أخرى غير متأكدين عمى أنّ  معرفتيم والتزاميم وىناك عواملَ  تحول دونَ 

 ة. ة الفرديّ التربويّ  ة المتعمقة بالخطةّ نظيميّ والتزاميم بالقواعد التّ 

ة عن ( معرفة مدى رضا أولياء أمور ذوي االحتياجات الخاصّ 2007بي )دراسة العتي حاولتو      

جوانب القصور  إلىعرف ة، باإلضافة إلى التّ ربية الخاصّ مستوى الخدمات المقدمة ليم في برنامج التّ 

ة في بية الخاصّ واضعي استراتيجيات الترّ  ساعدتصة، و وجدت في برامج وخدمات التربية الخاّ  إنّْ 

ة وأولياء أمورىم في العممية ة دمج ذوي االحتياجات الخاصّ مات النجاح عمميّ تطوير تمك الخد

ة في راسة من عينة عشوائية من أولياء أمور ذوي االحتياجات الخاصّ ن مجتمع الدّ عميمية، وقد تكوّ التّ 

دراجيا في التّ  نة التي تمّ وقد بمغت العيّ  ،عوديةة السّ المممكة العربيّ  ( 1224ي )حميل اإلحصائاألخذ بو وا 

راسة المنيج الوصفي، وتم إعداد % من المجموع الكمي، واستخدم الباحث في ىذه الدّ 78أي بنسبة 

وذلك  ،دمات المقدمة ألبنائيمة عن مستوى الخَ أداة لتقدير رضا أولياء أمور ذوي االحتياجات الخاصّ 

ذات العالقة من أجل إيجاد  جوع إلى األدبيات العممية في شأن قياس الرضا ومراجعة المقاييسبعد الر  

ة في المممكة، عميمية الحديثة المأخوذ بيا في تعميم ذوي االحتياجات الخاصّ أداة تتناسب والمتغيرات التّ 

أوضحت نتائج  دمة، وقدضا األسري عن الخدمات المقّ بندًا تقيس جميعيا الرّ  35ت األداة من وقد تكونّ 

ن لم يكاعامً  اىناك رضً  راسة أنّ الدّ  من الخدمات المقدمة لذوي االحتياجات الخاصة في  ان عاليً ، وا 
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راسة كالعمر ة، وقد تفاوت ىذا الرضا بشكل واضح باختالف فرضيات الد  ربية الخاصّ التّ  وبرامجَ معاىد َ 

 وكذلك فئة اإلعاقة. األمورِ  عميمي ألولياءِ والمستوى الت  

ياضيات لممرحمة استخدام معممي الر  تحديد مدى لم(  2006ه/1427دراسة صالح ) جاءتوقد      

في بعض مدارس المممكة  مبةعمم لدى الطّ عميمية في عالج صعوبات التّ االبتدائية لبرامج الحاسوب التّ 

، كما ىدفت إلى تحديد أىم خصائص برامج الحاسوب المستخدمة حاليًا لتدريس العربية السعودية

عزوف بعض المعممين عن استخدام البرامج الحديثة في  وتحديد أسباب ،ياضيات لممرحمة االبتدائيةالر  

تي في ضوئيا يتم تصميم وصل إلى المعايير التربوية والفنية الّ عمم والتّ دريس لذوي صعوبات التّ التّ 

عمم وانتاج نموذج رحمة االبتدائية لذوي صعوبات التَ ياضيات لطمبة المَ كية في الرّ برامج الحاسوب الذّ 

عمم ياضيات لممرحمة االبتدائية وأخصائيي صعوبات التّ راسة من معممي الرّ جتمع الد  لمبرامج، وقد تكون م

حميمي واختار باإلضافة إلى خبراء في برامج الحاسوب، وقد اعتمد الباحث عمى المنيج الوصفي التّ 

النتائج ، وقد كانت أبرز واستمارة تقييم البرنامج والمقابمة الشخصية كأدوات لدراستو ستبانواالالباحث 

عدد المعممين الذين يستخدمون برامج الحاسب كوسائل مساعدة لمشرح  التي توصل إلييا الباحث أنّ 

سبة بسيطة لحد حيث تعتبر ىذه النّ   %25ياضيات بمغ نسبة مع الطمبة ذوي صعوبات التعمم في الرّ 

وليست موجية لذوي  ىؤالء المعممون كانت برامج عامةل إلى أن البرامج التي استخدميا ما، وقد توص

وقد  ،وا إلى استخداميا لعدم وجود برامج بديمةمفيدة ليم أيضًا إلى حد ما، ولجؤ  ياولكنّ ،عممصعوبات التّ 

في  م يحتاجون إلى مجيود كبيرنظرًا ألنيّ  مبةة ليؤالء الطّ طالب المعممون بأىمية وجود برامج خاصّ 

راسية، روف زيادة أعداد المعممين في القاعات الدّ ح قد ال يكون ممكنًا بدون وسائل مساعدة وفي ظالشرّ 

برامج وتدريبات فردية كثيرة ياضيات فيي تحتاج إلى ا بالنسبة لمموضوعات ذات األولوية في الرّ أمّ 

ن الذين ال يسبة لممعمميا تمثل مشكالت عند عدد كبير من طمبة المرحمة االبتدائية، وبالنّ نّ حيث إ

 موضوعيم يتطمب حموالً  ياضيات فإنّ عمم في الرّ لذوي صعوبات التّ  دريسيستخدمون الحاسب في التّ 
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وقد توصل الباحث أيضًا إلى نتائج تبين أسباب عزوف بعض المعممين عن استخدام برامج  ،سريعةً 

ياضيات حيث تعود ىذه عمم في الرّ الحاسب في تخفيف صعوبات التعمم لدى الطمبة ذوي صعوبات التّ 

مكانات المدرسة، وأسباب شخصية األسباب إلى أسباب شخصي ة لممعمم، أسباب ترتبط بظروف وا 

ياضيات لطمبة كية في الرّ ربوية والفنية لتصميم برامج الحاسوب الذّ ، أما فيما يتعمق بالمعايير التّ مبةلمط

عميمية فقد ركز الباحث عمى المعايير المرتبطة باألىداف التّ  ،عممالمرحمة االبتدائية ذوي صعوبات التّ 

المعايير المرتبطة بتنظيم المحتوى العممي لمبرنامج باإلضافة أيضًا إلى المعايير المرتبطة و مبرامج، ل

% 80ب، وقد اعتمد عمى المعايير التي حققت نسبة اتفاق و بأداء المتعمم وتفاعمو مع شاشة الحاس

و يمكن صل الباحث إلى أنّ كي فقد تو موذج المقترح لمبرنامج الذّ تائج المتعمقة بشكل النّ ا النّ فأكثر، أمّ 

 ابقة واالطالع عمى البرنامج.عرف عمى شكل النموذج من خالل تصميم خريطة تدفق البيانات السّ التّ 

مائية عمم النّ ( إلى إعداد وبناء قائمة لمكشف المبكر عن صعوبات التّ 2005دراسة الفرا ) سعتو      

حيث تضمنت القائمة أربع  قطاع غزة يعدٍد من رياض األطفال ف في ( سنوات6-5وضة )لطفل الرّ 

فل العربي عمى إعداد ( صعوبة بيدف مساعدة المسؤولين والميتمين بالطّ 55مكونة من ) مجاالت

فل بالمدرسة، وقد تكون مجتمع عوبات قبل التحاق الطّ دخل العالجي المناسبة ليذه الصّ برامج التّ 

راسة عمى المنيج الوصفي شبو واعتمدت الدّ ( سنوات 6-5وضة )اسة من األطفال في مرحمة الرّ الدرّ 

عمم ريبي، واعتمد الباحث في دراستو عمى بناء وتطوير استبانو )قائمة( لتشخيص صعوبات التّ التجّ 

راسة إلى إعداد وتصميم استبانة لتشخيص اسة حيث توصمت الدّ وضة كأداة لمدرّ مائية لدى أطفال الرّ النّ 

حيث يمكن توظيفيا في المجال الذي أعدت لو لما ليا  ؛وضةرّ عمم النمائية لدى طفل الصعوبات التّ 

من قدرة عالية عمى اإلسيام في الكشف عن األطفال الذين يعانون من صعوبات تعمم في مرحمة 

طبيق وحساب وضة، وكذلك لما ليا من دالالت صدق وثبات عالية باإلضافة لسيولتيا في التّ الرّ 

 فيو صعوبة أكثر من غيره.رجات وتحديد المجال الذي يوجد الدّ 
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مؤسسات  ية التي تواجو معممغوط المينيّ الضّ  ( إلى معرفة مصادر1997ىدفت دراسة الكخن )     

غوط المينية كمتغير تابع يتأثر ة، وكذك معرفة إذا ما كانت الضّ فة الغربيّ ة في الضّ ربية الخاصّ التّ 

عميمي، نوع اإلعاقة التي يعنى مية، المستوى التّ عميبالمتغيرات المستقمة مثل الجنس، العمر، الخبرة التّ 

راسة من جميع معممي مؤسسات بيا من قبل المعمم والجية المشرفة عمى المؤسسة، وتكون مجتمع الدّ 

معممًا ومعممة موزعين  (181)راسة والبالغ عددىم ة التي شممتيا الدّ ة في الضفة الغربيّ ربية الخاصّ التّ 

ة، وقد استخدم شراف عمييا إلى حكومية، خيرية، وأجنبيّ فقًا لجيات اإلمؤسسة تم تصنيفيا و  33عمى 

راسة، واختار الباحث استبانو عبارة عن الباحث المنيج الوصفي الميداني لمناسبتو لطبيعة ىذه الدّ 

فة الغربية، وقد ة في الضّ ربية الخاصّ مقياس لمستوى الضغوط المينية التي تواجو معممي مؤسسات التّ 

خصية لممعمم احتمتا المصدر مات الشّ خل والسّ بعد الدّ  ن  إ ئج منيا:اراسة إلى بعض النتدّ توصمت ال

مع األىل المصدر الثالث من  بعد العالقات ة، بينما احتلّ ة من حيث األىميّ غوط المينيّ األول في الضّ 

سبة ا بالنّ أمّ  نو لم يشكل ضاغطًا مينيًا لمعممي المؤسسات األجنبية ومعممي اإلعاقة البصرية،إحيث 

لبعد العالقات مع اإلدارة فقد احتل المصدر الرابع، وقد احتل بعد المنياج المصدر الخامس، بينما 

احتل البعد الميني المصدر السادس، وقد احتل بعد المكانة االجتماعية المصدر السابع في حين لم 

 ف العمل مع المعوقين.تسجل ضغوطًا مرتفعة ألبعاد عبء العمل، العالقات مع الزمالء وظرو 
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 الدراسات األجنبية

  :(Paul, 2014)باول دراسة 

Ensuring Quality Provision of Education for all: Discovering challenges 

faced by teachers of students with learning disabilities in regular primary 

schools in Masvingo District 

طمبة ذوي صعوبات التعمم  تي تواجو معمميحديات ال  كتشاف الت  عميم لمجميع: ادة الت  ضمان توفير جو 

 في المدارس االبتدائية العادية في منطقة ماسفينغو

عمم في مبة ذوي صعوبات التّ عمم الفعال لمطّ عميم والتّ ة في التّ راسة إلى تقديم نظرة ثاقبىدفت الدّ      

راسة عمى عينة من المشاركين الذين لدييم معرفة وعاشوا ركزت الدّ المدارس االبتدائية العادية، وقد 

عمم في بيئات شاممة في جميع أنحاء مبة ذوي صعوبات التّ ديات في تعميم الطّ تجارب مواجية التحّ 

المختمط حيث  ) الوصفي( راسة المنيج، وقد استخدم الباحث في ىذه الدّ في زيمبابوي منطقة ماسفينغو

، واختار الباحث االستبانات المغمقة والمفتوحة باإلضافة ى عناصر نوعية وكميةاشتمل تصميميا عم

عميمية قص المواد التّ ن اسة إلى أنّ إلى المقابالت شبو المنظمة لجمع البيانات، وقد أشارت نتائج الدرّ 

ولياء كما أن مواقف أ عمم،صعوبات التّ طمبة ذوي  وىذا يؤثر سمبًا عمى تعميم ،لممعممين يشكل تحدياً 

عم الالزم سواء في البيت أو يم الدّ عمم وعدم إعطائمبة ذوي صعوبات التّ مبية تجاه تعميم الطّ األمور السّ 

عمم، ال لطمبة صعوبات التّ عميم الفعّ ، حيث يجد المعممون صعوبة في التّ ًا آخرَ المدرسة يشكل تحدي

يًا ىم بيا وىذا يعتبر تحدّ أبناءساعدون يم ال ية كما أنّ فأولياء األمور ال يصرون عمى الواجبات المدرسيّ 

مبة ذوي أولياء أمور الطّ  مبة، باإلضافة أيضًا إلى أنّ ليؤالء الطّ  مبيةلممعممين، ويطور المواقف السّ 

عمم غير قمقين عمى تعمم أبناءىم وبالكاد يستشيرون المعممين في المدرسة فيما يخص تقدم صعوبات التّ 

ي األداء ف مبةالمعممون مشكمة في إيجاد أفضل السبل لمساعدة ىؤالء الطّ الي يجد تعميم أبناءىم، وبالتّ 
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و ن ال يجدون أنّ يالمعمم ا أنّ نتيجة لمجيود المعممين وأولياء األمور، كم نوّ إالحالي في المدرسة حيث 

يحتاجون إلى اىتمام  يمنّ ؛ حيث إعممفردية كل الوقت لطمبة صعوبات التّ يل إعطاء تعميمات من السّ 

عمم مبة ذوي صعوبات التّ عميم الفعال لمطّ ي، كما يواجو المعممون مشكمة نقص الكتب المدرسية لمتّ فرد

 نّ أعميمي، كما لتّ عتبر عائقًا لجودة األداء انقص الموارد ي ا ويجد المعممون أنّ في المدارس العادية، ىذ

، وذلك فوف العاديةمم في الصّ عمبة ذوي صعوبات التّ عامل مع الطّ ن يفتقرون إلى الخبرة في التّ المعممي

كم في ىذه الصفوف، كما ى ورشات عمل حول التحّ حتّ  م تمقييم أي تدريب في كمياتيم، أوبسبب عد

وىذا يؤثر عمى أنماط تفاعميم  ،مبة ذوي صعوبات التعممتجاه الطّ المعممين يمتمكون مواقف سمبية  أنّ 

تي تناسب تعميم دريس الّ ن يفتقرون إلى طرق التّ يالمعمم ضًا إلى أنّ ارت النتائج أيْ وقد أش ،ففي الصّ 

 ة.عمم في المدارس العاديّ مبة ذوي صعوبات التّ الطّ 
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 : (Jones, 2014)   دراسة جونس

Exploring teacher’s understanding of equity and inclusive education and 

their pedagogical choises. 

  لتعميم الجامع وخياراتيم التربويةاستكشاف إدراك المعممين لمعدالة وا

 عميم؟نوع عمى عدالة التّ عميم في المدارس منخفضة التّ راسة إلى إدراك كيف يؤثر التّ ىدفت الدّ      

 ، سواًء بالجنس، أو العرقمراعيًا لالختالفاتجتمع المدرسي وع أي أن يكون المُ راسة بالتنّ وقصدت الدّ 

لى لب إيني، كما ىدفت إلى معرفة كيف يؤثر التنوع عمى نظرة الطاّ أو الطبقة أو التنوع الدّ  االجتماعي

حيث اختار الباحث عينة  راسة عمى جنوب أونتاريو،عميم الجامع؟ واقتصرت الدّ الخيارات حول التّ 

وقد  ،مكونة من أربعة معممين مدرسة ابتدائية ريفية موجودة في المنطقة  شاركوا بمقاءات شبو منظمة

واستخدم  معيم، حيث عمل عمى دراسة حالة ىؤالء المعممين دراسة معمقة، قابمةأجرى الباحث الم

راسة، واختار المقابالت المفتوحة في جمع البيانات من أجل دراسة الباحث المنيج الوصفي إلجراء الدّ 

و ال يوجد راسة أنّ لييا الدّ إتفيم المعممين وتصوراتيم دراسة عميقة، ومن أىم النتائج التي توصمت 

وزارة  امل في مدارس أونترايو، في حين أنّ عميم الشّ ساواة والتّ استراتيجية واضحة لدى المعممين لدمج المُ 

و لم يظير أثر ىذه عميم قد وضعت سياسة محددة لدعم قضايا التنوع والمساواة، إال أنّ ربية والتّ التّ 

 بيا المشاركين في البحث.طاق في المدارس التي عمم ياسة جميًا بإجراء تغييرات واسعة النّ السّ 
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 :(Felimban, 2013)دراسة فيميمبان 

Elementary Student's Beliefs About The Causes Of Learning Difficulties: 

A Comparison Between Canada and Saudi Arabia. 

العربية  معتقدات طمبة المرحمة االبتدائية عن أسباب صعوبات التعمم: مقارنة بين كندا والمممكة

 السعودية.

مج في كل من كندا ة في مدارس الدّ مقارنة معتقدات طمبة المرحمة االبتدائيّ  راسةىدفت الد       

ف دراسة من طمبة الصّ وقد تكون مجتمع الّ  ،عممعودية حول أسباب صعوبات التّ لسّ ة اوالمممكة العربيّ 

 اطالبً  (62)و اكنديً  اطالبً  (36)نة من اختيار عينة مكو  ادس في ىذه المدارس حيث تم  الخامس والسّ 

ا استخدمت المنيج راسة كموقد استخدمت الباحثة المقابالت كأداة لمدّ  ،ا في المرحمة االبتدائيةسعودي

يممكون مفيومًا عامًا عن  المشاركين راسة أنّ ومن أبرز النتائج التي توصمت إلييا الدّ  ،الوصفي المقارن

 اً مقارنة مع أقرانيم السعوديين فيم ونير الطمبة الكنديظوقد أ ،تعممالعوامل المرتبطة بصعوبات ال

 والعاطفية المرتبطة بصعوبات التعمم. ،أعمق لمعوامل المعرفية االجتماعية
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 ( :(Kemp_Koo, 2013دراسة كيمب_كو 

A case study of the learning disabilities association of Saskatchewan 

(LDAS) arrowsmith program 

 دراسة حالة حول جمعية صعوبات التعمم لبرنامج آروسميث ساسكاتشوان.

ا اليدف أمّ  ،راسة استكشاف تجارب المشاركين في برنامج آروسميثاليدف الرئيسي من ىذه الدّ      

تستشف  تي يمكن أنّ مبة المشاركين في برنامج آروسميث الّ تي حدثت لمطّ غييرات الّ اآلخر فيو تحديد التّ 

ن سجالت المدرسة مثل: عالمات ونتائج االختبارات الموحدة، تقديم التقارير، تعميقات المعممين، م

و يمكن لبرنامج آروسميث عم األخرى في المدرسة، كما أنّ استخدام غرفة المصادر ومجاالت الدّ 

دراسة من طمبة ن مجتمع الراسة لتعزيز البرنامج. وتكوّ واإلستفادة من المعمومات التي وردت في ىذه الدّ 

عمم البالغين والذين ة ومن طمبة صعوبات التّ ة وأكاديميّ عمم الذين لدييم صعوبات معرفيّ صعوبات التّ 

درجة تعميميم أقل من أقرانيم باإلضافة إلى من ىم أقل نجاح في العمل، ومن لدييم معدل مرتفع من 

 ،مسة طالب وأحد والدييم أو كمييماراسة من خخصية، وقد تكونت عينة الد  عوبات العاطفية والشّ الصّ 

تائج التي توصمت إلييا وكانت أبرز النّ  ،راسةواستخدمت الباحثة المقابالت الشبو منتظمة كأداة لمد  

مبة أن راكمية لمطّ راسة بعد استعراض نتائج االختبارات الموحدة والمعمومات من مجمدات المدرسة التّ الدّ 

( آروسميث زيادة كبيرة وىامة LDASمشاركتيم في برنامج ) أربعة من خمسة طالب  شيدت ليم بعد

في الجوانب المعرفية األكاديمية، والعاطفية وطالب واحد من الخمسة كانت فائدتو أقل بكثير في األداء 

 المعرفي واألكاديمي كما واجو صعوبات في األداء العاطفي.
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 (: (Packard, Hazelkorn, Harris ,2011دراسة باكارد وىازيمكورن وىاريز 

Academic achievement of secondary students with learning disabilities in 

Co-Taught and resource rooms 

عميم المشترك عمم داخل صفوف المصادر والت  انوية ذوي صعوبات الت  حصيل األكاديمي لطمبة الث  الت  

 )التعاوني(

والذين تمقوا تعميميم في  ،عممف التاسع ذوي صعوبات التّ الصّ  طمبةراسة معرفة إذا كان ىدفت الدّ      

عميم في غرفة عمى تحصيل مماثل لنظرائيم الذين تمقوا التّ  اعميم المشترك قد حصمو صفوف التّ 

 اذكور  9طالبًا من ذوي صعوبات التعمم )  14مكونة من قصدية المصادر، وقد اختار الباحث عينة 

راسة في منطقة العاصمة سنة، وقد أجريت الدّ  16-14م تتراوح بين كانت أعمارى ( حيثُ اإناث 5و

جريبي، واختار االختبار القبمي والبعدي ، واستخدم الباحث المنيج شبو التّ لدولة جورجٌاة الجنوبيّ 

 12في غرفة المصادر عمى مدى فترة  مبةعميم المشترك مع الطّ داخل صفوف التّ  الّطمبةلمقارنة 

عمم في صعوبات التّ  بةراسة أن طموأظيرت نتائج الدّ ، سؤاالً  40تبار يتكون من وكان االخ، اً أسبوع

ذين تمقوا تعميميم في غرفة المصادر قد حصموا عمى نتائج أفضل في اختبار اسع والّ ف التّ الصّ 

EOCTs  ّكبيرٌ  و لم يكن ىناك فرقٌ شترك، إال أنّ عميم المُ من نظرائيم الذين تمقوا تعميميم في صفوف الت 

 ي النتائج.ف
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 :( (Wainman, 2010 دراسة واينمان

Loneliness and Classroom Participation in Adolescents with Learning 

Disabilities  

 الوحدة والمشاركة الصفية لممراىقين من ذوي الصعوبات التعممية.

مبة فية لدى الطّ ركة الصّ عور بالوحدة وعالقتو بالمشاوصف وتفسير طبيعة الشّ راسة إلى ىدفت الدّ      

ظرية المعرفية دام النّ باستخ في مدينة كوينزالند في استراليا عممالمراىقين من ذوي صعوبات التّ 

عممية الذين غالبًا ما عوبات التّ مبة المراىقين من ذوي الصّ راسة من الطّ وقد تكون مجتمع الدّ  ،االجتماعية

أربعة من احث دراسة حالة عمى عينة مكونة من بالوحدة حيث أجرى الب اكبيرً  ايواجيون شعورً 

وقد استخدم الباحث  ،سنة( 12-9عمم )بنتان وولدان من يعانون من صعوبات في التّ  المراىقين الذين

وقد توصل إلى نتائج  ،و استخدم المنيج الوصفينّ أراسة كما والمقابالت كأدوات لمدّ  فيةالمالحظات الصّ 

تم اكتشاف أن مستوى  ،ى جميع المشاركيني العالقة االجتماعية لدف كان أبرزىا أن ىناك إشكاليةٌ 

عدم  ى إلىعمم مما أدّ وقدرتيم عمى التّ  ،عمى طاقتيم المعرفية اً كبير  اً البمطجة لدييم مرتفع وأن ليذا تأثير 

 وغياب مجموعة كبيرة منيم.، رغبتيم بالحضور إلى المدرسة
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 :(Rorich, 2008)دراسة روريتش 

Support to parents with children with learning disabilities. 

 دعم أولياء أمور األطفال ذوي صعوبات التعمم

حيث تمثل اليدف العام في معرفة توجو  ،راسة إلى ىدف عام وىدف خاصقسمت أىداف الدّ      

 نما إذا كاعمم، كما ىدفت إلى معرفة يم من ذوي صعوبات التّ خصوا بأنّ المدرسة نحو أطفاليم الذين شُ 

باإلضافة إلى معرفة ما إذا كان أولياء األمور  ،تجاه ىذه اإلجراءاتأولياء األمور يشعرون براحة 

ر مبادئ توجييية ا اليدف الخاص فيو توفي، أمّ عم الذي يفضمونووما نوع الدّ  ، يتمقون أي دعم عاطفي

عمم ومعرفة ذوي صعوبات التّ و من نفعال أولياء األمور عند تشخيص طفميم بأنّ خفيف من حدة المتّ 

يج الذي ستستخدمو المدرسة لجعل الوضع أكثر احتمااًل بداًل من تفاقمو، حيث سينصب التركيز الن  

ن مدت الباحثة في دراستيا عمى جانبيعامل معيا، وقد اعتوأفضل طريقة لمتّ  ، عمى عواطف الوالدين

ا ل عبارة عن إجراء دراسة معمقة لألدب، أم  راسة، الجانب األو لمطريقة التي ستستخدميا في ىذه الدّ 

راسة حيث قامت الجانب الثاني فيو إجراء دراسة ميدانية، وقد استخدمت الباحثة المقابالت كأداة لمد  

يم من مبة الذين تم تشخيصيم بأنّ راسة من أولياء أمور الطّ وتكون مجتمع الدّ  ،بعمل ثماني مقابالت

حيث يوجد في  ؛حضيرية في واين ريفر مبوماالنجا جنوب إفريقياالتّ  عمم في المدرسةذوي صعوبات التّ 

معممي لغات و أخصائيي عالج وظيفي،  و تي تتكون من أخصائي نفسي،عمم الّ المدرسة وحدة دعم التّ 

تائج التي توصمت وكانت أبرز النّ ، أميات ختيار عينة عشوائية مكونة من عشرومعالجين، وقد تم ا

عم فقد ا من حيث الدّ الحزن كما ىو موضح في األدب، أمّ  األميات يحممن عاطفة راسة أنّ ا الدّ إليي

واصل مع المعممين في وقت سابق لمشكمة وأن يتم التّ ، نيم بحاجة إلى تواصل أكبر مع المعمميبرز أنّ 

يم بحاجة إلى دعم جماعي لمساعدتيم عمى مواجية محتممة مع األطفال ذوي صعوبات التعمم، وأنّ 
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تائج في فئات مختمفة تم نّ بر منفرة ليم وتشعرىم بالعزلة من المجتمع المدرسي، وقد تم فرز الأمور تعت

تحديدىا بعشر فئات، الفئة األولى ىي "المشاعر" وما يتعمق بعواطف الوالدين عند عمميم بأن ابنيم 

خيبة و ن، الحز و  الغضب،و  نب،ور بالذّ الشعّ و  م حيث تشمل ىذه المشاعر الحرمان،لديو صعوبة تعمّ 

يمييا اإلجياد في المنزل والعواطف  ،القبول واإلغاثةو  غتراب،االو  القمق،و  اإلحباط،و  اليأس،و األمل، 

يتعمق  المتعمقة بالواجبات المنزلية والعواطف التي يعاني منيا الطفل. الفئة الثانية ىي "النيج" حيثُ 

المدرسة ىي من  يوا أواًل لممدرسة أو أنّ فيما إذا كان أولياء األمور القمقين عمى أطفاليم ىم من توج

أثير لمتّ  اً يمىذا مُ  ن  إعممية أواًل حيث تتقرب من أولياء األمور القمقين بشأن أطفاليم ذوي الصعوبات التّ 

عمم، الفئة الثالثة ىي  "ردود الفعل" عمى عواطف أولياء األمور خالل فترة تشخيص صعوبات التّ 

ويشمل أيضًا ردود فعل  ،مور عمى نبأ إصابة أطفاليم بصعوبة تعمّ ويشمل ىذا رد فعل أولياء األم

ابعة فيي "العالج" بما في ذلك رسوم العالج، وبالنسبة لمفئة ا الفئة الرّ الوالدين لتوصيات المدرسة. أمّ 

الخامسة فيي "االتصاالت" وتشمل تواصل أولياء األمور مع المعالجين والمصطمحات المستخدمة من 

 ين.قبل المتخصص
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 :(Bookhart, 1999بوخرت )دراسة 

Perceptions of An Inclusive Program by Secondary Learning Disabled 

Students, Their Teachers and Support Staff 

معممييم وفريق الدعم حول البرنامج و ،تصورات طمبة المرحمة الثانوية من ذوي صعوبات التعمم

 الشامل.

ة من ة الثانويّ امل من خالل طمبة المرحمعميم الشّ صورات حول التّ توضيح الت  ة إلى راسالد   ىدفتِ      

راسة من طمبة ذوي صعوبات وقد تكون مجتمع الدّ  ،معممييم وفريق دعميمو  ،معمذوي صعوبات التّ 

 اً ( طالب66نة مكونة من )عيّ  ةالباحث توقد اختار  ،مييم وطاقم دعميمابع ومعم  توى الرّ التعمم في المس

تي تقع في الربع عمم في المدرسة الثانوية العميا في كردوزو والّ ابع من ذوي صعوبات التّ من المستوى الرّ 

أدوات  ةثالث ةالباحث تستخدموقد ا ،دريس فيياالشمالي الغربي من مقاطعة كولومبيا وأعضاء ىيئة التّ 

( 12ألداة الثانية استبانة مكونة من )ا ،( فقرة26ة عن استبانة مكونة من )األداة األولى عبار  ،راسةلمدّ 

استخدمت الباحثة المنيج الوصفي كما  وقد( فقرات، 4كانت استبانة مكونة من )الثة فا األداة الثّ فقرة أمّ 

و وبالرغم من اسة أنّ إلييا الدرّ  تومن أبرز النتائج التي توصم ،راسةدراسة الحالة في ىذه الدّ استخدمت 

يتواجدوا في صفوف يم يفضمون أن عميم العادية إال أنّ عمم في صفوف التّ تّ وجود الطمبة ذوي صعوبات ال

و يفتقر إلى أىم الموارد التي تجعل يم رأوا أنّ مج لكنّ ن فقد أحبوا برنامج الدّ و ا المعممأمّ  ،ربية الخاصةالتّ 

 برنامجًا ناجحًا.منو 

 ابقةراسات الس  عقيب عمى  الد  الت  

عمم عامة مثل دراسة صالح ابقة إلى مواضيع تتعمق بصعوبات التّ راسات السّ تطرقت معظم الدّ      

دراسة (، 2009(، دراسة فتيحة )2007) والعضايمة والتركي (، دراسة القمشم2006/ه1427)
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 ,Packard(، دراسة باكارد وىازيمكورن وىاريز 2011دراسة القبطان ) ،Wainman(2010واينمان )

Hazelkorn, Harris (2011)مب_كو ، دراسة كيKemp_koo (2013)، والشكيري دراسة ىياجنة 

تي بحثت في راسات األخرى الّ وىناك بعض الدّ  ،Felimban(2013( ودراسة فيميمبان )2013)

( التي بحثت في 2008عمم األكاديمية بشكل خاص من زوايا مختمفة مثل دراسة بشقة )صعوبات التّ 

كما تطرقت بتدائي ببعض مدارس والية باتنو، عميم االصعوبات التعمم األكاديمية السائدة لدى طمبة الت

عمم بشكل خاص مثل دراسة الكخن ربية الخاصة ومعممي صعوبات التّ راسات إلى معممي التّ بعض الدّ 

(، وىناك دراسات بحثت في مدى رضا 2010(، ودراسة البدر )2007(، دراسة القحطاني )1997)

 Rorich(، ودراسة روريتش 2007عمم مثل دراسة العتيبي )بة ذوي صعوبات التّ أمور الطمّ ودعم أولياء 

 وغرف المصادر عميم الجامعتي بحثت في موضوع التّ راسات الّ ، باإلضافة إلى بعض الدّ (2008)

( 2014سمحان ) ، مثل دراسةلكشف المبكر عن صعوبات التعممومواضيع أخرى مختمفة ليا عالقة با

 Paulباول  ، ودراسةاسية الحكومية في إدارة غرف المصادرالتي بحثت في دور مديري المدارس األس

تي بحثت ، الّ Jounes (2014)عميم لمجميع، دراسة جونس التي بحثت في ضمان توفير التّ  (2014)

( فقد 2005ا دراسة الفرا )في استكشاف إدراك المعممين لمعدالة والتعميم الجامع وخياراتيم التربوية، أمّ 

( 6-5مائية لطفل الروضة )عمم النّ قائمة لمكشف المبكر عن صعوبات التّ بحثت في إعداد وبناء 

الخاصة عرف إلى واقع غرف المصادر ( إلى التّ 2010باح وشناعة )سنوات، كما تطرقت دراسة الصّ 

المكانين مبة ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية في فمسطين، وبحثت دراسة بالطّ 

 ا دراسة بوخرتمج، أمّ مية غرف المصادر كإحدى بدائل الدّ ( في معرفة مدى فاع2012)

(1999)Bokhart   ّعمم، معممييم فقد بحثت في تصورات طمبة المرحمة الثانوية من ذوي صعوبات الت

 .املوفريق الدعم حول البرنامج الشّ 
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 العينات

شكل عام يمكن القول الفئات المستجيبة وأعدادىا، وب راسات السابقة من حيثُ تباينت عينات الدّ      

دراسة بوخرت مائية كعمم األكاديمية والنّ مبة ذوي صعوبات التّ راسات استيدفت الطّ أن معظم الدّ 

(1999)Bokhart، دراسة واينمان  (،2008(، دراسة بشقة )2007) والعضايمة والتركي دراسة القمش

(2010)Winman، ( 2011دراسة القبطان ،)ريز دراسة باكارد وىازيمكورن وىاPackard, 

Hazelkorn, Harris (2011)  وأخرى استيدفت العاممين في (2013) دراسة ىياجنة والشكيريو ،

(، دراسة بوخرت 1997دراسة الكخن ) برامج صعوبات التعمم من معممين، مدراء، ومرشدين مثل

(1999)Bokhart، ( 2009(، دراسة فتيحة )2007دراسة القحطاني،)  ّباح وشناعة دراسة الص

دراسة  (،2012دراسة المكانين )(، م2006/ه1427، دراسة صالح )(2010بدر )(، دراسة ال2010)

 . (2014ودراسة سمحان ) ،Jounes (2014)، دراسة جونس Paul (2014)باول 

( 2007أما الدراسات التي استيدفت أولياء أمور الطمبة ذوي صعوبات التعمم فيي دراسة العتيبي )

 .Rorich (2008)ودراسة روريتش 
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 األدوات المستخدمة

ابقة االستبانة كأداة رئيسية في جمع البيانات والمعمومات المطموبة اسات السّ استخدمت معظم الدرّ      

(، دراسة العتيبي 2005دراسة الفرا ) ،Bokhart( 1999وبوخرت ) (،1997كدراسة الكخن )

(، دراسة الصباح 2010سة البدر )(، درا2008(، دراسة بشقة )2007(، دراسة القحطاني )2007)

 (. 2012ودراسة المكانين ) (2014، دراسة سمحان )(2011(، دراسة القبطان )2010عة )وشنا

وىناك دراسات استخدمت المقابمة إلى جانب االستبانة كأدوات قياس كما في دراسة صالح 

يميمبان ، فWainman( 2010دراسة واينمان ) (،2009(، دراسة فتيحة )م2006/ه1427)

(2013 )Felimban  راسة باول دوPaul (2014). 

( فقد استخدمت ثالث أدوات شممت مقياس ميارات 2007) والعضايمة والتركي ا دراسة القمشأمّ      

ميمي، بينما استخدمت دراسة ىياجنة ععمم، والبرنامج التّ اختبار تشخيص صعوبات التّ و ات، تنظيم الذّ 

راسة، وىناك ات األكاديمي كأدوات لمدّ شاد الجمعي ومقياس مفيوم الذّ ( برنامج اإلر 2013) والشكيري

راسة مثل دراسة باكارد وىازيمكون وىاريز كأداة لمدّ راسات التي استخدمت االختبار بعض الدّ 

Packard, Hazelkorn, Harris (2011) ( 2012ودراسة المكانين.) 

 المتغيرات

نوع و  الخبرة التعميمية،و العمر، و  تغيرات كالجنس،راسات عمى عدد من المركزت معظم الدّ      

 وذلك لمناسبتيا لمشكمة الدراسة. ،مكان العمل، والمركز الوظيفيو  الوظيفة،و المؤىل العممي، و اإلعاقة، 
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 المنيج

فيي دراسات ،راساتراسات المنيج الوصفي والمنيج التجريبي لمالئمتيا لتمك الدّ اتبعت معظم الدّ      

 .عمم األكاديمية بشكل خاصوصعوبات التّ  ،عمم بشكل عاماالت صعوبات التّ محصورة في مج

راسة ىذه الدّ  إال أنّ  ابقةراسة الحالية والدراسات السّ بين الدّ  اً ىناك تشابي من خالل ما تقدم يتضح أنّ 

ة، عمم األكاديميعمى صعوبات التّ  وتركز ،خاصة بالواقع الفمسطيني راسات األخرى كونياتتميز عن الدّ 

ة.عوبات األكاديميّ المستقبمية لمصّ  وجياتالتّ و 



 الثالفصل الث  

 الطريقة واإلجراءات

 

 راسةمنيج الدّ  1.3

 .راسةمجتمع الدّ  2.3

 .راسةعينة الدّ  3.3

 .راسةأداة الدّ  4.3

 تصحيح األداة 5.3

 .صدق األداة 6.3 

 .ثبات األداة 7.3

 .راسةإجراءات الدّ  8.3

 .راسةمتغيرات الدّ  9.3

.ةالمعالجات اإلحصائيّ  10.3
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 الثالفصل الث  

 الطريقة واإلجراءات

 مدارس داخل غرف المصادر في ةعوبات األكاديميّ الصّ واقع  إلىعرف التّ راسة ىدفت ىذه الدّ      

 كما ىدفت، ةعوبات األكاديميّ لمصّ وجيات المستقبمية ، والتعرف إلى التّ ة في فمسطينماليّ المحافظات الشّ 

لمنيجية الباحثة وصفًا  تناولتة، ولتحقيق ذلك يات المستقبميّ والتوجّ  الواقعالفروق بين  ىإلعرف تّ الّ 

وصف األداة  تناولتاسة، كما ر ريقة التي اتبعتيا الختيار عينة الدّ ، والطّ راسةمجتمع الدّ و  راسة،الدّ 

كد من صدق وثبات وكذلك الخطوات الالزمة لمتأ في تنفيذىا، بعتاتّ المستخدمة فييا واإلجراءات التي 

 تائج.في تحميل النّ  استخدمتة التي باإلضافة إلى المعالجات اإلحصائيّ  ىذه األدوات

 راسةمنيج الد   1.3

الذي يصف الظاىرة  حميميالباحثة المنيج الوصفي التّ  استخدمتراسة، من أجل تحقيق أىداف الدّ      

ابق حول الموضوع لتوضيح الخمفية السّ  التربوي إلى األدب رجعت، حيث كما ىي في الواقع الحقيقي

تستيدف جمع  تم تصميم استبانةابقة، راسات السّ دب التربوي والدّ راسة، وباالستناد إلى األالنظرية لمدّ 

تم تحميل البيانات ومعالجتيا إحصائيًا الستخراج النتائج ات المتعمقة بالموضوع، بعد ذلك البيان

 ومقارنتيا.
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 راسةمجتمع الد   2.3

مديرة دائرة اإلرشاد و ة، ربية الخاصّ ة لإلرشاد والتّ راسة من مدير عام اإلدارة العامّ تكون مجتمع الدّ      

مشرفي و  ة،ربية الخاصّ رئيس قسم برامج التّ و ة، ربية الخاصّ رئيس قسم مؤسسات التّ و ة، ربية الخاصّ والتّ 

داريي المدارس التي تحتوي عمى غرفو  ة،ربية الخاصّ التّ  عميم الجامع، دي التّ مرشو  مصادر،ة ا 

المحافظات الشمالية في فمسطين  مدارس أخصائيي مراكز المصادر، ومعممي غرف المصادر فيو 

الحصول عمييا من دائرة اإلرشاد والتربية  تم التي لإلحصائيات ، وذلك تبعاً فرداً  (257والبالغ عددىم )

توزيع االستبانة عمى تم ، و 2014/2015الخاصة في وزارة التربية والتعميم العالي الفمسطينية لعام 

ربية أما إداريي قسم اإلرشاد والتّ  (103رقم )الدراسة كما ىو موضح في الجدول  جميع أفراد عينة

 عميم العالي الفمسطينية فتم إجراء مقابالت شخصية معيم.ربية والتّ الخاصة في وزارة التّ 

 راسةعينة الد   3.3

 عينة المقابمة:   

مدير عام اإلدارة العامة ( أفراد تم إجراء مقابالت شخصية معيم وىم 4بمة من )تكونت عينة المقا

ربية رئيس قسم مؤسسات التّ و  ربية الخاصة،مديرة دائرة اإلرشاد والتّ و ربية الخاصة، لإلرشاد والتّ 

 .عميم العالي الفمسطينيةربية والتّ تربية الخاصة في وزارة التّ رئيس قسم برامج الّ و  الخاصة،

 ينة االستبانة:أما ع

لمشرفي  ريقة العنقودية لتوزيع االستبانة عمييم، حيث ُأخذ المجتمع كامالً تم اختيار عينة بالطّ فقد 

عميم الجامع (، ومشرفي التّ 7أخصائيي مركز المصادر وعددىم )و (، 4التربية الخاصة وعددىم )

(، ومن معممي 86عددىم )(، وعينة من مدراء المدارس التي تحتوي عمى غرفة مصادر و 26وعددىم )

 وتم اختيار العينة وفقًا لممعادلة التالية:(، 86غرف المصادر وعددىم )
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 S  = X 2NP(1− P) ÷ d 2 (N −1) + X 2P(1− P). 

S=حجم العينة المطموب 

X2 = ( درجة من الحرٌة فً مستوى الثقة المطلوب1قٌمة جدول مربع كاي ل )  

N=حجم المجتمع 

P= . ألن هذا من شأنه أن ٌوفر الحد األقصى لحجم العٌنة( 50رض أن تكون نسبة المجتمع )ٌفت  

d=  05درجة الّدقة كنسبة.  

( استبانة 204( استبانة وتم استرجاع )209تم توزيع ) ،أفراد (209من ) االستبانةتكونت عينة حيث  

 .(Missing Caseاستبانات كاستبانات مفقودة )( 5)وتم التعامل مع 

   ومجتمع وعينة الدراسة واألداة التي تم استخداميا.( طبقات مجتمع الدراسة 1.3ويبين الجدول )
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: مجتمع وعينة الدراسة(3.1جدول رقم )  

 

( خصائص مجتمع العينة حيث يشتمل عمى المتغيرات ) الجنس، والمؤىل العممي 2.3ويبين الجدول )
وسنوات الخبرة( والتكرار والنسبة  الوظيفةو التخصص )عموم إنسانية أو عموم طبيعية(، و والتربوي، 

  المتغيرات.المئوية لكل 

 

 

 الطبقات المجتمع العينة أداة الدراسة

 ةمدير عام اإلدارة العامة لإلرشاد والتربية الخاصّ  1 1 مقابمة

 صةربية الخامديرة دائرة اإلرشاد والتّ  1 1 مقابمة

 ربية الخاصةرئيس قسم مؤسسات التّ  1 1 مقابمة

 رئيس قسم برامج التربية الخاصة 1 1 مقابمة

 ربية الخاصةمشرفي التّ  4 4 استبانة

 مديري المدارس التي تحتوي عمى غرفة مصادر 108 86 استبانة

 عميم الجامعمرشدي التّ  26 26 استبانة

 أخصائيي مراكز المصادر 7 7 استبانة

 معممي غرف المصادر 108 86 بانةاست
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 ص مجتمع الدراسة: خصائ(3.1)جدول رقم 

 انًؤّت اننطبت انتكرار انًتغْر

 انجنص
 25.5 52 روش

 74.5 152 أثٝ

 انًؤىم انؼهًِ ًانتربٌُ

 11.8 24 دثٍَٛ

 56.9 116 ثىبٌٛس٠ٛط

 19.6 40 دثٍَٛ ػبٌٟ           

 10.3 21 ِبجغت١ش

 1.5 3 دوتٛساٖ

 انتخصص )ػهٌو إنطانْت(

 35.8 73 تشث١خ اثتذائ١خ

 12.7 26 خ ػشث١خٌغ

 6.9 14 ٌغخ أج١ٍض٠خ

 9.8 20 تشث١خ خبصخ

 1.0 2 تبس٠خ ٚجغشاف١ب

 2.9 6 إداسح تشث٠ٛخ

 4.9 10 أعب١ٌت تذس٠ظ

 1.5 3 دبعٛة

 2.0 4 اٌخذِخ االجتّبػ١خ

 5.4 11 ػٍُ إٌفظ

 4.9 10 ٔطك ٌٚغخ

 5.9 12 غ١ش رٌه

 انتخصص )ػهٌو طبْؼْت(

 2.5 5 س٠بض١بد

 1.5 3 و١ّ١بء

 1.0 2 ف١ض٠بء

 1.5 3 أد١بء

 انٌظْفت

 41.7 85 ِذ٠ش/ح

 1.5 3 ِششف/ح تشث١خ خبصخ

 12.3 25 ِششذ/ح تؼ١ٍُ جبِغ

 3.4 7 أخصبئٟ/ح ِشوض ِصبدس

 41.2 84 ِؼٍُ/ح غشفخ اٌّصبدس

 ضنٌاث انخبرة  

 31.9 65 عٕٛاد 5-ِٓ عٕخ

 19.1 39 عٕٛاد 10-عٕٛاد 6ألً ِٓ 

 16.2 33 عٕخ 15-عٕخ 11ِٓ ألً

 32.8 67 عٕخ فأوثش 16

 100.0 204 انًجًٌع
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 راسةالد   تاأدا 4.3

 استخدمت الباحثة في دراستيا أداتين:     

طالع عمى وذلك من خالل اإل ،(1انظر ممحق ) بتطوير استبانة الباحثة قامتاالستبانة: أداة -1

 من جزئين: تكونت االستبانةراسة، و الدّ مة بابقة ذات الصّ راسات السّ األدب التربوي والدّ 

 راسة من حيث:الجزء األول: عبارة عن معمومات عامة عن عينة الدّ 

 الجنس. 

 ،(.دكتوراةماجستير،  دبموم عالي، المؤىل العممي )دبموم، بكالوريوس 

  ّعموم إنسانية/ عموم طبيعية( خصصالت(. 

 مع، أخصائي/ة مركز مصادر، )مدير/ة، مشرف/ة تربية خاصة، مرشد/ة تعميم جا الوظيفة

 .معمم/ة غرفة مصادر(

 ( 16سنة،  15-11من أقل سنوات،  10-6من أقل ، سنوات 5-من سنةعدد سنوات الخبرة 

 (.سنة فأكثر

  :بانو، باإلضافة إلى عرض تعميمات لكيفية اإلجابة عن فقرات اإلستعمى  اشتملالجزء الثاني

 يين ىما:محورين رئيسعمى  وزعتستبانو التي فقرات اال

 داخل غرفة المصادر األكاديميةعوبات ص  الواقع -1

 :( فقرة35وتضم ) مجاالت ةويتكون من ثالث 
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 المواد التعميمية.األجيزة و  المجال األول: توفر-

 .األكاديمية صعوباتالالمجال الثاني: الكفاءة المينية لمعممي ذوي -

 .األكاديميةصعوبات الذوي  الطمبة المجال الثالث: مواقف أولياء األمور اتجاه-

  .لمصعوبات األكاديميةالتوجيات المستقبمية -2

 :( فقرة30وتضم ) مجاالت ةأربعويتكون من 

 .في جميع المدارس الحكومية الصعوبات األكاديميةذوي  بةالطمّ  المجال األول: دمج

 .كاديميةصعوبات األالدخل المبكر في تعميم ذوي المجال الثاني: التّ 

 .كاديميةصعوبات األالقميل من الضغوط المينية لمعممي ذوي : التّ لثالثا المجال

 .مختمف محافظات الضفة الغربيةوسع في عدد غرف المصادر في : التّ رابعال جالالم

 والتوجيات المستقبمية ةعوبات األكاديميّ وليتم تحديد مستوى استجابة المستجوبين نحو واقع الصّ      

ة في فمسطين من وجية نظر إداريييا ومعممييا شماليّ المحافظات الّ  ارسمد داخل غرف المصادر في

 ومن خالل متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة تم اعتماد الدرجات التالية:
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 تصحيح األداة 5.3

لقد تم اعتماد التوزيع التالي لمفقرات في عممية تصحيح فقرات أداة الدراسة واستخراج النتائج وفقًا 

 التالية: لمطريقة

 بدرجة قميمة جداً  بدرجة قميمة بدرجة كبيرة بدرجة كبيرة جداً 

4 1 3 3 

 

 مفتاح التصحيح

 (: مفتاح التصحيح3.3جدول رقم ) 

 المتوسط الحسابي الدرجة 

 فما دون 0.75 منخفضة جدا

 1.75-0.76 منخفضة

 2.5-1.76 متوسطة

 3.25-2.51 عالية 

 4-3.26 عالية جداً 
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 جزئين: تكونت أداة المقابمة من المقابمة:أداة -2

 راسة من حيث:الجزء األول: عبارة عن معمومات عامة عن عينة الدّ 

 الجنس. 

 .)المؤىل العممي )دبموم، بكالوريوس، دبموم عالي، ماجستير، دكتوراة 

  ّخصص )عموم إنسانية/ عموم طبيعية(.الت 

 جامع، أخصائي/ة مركز مصادر،  الوظيفة )مدير/ة، مشرف/ة تربية خاصة، مرشد/ة تعميم

 معمم/ة غرفة مصادر(.

 ( 16سنة،  15-11أقل من سنوات،  10-6من أقل ، سنوات 5-من سنةعدد سنوات الخبرة 

 (.سنة فأكثر

 :: اشتمل عمى ثالثة أسئمة الجزء الثاني

ما األىداف التي تتصدر قائمة أولوياتك عند إعدادك لخطتك االستراتيجية السؤال األول: 

 اصة بالصعوبات األكاديمية؟الخ

نحو تحديد احتياجات اإلدارات التعميمية وتوفير  تقوم بوما الدور الذي السؤال الثاني: 

 المتطمبات الالزمة لمتدريب عمى برامج الصعوبات األكاديمية فنيًا، بشريًا وماديًا؟

وتطويرىا لمطمبة ذوي خطة مستقبمية  لمعمل عمى إعداد المناىج الالزمة  ىل لديك السؤال الثالث:
الصعوبات األكاديمية واتخاذ ما يمزم لتوفير الكتاب المدرسي الذي يتفق مع تمك المناىج بالتعاون مع 

 اإلدارات المعنية؟
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ذا كانت اإلجابة ال أرجو ذكر السبب.  إذا كانت اإلجابة نعم أرجو التوضيح، وا 

 صدق األداة 6.3

راسة عرض أداة الدّ  تمباستخدام صدق المحتوى، حيث اسة حقق من صدق أداة الدرّ التّ  تم     

 ربويةة واإلدارة الت  ربية الخاصّ بصورتيا األولية عمى مجموعة من المحكمين المختصين في التّ 

 (.2ممحق رقم ) كما ورد في ، وعددىم عشرة محكمينعميمربية والتّ ربوية في التّ من القيادات الت  

أشار إلييا المحكمون، حيث تم حذف الفقرات التي كانت  وقد أجرت الباحثة التعديالت التي

%، حيث 75أكثر من  نسبة االتفاق عمييا متدنية، وتم اعتماد ما كانت نسبة االتفاق عميو

( 22، 21، 16( من المجال األول )واقع الصعوبات األكاديمية(، والفقرات )8حذفت الفقرة )

( من المجال الثالث 34، 29، 27ة(، والفقرات )من المجال الثاني ) واقع الصعوبات األكاديمي

( من المجال 52،53، 51، 50، 45، 48واقع الصعوبات األكاديمية(، وحذفت الفقرات ))

( من المجال الثالث )التوجيات المستقبمية(، 58، 56الثاني )التوجيات المستقبمية(، والفقرات )

، حيث تم بالمقابل إضافة بعض تقبمية(( من المجال الرابع )التوجيات المس66، 64والفقرات )

ضافة الفقرات لممجال األول )واقع الص (15،13الفقرتان )الفقرات ومنيا  عوبات األكاديمية(، وا 

ضافة الفقرة)واقع الصعوبات األكاديمية(،  لممجال الثاني( 28، 27، 26، 20، 18)  (35) وا 

لممجال األول )التوجيات  ( 45،46)لممجال الثالث )واقع الصعوبات األكاديمية(، والفقرتان 

( لممجال الرابع 61( لممجال الثالث )التوجيات المستقبمية( والفقرة )54المستقبمية(، والفقرة )

 )التوجيات المستقبمية(.
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 ثبات األداة 7.3

أكد من ثبات األداة بحساب معامل ثباتيا من خالل معادلة )كرونباخ ألفا( حيث قامت الباحثة بالتّ      

(، وىي قيمة عالية 0.929)مغت قيمة معامل الثبات عمى الدرجة الكمية وفق معادلة كرونباخ ألفا ب

( عدد فقرات جميع محاور ومجاالت االستبانة ومعامل كرونباخ ألفا 3.3. ويبين الجدول رقم )ومقبولة

 لكل محور ومجال.

 ثبات االستمارة: معامل كرونباخ ألفا (4.3)جدول رقم 

 قيمة ألفا د الفقراتعد المجاالت

 0.834 13 توفر األجيزة والمواد التعميمية في غرفة المصادر 

 0.923 15 الكفاءة المينية لمعممي ذوي الصعوبات األكاديمية

 0.905 7 مواقف أولياء األمور اتجاه الطمبة ذوي الصعوبات األكاديمية

 0.913 35 واقع الصعوبات األكاديمية داخل غرف المصادر

 0.760 11 ج الطمبة ذوي الصعوبات األكاديمية في جميع المدارس الحكوميةدم

 0.267 3 التدخل المبكر في تعميم ذوي الصعوبات األكاديمية

 0.787 9 التقميل من الضغوط المينية لمعممي ذوي الصعوبات األكاديمية

 0.848 7 التوسع في عدد غرف المصادر في مختمف محافظات الضفة الغربية

 0.884 30 التوجيات المستقبمية لمصعوبات األكاديمية

 0.929 65 الدرجة الكمية
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 راسةإجراءات الد   8.3

 الباحثة باإلجراءات التالية: قامت     

 راسة الحالية.مة بالدّ ابقة ذات الصّ راسات السّ ربوي والدّ الع عمى األدب التّ طّ اال 

  ةجيات المستقبميّ ة والتوّ األكاديميّ عوبات يد واقع الصّ بناء أداة لتحد راسة وتشمالالدّ  أداتاإعداد 

جراء مقابمة شخصية  .وا 

 راسة من قبل محكمين مختصين واألخذ بتعديالتيم.الدّ  اتاتحكيم أد 

  ّراسة في الحصول عمى إذن رسمي من وزارة التربية والتعميم العالي الفمسطينية، لتطبيق الد

 .التعميمية مؤسساتيم

 راسةسة عمى عينة الدّ راق أداة الدّ تطبي. 

 .رصد النتائج في جداول خاصة وتحميميا 

 .صدار التوصيات في ضوئيا  عرض النتائج ومناقشتيا وا 

 راسةمتغيرات الد   9.3

 راسة المتغيرات التالية:تضم الدّ      

 المتغيرات المستقمة:-أ

 (،، دكتوراةماجستير دبموم عالي، )دبموم، بكالوريوس، ولو خمس مستوياتـ ،المؤىل العممي، الجنس

، مرشد/ة تعميم جامع، مشرف/ة تربية خاصة، /ة)مدير ولو خمس مستويات ،المسمى الوظيفي

 10-6من أقل سنوات،  5-من سنة(، سنوات الخبرة )أخصائي/ة مركز مصادر، معمم/ة غرفة مصادر

 (.سنة فأكثر 16سنة،  15-11من أقل سنوات، 
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 المتغيرات التابعة:-ب

 وىي: ،راسة عمى فقرات األداةأفراد عينة الدّ  وتمثل استجابات

المحافظات  مدارس داخل غرف المصادر في الصعوبات األكاديمية واقعالمبحوثين ل تقديرات-أ

 مالية في فمسطين.الشّ 

مالية في المحافظات الشّ  مدارس في لمصعوبات األكاديميةوجيات المستقبمية المبحوثين لمتّ  تقديرات-ب

 فمسطين.

 ةعالجات اإلحصائي  الم 10.3

 ( SPSSة )ي  الباحثة برنامج الحزم اإلحصائ استخدمتراسة، من أجل اإلجابة عن أسئمة الدّ      

 التحميالت اإلحصائية التالية:و 

 ( حساب معامل كرونبخ ألفاCronbach’s α.لقياس ثبات االستبانو ) 

 ألول والثاني.لمسؤالين انحرافات المعيارية استخراج المتوسطات الحسابية واال 

 )رضيتان األولى والخامسة، وتحميل )لفحص الف واستخدام اختبار )تOne Way 

Anova )بعة، السادسة، السابعة والثامنة، واختبار الثانية، الثالثة، الرا لمفرضيات

LSD .لمفرضيات الثانية، الثالثة، السابعة والثامنة  

  فق تحميل المضمون )تحميميا و  تموبالنسبة لمتحميل النوعي لممقابالتContent 

Analysis.من خالل وضعيا في جداول وترميز األدوات )



  

 ابغم انر  انفص  

 راضتنتائج انذ  

1.4   ٚ  ئتبئج اٌغؤاي األ

 بٟٔٔتبئج اٌغؤاي اٌث   2.4

 بٌثٔتبئج اٌغؤاي اٌث   3.4

 اٌفشض١خ األٌٚٝ 1.3.4

 ب١ٔخاٌفشض١خ اٌث   2.3.4

 بٌثخاٌفشض١خ اٌث   3.3.4

 اثؼخفشض١خ اٌش  اٌ 4.3.4

 اثغاٌغؤاي اٌش   ٔتبئج 4.4

 اٌفشض١خ اٌخبِغخ 1.4.4

 بدعخاٌفشض١خ اٌغ   2.4.4

 بثؼخاٌفشض١خ اٌغ   3.4.4

 بِٕخاٌفشض١خ اٌث   4.4.4

 خص١خإٌتبئج اٌّتؼٍمخ ثبٌّمبثالد اٌش   5.4
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 ابعل الر  الفص  

  راسةالد  نتائج 
والت وجيات  ةعوبات األكاديمي  واقع الص  ول راسة حلنتائج الدّ  يحتوي ىذا الفصل عمى عرض     

المحافظات الشمالية في فمسطين من وجية نظر  مدارس داخل غرف المصادر في المستقبمي ة

 ى الوظيفيالمسمّ و ربوي، العممي والتّ المؤىل و ل من متغيرات "الجنس، تبعًا لك إداريييا ومعممييا

ل استجابة أفراد عينة الدراسة عمى األداة، تم سنوات الخبرة. ومن أجل تحقيق ىذا اليدف، من خالو 

 ة التي جمعتيا الباحثة من الميدان.تحميل البيانات اإلحصائيّ 

 أواًل: النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة      

 األول نتائج السؤال 1.4

 المحافظات الشمالية في فمسطين من وجيـة نظـر إداريييـا مدارس ما واقع الصعوبات األكاديمية في

  ومعممييا؟

الحسابية  والمتوسطات المئوية، النسب باستخراج الباحثة قامت السؤال ىذا عن اإلجابة أجل من     

مالية في فمسطين من وجية المحافظات الش   مدارس ة فيعوبات األكاديمي  واقع الص  لمجاالت محور 

 :(4.4) –( 1.4ي، وكما يبينيا الجداول رقم )التال النحو عمى نظر إداريييا ومعممييا

 المجال األول: توفر األجيزة والمواد التعميمية في غرفة المصادر
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واقع المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية لمجاالت محور  (1.4) جدول رقم

 ، مرتبة ترتيبَا تنازلياالعينةحسب استجابات أفراد  الصعوبات األكاديمية داخل غرف المصادر

رقم 

 لمجالا
 مجاالت

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المؤية

درجة 

 التقدير

 عالية جداً  82.6 440. 3.30 الكفاءة المينية لمعممي ذوي الصعوبات األكاديمية 2

 عالية 71.6 0.49 2.86 توفر األجيزة والمواد التعميمية في غرفة المصادر  1

 متوسطة 56.9 0.59 2.27 ة ذوي الصعوبات األكاديميةمواقف أولياء األمور اتجاه الطمب 3

 عالية 70.3 0.38 2.81 الدرجة الكمية  

  

عوبات واقع الص  ط الحسابي لمدرجة الكمية لمجاالت محور ( أن المتوسّ 1.4يتضح من الجدول )     

ئوية (، وبنسبة م0.38(، وبانحراف معياري مقداره )2.81ىي ) ة داخل غرف المصادراألكاديمي  

واقع الصعوبات األكاديمية داخل لمجاالت محور المتوسط الحسابي %، وىذا يدل عمى أن 70.3

الكفاءة المينية لمعممي ذوي ، كما اتضح أن المجال " الثاني عاليةكان بدرجة  غرف المصادر

 توفر  (. والمجال األول "3.30ط حسابي )رتيب األول وبمتوسّ " جاء في الت   ةعوبات األكاديمي  الص  

(. كما 2.86" جاء في الترتيب الثاني وبمتوسط حسابي )األجيزة والمواد التعميمية في غرفة المصادر 

مواقف أولياء األمور اتجاه تبين أن أقل المجاالت من حيث المتوسط الحسابي كان " المجال الثالث 

  .(2.81" وبمتوسط حسابي ) ةعوبات األكاديمي  مبة ذوي الص  الط  
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توفر  جال األولممالمعيارية والنسبة المئوية ل المتوسطات الحسابية واالنحرافات (:2.4م )جدول رق

  ، مرتبة ترتيبَا تنازلياحسب استجابات أفراد العينةاألجيزة والمواد التعميمية في غرفة المصادر 

الرقم في 

 االستبانة
 يتوفر في غرفة المصادر األجيزة والمواد التعميمية التالية:

وسط المت

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المؤية

درجة 

 التقدير

6 

 خاصة بكل طالب ذو صعوبة أكاديمية(.فوليو )ممف يحتوي عمى أوراق عمل بورت
3.36 .800 84.1 

عالية 

 جداً 

5 

 حقيبة تعميمية لتقييم الطمبة.
3.30 .740 82.5 

عالية 

 جداً 

 عالية 78.8 850. 3.15 طابعة. 7

 عالية 75.3 780. 3.01 ( التي يتم العمل معيا في غرفة المصادر.4-1لمصفوف من ) العربية ج المغةلمني كتب 12

 عالية 74.4 820. 2.98 ( التي يتم العمل معيا في غرفة المصادر.4-1كتب لمنيج الرياضيات لمصفوف من ) 13

 عالية 72.5 760. 2.90 مواد تعميمية محسوسة. 1

 عالية 71.9 820. 2.88 أشكال مختمفة من التعزيز داخل غرفة المصادر مثل )نجوم، ممصقات، ىدايا مادية(. 10

 عالية 70.0 780. 2.80 ألعاب تربوية. 2

 عالية 68.3 860. 2.73 قرطاسية كافية إلجراء األنشطة. 9

 عالية 68.3 790. 2.73 أدوات لتنمية العضالت مثل )معجون، مالقط، كرات مطاطية(. 11

 عالية 63.4 830. 2.53 حواسيب. 3

 متوسطة 60.9 1.01 2.44 حقيبة موسيقية تحتوي عمى آالت موسيقية متنوعة. 4

 متوسطة 60.5 1.10 2.42 ماكنة تصوير. 8

 عالية 71.6 490. 2.86 الدرجة الكمية  

توفر األجيزة والمواد  مجالمتوسط الحسابي لمدرجة الكمية لال ( أن  2.4يتضح من الجدول )     

(، وبنسبة مئوية 0.49(، وبانحراف معياري مقداره )2.86ىي )تعميمية في غرفة المصادر ال  

كانت بدرجة صادر عميمية في غرفة الم  توفر األجيزة والمواد الت  درجة  %، وىذا يدل عمى أن  71.6
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)ممف يحتوي عمى أوراق عمل  فوليو" بورت ( والتي تنص عمى1رقم ) الفقرة ، كما اتضح أن  عالية

(. 3.36" جاءت في الترتيب األول وبمتوسط حسابي ) صعوبة أكاديمية( ياصة بكل طالب ذخ

" حقيبة تعميمية لتقييم الطمبة " جاءت في الترتيب الثاني وبمتوسط  ( والتي تنص عمى2رقم )والفقرة 

( والتي 8الفقرة رقم )بي كانت (. كما تبين أن أقل الفقرات من حيث المتوسط الحسا3.30حسابي )

"  ( والتي تنص عمى4رقم )(. تمتيا الفقرة 2.42" ماكنة تصوير " وبمتوسط حسابي ) تنص عمى

  (. 2.44حقيبة موسيقية تحتوي عمى آالت موسيقية متنوعة " وجاءت بمتوسط حسابي )
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الكفاءة  جال الثانيممئوية لالمعيارية والنسبة الم المتوسطات الحسابية واالنحرافات :(3.4)جدول رقم 
  ، مرتبة ترتيبَا تنازلياالعينةحسب استجابات أفراد  المينية لمعممي ذوي الصعوبات األكاديمية

الرقم في 
 االستبانة

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المؤية

درجة 
 التقدير

 عالية جداً  87.4 600. 3.50 ذوي الصعوبات األكاديمية. إعداد الخطط الفردية بما يتناسب مع احتياجات الطمبة  8
 عالية جداً  87.1 610. 3.49 كتابة التقارير التربوية الخاصة بالطمبة ذوي الصعوبات األكاديمية. 15

4 
تطبيق اختبارات قبمية لمطمبة ذوي الصعوبات األكاديمية لمتعرف عمى نقاط القوة لدييم 

 داف التربوية فيما بعد.لمتأكد من مدى احتياجيم لألى
 عالية جداً  86.3 570. 3.45

5 
تطبيق اختبارات قبمية لمطمبة ذوي الصعوبات األكاديمية لمتعرف عمى نقاط الضعف 

 لدييم لمتأكد من مدى احتياجيم لألىداف التربوية فيما بعد.
 عالية جداً  85.5 610. 3.42

6 
اديمية لمتعرف عمى نقاط القوة التي تم تطبيق اختبارات بعدية لمطمبة ذوي الصعوبات األك

 تحقيقيا.
 عالية جداً  85.0 610. 3.40

1 
القيام بمسح أولي عن الطمبة ذوي الصعوبات األكاديمية داخل المدرسة بمشاركة معممييم 

 لمادتي المغة العربية والرياضيات.
 عالية جداً  84.6 550. 3.38

7 
ت األكاديمية لمتعرف عمى نقاط الضعف تطبيق اختبارات بعدية لمطمبة ذوي الصعوبا

 لمعمل عمييا فيما بعد.
 عالية جداً  84.6 610. 3.38

9 
إعداد برنامج مناسب الحتياجات الطمبة ذوي الصعوبات األكاديمية داخل غرفة المصادر 

 يتالءم وبرنامجيم الدراسي داخل الصف العادي.
 عالية جداً  83.6 650. 3.34

 عالية جداً  83.2 650. 3.33 درسة.التواصل مع طاقم الم 13
 عالية جداً  83.2 620. 3.33 تقييم الطمبة ذوي الصعوبات األكاديمية. 14
 عالية جداً  82.4 580. 3.29 التنويع في األساليب المستخدمة داخل الحصة. 3

 عالية 77.5 650. 3.10 متابعة الطمبة ذوي الصعوبات األكاديمية أثناء تقديم المواءمات الالزمة ليم. 11

12 
تقديم اإلرشادات ألولياء األمور حول طرق مساعدة أبنائيم أثناء تنفيذىم لموظائف 

 البيتية.
 عالية 77.2 710. 3.09

 عالية 76.3 770. 3.05 متابعة الطمبة ذوي الصعوبات األكاديمية أثناء االختبارات.  10
 عالية 75.0 730. 3.00 التواصل مع أولياء األمور. 2
 عالية جداً  82.6 440. 3.30 الدرجة الكمية  

 

الكفاءة المينية لمعممي  جالرجة الكمية لمتوسط الحسابي لمدّ الم نّ أ( 3.4يتضح من الجدول )     

%، 82.6(، وبنسبة مئوية 0.44(، وبانحراف معياري مقداره )3.30ىي ) ذوي الصعوبات األكاديمية

كان  ةعوبات األكاديمي  الكفاءة المينية لمعممي ذوي الص   الجالمتوسط الحسابي لم وىذا يدل عمى أنّ 

" إعداد الخطط الفردية بما يتناسب  ( والتي تنص عمى8رقم )الفقرة  ضح أنّ ، كما اتّ عالية جداً بدرجة 

رتيب األول وبمتوسط حسابي عوبات األكاديمية " جاءت في التّ مبة ذوي الصّ مع احتياجات الطّ 
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عوبات تربوية الخاصة بالطمبة ذوي الصّ " كتابة التقارير الّ  ( والتي تنص عمى15رقم )(. والفقرة 3.50)

أقل الفقرات من حيث  (. كما تبين أنّ 3.49اني وبمتوسط حسابي )رتيب الثّ األكاديمية " جاءت في التّ 

" التواصل مع أولياء األمور " وبمتوسط  ( والتي تنص عمى2الفقرة رقم )المتوسط الحسابي كانت 

" متابعة الطمبة ذوي الصعوبات األكاديمية  ( والتي تنص عمى5رقم )تمتيا الفقرة  .(3.00ي )حساب

 (.3.05أثناء االختبارات." وجاءت بمتوسط حسابي )

مواقف الثالث  جالممالمعيارية والنسبة المئوية ل المتوسطات الحسابية واالنحرافات :(4.4) جدول رقم

، مرتبة ترتيبَا العينةحسب استجابات أفراد  لصعوبات األكاديميةأولياء األمور اتجاه الطمبة ذوي ا

 تنازليا

الرقم في 

 االستبانة
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المؤية

درجة 

 التقدير

6 
يدرك أولياء األمور حق أبنائيم ذوي الصعوبات األكاديمية في تمقي المواءمات الالزمة ليم 

 داخل المدرسة.
 عالية 62.7 740. 2.51

 متوسطة 59.3 790. 2.37 يطمع أولياء األمور عمى الخطة الفردية ألبنائيم ذوي الصعوبات األكاديمية. 4

 متوسطة 57.5 790. 2.30 يتابع أولياء األمور تقارير أبنائيم داخل غرفة المصادر في نياية كل فصل. 5

 متوسطة 57.4 650. 2.29 ذوي الصعوبات األكاديمية. يعي أولياء األمور مسؤوليتيم اتجاه أبنائيم 1

 متوسطة 55.9 700. 2.24 يمتزم أولياء األمور بحضور االجتماعات المقررة داخل غرفة المصادر. 3

 متوسطة 53.3 700. 2.13 يشارك أولياء األمور في حضور حصص مع أبنائيم داخل غرفة المصادر. 2

 متوسطة 52.0 800. 2.08 المجتمع المحمي في دعم غرف المصادر.يعمل أولياء األمور عمى تفعيل  7

 متوسطة 56.9 590. 2.27 الدرجة الكمية  

 

مواقف أولياء األمور اتجاه  جالرجة الكمية لمتوسط الحسابي لمدّ الم ( أنّ 4.4يتضح من الجدول )     

(، وبنسبة مئوية 0.59ه )(، وبانحراف معياري مقدار 2.27ىي ) ةعوبات األكاديمي  الطمبة ذوي الص  

مبة ذوي جاه الط  مواقف أولياء األمور ات   جالط الحسابي لمالمتوس   عمى أنّ  %، وىذا يدلّ 56.9
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" يدرك  ( والتي تنص عمى6رقم )الفقرة  ضح أنّ ، كما اتّ طةمتوس  كان بدرجة  ةعوبات األكاديمي  الص  

قي المواءمات الالزمة ليم داخل المدرسة " عوبات األكاديمية في تمأولياء األمور حق أبنائيم ذوي الصّ 

" توجد يطمع  ( والتي تنص عمى4رقم )(. والفقرة 2.51ط حسابي )ل وبمتوسّ رتيب األوّ جاءت في التّ 

اني رتيب الثّ ة " جاءت في الت  عوبات األكاديميّ ة ألبنائيم ذوي الصّ ة الفرديّ أولياء األمور عمى الخطّ 

( 7الفقرة رقم )ن أن أقل الفقرات من حيث المتوسط الحسابي كانت (. كما تبي2.37ط حسابي )وبمتوسّ 

" يعمل أولياء األمور عمى تفعيل المجتمع المحمي في دعم غرف المصادر "  والتي تنص عمى

" يشارك أولياء األمور في حضور  ( والتي تنص عمى2رقم )تمتيا الفقرة  .(2.08ط حسابي )وبمتوسّ 

 (.2.13ط حسابي )مصادر " وجاءت بمتوسّ حصص مع أبنائيم داخل غرفة ال

 اني الث   ؤالنتائج الس   2.4

ــوجيــات المســتقبمي  مــا الت   مالية فــي فمســطين مــن المحافظــات الش ــ مــدارس ة فــيعوبات األكاديمي ــة لمص 

  وجية نظر إداريييا ومعممييا: 

الحسابية  اتوالمتوسط المئوية، النسب باستخراج الباحثة قامت السؤال ىذا عن اإلجابة أجل من

 –( 5.4، وكما يبينيا الجداول رقم )التالي النحو عمى لمتوجيات المستقبمية لمصعوبات األكاديمية

(9.4): 
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية لمجاالت محور  :(5.4) جدول رقم

  ، مرتبة ترتيبَا تنازليالعينةاحسب استجابات أفراد  التوجيات المستقبمية لمصعوبات األكاديمية

رقم 

 المجال
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المؤية

درجة 

 التقدير

 عالية 75.6 450. 3.03 التقميل من الضغوط المينية لمعممي ذوي الصعوبات األكاديمية 3

 عالية 71.2 410. 2.85 دمج الطمبة ذوي الصعوبات األكاديمية في جميع المدارس الحكومية 1

 عالية 65.1 460. 2.60 التدخل المبكر في تعميم ذوي الصعوبات األكاديمية 2

 متوسطة 54.4 540. 2.17 التوسع في عدد غرف المصادر في مختمف محافظات الضفة الغربية 4

 عالية 66.6 360. 2.66 الدرجة الكمية  

التوجيات لمدرجة الكمية لمجاالت محور المتوسط الحسابي  ( أنّ 5.4يتضح من الجدول )     

(، وبنسبة مئوية 0.36(، وبانحراف معياري مقداره )2.66ىي ) المستقبمية لمصعوبات األكاديمية

التوجيات المستقبمية لمصعوبات لمجاالت محور المتوسط الحسابي  %، وىذا يدل عمى أنّ 66.6

قميل من الضغوط المينية لمعممي الت  الث ، كما اتضح أن المجال " الثعاليةكان بدرجة  األكاديمية

دمج (. والمجال األول " 3.03" جاء في الترتيب األول وبمتوسط حسابي ) ذوي الصعوبات األكاديمية

" جاء في الترتيب الثاني وبمتوسط  الطمبة ذوي الصعوبات األكاديمية في جميع المدارس الحكومية

التوسع ابع من حيث المتوسط الحسابي كان " المجال الرّ أقل المجاالت ن أن ّ (. كما تبيّ 2.85حسابي )

  .(2.17" وبمتوسط حسابي ) في عدد غرف المصادر في مختمف محافظات الضفة الغربية
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دمج األول  جالمملالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية  :(6.4) جدول رقم
، مرتبة العينةحسب استجابات أفراد  المدارس الحكومية الطمبة ذوي الصعوبات األكاديمية في جميع

 ترتيبَا تنازليا
الرقم في 
 االستبانة

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المؤية

درجة 
 التقدير

1 
ميم تطوير مناىج تعميمية تناسب احتياجات الطمبة ذوي الصعوبات األكاديمية داخل 

 المدارس الحكومية.
 عالية جداً  87.7 640. 3.51

8 
من الميم التركيز عمى التوعية الكافية في المدارس الحكومية التي تحتوي عمى غرف 

 مصادر نحو فكرة دمج الطمبة ذوي الصعوبات األكاديمية.
 عالية 80.5 630. 3.22

4 
 يعزز الدمج القدرات الذاتية لمطمبة ذوي الصعوبات األكاديمية في المدارس الحكومية التي

 تحتوي عمى غرف مصادر.
 عالية 75.6 620. 3.02

11 
ُيحول الطمبة إلى غرفة المصادر بناًء عمى مقاييس مقننة تصنفيم إلى )طمبة بطء تعمم، 

 تأخر دراسي، صعوبات أكاديمية(.
 عالية 73.8 800. 2.95

9 
شروط دمج الطمبة ذوي الصعوبات األكاديمية في المدارس الحكومية التي تحتوي عمى 

 غرف مصادر واضحة.
 عالية 73.5 730. 2.94

6 
تقديم خدمات متساوية لمطمبة ذوي الصعوبات األكاديمية مع الطمبة العاديين في المدارس 

 الحكومية التي تحتوي عمى غرف مصادر توجو مستقبمي نسعى لتحقيقو.
 عالية 72.3 800. 2.89

7 
بة ذوي الصعوبات األكاديمية في تتوافر استراتيجيات تقييم رسمية معمول بيا لدى الطم
 المدارس الحكومية التي تحتوي عمى غرف مصادر.

 عالية 72.1 740. 2.88

3 
البيئة التعميمية في المدارس الحكومية التي تحتوي عمى غرف مصادر تناسب الطمبة 

 ذوي الصعوبات األكاديمية.
 عالية 66.4 720. 2.66

2 
ذوي الصعوبات األكاديمية في المدارس الحكومية يتوافر معممون مؤىمون لتعميم الطمبة 

 التي تحتوي عمى غرف مصادر.
 عالية 65.2 850. 2.61

10 
يوجد سياسة واضحة حول آلية تعميم الطمبة ذوي الصعوبات األكاديمية ما بعد المرحمة 

 األساسية في المدارس الحكومية.
 متوسطة 60.7 960. 2.43

 متوسطة 55.5 750. 2.22 مفعمة في مجال تعميم الطمبة ذوي الصعوبات األكاديمية. المدارس الحكومية الفمسطينية  5
 عالية 71.2 410. 2.85 الدرجة الكمية  

مبة ذوي دمج الط   جالتوسط الحسابي لمدرجة الكمية لم( أن الم6.4يتضح من الجدول )     

(، 0.41نحراف معياري مقداره )(، وبا2.85ىي ) ة في جميع المدارس الحكوميةعوبات األكاديمي  الص  

عوبات مبة ذوي الص  دمج الط   جاللمالمتوسط الحسابي  %، وىذا يدل عمى أنّ 71.2وبنسبة مئوية 

( والتي تنص 1رقم )الفقرة  كما اتضح أنّ  ،عاليةكان بدرجة  األكاديمية في جميع المدارس الحكومية

عوبات األكاديمية داخل المدارس ذوي الصّ  " ميم  تطوير مناىج تعميمية تناسب احتياجات الطمبة عمى

"  ( والتي تنص عمى8رقم )(. والفقرة 3.51الحكومية " جاءت في الترتيب األول وبمتوسط حسابي )
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من الميم التركيز عمى التوعية الكافية في المدارس الحكومية التي تحتوي عمى غرف مصادر نحو 

(. 3.22ءت في الترتيب الثاني وبمتوسط حسابي )فكرة دمج الطمبة ذوي الصعوبات األكاديمية " جا

" المدارس  ( والتي تنص عمى5الفقرة رقم )أقل الفقرات من حيث المتوسط الحسابي كانت  كما تبين أنّ 

الحكومية الفمسطينية مفعمة في مجال تعميم الطمبة ذوي الصعوبات األكاديمية" وبمتوسط حسابي 

" يوجد سياسة واضحة حول آلية تعميم الطمبة ذوي  تنص عمى ( والتي10رقم ) تمتيا الفقرة .(2.22)

الصعوبات األكاديمية ما بعد المرحمة األساسية في المدارس الحكومية " وجاءت بمتوسط حسابي 

(2.43.) 
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التدخل الثاني  جالممالمعيارية والنسبة المئوية ل المتوسطات الحسابية واالنحرافات :(7.4) جدول رقم

 ، مرتبة ترتيبَا تنازلياالعينةحسب استجابات أفراد  م ذوي الصعوبات األكاديميةالمبكر في تعمي

الرقم في 
المتوسط  الفقرة االستبانة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المؤية

درجة 
 التقدير

2 
ىناك حاجة لعقد ورشات عمل لتزويد العاممين في المراحل األساسية 

 86.6 640. 3.47 ألطفال ذوي الصعوبات األكاديمية.باستراتيجيات الكشف المبكر عن ا
عالية 
 جداً 

1 
تتضمن برامج إعداد المعممين في المراحل األساسية تعميم الطمبة ذوي 

 متوسطة 57.6 800. 2.30 الصعوبات األكاديمية.

 متوسطة 51.1 740. 2.04 يتوفر وعي عند أولياء األمور حول مشكمة الصعوبات األكاديمية. 3

 عالية 65.1 460. 2.60 درجة الكمية ال 

دخل المبكر في تعميم الت   جالتوسط الحسابي لمدرجة الكمية لم( أن الم7.4يتضح من الجدول )     

%، 65.1(، وبنسبة مئوية 0.46(، وبانحراف معياري مقداره )2.60ىي ) ةعوبات األكاديمي  ذوي الص  

كان  ةعوبات األكاديمي  دخل المبكر في تعميم ذوي الص  الت   جاللمط الحسابي المتوس   وىذا يدل عمى أنّ 

" ىناك حاجة لعقد ورشات عمل لتزويد  ( والتي تنص عمى2رقم ) ضح أن الفقرة، كما اتّ عاليةبدرجة 

عوبات األكاديمية " العاممين في المراحل األساسية باستراتيجيات الكشف المبكر عن األطفال ذوي الصّ 

(. كما تبين أن أقل الفقرات من حيث المتوسط 3.47بمتوسط حسابي )رتيب األول و جاءت في التّ 

" يتوفر وعي عند أولياء األمور حول مشكمة  ( والتي تنص عمى3رقم ) الحسابي كانت الفقرة

 (.2.04الصعوبات األكاديمية " وجاءت بمتوسط حسابي )
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التقميل الثالث  جالممالمئوية ل المعيارية والنسبة المتوسطات الحسابية واالنحرافات :(8.4) جدول رقم

، مرتبة ترتيبَا العينةحسب استجابات أفراد  من الضغوط المينية لمعممي ذوي الصعوبات األكاديمية

 تنازليا

الرقم في 
 االستبانة

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المؤية

درجة 
 التقدير

 عالية 78.7 700. 3.15 ة معمم/ة غرفة المصادر.يدعم مشرف/ة التعميم الجامع في المديري 3
 عالية 78.7 690. 3.15 يوجد آلية متابعة إشرافية واضحة لمعمم/ة غرفة المصادر. 5
 عالية 78.4 660. 3.14 تتفيم اإلدارة المدرسية حجم العمل مع الطمبة ذوي الصعوبات األكاديمية. 8

6 
ب )اإلدارية، التعميمية، النفسية، يركز مشرف التربية الخاصة عمى جميع الجوان
 والسموكية( لمعمم/ة ذوي الصعوبات األكاديمية.

 عالية 78.1 740. 3.12

 عالية 76.3 660. 3.05 يتوفر مرونة في آلية عمل معمم/ة ذوي الصعوبات األكاديمية. 4
 اليةع 76.2 730. 3.05 يدعم المشرف التربوي معمم/ة الطمبة ذوي الصعوبات األكاديمية. 9
 عالية 72.7 710. 2.91 يتعاون معمم/ة الصف العادي مع معمم/ة ذوي الصعوبات األكاديمية. 7

1 
تحد مساحة غرفة المصادر من عمل معمم/ة ذوي الصعوبات األكاديمية بحرية 

 بما يتالءم مع تنفيذ خطتو/ا داخل الغرفة.
 عالية 72.2 910. 2.89

2 
تدريبية مكثفة تساعد في تحديد احتياجات يتمقى معمم/ة غرفة المصادر دورات 

 الطمبة ذوي الصعوبات األكاديمية.
 عالية 69.5 850. 2.78

 عالية 75.6 450. 3.03 الدرجة الكمية  

التقميل من الضغوط  جالدرجة الكمية لمتوسط الحسابي لمّ الم( أن ّ 8.4يتضح من الجدول )     

(، وبنسبة 0.45(، وبانحراف معياري مقداره )3.03) ىي المينية لمعممي ذوي الصعوبات األكاديمية

قميل من الضغوط المينية لمعممي الت   جاللمالمتوسط الحسابي  %، وىذا يدل عمى أنّ 75.6مئوية 

يدعم مشرف/ة التعميم ( 3رقم )، كما اتضح أن الفقرة عاليةكان بدرجة  عوبات األكاديميةذوي الص  

افية واضحة لمعمم/ة يوجد آلية متابعة إشر "(: 5رقم ) والفقرة صادر"ة معمم/ة غرفة المالجامع في المديري

أقل الفقرات من  (.  كما تبين أنّ 3.15" جاءتا في الترتيب األول وبمتوسط حسابي )غرفة المصادر

" يتمقى معمم/ة غرفة المصادر دورات  ( والتي تنص عمى2رقم ) حيث المتوسط الحسابي كانت الفقرة
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عد في تحديد احتياجات الطمبة ذوي الصعوبات األكاديمية " وبمتوسط حسابي تدريبية مكثفة تسا

" تحد مساحة غرفة المصادر من عمل معمم/ة ذوي  ( والتي تنص عمى1رقم ) تمتيا الفقرة .(2.78)

تو/ا داخل الغرفة " وجاءت بمتوسط حسابي ة بحرية بما يتالءم مع تنفيذ خطّ عوبات األكاديميّ الصّ 

(2.89.) 

وسع الت  الرابع  جالممالمعيارية والنسبة المئوية ل المتوسطات الحسابية واالنحرافات :(9.4) رقمجدول 

، مرتبة العينةحسب استجابات أفراد  فة الغربيةفي عدد غرف المصادر في مختمف محافظات الض  

 ترتيبَا تنازليا

الرقم في 
 االستبانة

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

بة النس
 المؤية

درجة 
 التقدير

1 
تسعى وزارة التربية والتعميم العالي الفمسطينية إلى توعية مديري المدارس بأىمية 

 برنامج صعوبات التعمم.
 عالية 68.8 700. 2.75

 متوسطة 55.3 780. 2.21 تطرح الجامعات الفمسطينية تخصصات في التربية الخاصة. 4

 متوسطة 54.2 840. 2.17 صصين/ات في متابعة برامج التربية الخاصة.يتواجد في المدارس مشرفين/ات متخ 6

3 
تعمل وزارة التربية والتعميم العالي الفمسطينية عمى توفير مراكز لتعيين معمم/ة غرفة 

 مصادر جديد كل عام.
 متوسطة 53.9 750. 2.16

2 
لتربية تتوافر في المدارس الحكومية الفمسطينية كوادر بشرية متخصصة في مجال ا

 الخاصة.
 متوسطة 51.2 650. 2.05

 متوسطة 51.1 750. 2.04 المدارس الحكومية في فمسطين مييأة الستقبال الطمبة ذوي الصعوبات األكاديمية. 7

5 
تتوافر إمكانيات مادية كافية لمديرية التربية والتعميم لتجييز غرف المصادر بوسائل 

 تعميمية.
 متوسطة 46.1 770. 1.84

 متوسطة 54.4 540. 2.17 ة الكمية الدرج 
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وسع في عدد غرف الت   جالرجة الكمية لمتوسط الحسابي لمدّ ( أن الم9.4يتضح من الجدول )     

(، 0.54(، وبانحراف معياري مقداره )2.17ىي ) المصادر في مختمف محافظات الضفة الغربية

وسع في عدد غرف المصادر الت   جالملالمتوسط الحسابي  %، وىذا يدل عمى أنّ 54.4وبنسبة مئوية 

( والتي تنص 1رقم ) ، كما اتضح أن الفقرةمتوسطةكان بدرجة  في مختمف محافظات الضفة الغربية

" تسعى وزارة التربية والتعميم العالي الفمسطينية إلى توعية مديري المدارس بأىمية برنامج  عمى

( والتي تنص 4رقم )(. والفقرة 2.75حسابي )رتيب األول وبمتوسط صعوبات التعمم " جاءت في التّ 

اني رتيب الثّ ة " جاءت في التّ ربية الخاصّ صات في التّ " تطرح الجامعات الفمسطينية تخصّ  عمى

( 5رقم ) الفقرة ط الحسابي كانت(. كما تبين أن أقل الفقرات من حيث المتوسّ 2.21وبمتوسط حسابي )

لتجييز غرف المصادر بوسائل  عميمربية والتّ فية لمديرية التّ كا " تتوافر إمكانيات مادية والتي تنص عمى

" المدارس الحكومية في  ( والتي تنص عمى7رقم ) تمتيا الفقرة .(1.84تعميمية " وبمتوسط حسابي )

 (.2.04ة " وجاءت بمتوسط حسابي )عوبات األكاديميّ أة الستقبال الطمبة ذوي الصّ فمسطين ميي  

 نتائج السؤال الثالث 3.4

مالية في المحافظات الشّ  مدارس عوبات األكاديمية ومعممييا فيىل تختمف استجابات إداريي الصّ  

ى الوظيفي، ة باختالف متغير الجنس، المؤىل العممي، المسمّ عوبات األكاديميّ فمسطين نحو واقع الصّ 

  وسنوات الخبرة؟

 ، تحميل التباين األحادي t.testار باستخدام اختب الباحثة قامت ؤالالسّ  ىذا عن اإلجابة أجل من     

Anova  ّعوبات األكاديمية ومعممييا من اجل دراسة مدى وجود اختالفات بين استجابات إداريي الص

 اتة باختالف متغير عوبات األكاديميّ مالية في فمسطين نحو واقع الصّ المحافظات الشّ  مدارس في

 :اآلتي النحو عمى رةالجنس، المؤىل العممي، المسمى الوظيفي، وسنوات الخب
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 نتيجة الفرضية األولى 1.3.4

 0.05ة )ة عند مستوى الداللة اإلحصائيّ ال توجد فروق ذات داللة إحصائيّ : نص الفرضية األولى      

(α≤  نحو واقع )بين متوسطات استجابات المبحوثين )إداريي الصعوبات األكاديمية ومعممييا

  .لمتغير الجنس تبعامالية في فمسطين افظات الشّ المحمدارس ة في عوبات األكاديميّ الصّ 

بين متوسطات استجابات المبحوثين )إداريي ومعرفة داللة الفروق  الصفرية األولىولفحص الفرضٌة 

مالية في المحافظات الشّ  مدارس ة فيعوبات األكاديميّ الصعوبات األكاديمية ومعممييا( نحو واقع الصّ 

 لمتغير الجنس تبعافمسطين 

ستجابات المبحوثين )إداريي الصعوبات األكاديمية (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ال10.4رقم ) جدول

 .لمتغير الجنس تبعاً ومعممييا( نحو واقع الصعوبات األكاديمية في المحافظات الشمالية في فمسطين 

 العدد الجنس المجاالت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
رجات د

 الحرية
 مستوى الداللة

توفر األجيزة والمواد التعميمية في 
 غرفة المصادر

 4820. 202 7040. 460. 2.91 52 ذكر
    500. 2.85 152 انثى

الكفاءة المينية لمعممي ذوي 
 الصعوبات األكاديمية

 1110. 202 1.601- 480. 3.22 52 ذكر
    430. 3.33 152 انثى

ر اتجاه الطمبة مواقف أولياء األمو 
 ذوي الصعوبات األكاديمية

 3340. 202 0.968- 540. 2.21 52 ذكر
    610. 2.30 152 انثى

 الدرجة الكمية
 4120. 202 0.822- 350. 2.78 52 ذكر
    390. 2.83 152 انثى

 (=  0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة )   *
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أكبر من  مستوى الداللةتبين أن قيمة  Independent Samples Testد إلى اختبار باالستنا     

ا، لذا فإننا نقبل الفرضية الصفرية القائمة بعدم وجود فروق ذات ، وىي بذلك ليست دالة إحصائيّ 0.05

بين متوسطات استجابات المبحوثين  ≥α) 0.05ة )ة عند مستوى الداللة اإلحصائيّ داللة إحصائيّ 

المحافظات مدارس ة في عوبات األكاديميّ ة ومعممييا( نحو واقع الصّ عوبات األكاديميّ يي الصّ )إدار 

  لمتغير الجنس. تبعامالية في فمسطين الشّ 

 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية  :  انْتْت انث  انفرض  نتْجت  3.2.4

(0.05 (α≤  ّنحو واقع طات استجابات المبحو بين متوس )ثين )إداريي الصعوبات األكاديمية ومعممييا

 لمتغير المؤىل العممي. تبعامالية في فمسطين المحافظات الشّ مدارس  الصعوبات األكاديمية في

بين متوسطات استجابات المبحوثين )إداريي ومعرفة داللة الفروق  الصفريةولفحص الفرضٌة 

مالية في المحافظات الشّ  مدارس ة فيعوبات األكاديميّ الصّ  الصعوبات األكاديمية ومعممييا( نحو واقع

 الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية. قامت لمتغير المؤىل العممي تبعافمسطين 
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ستجابات المبحوثين )إداريي توسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ال: المُ (33.4)جدول رقم 

مالية حافظات الش  المُ  مدارس في عوبات األكاديميةالص  ومعممييا( نحو واقع  ةعوبات األكاديميالص  

 لمتغير المؤىل العممي بعاً في فمسطين ت

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المؤىل العممي المجاالت

توفر األجيزة والمواد التعميمية في غرفة 
 المصادر

 490. 2.67 24 دبموم
 470. 2.84 116 بكالوريوس
 440. 3.08 40            دبموم عالي
 470. 2.86 21 ماجستير
 1.22 2.56 3 دكتوراه
 490. 2.86 204 المجموع

الكفاءة المينية لمعممي ذوي الصعوبات 
 األكاديمية

 340. 3.24 24 دبموم
 400. 3.30 116 بكالوريوس
 440. 3.35 40            دبموم عالي
 510. 3.42 21 ماجستير
 1.31 2.56 3 دكتوراه
 440. 3.30 204 المجموع

مواقف أولياء األمور اتجاه الطمبة ذوي 
 الصعوبات األكاديمية

 490. 2.26 24 دبموم
 610. 2.28 116 بكالوريوس
 630. 2.25 40            دبموم عالي
 580. 2.37 21 ماجستير
 250. 1.86 3 دكتوراه
 590. 2.27 204 المجموع

 الدرجة الكمية

 310. 2.72 24 دبموم
 370. 2.81 116 بكالوريوس
 35. 2.89 40            دبموم عالي
 42. 2.88 21 ماجستير
 91. 2.33 3 دكتوراه
 38. 2.81 204 المجموع

متغير المؤىل ل بعاً استجابات المبحوثين ت( وجود فروق ظاىرية بين متوسطات 11.4يظير من الجدول رقم )

كما يبينو  التباين األحادي، ولمعرفة فيما اذا كانت ىذه الفروق دالة احصائيًا، استخدمت الباحثة تحميل العممي

 .(12.4جدول رقم )ال
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( ONE WAY Analysis of Varianceنتائج اختبار تحميل التباين األحادي )  :(12.4جدول رقم )

مدارس عوبات األكاديمية في ات األكاديمية ومعممييا( نحو واقع الص  عوبستجابات المبحوثين )إداريي الص  ال

 لمتغير المؤىل العممي. بعاً مالية في فمسطين تحافظات الش  المُ 

 المجال
 مصدر التباين

مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 مستوى الداللة قيمة ف

توفر األجيزة والمواد التعميمية 

 في غرفة المصادر

 0120. 3.289 7600. 4 3.039 ن المجموعاتبي

   2310. 199 45.979 داخل المجموعات

    203 49.019 المجموع

الكفاءة المينية لمعممي ذوي 

 الصعوبات األكاديمية

 0260. 2.830 5330. 4 2.133 بين المجموعات

   1880. 199 37.504 داخل المجموعات

    203 39.637 المجموع

ياء األمور اتجاه مواقف أول

 الطمبة ذوي الصعوبات األكاديمية

 7080. 538. 1900. 4 759. بين المجموعات

   3530. 199 70.155 داخل المجموعات

    203 70.913 المجموع

 الدرجة الكمية

 0590. 2.316 3210. 4 1.283 بين المجموعات

   1380. 199 27.552 داخل المجموعات

    203 28.835 المجموع

 (=  0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة )   *    

، وىي بـذلك ليسـت 0.05أكبر من  مستوى الداللةباالستناد إلى اختبار التباين األحادي تبين أن قيمة  

ئية عنـــد ا، لـــذا فإننـــا نقبـــل الفرضـــية الصـــفرية القائمـــة بعـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــادالـــة إحصـــائيً 

بــــين متوســــطات اســــتجابات المبحــــوثين )إداريــــي الصــــعوبات  ≥α) 0.05مســــتوى الداللــــة اإلحصــــائية )
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 تبعامالية في فمسطين المحافظات الشّ  مدارس األكاديمية ومعممييا( نحو واقع الصعوبات األكاديمية في

 .لمتغير المؤىل العممي

 نتيجة الفرضية الثالثة 3.3.4

بين متوسطات  ≥α) 0.05اللة اإلحصائية )داللة إحصائية عند مستوى الدّ ال توجد فروق ذات      

 عوبات األكاديمية فياستجابات المبحوثين )إداريي الصعوبات األكاديمية ومعممييا( نحو واقع الصّ 

 لمتغير المسمى الوظيفي. تبعامالية في فمسطين المحافظات الشّ  مدارس

ستجابات المبحوثين )إداريي الواالنحرافات المعيارية  قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية

مالية في حافظات الش  المُ  مدارس في الّصعوبات األكاديميةومعممييا( نحو واقع  الّصعوبات األكاديمية

 لمتغير المسمى الوظيفي بعاً فمسطين ت
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وثين )إداريي ستجابات المبح(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ال31.4جدول رقم )

المحافظات الشمالية  مدارس في الصعوبات األكاديميةومعممييا( نحو واقع  ،الصعوبات األكاديمية

 .المسمى الوظيفيلمتغير  تبعاً في فمسطين 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المسمى الوظيفي المجاالت

توفر األجيزة والمواد التعميمية في 
 غرفة المصادر

 460. 2.95 85 /ةمدير
 560. 3.10 3 مشرف/ة تربية خاصة
 370. 2.84 25 مرشد/ة تعميم جامع

 540. 2.26 7 أخصائي/ة مركز مصادر
 510. 2.83 84 معمم/ة غرفة المصادر

 490. 2.86 204 المجموع

الكفاءة المينية لمعممي ذوي 
 الصعوبات األكاديمية

 440. 3.31 85 مدير/ة
 450. 3.22 3 خاصة مشرف/ة تربية

 390. 3.20 25 مرشد/ة تعميم جامع
 820. 2.80 7 أخصائي/ة مركز مصادر
 390. 3.37 84 معمم/ة غرفة المصادر

 440. 3.30 204 المجموع

مواقف أولياء األمور اتجاه الطمبة 
 ذوي الصعوبات األكاديمية

 630. 2.43 85 مدير/ة
 080. 1.95 3 مشرف/ة تربية خاصة
 400. 2.20 25 مرشد/ة تعميم جامع

 390. 2.14 7 أخصائي/ة مركز مصادر
 600. 2.16 84 معمم/ة غرفة المصادر

 590. 2.27 204 المجموع

 الدرجة الكمية

 380. 2.90 85 مدير/ة
 240. 2.76 3 مشرف/ة تربية خاصة
 250. 2.75 25 مرشد/ة تعميم جامع

 530. 2.40 7 أخصائي/ة مركز مصادر
 370. 2.79 84 معمم/ة غرفة المصادر

 380. 2.81 204 المجموع
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لمتغير  بعاً استجابات المبحوثين ت( وجود فروق ظاىرية بين متوسطات 13.4يظير من الجدول رقم )

التباين ، ولمعرفة فيما اذا كانت ىذه الفروق دالة احصائيًا، استخدمت الباحثة تحميل المسمى الوظيفي

 .(14.4جدول رقم )يبينو الكما  األحادي
 

ستجابات المبحوثين ال( ONE WAY Analysis of Variance(: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي ) 14.4جدول رقم )

 تبعاً المحافظات الشمالية في فمسطين  مدارس )إداريي الصعوبات األكاديمية ومعممييا( نحو واقع الصعوبات األكاديمية في

 لوظيفي.لمتغير المسمى ا

 المجال
 مجموع المربعات مصدر التباين

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

توفر األجيزة والمواد التعميمية 

 في غرفة المصادر

 0060. 3.720 8520. 4 3.410 بين المجموعات

   2290. 199 45.609 داخل المجموعات

    203 49.019 المجموع

لمعممي ذوي الكفاءة المينية 

 الصعوبات األكاديمية

 0120. 3.284 6140. 4 2.455 بين المجموعات

   1870. 199 37.183 داخل المجموعات

    203 39.637 المجموع

مواقف أولياء األمور اتجاه 

الطمبة ذوي الصعوبات 

 األكاديمية

 0240. 2.864 9650. 4 3.860 بين المجموعات

   3370. 199 67.053 داخل المجموعات

    203 70.913 المجموع

 الدرجة الكمية

 0060. 3.679 4960. 4 1.986 بين المجموعات

   1350. 199 26.849 داخل المجموعات

    203 28.835 المجموع

 (=  0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة )   *   

، وىي بذلك دالة 0.05أقل من  مستوى الداللةحادي تبين أن قيمة باالستناد إلى اختبار التباين األ  

إحصائيا، لذا فإننا نرفض الفرضية الصفرية القائمة بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
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 ،بين متوسطات استجابات المبحوثين )إداريي الصعوبات األكاديمية ≥α) 0.05الداللة اإلحصائية )

لمتغير  تبعاالمحافظات الشمالية في فمسطين  مدارس الصعوبات األكاديمية في ومعممييا( نحو واقع

فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ى الوظيفي، ونقبل الفرضية البديمة التي تقول بوجود المسم  

بين متوسطات استجابات المبحوثين )إداريي الصعوبات األكاديمية  ≥α) 0.05اللة اإلحصائية )الدّ 

لمتغير  تبعاالمحافظات الشمالية في فمسطين  مدارس نحو واقع الصعوبات األكاديمية في ومعممييا(

  (31.4الجدول رقم ) LSDلمتعرف الى داللة الفروق تم استخدم اختبار  .المسمى الوظيفي
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في  وبات األكاديميةالصعواقع و  المسمى الوظيفييبين الفروقات لممقارنات البعدية بين متغير  LSDاختبار  (:15.4جدول رقم )

 :عمى النحو التاليالمحافظات الشمالية في فمسطين مدارس 

Multiple Comparisons                                                                               LSD 
Dependent Variable (I) الوظيفة (J) الوظيفة Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

توفر األجيزة والمواد التعميمية في غرفة 

 المصادر 

أخصائي/ة مركز 

 مصادر

 -312556.- -1.054994- 000. 1882492. *-6837750.- مدير/ة

 -187371.- -1.490284- 012. 3303604. *-8388278.- مشرف/ة تربية خاصة

 -172571.- -979956.- 005. 2047169. *-5762637.- تعميم جامعمرشد/ة 

 -192715.- -935490.- 003. 1883344. *-5641026.- معمم/ة غرفة المصادر

الكفاءة المينية لمعممي ذوي الصعوبات 

 األكاديمية

 

أخصائي/ة مركز 

 مصادر

 -178547.- -848904.- 003. 1699725. *-5137255.- مدير/ة

 -032834.- -761833.- 033. 1848414. *-3973333.- ة تعميم جامعمرشد/

 -234511.- -905171.- 001. 1700495. *-5698413.- معمم/ة غرفة المصادر

مواقف أولياء األمور اتجاه الطمبة ذوي 

 الصعوبات األكاديمية

 معمم/ة غرفة المصادر مدير/ة
.2754502* .0893052 .002 .099344 .451556 

قع الصعوبات األكاديمية داخل غرف وا

 المصادر

 781. 211. 001. 1444. *4961. أخصائي/ة مركز مصادر مدير/ة

 224. 002. 047. 0565. *1130. معمم/ة غرفة المصادر

مرشد/ة تعميم 

 جامع

 أخصائي/ة مركز مصادر
.3436* .1571 .030 .034 .653 

أخصائي/ة مركز 

 مصادر

 -211.- -781.- 001. 1444. *-4961.- مدير/ة

 -034.- -653.- 030. 1571. *-3436.- مرشد/ة تعميم جامع

معمم/ة غرفة 

 المصادر

 -002.- -224.- 047. 0565. *-1130.- مدير/ة

 668. 098. 009. 1445. *3831. أخصائي/ة مركز مصادر

 (=  0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة )   *

مســــماىم الـــــوظيفي ة تتمثــــل بـــــالفرق بــــين مـــــن الفروقــــات البينّيـــــ ( أنّ 15.4يتضــــح مــــن الجـــــدول )     

 مدير/ة.مسماىم الوظيفي لصالح من وبقية المسميات الوظيفية  مصادر أخصائي/ة مركز
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 نتيجة الفرضية الرابعة 4.2.4

بين متوسطات  ≥α) 0.05ية )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائ     
 استجابات المبحوثين )إداريي الصعوبات األكاديمية ومعممييا( نحو واقع الصعوبات األكاديمية في

 .سنوات الخبرةلمتغير  تبعاالمحافظات الشمالية في فمسطين  مدارس

إداريي ستجابات المبحوثين )القامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
مالية في حافظات الش  المُ  مدارس في الّصعوبات األكاديميةومعممييا( نحو واقع  الّصعوبات األكاديمية

 سنوات الخبرةلمتغير  بعاً فمسطين ت

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المبحوثين )إداريي الصعوبات األكاديمية 16.4جدول رقم )

 لمتغير سنوات الخبرة. بعاً المحافظات الشمالية في فمسطين تمدارس اقع الصعوبات األكاديمية في ومعممييا( نحو و 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة   المجاالت

توفر األجيزة والمواد التعميمية في 
 غرفة المصادر

 510. 2.85 65 سنوات 5-من سنة
 470. 2.87 39 سنوات 10-6من 
 610. 2.89 33 سنة 15-11من 
 420. 2.86 67 سنة فأكثر 16

 490. 2.86 204 المجموع

الكفاءة المينية لمعممي ذوي 
 الصعوبات األكاديمية

 390. 3.31 65 سنوات 5-من سنة
 490. 3.40 39 سنوات 10-6من 
 520. 3.27 33 سنة 15-11من 
 420. 3.25 67 سنة فأكثر 16

 440. 3.30 204 المجموع

مواقف أولياء األمور اتجاه الطمبة 
 ذوي الصعوبات األكاديمية

 740. 2.24 65 سنوات 5-من سنة
 480. 2.32 39 سنوات 10-6من 
 570. 2.19 33 سنة 15-11من 
 500. 2.32 67 سنة فأكثر 16

 590. 2.27 204 المجموع

 الدرجة الكمية

 430. 2.80 65 سنوات 5-من سنة
 320. 2.86 39 سنوات 10-6من 
 480. 2.78 33 سنة 15-11من 
 300. 2.81 67 سنة فأكثر 16

 380. 2.81 204 المجموع



109 
 

سنوات لمتغير  بعاً استجابات المبحوثين ت( وجود فروق ظاىرية بين متوسطات 16.4يظير من الجدول رقم )

كما يبينو  التباين األحاديدمت الباحثة تحميل ، ولمعرفة فيما اذا كانت ىذه الفروق دالة احصائيًا، استخالخبرة

 .(17.4جدول رقم )ال
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ستجابات ال( ONE WAY Analysis of Variance) (: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي31.4جدول رقم )

مالية المحافظات الش مدارس في الصعوبات األكاديميةومعممييا( نحو واقع  الصعوبات األكاديميةالمبحوثين )إداريي 

 .نوات الخبرةسلمتغير  بعاً في فمسطين ت

 المجال
 مجموع المربعات مصدر التباين

درجة 

 الحرية
 قيمة ف متوسط المربعات

مستوى 

 الداللة

توفر األجيزة والمواد التعميمية في غرفة 

 المصادر

 9860. 0480. 0120. 3 035. بين المجموعات

   2450. 200 48.983 داخل المجموعات

    203 49.019 وعالمجم

الكفاءة المينية لمعممي ذوي الصعوبات 

 األكاديمية

 4160. 9520. 1860. 3 558. بين المجموعات

   1950. 200 39.079 داخل المجموعات

    203 39.637 المجموع

مواقف أولياء األمور اتجاه الطمبة ذوي 

 الصعوبات األكاديمية

 6950. 4820. 1700. 3 509. بين المجموعات

   352. 200 70.405 داخل المجموعات

    203 70.913 المجموع

 الدرجة الكمية

 8310. 2920. 0420. 3 126. بين المجموعات

   1440. 200 28.709 داخل المجموعات

    203 28.835 المجموع

 (=  0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة )   *  

، وىي بذلك 0.05أكبر من  مستوى الداللةالستناد إلى اختبار التباين األحادي تبين أن قيمة با   

داللة إحصائية عند ليست دالة إحصائيا، لذا فإننا نقبل الفرضية الصفرية القائمة بعدم وجود فروق ذات 

عوبات بين متوسطات استجابات المبحوثين )إداريي الص ≥α) 0.05)اإلحصائية  مستوى الداللة



111 
 

 تبعاالمحافظات الشمالية في فمسطين  مدارس األكاديمية ومعممييا( نحو واقع الصعوبات األكاديمية في

 .سنوات الخبرةلمتغير 

 ؤال الرابعنتائج الس   4.4

مالية في المحافظات الشّ  مدارس ومعممييا في ،عوبات األكاديميةىل تختمف استجابات إداريي الصّ 

 المؤىل العممي،و  عوبات األكاديمية باختالف متغير الجنس،مستقبمية لمصّ وجيات الفمسطين نحو التّ 

  ى الوظيفي، وسنوات الخبرة؟المسمّ و 

 ، تحميل التباين األحادي T.testباستخدام اختبار  الباحثة قامت ؤالالسّ  ىذا عن اإلجابة أجل من     

Anova  عوبات األكاديمية ومعممييا جل دراسة مدى وجود اختالفات بين استجابات إداريي الصّ أمن

المحافظات الشمالية في فمسطين نحو التوجيات المستقبمية لمصعوبات باختالف متغير  مدارس في

 :التالي النحو عمى المسمى الوظيفي، وسنوات الخبرة والمؤىل العممي،و الجنس، 

 نتيجة الفرضية الخامسة  1.4.4

بين متوسطات  ≥α) 0.05اللة اإلحصائية )وى الدّ ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مست     

استجابات المبحوثين )إداريي الصعوبات األكاديمية ومعممييا( نحو التوجيات المستقبمية لمصعوبات 

 .لمتغير الجنس تبعاالمحافظات الشمالية في فمسطين  مدارس األكاديمية في
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ستجابات المبحوثين )إداريي الصعوبات ارية ال(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعي18.4جدول رقم )
المحافظات الشمالية في فمسطين  مدارس األكاديمية ومعممييا( نحو التوجيات المستقبمية لمصعوبات األكاديمية في

 لمتغير الجنس بعاً ت

 العدد الجنس المجاالت
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت

درجات 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

ج الطمبة ذوي الصعوبات األكاديمية في دم

 جميع المدارس الحكومية

 1410. 202 1.479- 370. 2.78 52 ذكر

    420. 2.87 152 انثى

التدخل المبكر في تعميم ذوي الصعوبات 

 األكاديمية

 4680. 202 0.726- 440. 2.56 52 ذكر

    480. 2.62 152 انثى

ذوي التقميل من الضغوط المينية لمعممي 

 الصعوبات األكاديمية

 6940. 202 0.394- 470. 3.00 52 ذكر

    450. 3.03 152 انثى

التوسع في عدد غرف المصادر في 

 مختمف محافظات الضفة الغربية

 9170. 202 0.104- 540. 2.17 52 ذكر

    540. 2.18 152 انثى

 الدرجة الكمية
 4150. 202 0.816- 38. 2.63 52 ذكر

    35. 2.68 152 انثى

 (=  0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة )   *

أكبر من  مستوى الداللةتبين أن قيمة  Independent Samples Testباالستناد إلى اختبار      

فـروق ذات فرية القائمـة بعـدم وجـود نا نقبل الفرضية الصّ يا، لذا فإنّ ، وىي بذلك ليست دالة إحصائً 0.05

بـــين متوســـطات اســـتجابات المبحـــوثين  ≥α) 0.05اللـــة اإلحصـــائية )ة عنـــد مســـتوى الدّ داللـــة إحصـــائيّ 

 مـدارس )إداريي الصـعوبات األكاديميـة ومعممييـا( نحـو التوجيـات المسـتقبمية لمصـعوبات األكاديميـة فـي

 لمتغير الجنس. تبعاالمحافظات الشمالية في فمسطين 
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 ادسةنتيجة الفرضية الس   2.4.4

بين متوسطات  ≥α) 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )      
عوبات ة لمصّ يات المستقبميّ استجابات المبحوثين )إداريي الصعوبات األكاديمية ومعممييا( نحو التوجّ 

 العممي.لمتغير المؤىل  تبعامالية في فمسطين المحافظات الشّ  مدارس ة فياألكاديميّ 

ستجابات المبحوثين )إداريي قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ال
 مدارس ومعممييا( نحو التوجيات المستقبمية لمصعوبات األكاديمية في الّصعوبات األكاديمية

 لمتغير المؤىل العممي بعاً المحافظات الشمالية في فمسطين ت

ستجابات المبحوثين )إداريي الصعوبات توسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ال(: الم19.4جدول رقم )
المحافظات الشمالية في فمسطين  مدارس األكاديمية ومعممييا( نحو التوجيات المستقبمية لمصعوبات األكاديمية في

 لمتغير المؤىل العممي بعاً ت
 اف المعيارياالنحر  المتوسط الحسابي العدد المؤىل العممي المجاالت

دمج الطمبة ذوي الصعوبات األكاديمية في 
 جميع المدارس الحكومية

 310. 2.90 24 دبموم
 400. 2.87 116 بكالوريوس

 410. 2.76 40 دبموم عالي           
 490. 2.91 21 ماجستير
 840. 2.52 3 دكتوراه
 410. 2.85 204 المجموع

وبات التدخل المبكر في تعميم ذوي الصع
 األكاديمية

 440. 2.67 24 دبموم
 480. 2.59 116 بكالوريوس

 350. 2.58 40 دبموم عالي           
 430. 2.67 21 ماجستير
 1.50 2.56 3 دكتوراه
 460. 2.60 204 المجموع

التقميل من الضغوط المينية لمعممي ذوي 
 الصعوبات األكاديمية

 390. 3.06 24 دبموم
 420. 3.06 116 بكالوريوس

 480. 2.97 40 دبموم عالي           
 430. 2.98 21 ماجستير
 1.40 2.70 3 دكتوراه
 450. 3.03 204 المجموع

التوسع في عدد غرف المصادر في مختمف 
 محافظات الضفة الغربية

 400. 2.19 24 دبموم
 550. 2.17 116 بكالوريوس

 470. 2.16 40 دبموم عالي           
 630. 2.16 21 ماجستير
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 اف المعيارياالنحر  المتوسط الحسابي العدد المؤىل العممي المجاالت
 1.53 2.33 3 دكتوراه
 540. 2.17 204 المجموع

 الدرجة الكمية

 260. 2.70 24 دبموم
 350. 2.67 116 بكالوريوس

 330. 2.61 40 دبموم عالي           
 380. 2.68 21 ماجستير
 1.28 2.53 3 دكتوراه
 360. 2.66 204 المجموع

لمتغير المؤىل  بعاً استجابات المبحوثين ت( وجود فروق ظاىرية بين متوسطات 19.4قم )يظير من الجدول ر 

كما يبينو  التباين األحادي، ولمعرفة فيما اذا كانت ىذه الفروق دالة احصائيًا، استخدمت الباحثة تحميل العممي

 .(20.4جدول رقم )ال

ستجابات المبحوثين )إداريي ال( ONE WAY Analysis of Variance(: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي ) 20.4جدول رقم )

المحافظات الشمالية في فمسطين تبعًا  مدارس الصعوبات األكاديمية ومعممييا( نحو التوجيات المستقبمية لمصعوبات األكاديمية في

 لمتغير المؤىل العممي.

 المجال
 مجموع المربعات مصدر التباين

درجة 

 الحرية

متوسط 

 اتالمربع
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

دمج الطمبة ذوي الصعوبات األكاديمية 

 في جميع المدارس الحكومية

 2900. 1.253 2090. 4 835. بين المجموعات

داخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

 المجموعات
33.176 199 .1670   

    203 34.011 المجموع

التدخل المبكر في تعميم ذوي الصعوبات 

 األكاديمية

 8990. 2670. 0590. 4 234. بين المجموعات

داخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

 المجموعات
43.646 199 .2190   

    203 43.880 المجموع

التقميل من الضغوط المينية لمعممي 

 ذوي الصعوبات األكاديمية

 5610. 7480. 1530. 4 612. بين المجموعات

داخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

 المجموعات
40.699 199 .2050   
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 المجال
 مجموع المربعات مصدر التباين

درجة 

 الحرية

متوسط 

 اتالمربع
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

    203 41.311 المجموع

در في التوسع في عدد غرف المصا

 مختمف محافظات الضفة الغربية

 9880. 0810. 0240. 4 097. بين المجموعات

داخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

 المجموعات
59.517 199 .2990   

    203 59.614 المجموع

 الدرجة الكمية

 8160. 3900. 0510. 4 204. بين المجموعات

داخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

 المجموعات
26.107 199 .1310   

    203 26.311 المجموع

 (=  0.05إحصائيا عند مستوى الداللة )دال    *

 

، وىي بذلك 0.05أكبر من  مستوى الداللةقيمة  باالستناد إلى اختبار التباين األحادي تبين أن       

نا نقبل الفرضية الصفرية القائمة بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند ة إحصائيا، لذا فإنّ ليست دالّ 

بين متوسطات استجابات المبحوثين )إداريي الصعوبات  ≥α) 0.05توى الداللة اإلحصائية )مس

المحافظات الشمالية  مدارس األكاديمية ومعممييا( نحو التوجيات المستقبمية لمصعوبات األكاديمية في

 .لمتغير المؤىل العممي تبعافي فمسطين 

 ابعة نتيجة الفرضية الس   3.4.4

طات بين متوسّ  ≥α) 0.05اللة اإلحصائية )ة عند مستوى الدّ ق ذات داللة إحصائيّ ال توجد فرو      

عوبات استجابات المبحوثين )إداريي الصعوبات األكاديمية ومعممييا( نحو التوجيات المستقبمية لمصّ 

 ى الوظيفي.لمتغير المسمّ  تبعامالية في فمسطين المحافظات الشّ  مدارس األكاديمية في
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ستجابات المبحوثين )إداريي بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية القامت الباحثة 
 مدارس ومعممييا( نحو التوجيات المستقبمية لمصعوبات األكاديمية في الّصعوبات األكاديمية

 .ى الوظيفيلمتغير المسمّ  بعاً المحافظات الشمالية في فمسطين ت

النحرافات المعيارية الستجابات المبحوثين )إداريي الصعوبات (: المتوسطات الحسابية وا21.4جدول رقم )
المحافظات الشمالية في فمسطين  مدارس األكاديمية ومعممييا( نحو التوجيات المستقبمية لمصعوبات األكاديمية في

 .المسمى الوظيفيلمتغير  بعاً ت
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المسمى الوظيفي المجاالت

ج الطمبة ذوي الصعوبات األكاديمية دم
 في جميع المدارس الحكومية

 430. 2.85 85 مدير/ة
 340. 2.33 3 مشرف/ة تربية خاصة
 430. 2.85 25 مرشد/ة تعميم جامع

 530. 2.70 7 أخصائي/ة مركز مصادر
 360. 2.87 84 معمم/ة غرفة المصادر

 410. 2.85 204 المجموع

ميم ذوي الصعوبات التدخل المبكر في تع
 األكاديمية

 440. 2.62 85 مدير/ة
 330. 2.33 3 مشرف/ة تربية خاصة
 460. 2.55 25 مرشد/ة تعميم جامع

 920. 2.81 7 أخصائي/ة مركز مصادر
 450. 2.60 84 معمم/ة غرفة المصادر

 460. 2.60 204 المجموع

التقميل من الضغوط المينية لمعممي 
 كاديميةذوي الصعوبات األ 

 430. 3.07 85 مدير/ة
 400. 2.67 3 مشرف/ة تربية خاصة
 460. 2.98 25 مرشد/ة تعميم جامع

 630. 2.54 7 أخصائي/ة مركز مصادر
 440. 3.05 84 معمم/ة غرفة المصادر

 450. 3.03 204 المجموع

التوسع في عدد غرف المصادر في 
 مختمف محافظات الضفة الغربية

 590. 2.26 85 مدير/ة
 380. 1.57 3 مشرف/ة تربية خاصة
 620. 2.06 25 مرشد/ة تعميم جامع

 490. 2.04 7 أخصائي/ة مركز مصادر
 450. 2.15 84 معمم/ة غرفة المصادر

 540. 2.17 204 المجموع

 الدرجة الكمية

 370. 2.70 85 مدير/ة
 150. 2.23 3 مشرف/ة تربية خاصة
 390. 2.61 25 مرشد/ة تعميم جامع

 610. 2.52 7 أخصائي/ة مركز مصادر
 310. 2.67 84 معمم/ة غرفة المصادر

 360. 2.66 204 المجموع
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ى لمتغير المسمّ  بعاً استجابات المبحوثين ت( وجود فروق ظاىرية بين متوسطات 21.4يظير من الجدول رقم )

كما  التباين األحادياستخدمت الباحثة تحميل ، ولمعرفة فيما اذا كانت ىذه الفروق دالة احصائيًا، الوظيفي

 .(22.4جدول رقم )يبينو ال

ستجابات المبحوثين )إداريي ال( ONE WAY Analysis of Variance(: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي ) 22.4جدول رقم )

لمتغير  تبعاً المحافظات الشمالية في فمسطين  مدارس الصعوبات األكاديمية ومعممييا( نحو التوجيات المستقبمية لمصعوبات األكاديمية في

 المسمى الوظيفي.

 المجال
 درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

دمج الطمبة ذوي الصعوبات 

األكاديمية في جميع المدارس 

 الحكومية

 1990. 1.516 2520. 4 1.006 بين المجموعات

   1660. 199 33.005 لمجموعاتداخل ا

    203 34.011 المجموع

التدخل المبكر في تعميم ذوي 

 الصعوبات األكاديمية

 5710. 7320. 1590. 4 636. بين المجموعات

   2170. 199 43.244 داخل المجموعات

    203 43.880 المجموع

التقميل من الضغوط المينية 

لمعممي ذوي الصعوبات 

 األكاديمية

 0220. 2.926 5740. 4 2.294 بين المجموعات

   1960. 199 39.016 داخل المجموعات

    203 41.311 المجموع

التوسع في عدد غرف المصادر 

في مختمف محافظات الضفة 

 الغربية

 1160. 1.875 5410. 4 2.165 بين المجموعات

   2890. 199 57.449 داخل المجموعات

    203 59.614 المجموع

 الدرجة الكمية

 1380. 1.764 2250. 4 901. بين المجموعات

   1280. 199 25.410 داخل المجموعات

    203 26.311 المجموع

 (=  0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة )   *   

، وىي بذلك دالة 0.05أكبر من  مستوى الداللةباالستناد إلى اختبار التباين األحادي تبين أن قيمة  

ة عند ليست إحصائيا، لذا فإننا نقبل الفرضية الصفرية القائمة بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائيّ 
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عوبات طات استجابات المبحوثين )إداريي الصّ بين متوسّ  ≥α) 0.05مستوى الداللة اإلحصائية )

مالية المحافظات الشّ  مدارس ة فيبات األكاديميّ عو يات المستقبمية لمصّ ة ومعممييا( نحو التوجّ األكاديميّ 

 .ى الوظيفيالمسم  لمتغير  تبعافي فمسطين 

  

 امنةنتيجة الفرضية الث   4.4.4

طات بين متوسّ  ≥α) 0.05لة اإلحصائية )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالّ      

عوبات يا( نحو التوجيات المستقبمية لمصّ استجابات المبحوثين )إداريي الصعوبات األكاديمية ومعممي

 .سنوات الخبرةمالية في فمسطين تبعا لمتغير المحافظات الشّ  مدارس ة فياألكاديميّ 

ستجابات المبحوثين )إداريي قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ال

 مدارس ة لمصعوبات األكاديمية فيومعممييا( نحو التوجيات المستقبمي الّصعوبات األكاديمية

 سنوات الخبرةلمتغير  بعاً المحافظات الشمالية في فمسطين ت
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ومعممييا(  الصعوبات األكاديميةستجابات المبحوثين )إداريي ال: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (31.4)جدول رقم 

 .نوات الخبرةسلمتغير  بعاً المحافظات الشمالية في فمسطين تمدارس في  األكاديمية التوجيات المستقبمية لمصعوباتنحو 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة   المجاالت

دمج الطمبة ذوي الصعوبات األكاديمية 

 في جميع المدارس الحكومية

 360. 2.89 65 سنوات 5-من سنة
 400. 2.94 39 سنوات 10-6من 
 510. 2.80 33 سنة 15-11من 
 400. 2.78 67 سنة فأكثر 16

 410. 2.85 204 المجموع

التدخل المبكر في تعميم ذوي الصعوبات 

 األكاديمية

 520. 2.62 65 سنوات 5-من سنة
 500. 2.71 39 سنوات 10-6من 
 450. 2.48 33 سنة 15-11من 
 390. 2.59 67 سنة فأكثر 16

 460. 2.60 204 المجموع

من الضغوط المينية لمعممي التقميل 

 ذوي الصعوبات األكاديمية

 440. 3.11 65 سنوات 5-من سنة
 390. 3.05 39 سنوات 10-6من 
 610. 2.81 33 سنة 15-11من 
 370. 3.04 67 سنة فأكثر 16

 450. 3.03 204 المجموع

التوسع في عدد غرف المصادر في 

 مختمف محافظات الضفة الغربية

 620. 2.25 65 اتسنو  5-من سنة
 510. 2.15 39 سنوات 10-6من 
 510. 2.09 33 سنة 15-11من 
 500. 2.16 67 سنة فأكثر 16

 540. 2.17 204 المجموع

 الدرجة الكمية

 390. 2.72 65 سنوات 5-من سنة
 330. 2.71 39 سنوات 10-6من 
 440. 2.55 33 سنة 15-11من 
 290. 2.64 67 سنة فأكثر 16
 360. 2.66 204 لمجموعا

 

نوات سلمتغير  بعاً استجابات المبحوثين ت( وجود فروق ظاىرية بين متوسطات 23.4يظير من الجدول رقم )

كما يبينو  التباين األحاديولمعرفة فيما اذا كانت ىذه الفروق دالة احصائيًا، استخدمت الباحثة تحميل  ،الخبرة

 .(24.4جدول رقم )ال
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ستجابات المبحوثين )إداريي ال( ONE WAY Analysis of Variance)  نتائج اختبار تحميل التباين األحادي(: 34.4جدول رقم )

لمتغير  بعاً المحافظات الشمالية في فمسطين ت مدارس في األكاديمية ومعممييا( نحو التوجيات المستقبمية لمصعوبات الصعوبات األكاديمية

 .نوات الخبرةس

 المجال
 قيمة ف متوسط المربعات درجة الحرية موع المربعاتمج مصدر التباين

مستوى 

 الداللة

دمج الطمبة ذوي الصعوبات األكاديمية 

 في جميع المدارس الحكومية

 1770. 1.658 2750. 3 825. بين المجموعات

   1660. 200 33.186 داخل المجموعات

    203 34.011 المجموع

التدخل المبكر في تعميم ذوي 

 ت األكاديميةالصعوبا

 2360. 1.427 3070. 3 920. بين المجموعات

   2150. 200 42.960 داخل المجموعات

    203 43.880 المجموع

التقميل من الضغوط المينية لمعممي 

 ذوي الصعوبات األكاديمية

 0220. 3.268 6430. 3 1.930 بين المجموعات

   1970. 200 39.380 داخل المجموعات

    203 41.311 المجموع

التوسع في عدد غرف المصادر في 

 مختمف محافظات الضفة الغربية

 4810. 8270. 2430. 3 730. بين المجموعات

   2940. 200 58.884 داخل المجموعات

    203 59.614 المجموع

 الدرجة الكمية

 1190. 1.973 2520. 3 756. بين المجموعات

   1280. 200 25.555 داخل المجموعات

    203 26.311 المجموع

 (=  0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة )   *

، وىـي بــذلك 0.05أكبـر مـن  مسـتوى الداللـةن أن قيمـة ين األحـادي تبـيّ باالسـتناد إلـى اختبـار التبـاّ      

ة عند م وجود فروق ذات داللة إحصائيّ فرية القائمة بعدليست دالة إحصائيا، لذا فإننا نقبل الفرضية الصّ 

ــــ ≥α) 0.05اللــــة اإلحصـــائية )مســـتوى الدّ  عوبات بــــين متوســـطات اســــتجابات المبحـــوثين )إداريــــي الص 

مالية المحافظـات الّشـ مـدارس عوبات األكاديميـة فـيجيات المستقبمية لمص  ة ومعممييا( نحو التو  األكاديميّ 

  .سنوات الخبرةلمتغير  تبعافي فمسطين 
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 النتائج المتعمقة بالمقابالت الشخصية  5.4
 

ما األىداف التي تتصدر قائمة أولوياتك عند إعدادك لخطتك االستراتيجية الخاصة السؤال األول: 
 بالصعوبات األكاديمية؟

 :اآلتيوتمت اإلجابة عميو عمى النحو 

27%

27%13%

20%

13%

.تأهٌل فرٌق متخصص
.تشخٌص وتقدٌم المساعدة
.وضع خطة تصور الستمرارٌة العمل مع فئة الصعوبات األكادٌمٌة لما بعد الص  الرابع
سٌاسة خاصة بالتعلٌم الجامع تضمن جمٌع الفئات
عمل برامج متنوعة تشمل الدورات وور  العمل

 

أكثر األىداف التي تتصدر قائمة  خصية أن  بالت الش  قاؤال األول في المُ أظيرت نتائج السّ      

ة كانت ليدفي عوبات األكاديميّ ة بالص  ة الخاصّ تيم االستراتيجيّ أولويات اإلداريين عند إعدادىم لخطّ 

%، بينما 27عمى نسبة مئوية مقدارىا  وتأىيل فريق متخصص حيث حازا ،شخيص وتقديم المساعدةالتّ 

% ليدفي عمل برامج متنوعة تشمل الدورات وورش العمل ووضع 13ارىا كانت أقل نسبة مئوية ومقد

، وتتضح نتائج ىذا خطة تصور الستمرارية العمل مع فئة الصعوبات األكاديمية لما بعد الصف الرابع

 السؤال في اآلتي:

ند يتناول ىذا الّسؤال مجموعة من المحاور الميّمة والمؤثرة عمى اختيار اإلداري لألىداف ع      
إعداد خّطتو االستراتيجية الخاّصة بالّصعوبات األكاديمّية، ومن ىذه المحاور وجود سياّسة واضحة 
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خاّصة بالّتعميم الجامع تّضمن جميع الفئات وتّضمن )الكوادر، والمناىج المواءمة، والبيئة المواءمة، 
ام في اإلدارة االستراتيجّية وبناء والتقييم( واّلذي يعد أحد أىم المحاور الّرئيسة؛ وذلك نظرًا لدوره الي

الخّطة. ومن خالل المقابالت اّلتي أجريت مع المبحوثين )إداريّي قسم اإلرشاد والتربّية الخاّصة في 
وزارة التربّية والّتعميم العالي الفمسطينّية( تجسدت بعض المحاور المتعّمقة بأىداف الخّطة االستراتيجية، 

 وفيمايمي عرض ليذه المحاور:

عوبات األكاديمي ة:  توفير وتأى يل فريق متخص ص قادر عمى الت عامل مع فئة الط مبة ذوي الص 

اىتمت اإلدارة العاّمة لإلرشاد والتربّية الخاّصة في وزارة التربّية والّتعميم الفمسطينّية بتوفير وتأّىيل      
وقد حاز ىدف توفير  ،مّيةفريق متخّصص قادر عمى الّتعامل مع الّطمبة ذوي الّصعوبات االكادي

وتأىيل فريق متخّصص قادر عمى الّتعامل مع الّطمبة ذوي الّصعوبات األكاديمّية من خالل إجابات 
 (:1حيث يقول اإلداري )أ %27المبحوثين عمى نسبة مئوية مقدارىا 

 " في البداية نّفكر في تأّىيل فريق متخّصص قادر عمى الّتعامل مع ىذه الفئة ".     

كما اىتمت دائرة اإلرشاد والتربّية الخاّصة في وزارة التربّية والّتعميم العالي الفمسطينّية بوجود      
 (:2سياّسة خاّصة بالّتعميم الجامع تتضمن توفير الكوادر وتدريبيا حيث يقول اإلداري )أ

ذلك، السياّسة )سياّسة الوزارة( حيث  " من األىداف التي تتصّدر قائمة أولوياتنا توفير الكوادر وتدريبيا، وقبل كلّ      
 نطمح دائمّا لوجود سياّسة تتضّمن توفير الكوادر وتدريبيا".

ورّكزت دائرة اإلرشاد والتربّية الخاّصة من خالل إدارة مؤّسسات التربّية الخاّصة عمى تأّىيل      
امج متنّوعة من دورات الكادر وتخّصصو في مجال التربّية الخاّصة وذلك من خالل الّتركيز عمى بر 

 ( بقولو:3وورشات عمل ويذكر اإلداري )إ

" ىدفنا األول ىو تأىيل كادر متخّصص بالموضوع، باإلضافة لمّتركيز عمى برامج متنّوعة من دورات وورشات 
 عمل...الخ".

امج لتدريب واشتممت برامج التربّية الخاّصة في وزارة التربّية والّتعميم العالي الفمسطينّية عمى بر      
معّممات غرف المصادر، وتدريب المعّممات العاديين عمى طرق الّتعامل مع الّطمبة ذوي الّصعوبات 

 (:4األكاديمّية وتدريب مرشدي الّتعميم الجامع حيث يقول اإلداري )إ
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مبة ذوي الّصعوبات " من أىدافنا عند إعداد خطتنا االستراتيجّية تدريب معّممات غرف المصادر بناًء عمى احتياجات الطّ 
االكاديمّية، وتدريب المعّممات العاديين عمى طرف الّتعامل مع الّطمبة ذوي الّصعوبات االكاديمّية ومشرفي الّتعميم 

 الجامع".

وكما ورد فيما سبق نالحظ أن اإلدارّيين أجمعوا عمى أّنو من الّضروري توفير وتأّىيل فريق      
ث يكون مدّرب وعمى كفاءة مينّية عالّية في الّتعامل مع الّطمبة ذوي متخّصص في الّتربية الخاّصة بحي

الّصعوبات االكاديمّية وىذا ما أشارت لو إجابات المبحوثين )إداريّي الّصعوبات األكاديمّية ومعممييا( 
عمى الفقرة الثّانية من مجال دمج الّطمبة ذوي الّصعوبات األكاديمّية في جميع المدارس الحكومّية 

 لفقرة الثّانية من مجال الّتوسع في عدد غرف المصادر في مختمف محافظات الّضفة الغربّية .وا

 :ة وتقديم المساعدة لياعوبات األكاديمي  مبة ذوي الص  تشخيص فئة الط  

يتطمب تشخيص الّطمبة ذوي الّصعوبات األكاديمّية وجود فريق متخّصص قادر عمى تصنيف      
ستشارة والمساعدة ليا، وقد حاز ىدف تشخيص الّطمبة ذوي الّصعوبات فئات الّطمبة وتقديم اال

%،  وقد سعت اإلدارة العاّمة 27األكاديمّية من خالل إجابات المبحوثين عمى نسبة مئوية مقدارىا 
لإلرشاد والتربّية الخاّصة إلى تأّىيل وتدريب فريق متخّصص لتشخيص الّطمبة ذوي الّصعوبات 

 (:1المساعدة ليا ويقول اإلداري )إاألكاديمّية وتقديم 

 " نفكر في تأىيل فريق متخّصص قادر عمى الّتعامل مع ىذه الفئة وتشخيصيا وتقديم المساعدة ليا".

كما اىتّمت دائرة اإلرشاد والتربّية الخاّصة في وزارة التربّية والّتعميم الفمسطينّية بوجود سياسة       
قييم والّتشخيص لفئة الّطمبة ذوي الّصعوبات األكاديمّية حيث يقول خاّصة بالّتعميم الجامع توفر التّ 

 (:2اإلداري )إ

 " نطمح لوجود سياسة خاّصة بالتعميم الجامع تضّمن الّتشخيص والّتقييم لمّطمبة ذوي الّصعوبات األكاديمّية".

الي الفمسطينّية عمى تدريب وقد عممت دائرة اإلرشاد والتربّية الخاّصة في وزارة التربّية والّتعميم الع     
معممي غرف المصادر عمى الكشف عن الّطمبة ذوي الّصعوبات األكاديمّية وتقييميم باستخدام أدوات 

 (:4الّتشخيص ويقول اإلداري )إ
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 " من أىدافنا أيضًا الكشف عن الّطمبة ذوي الّصعوبات االكاديمّية، وتقييم أدائيم الحالي باستخدام أدوات الّتشخيص، ثمّ 
 بناء البرامج التربوّية الفردّية ليم".

 :ابعالر   ف  ة لما بعد الص  عوبات األكاديمي  ة العمل مع فئة الص  ر الستمراري  ة تصو  وضع خط  

لما بعد  ذوي الّصعوبات االكاديمّية مع الطّمبة ر الستمرارية العملة تصوّ وضع خطّ حاز ىدف      
% حيث أشارت الفقرة العاشرة 13عمى نسبة مئوية مقدارىا من خالل إجابات المبحوثين  ابعالرّ  فّ الصّ 

من االستبانة إلى وجود  دمج الطمبة ذوي الصعوبات األكاديمية في جميع المدارس الحكوميةفي مجال 
ؼٛثبد األوبد١ّ٠ خ ِب ثؼذ اٌّشدٍخ األعبع١ خ فٟ  جخ رٚٞ اٌص  ع١بعخ ٚاضذخ دٛي آ١ٌخ تؼ١ٍُ اٌطٍ 

وتطمح اإلدارة العاّمة لإلرشاد والتربّية الخاّصة بوجود خّطة تٛعطخ، اٌّذاسط اٌذى١ِٛ خ ثذسجخ ِ
 (:1الستمرارّية العمل مع الّطمبة ذوي الّصعوبات األكاديمّية لما بعد الّصّف الّرابع ويقول اإلداري )إ

 " نطمح أن يكون ىناك خّطة تصّور لما بعد الّصّف الّرابع".

ة الخاّصة عمى أن تتضّمن خّططيا القاّدمة العمل مع الّطمبة ذوي كما تعمل دائرة اإلرشاد والّتربي     
 (:2الّصعوبات األكاديمّية في كل المراحل حيث يقول اإلداري )إ

 "ومن ضمن الخّطط القاّدمة ىو أّن تتضّمن غرف المصادر جميع الّطمبة في كّل المراحل".

 :وضع مقاييس لتحديد الفئات

رشاد والّتربية الخاّصة في وزارة الّتربية والت عميم العالي الفمسطينّية إلى وجود تفتقر اإلدارة العاّمة لإل     
مقاييس مقّننة أو غير مقّننة تساىم في تحديد فئات الّطمبة وتصنيفيم إلى طمبة بطء تعّمم، أو تأخر 

 (:1دراسي، أو صعوبات أكاديمّية. ويستّدل عمى ذلك من قول )إ

 ناك مقاييس لتحديد الفئات"." نفكر كيف يمكن أن يكون ى

وعمى الرغم من أن الفقرة الحادية عشرة من االستبانة في مجال دمج الّطمبة ذوي الّصعوبات األكاديمّية 
في جميع المدارس الحكومّية  قد حازت عمى درجة عالّية إال أن  الباحثة تعزو ذلك إلى عدم توفر 

رد في دراسات مبة إلى فئات وذلك حسب ما و إداريين ومعممين متخّصصين ومؤىمين لتصنيف الطّ 
 جوع إلييا.وأبحاث سابقة تم الرّ 
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ة بالت عميم الجامع تضم ن جميع الفئات وتضم ن )الكوادر، والمناىج  وجدود سياس ة واضحة خاص 
 المواءم ة، والبيئة المواءم ة، والتقييم(:

عميم الجامع، حيث يرى بعضيم أن رّكز بعض اإلداريين عمى وجود سياّسة واضحة خاّصة بالت       
من أىّم األىداف اّلتي يجب أّن تتصد ر قائمة أولوياتو عند إعداده لخّطتو االستراتيجّية الخاّصة 

 (:2بالّصعوبات االكاديمّية ىو وجود سياّسة خاّصة بالت عميم الجامع ويقول )إ

ن جميع الفئات، كما تضّمن تدريب الكوادر وتوفيرىا، " نطمح دائمًا لوجود سياّسة واضحة خاّصة بالتعميم الجامع تضمّ 
 والمناىج المواءّمة، والبيئة المواءّمة، والتقييم، والت شخيص".

 ( أن  من أىم األىداف تكييف المناىج ومواءمتيا مع كافة أشكال اإلعاقة حيث يقول:2بينما يرى )إ

 اإلعاقة". " تضّمن أىدافنا تكييف المناىج ومواءمتيا مع كافة أشكال

عمل برامج متنو عة تشمل الد ورات وورش العمل لتدريب مرشدي الت عميم الجامع ومعم مين غرف 
عوبات األكاديمي ة:  المصادر والمعم مين العاديين عمى الت عامل مع الط مبة ذوي الص 

وورش العمل من  سعت اإلدارة العاّمة لإلرشاد والّتربية الخاّصة إلى توفير العديد من الّدورات     
خالل قسمي برامج ومؤّسسات الت ربية الخاّصة في قسم اإلرشاد والت ربية الخاّصة في وزارة الّتربية 

 (:3والّتعميم العالي الفمسطينّية حيث يقول )إ

 " تتضّمن أىدافنا برامج متنّوعة من الّدورات وورش العمل".

 ( حيث يقول:4ويؤكد عمى ذلك )إ

دريب معّممات غرف المصادر والمعّممات العاديين ومرشدي الت عميم الجامع عمى طرق الت عامل مع " تضّمن أىدافنا ت
 الّطمبة ذوي الّصعوبات األكاديمّية".

وتشير إلى ذلك الفقرة الثّانية من االستبانة في مجال الت قميل من الّضغوط المينّية لمعممي ذوي      
، بينما أظيرت نتائج 2.78مى درجة عالي ة بمتوسط حسابي الّصعوبات األكاديمّية، حيث حازت ع
ة أن ىدف عمل برامج متنوعة تشمل الّدورات وورش العمل قد يالّسؤال األّول في المقابالت الشخصّ 

 %.13حاز عمى نسبة مئوّية مقدارىا 
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ر المتطمبات قوم بو نحو تحديد احتياجات اإلدارات التعميمية وتوفيتما الدور الذي السؤال الثاني: 

 الالزمة لمتدريب عمى برامج الصعوبات األكاديمية فنيًا، بشريًا وماديًا؟

 :اآلتيوتركزت اإلجابات عمى النحو 

45%

22%

11%

11%

11%

تحدٌد احتٌاجات الموارد المادٌة والبشرٌة ووضعها كهد  فً الخطة الخمسٌة للو ارة  والطلب ب قرارها
تدرٌب الكوادر فً مجال الصعوبات األكادٌمٌة
التدرٌب على إعداد الوسائل التعلٌمٌة
بناء خطط استراتٌجٌة
.البح  عن التموٌل من الم سسات

 

وتوفير  ،عميميةنحو تحديد احتياجات اإلدارات التّ أظيرت النتائج أن  أكثَر دور يقوم بو اإلداريين      

ىو القيام أواًل بتحديد  بشريًا ومادياً و عوبات األكاديمية فنيًا، تدريب عمى برامج الصّ زمة لمّ المتطمبات الال

والطمب بإقرارىا حيث  ،ا كيدف في الخطة الخمسية لموزارةاحتياجات الموارد المادية والبشرية، ووضعي

نحو تحديد ا اإلداريين %، بينما أظيرت النتائج أّن أقل أدوار يقوم بي45حاز عمى نسبة مئوية مقدارىا 

دريب عمى برامج الصعوبات األكاديمية وتوفير المتطمبات الالزمة لمتّ ، إلدارات التعميميةاحتياجات ا

ىي التدريب عمى إعداد الوسائل التعميمية، وبناء خطط استراتيجية والبحث عن و  بشريًا ومادياً و فنيًا، 

%. وتتضح نتائج ىذا 11بة مئوية مقدارىا وار عمى نستمويل من المؤسسات، حيث حازت ىذه األد

 السؤال في اآلتي:
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اىتم  ىذا المحور بعرض مجموعة من األدوار اّلتي يقوم بيا اإلداريين في اإلدارة العاَمة لإلرشاد 
والّتربية الخاّصة في وزارة الّتربية والّتعميم العالي الفمسطينّية، سواء في مجال تحديد احتياجات الموارد 

أو البشرّية، أو تدريب الكوادر، أو الّتدريب عمى إعداد الوسائل، أو بناء الخطط االستراتيجّية،  ،ةالماديّ 
 أو البحث عن الت مويل.

تحديد االحتياجات المتعم قة بالموارد المادي ة والبشري ة من ميزانيات، وتعيينات، وتشكيالت، وتوفير 
 الخط ة الخمسي ة لوكيل الوزارة والط مب بإقرارىا: مراكز تعميمي ة ورفعيا من خالل وضعيا كيدف في

تيتم اإلدارة العاّمة لإلرشاد والت ربية الخاّصة برصد االحتياجات المادّية والبشرّية والّطمب بإقرارىا      
من خالل الخّطة الخمسّية حيث يقوم اإلداريين في قسم اإلرشاد والّتربية الخاّصة في وزارة الّتربية 

م العالي الفمسطينّية بتحديد االحتياجات المتعمقة بالموارد المادّية والبشرّية ومن ثم  وضعيا كيدف والّتعمي
من أىداف الخطة الخمسّية إلقرارىا والعمل عمييا، حيث حاز ىذا الّدور عمى نسبة مئوية مقدارىا 

 (:1%، ويذكر ذلك )إ45

خص إذا كانت ىذه االحتياجات تتعّمق في الموارد المادّية، " بعد تحديداالحتياجات نقوم برفعيا لمعمل عمييا وباأل
والبشرّية، وتوفير مرشدي تعميم جامع، وتوفير ميزانية لغرف المصادر، وتعيينات، وتشكيالت، وتوفير مراكز تعميمّية 

رفعيا لوكيل لغرف المصادر، حيث نحاول بأن تتضّمن الخّطة الخمسّية ىذه االحتياجات كيدف من أىدافيا تم  نقوم ب
 الوزارة ونطالب بإقرارىا".

ويقول في الجامع ومشرف الّتربية الخاّصة  حيث يتم رصد االحتياجات من خالل مرشد الّتعميم     
 (:2ذلك )إ

 " يتم رصد احتياجات إدارات المدارس من خالل مرشد الّتعميم الجامع ومشرف الّتربية الخاّصة".

 (: 3بينما يقول )إ

عوبات األكاديمّية"" يعكس الميدا  ن خطة سنوّية بناّء عمى احتياجاتو فيما يخص متابعة الص 

 (:4ويقول )إ

يتم إعداد ايتمارة لرصد االحتياجات المادّية، والفنّية، والبشرّية، ورصد احتياجات مرشدي الّتعميم الجامع، ومعّمماتغرف 
 المصادر".
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عوبات األكاديمي ة من  حيث تمييز الفئات، والكشف، والت دخل، والتقييم، تدريب الكوادر في مجال الص 
عداد الخطط والت قارير:  والت شخيص، وا 

ومن األدوار اّلتي يقوم بيا اإلداريين في ىذا الجانب ىو تدريب ىذه الكوادر في مجال الّصعوبات      
عداد آلي عداد الخطط الفردّية، وتنفيذىا، وا  ات الكشف والت قارير األكاديمّية وتمييز فئات الّطمبة، وا 

 (:2%، ويقول )إ22الت ربوية الفردية، حيث حاز ىذا الّدور عمى نسبة مئوية مقدارىا 

" بما أن و يوجد نقص في الكوادر المتخص صة في ىذا المجال نضع أمام أعيّننا تدريب ىذه الكوادر في مجال 
عداد الخطط عوبات األكاديمّية وتمييز فئات الّطمبة، وا  عداد آليات الكشف، والت دخل، والتقييم،  الص  الفردّية، وتنفيذىا، وا 

 والت شخيص، والت قارير الت ربوية الفردّية".

يقوم قسم برامج الّتربية الخاّصة في اإلدارة العاّمة لإلرشاد والّتربية الخاّصة في وزارة الّتربية      
ات بإعداد الماّدة الت دريبية حسب األولوّية والحاجة والت عميم العالي الفمسطينّية بعد تحديد االحتياج

 ( في ذلك:4بالّتعاون مع بعض المؤّسسات، حيث يقول )إ

 " بعد رصد االحتياجات، يتّم إعداد الماّدة الت دريبية حسب األولوّية والحاجة".

 الت دريب عمى إعداد الوسائل الت عميمي ة:

الخاصة في وزارة الت ربية والّتعميم العالي الفمسطينّيةعمى عقد دورات تعمل دائرة اإلرشاد والت ربية      
وورشات عمل حول تدريب الكوادر في مجال الص عوبات األكاديمّية، وقد حاز ىذا الّدور عمى نسبة 

 ( في ذلك:2%، ويقول )إ11مئوّية مقدارىا 

 " نقوم بتدريب الكوادر عمى إعداد الوسائل الّتعميمية".

ط استراتيجي ة ينبثق منيا أنشطة مثل بعض الد راسات والبرامج األكاديمي ة ال تي تخدم ذوي بناء خط
عوبات األكاديمي ة:  الص 

يقوم قسم مؤّسسات الت ربية الخاّصة في دائرة اإلرشاد والت ربية الخاّصة في وزارة الّتربية والت عميم      
ة اّلتي يعكسيا الميدان بناًء عمى احتياجو، ثم  يبني عمييا العالي الفمسطينّية باستالم الخّطة الس نوي

خطط استراتيجّية تتضّمن بعض األنشطة والبرامج األكاديمّية، وقد حاز ىذا الّدور عمى نسبة مئوّية 
 ( إلى ذلك بقولو:3% ويشير )إ11مقدارىا 
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يجّية ينبثق عّنيا أنشطة قد تكون مثل بعض " يعكس الميدان خّطة سنوّية بناًء عمى احتياجو، فنبني عمييا خطط استرات
 الّدراسات، وبعض البرامج األكاديميةاّلتي تخدم".

 البحث عن تمويل من خالل الت واصل مع المؤس سات:

تقوم دائرة اإلرشاد والّتربية الخاّصة بعد رصّد االحتياجات المادّية، والفنّية، والبشرّية، ورصد      
الجامع ومعّممات غرف المصادر بالبحث عن تمويل من خالل الّتواصل مع احتياجات مرشدي الّتعميم 

المؤسسات المتخّصصة في تدريب الّطواقم، ويتم عمل اتفاقية حول قيام المؤّسسة بإعداد خّطة الت دريب 
( 4%، ويذكر ذلك )إ11بحيث يتّم اطالع الوزارة عمييا، وقد حاز ىذا الّدور عمى نسبة مئوّية مقدارىا 

 لو:بقو 

المعنّية والمتخّصصة في تدريب الط واقم ثم  يتّم عمل  NGOs" يتم البحث عن تمويل من خالل الت واصل مع مؤّسسات 
 اتفاقّية بحيث تقوم المؤّسسة بإعداد خّطة الت دريب واطالع الوزارة عمييا".

طويرىا لمطمبة ذوي خطة مستقبمية  لمعمل عمى إعداد المناىج الالزمة وت ىل لديك السؤال الثالث:
الصعوبات األكاديمية واتخاذ ما يمزم لتوفير الكتاب المدرسي الذي يتفق مع تمك المناىج بالتعاون مع 

 اإلدارات المعنية؟

ذا كانت اإلجابة ال أرجو ذكر السبب.  إذا كانت اإلجابة نعم أرجو التوضيح، وا 

 :اآلتيحيث تركزت إجاباتيم عمى النحو 

اإلرشاد واّلتربية الخاصة في وزارة الّتربية والّتعميم العالي الفمسطينية مع اإلدارة  نتواصل في قسم     

العامة لممناىج حول مواءمة المنياج بحيث يخاطب جميع الطمبة،  ويتم العمل حاليًا عمى تعديل 

ودًا المناىج كما أن ىناك خطواٍت لمعمل عمى مواءمات لّمطمبة ذوي صعوبات الت عمم بشكل عام، وجي

من قبل الوزارة بالشراكة مع اإلدارات ذات العالقة بإدراج ذوي اإلعاقة بما فييم الّصعوبات األكاديمية 

ضمن المناىج لكن ىناك العديَد من اّلتحديات التي تحول دون تطبيق ذلك، وقد قامت مؤسسة قادر 

عمى الكتاب المدرسي، بعمل دراسة حول قضايا األشخاص المعوقين في الكتاب المدرسي حيث اطمعوا 

وكيف يتم بو طرح موضوع مفيوم اإلعاقة ووجدوا أن العرض كان من منطمق طبي أو خيري أو من 
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منطمق العطف عمييم، وليس من منطمق حقوق ليذه الفئة فكان ىدفيم األول تعديل االتجاىات، وحاليًا 

ويمبي احتياجات جميع الّطمبة حيث يتم التفكير بالعمل عمى تعديل ىذه المناىج بما يالءم ىذه الفئة، 

سيتم تعديل الّصور وبعض المواضيع باإلضافة أيضًا إلى التقييم حيث نسعى إلى تطوير نظم 

 وتتضح نتائج ىذا السؤال في اآلتي: وتعميمات التقييم.

التواصل مع  أكد  إداريي الّدائرة العاّمة لإلرشاد والّتربية الخاّصة عمى وجود خّطة مستقبمّية تتضّمن     
تقييم، حيث يقول الاإلدارة العاّمة لممناىج لمواءمة المنياج والعمل مع اإلدارة العاّمة عمى موضوع 

 (:1)إ

" يوجد لدينا تواصل مع اإلدارة العاّمة لممناىج بأن تّضمن الّطمبة ذوي اإلعاقة بحيث تخاطب المناىج جميع الّطمبة، 
 ة لمتقييم".كما نفكر في العمل مع اإلدارة العامّ 

( إلى أنو تّم الّتعاون مع مؤسسة قادر في إعداد دراسة حول قضايا األشخاص ذوي 2وقد أشار )إ     
اإلعاقة في الكتاب المدرسي، حيث قاموا باالطالع عميو والبحث عن كيفية عرض موضوع اإلعاقة، 

طمق حقوق ليذه فقد الحظوا أن العرض كان من منطمق طبي، أو خيري، أو عطف ولم يكن من من
رشاد والّتربّية الخاّصة العمل عمى تعديل المناىج ومواءمتيا، وتطوير ئة؛ لذا قررت اإلدارة العاّمة لإلالف

 (:2نظم التعميم، حيث يقول )إ

" قامت مؤّسسة قادر بإعداد أو عمل دراسة حول قضايا األشخاص ذوي اإلعاقة في الكتاب المدرسي حيث عمموا عمى 
والبحث في طريقة عرض موضوع اإلعاقة، فوجدوا أن العرض كان يركز عمى الناحّية الطبية، أو  االطالع عميو

الخيرية، كما أنو كان من منطمق عطف ولم يكن من منطمق حقوق ليذه الفئة فقد كان ىدفيم األول تعديل االتجاىات؛ 
فئة، حيث سيتّم تعديل الّصور، وبعض المواضيع، لذا فإننا نفكر حاليًا بالعمل عمى تعديل ىذه المناىج بما يالئم ىذه ال

كما نسعى بأن تكون ىذه المناىج مالءمة وتمبي احتياجات جميع الّطمبة، باإلضافة أيضًا إلى التقييم حيث نسعى إلى 
 تطوير نظم وتعميمات الّتقييم".

 (:4كما يقول )إ

المناىج ونعمل حالًيا عمى تعديميا وعمل مواءمات  " يوجد لدينا مبادرة حول تعديل المناىج حيث يتم الّتواصل مع قسم
وذلك بالشتراك ما بين قسم اإلرشاد والّتربية الخاّصة وقسم المناىج، وىناك خطوات لمعمل عمى إيجاد مواءمات لمطمبة 

 ذوي صعوبات الت عمم بشكل عام".
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 قول:( إلى وجود بعض الت حديات اّلتي تحول دون تطبيق ذلك حيث ي3بينما يشير )إ

عوبات االكاديمّية دارات ذات العالقة بإدراج ذوي اإل" ىناك جيود من قبل الوزارة بالش راكة مع اإل عاقة بما فييم الص 
 ضمن المناىج، لكن ىناك العديد من الت حديات ال تي تحول دون تطبيق ذلك".

ت الّدراسة باإلضافة إلى يّتضح مّما سبق أّن الفصل الرّابع تضمن عرضًا ألىم نتائج أسئمة وفرضيا

أّن واقع الّصعوبات األكاديمّية داخل  توصمت النتائج إلىالّنتائج المتعمقة بالمقابالت الّشخصّية، حيث 

أما ، ( لمدرجة الكمّية2.81غرف المصادر من وجية نظر المبحوثين كان بمتوسط حسابي عاٍل بمغ )

( لمّدرجة 2.66كانت بمتوسط حسابي عاٍل بمغ ) التوّجيات المستقبمّية من وجية نظر المبحوثين فقد

ومن خالل فحص فرضّيات الّدراسة تبّين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائّية، بين متوّسط الكمّية، 

استجابات المبحوثين نحو واقع الّصعوبات األكاديمّية تعزى لمتغّير الجنس، أو سنوات الخبرة والمؤّىل 

ألمور، بينما توجد فروق ذات داللة إحصائية، بين متوسطات استجابات العممّي لمجال مواقف أولياء ا

المبحوثين نحو واقع الصعوبات األكاديمية تعزى لمتغير المسمى الوظيفي لصالح المدير/ة، كما تبّين 

كذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائّية، بين متوّسطات استجابات المبحوثين نحو التوّجيات 

لمتغير الجنس، أو المؤّىل العممّي، أو المسّمى الوظيفّي، باستثناء مجال اّلتقميل من  المستقبمّية تعزى

كما بينت   الّضغوط المينية، ومتغيّر سنوات الخبرة باستثناء مجال التّقميل من الّضغوط المينّية أيضًا.

ريق نتائج المقابالت الشخصية أن أعمى نسبة في السؤال األول كانت لصالح ىدفي تأىيل ف

%، في حين كانت 27متخصص، وتشخيص وتقديم المساعدة، حيث حازا عمى نسبة مئوية مقدارىا 

أعمى نسبة مئوية في السؤال الثاني لصالح القيام بتحديد احتياجات الموارد المادية والبشرية ووضعيا 

%، أما 45رىا في الخطة الخمسية لموزارة والطمب بإقرارىا وقد حاز ىذا الدور عمى نسبة مئوية مقدا

ركزت عمى أنو يتم التواصل في وزارة التربية والتعميم العالي الفمسطينية مع  نتائج السؤال الثالث فقد
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دراج ذوي اإلعاقة بما فييم ا لصعوبات اإلدارة العامة لممناىج حول مواءمة المنياج، وتعديمو، وا 

التقييم. وتطوير نظم وتعميمات األكاديمية ضمن المناىج،
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 ل الخامسالفص  

 وصياتتائج والت  مناقشة الن  

 

 مدارس في والتوجيات المستقبمية ةعوبات األكاديميّ عرف إلى واقع الص  راسة إلى الت  ىدفت الد       

ة من وجية وجيات المستقبميّ عرف إلى الفروق بين الواقع والتّ والت   ،مالية في فمسطينالمحافظات الشّ 

حميل راسة أربعة أسئمة أجيب عمييا إحصائيًا باستخدام الت  نظر إداريييا ومعممييا وانبثق عن مشكمة الد  

 وثالثة أسئمة كيفية أجيب عمييا من خالل المقابالت الشخصية.(، SPSSاإلحصائي لمبيانات )

ومن  ،وتفسير ىذه النتائج السابقة راساتإلحصائي في ضوء الد  حميل انتائج التّ ويقدم ىذا الفصل       

وصيات التي استدل عمييا من خالل ما جاءت بو النتائج التّ  يعرضو  ،يناقش نتائج األسئمة الكيفية ثم

 راسات السابقة.والدّ 

 مناقشة النتائج 

 النتائج المتعمقة بالسؤال األولمناقشة  1.5

ية في فمسطين من وجية نظر إداريييا المحافظات الشمال مدارس ما واقع الصعوبات األكاديمية في

 ومعممييا؟

عوبات توسط العام لدرجة استجابة أفراد العينة حول واقع الص  المُ  راسة أن  أظيرت نتائج الد       

بالمتوسط  ة في فمسطين كان بدرجة عالية كما ىو مثبتالمحافظات الشماليّ  مدارس ة فياألكاديميّ 



135 
 

إدراكًا عاليًا لواقع الصعوبات األكاديمية داخل غرف المصادر من ، األمر الذي يعكس 2.81الحسابي 

 مايمي تفسيرًا لكل مجال من مجاالت الدراسة:قبل اإلداريين والمعممين وفي

مقدرة بنسبة  2.86عميمية في غرفة المصادر عمى متوسط حسابي والمواد التّ  ،حاز مجال توفر األجيزة

عميم العالي الفمسطينية عمى ربية والتّ جة إلى حرص وزارة التّ % وتعزو الباحثة ىذه النتي71.6مئوية 

الب قبل البدء بالعمل بيا قدر اإلمكان وضمن عمم والطّ صادر بأىم ما يمزم المُ تجييز غرفة المَ 

تائج بالجدول وقد أظيرت النّ  ،واألجنبية اإلمكانات المتوفرة بالتعاون مع بعض المؤسسات المحمية

صادر كان لمفقرة المَ عميمية في غرفة ط حسابي بمجال توفر األجيزة والمواد الت  أدنى متوس ( أن  2.4)

ن متوسط إجابات المبحوثين عن توفر ماكنة تصوير في غرفة المصادر كان بدرجة إالثامنة حيث 

ومنيا ،بناًء عمى نتائج دراسات سابقة وتعتقد الباحثة 2.42متوسطة كما ىو مثبت بالمتوسط الحسابي 

عميم العالي الفمسطينية تحد من قدرة وزارة التربية والت   أن ىناك صعوباتٍ  (2007القحطاني )دراسة 

وذلك الفتقارىا لمتمويل  ؛وسد احتياجاتيا المادية بعدل ومساواة  ،عمى تجييز جميع غرف المصادر

والتعميم  وعدم تخصيص ميزانية كافية ليا أو عدم حرص مديريات التربية المالي الالزم بشكل مستمر

 إلى رفع االحتياجات إلى وزارة التربية والتعميم.

رف المصادر تجييز غ ن  إ( حيث 2010باح وشناعة )دراسة الصّ وقد اتفقت ىذه النتائج مع      

والمادة التعميمية التي يتم تدريسيا تعمل عمى إثراء واقع غرف  ،تبعة فييالموالوسائل واألساليب ا

 ذوي االحتياجات الخاصة. المصادر الخاصة بالطمبة

مقدرة  3.30عوبات األكاديمية عمى متوسط حسابي وحاز مجال الكفاءة المينية لمعممي ذوي الص       

الدورات وورشات العمل  % وتفسر الباحثة ىذه النتيجة كونيا عالية جدًا إلى أن  82.6بنسبة مئوية 

مية فييا عمى آلية العمل داخل غرف المصادر وتدريب معممي الصعوبات األكادي ، تي يتم تنسيقياال  
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بشكل إيجابي في  التي تساىم التقييم وكتابة التقارير الفصميةو التخطيط، و بما فييا اختيار الطمبة، 

تطوير الكفاءة المينية لممعممين وتساعدىم عمى إنجاز األعمال الموكمة إلييم داخل غرف المصادر 

 بشكل أسيل.

ة (، فتيح2010باح وشناعة )(، الصّ 2010تائج مع نتائج دراسة البدر )وقد اتفقت ىذه النّ      

نويع والتّ  ،مل داخل غرف المصادرالعَ  ةوجود وضوح في آلي ن  إ(، حيث 2007(، القحطاني )2009)

وتوفر المعايير المينية الخاصة بالتخطيط والتقييم يعد أمرًا ضروريًا جدًا والزمًا  ،في الوسائل واألساليب

 ير كفاءة المعممين المينية.لتطو 

مبة ذوي الصعوبات األكاديمية فقد حاز عمى متوسط جاه الطّ ا مجال مواقف أولياء األمور اتّ أم       

 ىناك حاجةً  أن  و  ،%. وترى الباحثة ىذه النتيجة متوسطة56.9مقدرة بنسبة مئوية  2.27حسابي 

وتوعيتيم  ، درسةة عمى تعزيز انتمائيم لممَ االكاديمي  عوبات لمعمل مع أولياء أمور الطمبة ذوي الص  كبيرة ً 

حول مسؤوليتيم اتجاه متابعة العمل مع أبنائيم داخل غرف المصادر وحضور بعض الحصص معيم 

 .من خالل المشاركة الفاعمة بين أولياء األمور ومعممي غرف المصادر

(، روريتش Paul, 2014تائج السابقة مع ما جاء في دراسة باول )وتتطابق النّ      

(Rorich,2008) عمم داخل يم ذوي صعوبات التّ عدم متابعة أولياء األمور واىتماميم بأبنائِ  ن  إ، حيث

عب ليم ايجاد أفضل السبل لمساعدة ىؤالء عممين فيكون من الص  صادر يعتبر تحديًا لممُ غرف المَ 

بر مع المعممين في وقت سابق لمشكمة أولياء األمور بحاجة إلى تواصل أك الطمبة في أدائيم، كما أن  

  محتممة مع الطمبة ذوي صعوبات التعمم.
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  النتائج المتعمقة بالسؤال الثانيمناقشة  2.5

مالية في فمسطين من وجية المحافظات الشّ  مدارس عوبات األكاديمية فيما التوجيات المستقبمية لمصّ 

 نظر إداريييا ومعممييا؟

توسط العام لدرجة استجابة أفراد العينة حول التوجيات المستقبمية المُ  أن  راسة أظيرت نتائج الد       

المحافظات الشمالية في فمسطين كان بدرجة عالية كما ىو مثبت  مدارس لمصعوبات األكاديمية في

عميم العالي ربية والت  وزارة التّ  ، وىذا يدل من وجية نظر الباحثة عمى أن  2.66بالمتوسط الحسابي 

عوبات األكاديمية داخل غرف في تطوير العمل مع الطمبة ذوي الصّ  اً بارز  اً تسعى لتبني دور طينية الفمس

مبة المصادر حيث يرتبط دورىا بشكل مباشر بتوجياتيا المستقبمية نحو التقدم بالعمل مع ىؤالء الطّ 

 لدراسة:وفيما يمي تفسير لكل مجال من مجاالت ا وتطوير برامج التربية الخاصة في المدارس.

مبة ذوي الصعوبات األكاديمية في جميع المدارس الحكومية عمى متوسط حاز مجال دمج الطّ      

السعي ىو ئيسي وراء ذلك السبب الرّ  وتعتقد الباحثة أنّ %. 71.2مقدرة بنسبة مئوية  2.85حسابي 

رف مصادر دمج الطمبة ذوي الصعوبات األكاديمية في المدارس الحكومية التي تحتوي عمى غ إلى

ة يين في المدارس الحكوميّ دمبة العاعوبات األكاديمية مع الطّ مبة ذوي الصّ تقديم خدمات متساوية لمطّ و 

ومناسبة البيئة التعميمية  ،استراتيجيات تقييم رسمية لمعمل بيا داخل غرف المصادر باإلضافة إلى توفر

ىناك حاجة كبيرة إلى تطوير مناىج  لمطمبة ذوي الصعوبات األكاديمية، إال أنو برز في النتائج أن

ة وضرورة توعية المدارس الحكومية بفكرة الدمج، فقد أظيرت عوبات األكاديميّ تناسب الطمبة ذوي الص  

عوبات األكاديمية مبة ذوي الص  ( أن أعمى متوسط حسابي في مجال دمج الطّ 6.4النتائج في الجدول )

ن متوسط إجابات المبحوثين عن أنو ميم إلى، حيث لحكومية كان لمفقرة األو في جميع المدارس ا

تطوير مناىج تعميمية تناسب احتياجات الطمبة ذوي الصعوبات األكاديمية كان بدرجة عالية جدًا كما 
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، وتعتقد الباحثة أن وجود مناىج تراعي وتناسب احتياجات وقدرات 3.51ىو مثبت بالمتوسط الحسابي 

المبحوثين من  أجابوقد يعد أساسًا ومتطمبًا ميمًا لعممية الدمج، الطمبة ذوي الصعوبات األكاديمية 

ة مستقبمية لمعمل عمى إعداد المناىج خالل المقابالت التي أجريت معيم حول ما إذا كانت لدييم خطّ 

واتخاذ ما يمزم لتوفير الكتاب المدرسي الذي يتفق  ،عوبات األكاديميةمبة ذوي الص  زمة وتطويرىا لمطّ الاّل 

ج حول مواءمة مع اإلدارة العامة لممناى أن ىناك تواصالً تمك المناىج بالتعاون مع اإلدارات المعنية مع 

مع اإلدارات ذات العالقة إلدراج ذوي اإلعاقة بما  اً ىناك جيود ، كما أنّ ووالعمل عمى تعديم ياجالمن

ى وجود خطة محددة ر أحد من المبحوثين إللكن لم يش عوبات األكاديمية ضمن المناىجفييم الصّ 

العديد  إلى تطوير نظم وتعميمات التقييم إال أنّ  تسعى الوزارة لكنيم أشاروا إلى أنّ  وواضحة نحو ذلك

ة الخاصة في نقص تخصصات التربيومن أىم تمك التحديات  ،من التحديات تحول دون تطبيق ذلك

ا أم   .ونقص الميزانيات الخاصة الكوادر البشرية المتخصصة في مجال التربية الجامعات الفمسطينية و

ن متوسط إ( حيث 6.4أظيرت نتائج الجدول ) أدنى متوسط حسابي فقد كان لمفقرة الخامسة كما

إجابات المبحوثين عن المدارس الحكومية الفمسطينية المفعمة في مجال تعميم الطمبة ذوي الصعوبات 

السبب  وتعتقد الباحثة  أنّ ، 2.22سابي األكاديمية كانت بدرجة متوسطة كما ىو مثبت بالمتوسط الح

قصير في بناء خطط استراتيجية لتوسيع عدد غرف المصادر بحيث تشمل كل مدرسة التّ  في ذلك ىو

غرفة مصادر والبحث عن تمويل من المؤسسات لتوفير ما يمزم من االحتياجات المادية والبشرية وعدم 

 افتقار بعض المدٌرٌنلعادية باإلضافة إلى وجود توعية كافية حول عممية الدمج في المدارس ا

 وامتالك اتجاهات إٌجابٌة نحوهم. للمعرفة باحتٌاجات الطلبة ذوي الصعوبات األكادٌمٌة والمعلمٌن

، (Jounes, 2014، جونس )(Bokhart, 1999بوخرت )وتتفق ىذه النتائج مع نتائج دراسة كل من 

نقص الموارد وعدم وجود  نّ إحيث  (2014وسمحان ) (2009، فتيحة )(Paul, 2014باول )



139 
 

وافتقار المعممين إلى الخبرة في التعامل مع الطمبة ذوي  ،واضحة لعممية الدمج استراتيجية وسياسة

 الصعوبات التعميمية في الصفوف العادية يعتبر عائقًا لجودة األداء التعميمي.

ديمية فقد حاز عمى متوسط حسابي عوبات األكادخل المبكر في تعميم ذوي الص  ا مجال التّ أمّ      

%. وتعزو الباحثة ىذه النتيجة كونيا عالية إلى ضرورة تزويد 56.9، مقدرة بنسبة مئوية 2.60

العاممين في المراحل األساسية باستراتيجيات الكشف المبكر عن األطفال ذوي الصعوبات األكاديمية 

عوبات األكاديمية في المراحل بة ذوي الص  وتوفير برامج تتضمن تعميم الطمّ  ،من خالل ورشات العمل

وتتفق  عمم.األساسية عند إعداد المعممين والحاجة إلى توعية أولياء األمور حول مشكمة صعوبات التّ 

( حول ضرورة إعداد قائمة لمكشف المبكر عن 2005راسة مع ما جاء في دراسة الفرا )نتائج الدّ 

رجات وتحديد المجال الذي د ىذه القائمة في حساب الدّ عمم في مرحمة الروضة حيث تساعصعوبات التّ 

 يوجد فيو صعوبة أكثر من غيره.

تقميل من الضغوط المينية لمعممي ذوي الصعوبات األكاديمية عمى متوسط حسابي وحاز مجال الّ      

ربية %. وترى الباحثة ىذه النتيجة عالية بسبب تفيم إداريي برامج الت75.6، مقدرة بنسبة مئوية 3.03

الخاصة لمدى العبء الميني الممقى عمى عاتق معمم ذوي الصعوبات األكاديمية ومحاولة تقديم الدعم 

لو قدر المستطاع من خالل توفير المرونة في آلية العمل، كما أن لمتعاون ما بين معمم الطمبة ذوي 

ضغوط، وقد أظيرت في التقميل من تمك ال اً ميم اً الصعوبات األكاديمية ومعمم الصف العادي دور 

( أن أعمى متوسط حسابي في مجال التقميل من الضغوط المينية لمعممي 8.4النتائج في الجدول )

متوسط إجابات المبحوثين عن دعم  نّ إلثة والخامسة حيث ثاّ ذوي الصعوبات األكاديمية كان لمفقرتين ال

لية متابعة إشرافية واضحة لمعمم/ة عميم الجامع في المديرية معمم/ة غرفة المصادر ووجود آمشرف/ة التّ 

ىذا  ، وترى الباحثة أنّ 3.15غرفة المصادر كان بدرجة عالية كما ىو مثبت بالمتوسط الحسابي 
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عميم الجامع، كما أن آلية المتابعة اإلشرافية الدعم نابع من الميام اإلشرافية الروتينية لمرشدي التّ 

وذلك من خالل حضور بعض الحصص  ،ةلي الفمسطينيّ عميم العاربية والتّ موضحة من قبل وزارة التّ 

ة، كما أظيرت نتائج عوبات األكاديميّ مبة ذوي الص  ة بالطّ جالت والممفات الخاصّ واإلشراف عمى الس  

ن متوسط إجابات إانية حيث ط حسابي كان لمفقرة الثّ ( أن أدنى متوسّ 8.4)راسة في الجدول الدّ 

مبة صادر دورات تدريبية مكثفة تساعد في تحديد احتياجات الطّ المبحوثين عن تمقي معمم/ة غرفة الم

 نّ إ، حيث 2.78ثبت بالمتوسط الحسابي ة كان بدرجة عالية كما ىو معوبات األكاديميّ ذوي الصّ 

المبحوثين يؤكدون عمى تمقي معمم/ة غرفة المصادر دورات تدريبية تساعدىم في تحديد احتياجات 

قميل من الضغوط المينية لمعممي ذوي ة مما يساعدىم أيضًا في الت  ميّ عوبات األكاديالطمبة ذوي الصّ 

( التي أشارت إلى عدم 2009الصعوبات األكاديمية. وتتعارض ىذه النتائج مع نتائج دراسة فتيحة )

 توفر متطمبات مشروع غرف المصادر من ناحية التدريب، المتابعة واإلشراف.

صادر في مختمف محافظات الضفة الغربية فقد حاز عمى المَ وسع في عدد غرف جال التّ ا مَ أمّ      

 %، وتفسر الباحثة ىذه النتيجة كونيا متوسطة إلى أنّ 54.4مقدرة بنسبة مئوية  2.17متوسط حسابي 

عميم العالي الفمسطينية وتحد من قدرتيا عمى فتح ربية والتّ ىناك العديد من التحديات التي تواجو وزارة التّ 

المصادر بحيث تشمل جميع مدارس المحافظات منيا النقص الحاد في تخصصات المزيد من غرف 

التربية الخاصة التي تطرح في الجامعات الفمسطينية وتؤدي بدورىا إلى نقص في الكوادر البشرية 

معمم/ة  وفير مراكز لتعيينة وصعوبة تربية الخاصّ المتخصصة في مجال إشراف ومتابعة برامج التّ 

وي وعدم تييئة المدارس الحكومية في فمسطين الستقبال الطمبة ذ عام كل غرفة مصادر جديد

أعمى  ( أنّ 9.4، وقد أظيرت النتائج في الجدول )ونقص الميزانيات عوبات األكاديمية بشكل كافالصّ 

عميم ربية والتّ متوسط إجابات المبحوثين حول سعي وزارة التّ  ن  إاألولى حيث  متوسط حسابي كان لمفقرة

عمم كان بدرجة عالية كما ىو ة برنامج صعوبات التّ ي الفمسطينية إلى توعية مديري المدارس بأىميّ العال
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. ويدل ذلك عمى أن ىناك نية وتوجو إيجابي من قبل وزارة التربية 2.75مثبت بالمتوسط الحسابي 

لمصادر في وسع في عدد غرف اعمم والت  والتعميم العالي الفمسطينية نحو نشر برنامج صعوبات التّ 

ط حسابي كان لمفقرة ( أيضًا أن أقل متوس9.4مختمف محافظات الضفة، وأظيرت النتائج في الجدول )

متوسط إجابات المبحوثين حول توفر إمكانيات مادية كافية لمديرية التربية والتعميم  نّ إالخامسة حيث 

، 1.84المتوسط الحسابي لتجييز غرف المصادر بوسائل تعميمية كان بدرجة متوسطة كما ىو مثبت ب

 تمويل لسد   توفيرعميم العالي الفمسطينية في ربية والتّ وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى تقصير وزارة التّ 

، ولربما يعود ذلك ركيز عمى األمور اإلدارية البحتووالتّ  من خالل بعض المؤسساتتمك االحتياجات 

وعدم امتالك المديرين معرفة وخبرة حول موضوع  واصل مع تمك المؤسساتصال والت  إلى ضعف االت  

والذي من المفترض أن يكونوا مممين بو إلماًما تاًما  ،غرف المصادر ومتطمباتيا وشروطيا واحتياجاتيا

 .لنجاحو في مدارسيم

 (،2010باح وشناعة )(، الصّ 2009كل من فتيحة ) راسة مع نتائج دراسةوتتفق نتائج الدّ      

ة في الجامعات ربية الخاصّ حيث الحاجة الماسة إلى طرح تخصصات التّ  من (2014سمحان )

عدد غرف خبرة المديرين و صة في ذلك المجال وزيادة ر الكوادر المتخصّ يالفمسطينية وذلك لتوف

 المصادر.

 الثؤال الث  النتائج المتعمقة بالس  مناقشة  3.5

مالية في المحافظات الش   مدارس ا فيعوبات األكاديمية ومعممييىل تختمف استجابات إداريي الص  

ى الوظيفي المسمّ و المؤىل العممي، و ة باختالف متغير الجنس، عوبات األكاديميّ فمسطين نحو واقع الصّ 

 وسنوات الخبرة؟ وقد ارتبط ىذا السؤال بالفرضيات )األولى، الثانية، الثالثة والرابعة(.
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 مناقشة نتيجة الفرضية األولى 1.3.5

طات استجابات ( بين متوسّ α≤0.05اللة )ة عند مستوى الد  ذات داللة إحصائيّ  ال توجد فروق

 مدارس ة ومعممييا( نحو واقع الصعوبات األكاديمية فيعوبات األكاديميّ المبحوثين )إداريي الصّ 

 المحافظات الشمالية في فمسطين تعزى لمتغير الجنس.

تيجة ر الجنس. وعميو ترى الباحثة ىذه النّ يّ ة عدم وجود فروق تعزى لمتغأظيرت نتائج الفرضيّ      

ة يواجيون نفس الظروف عوبات األكاديميّ كور واإلناث من إداريي ومعممي الصّ يا مقبولة كون الذّ بأنّ 

ورات وورشات العمل الالزمة إلكسابيم ة الدّ عميم العالي الفمسطينيّ ربية والتّ ة ويتمقون من وزارة التّ المينيّ 

ات المتعمقة بإدارة غرف المصادر والعمل بيا والتي تؤثر بشكل مباشر في بعض الميارات والخبر 

 رؤيتيم لواقعيم الميني.

( التي أشارت إلى وجود فروق بسيطة 2010راسة مع دراسة الصباح وشناعة )وتختمف نتائج الد       

 %(.1.26بين متوسط الذكور واإلناث لصالح الذكور حيث كان الفرق في الدرجة الكمية )

 انيةمناقشة نتيجة الفرضية الث   2.3.5

( بين متوسطات استجابات α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 

 مدارس ة ومعممييا( نحو واقع الصعوبات األكاديمية فيعوبات األكاديميّ المبحوثين )إداريي الصّ 

 لعممي.مالية في فمسطين تعزى لمتغير المؤىل االمحافظات الش  

ىذه  ، وترى الباحثة أنل العمميوجود فروق تعزى لمتغير المؤىّ  عدم يةأظيرت نتائج الفرضّ      

 ذين يحممون ىذه المؤىالت العمميةالّ  النتيجة مناسبة كون جميع إداريي الصعوبات األكاديمية ومعممييا

مؤىالتيم العممية،  ضمن إطار ىذا الواقع ويخوضون نفس التجارب عمى الرغم من اختالفيعممون 

   .حيث تتشابو احتياجاتيم وخبراتيم في مجال الصعوبات األكاديمية
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 الثةمناقشة نتيجة الفرضية الث   3.3.5

( بين متوسطات استجابات α≤0.05لة )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالّ  

 مدارس لصعوبات األكاديمية فيالمبحوثين )إداريي الصعوبات األكاديمية ومعممييا( نحو واقع ا

 المحافظات الشمالية في فمسطين تعزى لمتغير المسمى الوظيفي.

ير/ة يمييا معمم/ة سمى الوظيفي لصالح المدر المُ ة وجود فروق تعزى لمتغيّ أظيرت نتائج الفرضيّ      

ىم األكثر تعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى كون المدير/ة ومعمم/ة غرفة المصادر و  غرفة المصادر،

تقييم  صادر لذلك فيم األكثر قدرة عمىة داخل غرف المَ عوبات األكاديميّ مبة ذوي الصّ تواصاًل مع الطّ 

( التي أشارت 2010باح وشناعة )راسة مع دراسة الصّ نتائج الدّ  ، حيث تتفقعوبات األكاديميةواقع الص  

ربويين لغرف المصادر لصالح مديري إلى وجود اختالف بين تقييم المديرين والمعممين والمرشدين الت

 المدارس تالىم المعممون وأخيرًا المرشدون التربويون.

 ابعةمناقشة نتيجة الفرضية الر   4.3.5

( بين متوسطات استجابات α≤0.05اللة )ة عند مستوى الدّ ال توجد فروق ذات داللة إحصائيّ 

 مدارس عوبات األكاديمية فيالصّ  المبحوثين )إداريي الصعوبات األكاديمية ومعممييا( نحو واقع

 مالية في فمسطين تعزى لسنوات الخبرة.المحافظات الشّ 

دراسة البناًء عمى نتائج ة عدم وجود فروق تعزى لمتغير سنوات الخبرة. و أظيرت نتائج الفرضيّ      

ا( غير تعزو الباحثة ذلك إلى كون نسبة كبيرة من المبحوثين )إداريي الصعوبات األكاديمية ومعمميي

دارة العاممين فييا، ربية الخاصةمتخصصين في التّ  يتمقون تدريبات روتينية ال تزودىم بخبرات حيث  وا 

تطور من قدراتيم المينية مع سنوات الخبرة ولربما كان تركيزىم منصب عند تقييم واقع جديدة 
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مبة ذوي ر اتجاه الطّ الصعوبات فقط حول مقارنة اإلمكانيات المادية والبشرية ومواقف أولياء األمو 

 روف المينية نفسيا.ة كونيم يواجيون الظّ عوبات االكاديميّ الصّ 

(، الصباح 2012(، المكانين )2007راسة مع دراسة كل من القحطاني )تتفق نتائج ىذه الدّ      

(، من حيث عدم وجود فروق تعزى لمتغير سنوات الخبرة في Paul, 2014(، باول )2010وشناعة )

، تقييم واقع غرف المصادر في المدارس الحكومية وامتالك الخبرة فاعمية غرف المصادر تحديد مدى

 في مجال العمل مع ذوي الصعوبات التعميمية .

( التي أشارت إلى وجود فروق تعزى لمتغير 2010راسة مع دراسة البدر )وتتناقض نتائج الدّ      

 سنوات الخبرة حول درجة توافر المعايير المينية.

 ابعؤال الر  النتائج المتعمقة بالس  مناقشة  4.5

مالية في حافظات الشّ المُ  مدارس عوبات األكاديمية ومعممييا فيىل تختمف استجابات إداريي الصّ 

ل العممي، ة باختالف متغير الجنس، المؤىّ عوبات األكاديميّ فمسطين نحو التوجيات المستقبمية لمصّ 

ارتبط ىذا السؤال بالفرضيات )الخامسة، السادسة، السابعة  ى الوظيفي، وسنوات الخبرة؟ وقدالمسمّ 

 والثامنة(.

 مناقشة نتيجة الفرضية الخامسة 1.4.5 

بين متوسطات  ≥α) 0.05لة اإلحصائية )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالّ  

لمستقبمية لمصعوبات استجابات المبحوثين )إداريي الصعوبات األكاديمية ومعممييا( نحو التوجيات ا

 المحافظات الشمالية في فمسطين تعزى لمتغير الجنس. مدارس األكاديمية في



145 
 

ة عدم وجود فروق تعزى لمتغير الجنس. وتفسر الباحثة ىذه النتيجة إلى أظيرت نتائج الفرضيّ      

العالي الفمسطينية عميم تّ ربية والّ تّ كور واإلناث يمتمكون وجية نظر واحدة حول أىداف وزارة الّ كون الذّ 

عوبات األكاديمية فكرًا تربويًا جعميم المتعمقة بتوجياتيا، حيث اكتسبوا من خالل عمميم مع ذوي الصّ 

عوبات م العالي الفمسطينية ومستقبل ذوي الصّ عميتّ ربية والنحو توجيات وزارة التّ يتطمعون بتفاؤل 

 ة.األكاديميّ 

 ادسةمناقشة نتيجة الفرضية الس   2.4.5

طات بين متوسّ  ≥α) 0.05ة عند مستوى الداللة اإلحصائية )وجد فروق ذات داللة إحصائيّ ال ت

عوبات ة لمص  وجيات المستقبميّ استجابات المبحوثين )إداريي الصعوبات األكاديمية ومعممييا( نحو التّ 

 مالية في فمسطين تعزى لمتغير المؤىل العممي.المحافظات الشّ مدارس األكاديمية في 

ل العممي. وتعزو الباحثة ذلك إلى ة عدم وجود فروق تعزى لمتغير المؤىّ ظيرت نتائج الفرضيّ أ     

 دمج التوجو نحو كون إداريي الصعوبات األكاديمية ومعممييا بمؤىالتيم المختمفة يجمعون عمى ضرورة

ن تطوير وتوفير متطمبات عممية الدمج م ،عوبات األكاديمية في المدارس العاديةمبة ذوي الصّ الطّ 

متخصصين من خالل طرح  و ،ةعوبات األكاديميّ توفير مقاييس مقننة لتشخيص ذوي الصّ و لممناىج، 

ة، كما يؤكدون عمى ضرورة وجود سياسة واضحة ربية الخاصّ الجامعات الفمسطينية لتخصصات في التّ 

ى توفير استراتيجيات ة لما بعد المرحمة األساسية والعمل عمعوبات األكاديميّ مبة ذوي الصّ لتعميم الطّ 

يم يتفقون عمى مرونة العمل داخل غرفة ة، كما أنّ عوبات األكاديميّ مبة ذوي الصّ لمكشف المبكر عن الطّ 

 المصادر ووضوح آلية المتابعة ودعم معمم غرفة المصادر.
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 ابعةمناقشة نتيجة الفرضية الس   3.4.5

بين متوسطات  ≥α) 0.05حصائية )اللة اإلة عند مستوى الدّ ال توجد فروق ذات داللة إحصائيّ 

عوبات ة لمص  يات المستقبميّ استجابات المبحوثين )إداريي الصعوبات األكاديمية ومعممييا( نحو التوجّ 

 ى الوظيفي.مالية في فمسطين تعزى لمتغير المسمّ المحافظات الش   مدارس ة فياألكاديميّ 

ذلك إلى  تعزو الباحثة، و ى الوظيفيسمّ المُ ة عدم وجود فروق تعزى لمتغير أظيرت نتائج الفرضيّ      

يتفقون عمى العديد من التوجيات أن إداريي ومعممي الصعوبات األكاديمية بمختمف مسمياتيم الوظيفية 

المستقبمية ويأممون من وزارة التربية والتعميم العالي الفمسطينية أن تتخذ دورًا بارزًا نحو السعي إلى 

 عمييا.تحقيق تمك التوجيات والعمل 

 امنةمناقشة نتيجة الفرضية الث   4.4.5

طات بين متوسّ  ≥α) 0.05اللة اإلحصائية )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدّ 

عوبات استجابات المبحوثين )إداريي الصعوبات األكاديمية ومعممييا( نحو التوجيات المستقبمية لمصّ 

 .سنوات الخبرةفي فمسطين تعزى لمتغير المحافظات الشمالية  مدارس األكاديمية في

ة عدم وجود فروق تعزى لمتغير سنوات الخبرة وتعزو الباحثة ذلك إلى كون أظيرت نتائج الفرضيّ      

لدييم رؤية واحدة مشتركة نحو التوجيات المستقبمية التي من ومعممييا  ،إداريي الصعوبات األكاديمية

مع الصعوبات األكاديمية بالرغم من اختالف سنوات خبرتيم، الممكن أن تسيم في تطوير وتقدم العمل 

كما أنيم يرون أن ىناك ضرورة التخاذ قرارات وأجراءات جدية نحو تمك التوجيات المستقبمية من قبل 

 وزارة التربية والتعميم العالي الفمسطينية.
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 خصيةقة بأسئمة المقابالت الش  تائج المتعم  مناقشة الن   5.5

 نتيجة الس ؤال األول   مناقشة 5.5.1

عوبات  ة بالص  ما االىداف ال تي تتصد ر قائمة أولوياتك عند إعدادك لخط تك االستراتيجية الخاص 
 األكاديمي ة؟

أكثر األىداف التي تتصدر قائمة  خصية أن  قابالت الش  ؤال األول في المُ أظيرت نتائج السّ      
ة كانت ليدفي عوبات األكاديميّ ة بالص  ة الخاصّ تراتيجيّ تيم االسأولويات اإلداريين عند إعدادىم لخطّ 

وتعزو الباحثة ذلك إلى كون ىذان اليدفان ، ، وتأىيل فريق متخصصشخيص وتقديم المساعدةالتّ 
ولتبني وزارة التربية والتعميم العالي الفمسطينية  ،رئيسيان لمعمل مع الطمبة ذوو الصعوبات األكاديمية

لتوسع في غرف المصادر وتطوير العمل مع الطمبة ذوو الصعوبات توجو مستقبمي جدي نحو ا
األكاديمية، حيث يتطمب ذلك فريق عمل متخصص في مجال الصعوبات األكاديمية وقادر عمى 

، وىذا ما أشار لو المجال الرابع في محور تشخيص ىؤالء الطمبة وتقديم االستشارة والمساعدة ليم
 ة.التوجيات المستقبمية في االستبان

 مناقشة نتيجة الس ؤال الث اني: 5.5.2

ة والمدارس وتوفير المتطم بات  ما الد ور ال ذي تقوم بو نحو تحديد احتياجات دائرة الت ربي ة الخاص 
عوبات األكاديمي ة فنًيا، أو بشرًيا، أو مادًيا؟ زمة لمت دريب عمى برامج الص   الال 

وتوفير  ،عميميةنحو تحديد احتياجات اإلدارات التّ إلداريين أظيرت النتائج أن  أكثَر دور يقوم بو ا     
ىو القيام أواًل بتحديد  بشريًا ومادياً و عوبات األكاديمية فنيًا، تدريب عمى برامج الصّ المتطمبات الالزمة لمّ 

وترى ، احتياجات الموارد المادية والبشرية، ووضعيا كيدف في الخطة الخمسية لموزارة، والطمب بإقرارىا
عدم قدرة وزارة التربية والتعميم العالي الفمسطينية من اتخاذ أي قرار أو ل يعودلباحثة أن السبب في ذلك ا

دراج تمك االحتياجات  ضمن ىدف في إجراء فيما يتعمق بتمك الموارد دون الرجوع إلى وكيل الوزارة وا 
قرارىا بشكل رسمي.  الخطة الخمسية وا 
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 الث:مناقشة نتيجة الس ؤال الث   5.5.3

ىل يوجد لديكم خّطة مستقبمّية لمعمل عمى إعداد المناىج اّلالزمة وتطويرىا لمّطمبة ذوي الّصعوبات 
األكاديمّية واتخاذ ما يمزم لتوفير الكتاب المدرسي الذي يتفق مع تمك المناىج بالت عاون مع اإلدارات 

 ؟حال كانت اإلجابة الالمعنية مع الت وضيح في حال كانت اإلجابة نعم وذكر الس بب في 

أظيرت النتائج أنو يتم التواصل بين قسم اإلرشاد والتربية الخاصة في وزارة التربية والتعميم العالي 
الفمسطينية واإلدارة العامة لممناىج؛ لمواؤمة المنياج والعمل عمى تعديمو، وتقديم مواءمات لمطمبة ذوو 

دراجيم ضمن المناىج إال أنو ىناك العديد  ، وتطوير نظم وتعميمات التقييمصعوبات التعمم بشكل عام وا 
نقص اإلمكانيات والموارد المادية إلى  السببمن التحديات التي تحول دون تطبيق ذلك، وتعزو الباحثة 

وعدم تمكن وزارة التربية والتعميم العالي الفمسطينية من توفير تمويل كاٍف من المؤسسات الداعمة 
دراج ذو اإلعاقة بما فييم   إضافًة إلى ُشح الكوادر البشرية المتخصصة في مجال تعديل المنياج وا 

 .الصعوبات األكاديمية ضمن ىذا المنياج

يتضح مما سبق أن  الفصل الخامس تضمن نتائج التحميل اإلحصائي في ضوء الدراسات السابقة 
 صية.وتفسير أىم نتائج أسئمة الدراسة وفرضياتيا ونتائج أسئمة المقابالت الشخ

 

  



149 
 

 وصيات:الت   6.5

مبة ذوي الصعوبات راسة إلى ضعف ومحدودية مواقف أولياء األمور تجاه الط  أشارت نتائج الد       

تجاه أبنائيم من ذوي الصعوبات كاديمية، وعميو توصي الباحثة بضرورة تعزيز مواقف أولياء األمور األَ 

ركتيم في حضور حصص مع أبنائيم داخل مشاو كاديمية من خالل توعيتيم حول مسؤوليتيم، األ

وااللتزام بحضور ، وتقاريرىم،متابعة أبنائيم من خالل االطالع عمى خطتيم الفرديةو غرف المصادر، 

 .في دعم غرف المصادر وتشجيعيم عمى تفعيل المجتمع المحمي ،االجتماعات

عدد غرف المصادر في مختمف وسع في نحو الت   ضًا إلى عدم وجود توجو كافٍ ائج أيْ وأشارت النت     

نحو  محافظات الضفة الغربية، وعميو يجب قيام وزارة التربية والتعميم العالي الفمسطينية بتكثيف جيودىا

 وذلك لممساىمة في التوسع في عدد غرف المصادر وزيادتيا. ،فتح مراكز التعيين

وسطات استجابات المبحوثين وجود فروق ذات داللة إحصائية، بين متأشارت النتائج إلى كما      

نحو واقع الصعوبات األكاديمية تعزى لمتغير المسمى الوظيفي لصالح المدير/ة، وعميو توصي الباحثة 

وتسييل ، ربية الخاصة لتطوير الوضع القائمبضرورة طرح الجامعات الفمسطينية لتخصصات في التّ 

ة إعداد خطط كما توصي بأىميّ  خصصاتلتّ العتماد تمك اوزارة التربية والتعميم العالي الفمسطينية 

شبيك والتنسيق مع ريب وزيادة الخبرة في ىذا المجال من خالل التّ البتعاث معممي غرف المصادر لمتدّ 

 .ادوليً و  اعربيً ائدة في ىذا المجال ربية الخاصة الرّ بعض مؤسسات ومدارس التّ 
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 توصيات عامة:

مبة ذوي عميم العالي الفمسطينية نحو العمل مع الطّ ت  إجراء دراسة عن توجيات وزارة التربية وال-1

 ابع األساسي.ف الرّ عوبات األكاديمية لما بعد الصّ الصّ 

حدى الد  وجيات المُ عوبات األكاديمية والت  مقارنة بين واقع الص  إجراء دراسة -2 ول ستقبمية في فمسطين وا 

 ة.العربي   وأاألجنبية 

يري ومشرفي ومعممي غرف المصادر في عممية التخطيط إجراء دراسة عن مدى مشاركة مد-3

 والتنظيم والتقييم لبرامج التربية الخاصة.
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 انًراجغ انؼربْت

(. 1)ط. المرجع في صعوبات التعمم النمائية واألكاديمية واالنفعالية(. 2010براىيم، سميمان. )إ -

 مصر، القاىرة: مكتبة األنجمو المصرية.

دمج األطفال ذوي اإلعاقات واالحتياجات  (.1998) أنطون، فريد، باالغوبال، إندو، بيبي، غانم. -

الموارد ورشة  آيانابا، قبرص:. الخاصة في برامج الطفولة المبكرة : المفاىيم واالحتياجات والتحديات

 .)لمرعاية الصحية وتنمية المجتمع(العربية 

. رسالة عايير المينية لمعممي التالميذ ذوي صعوبات التعممالم(. 2010البدر، عبد العزيز. ) -

 ، جامعة الممك سعود: الرياض، المممكة العربية السعودية.غير منشورة. كمية التربية ماجستير

واقع الكفايات اإلدارية لدى مديرات معاىد التربية الخاصة لمبنات في (. 2010بخش، فوزية. ) -

الة ماجستير غير منشورة. كمية التربية، جامعة أم القرى: مكة، المممكة . رسالمممكة العربية السعودية

 العربية السعودية.

تكييف وتطويع مناىج التعميم العام لمطالب ذوي اإلعاقة في بيئات (. 2012بخيت، محمد. ) -

. مسقط: سمطنة الدمج الشامل. بحث مقدم في الممتقى الثاني عشر لمجمعية الخميجية لإلعاقة

 .(2012مايو  8-6) عمان.

المشكالت السموكية لدى ذوي صعوبات التعمم األكاديمية وحاجاتيم (. 2008بشقة، سماح. ) -

. رسالة ماجستير غير منشورة. كمية اآلداب والعموم اإلنسانية، جامعة الحاج لخضر: باتنة، اإلرشادية

 الجزائر.
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(. عمان، األردن: دار 1)ط. تدريس األطفال ذوي صعوبات التعمم(. 2009بطرس، بطرس. ) -

 المسيرة.

مدى رضا أولياء األمور عن دمج أطفاليم ذوي (. 2012بعيرات، محمد، زريقات، إبراىيم. ) -

مجمة . الصعوبات التعميمية في المدارس العادية وعالقتو بجنسيم ومؤىميم العممي وعدد أفراد األسرة

 .249-229(، 3) 10، اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم النفس

. عمان، األردن: جامعة القدس رعاية ذوي الحاجات الخاصة(. 2008جامعة القدس المفتوحة. ) -

 المفتوحة.

واقع مرشدي التعميم الجامع والتربية الخاصة في مديريات التربية (، 2011جرادات، إدريس. ) -

. لعموم اإلنسانية واليندسةمؤتمر الدراسات العميا الدولية في ا. بحث مقدم في وممارسات…سموكيات

 (2011مايو  4) جامعة النجاح الوطنية: فمسطين.

في المدارس الحكومية  -التربية الخاصة-دور غرف المصادر(. 2014جرادات، إدريس. ) -

مجمة جيل العموم اإلنسانية  دراسة حالة طالبة. -الفمسطينية في تأىيل الطمبة ذوي صعوبات التعمم

 .32، 4 ،واالجتماعية

لذوي الحاجات البرامج التربوية واألساليب العالجية (. 2012الجوالده، فؤاد، القمش، مصطفى. ) -

 (. عمان، األردن: دار الثقافة لمنشر والتوزيع.1)ط. الخاصة

(. عمان، األردن: دار الفكر لمطباعة 1)ط. مقدمة في اإلعاقة البصرية(. 1998الحديدي، منى. ) -

 والنشر.
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. االسكندرية، (1صعوبات التعمم والتدريس العالجي تناول جديد )ط.(. 2009حسين، محمد. )-

 مصر: دار الوفاء لمطباعة والنشر.

متطمبات دمج الطالب الصم في المدرسة العادية من وجية نظر العاممين (، 2008حنفي، عمي. ) -

مقدم في الندوة . بحث في مجال تربية وتعميم الصم والسامعين )دراسة ميدانية بمدينة الرياض(

الصم العممية الثامنة لالتحاد العربي لمييئات العاممة مع الصم: تطوير التعميم والتأىيل لألشخاص 

 (2008إبريل  30-28) وضعاف السمع. مركز الممك فيد الثقافي: الرياض.

مناىج وأساليب التدريس في التربية الخاصة: دليل (. 1994الخطيب، جمال، الحديدي، منى. ) -

 (. عمان، األردن: مطبعة المعارف.1)ط. ممي إلى تربية وتدريب األطفال المعوقينع

 مقدمة في التربية الخاصة في الطفولة المبكرة(. 1998الخطيب، جمال، الحديدي، منى. ) -

 (. عمان، األردن: دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع.1)ط.

الحديدي، منى، يحيى، خولة، الناطور، ميادة  ،الخطيب، جمال، الصمادي، جميل، الروسان، فاروق-

. عمان، األردن: دار الفكر لمنشر مقدمة في تعميم الطمبة ذوي الحاجات الخاصة(. 2007وآخرون. )

 والتوزيع.

(. عمان، األردن: 1)ط. المدخل إلى التربية الخاصة(. 2009الخطيب، جمال، الحديدي، منى. ) -

 دار الفكر لمطباعة والنشر.

(. عمان، األردن: 1)ط. دليل الطمبة والعاممين في التربية الخاصة(. 2007ىمشي، محمد. )الد -

 دار الفكر لمنشر والتوزيع.
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(. عمان، األردن: دار 1)ط. قاموس مصطمحات في التربية الخاصة(. 2006الروسان، فاروق. ) -

 الفكر لمنشر والتوزيع.

(. عمان، األردن: دار 3)ط. لتربية الخاصةقضايا ومشكالت في ا(. 2013الروسان، فاروق. ) -

 الفكر لمنشر والتوزيع.

استراتيجيات معاصرة في التدريس لمموىوبين والمعاقين (. 2007. )السعيد، رضا، الحسيني، ىويدا -

 (. االسكندرية، مصر: دار الفتح.1)ط.

مدارس العادية االتجاىات الحديثة نحو دمج األطفال التوحديين بال(. 2012سميمان، نبيل. ) -

. جامعة عمان العربية: بمممكة البحرين. بحث مقدم في مؤتمر التوجيات الحديثة في التربية الخاصة

 (2012تشرين الثاني  13-12) األردن.

دور مديري المدارس األساسية الحكومية في محافظات الضفة الغربية (. 2014سمحان، فاتن. ) -

. رسالة ماجستير غير منشورة، كمية عممي ىذه الغرففي إدارة غرف المصادر من وجية نظر م

 التربية، جامعة بيرزيت: بيرزيت، فمسطين.

(. القاىرة، مصر، مكتبة 1)ط. التربية الخاصة وبرامجيا العالجية(. 2011الشريف، عبد الفتاح. ) -

 األنجمو المصرية.

واستيعاب ذوي تمكين غرف المصادر في عالج صعوبات التعمم (. 2006صادق، فاروق. ) -

. بحث مقدم في المؤتمر الدولي: صعوبات التعمم. جامعة االحتياجات الخاصة في المدرسة العادية

 (2006نوفمبر  22) األزىر: المممكة العربية السعودية.
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أسس ومواصفات تصميم برامج الحاسب الذكية لذوي صعوبات التعمم (. 2006صالح، صالح. ) -

المؤتمر الدولي: صعوبات التعمم. كمية المعممين بالباحة: المممكة  . بحث مقدم فيفي الرياضيات

 (2006نوفمبر  22) العربية السعودية.

واقع غرف المصادر الخاصة بالطمبة ذوي االحتياجات (. 2010صباح، سيير، شناعة، ىشام. ) -

 ين التربويين.الخاصة في المدارس الحكومية الفمسطينية من وجية نظر المديرين والمعممين والمرشد

  .2226-2187(، 8) 24، مجمة جامعة النجاح لألبحاث )العموم اإلنسانية(

(. عمان، األردن: دار 1)ط. اإلعاقة الحركية والشمل الدماغي(. 2002الصفدي، عصام. ) -

 اليازوري العممية لمنشر والتوزيع.

 وائل لمنشر. (. عمان، األردن: دار1)ط. صعوبات التعمم(. 2004الظاىر، قحطان. ) -

(. عمان، األردن: دار وائل لمنشر 2. )ط.مدخل إلى التربية الخاصة(. 2008الظاىر، قحطان. ) -

 والتوزيع.

الرياض، المممكة (. 4)ط. المرشد لمعممي صعوبات التعمم(. 2010العبد المطيف، سميمان. ) -

 الخاصة(. العربية السعودية: وزارة التربية والتعميم )اإلدارة العامة لمتربية

 الصعوبات الخاصة في التعمم ) األسس النظرية والتشخيصية((.2003عبد الوىاب، عبد الناصر.) -

 (. االسكندرية، مصر: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر.1)ط.

(. عمان، األردن: دار الصفاء لمنشر 1)ط. مدخل إلى التربية الخاصة(. 2009عبيد، ماجدة. ) -

 والتوزيع.
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الرضا األسري عن مستوى الخدمات المقدمة لذوي االحتياجات الخاصة (. 2007ي، بندر. )العتيب -

. مركز بحوث كمية التربية، جامعة في برامج ومعاىد التربية الخاصة بالمممكة العربية السعودية

 الممك سعود، الرياض، المممكة العربية السعودية.

(. عمان، األردن: 1)ط. األسباب(-التشخيص-مصعوبات التعمم )المفيو (. 2007العزة، سعيد. ) -

 دار الثقافة لمنشر والتوزيع.

(. عمان،األردن: دار 1)ط. صعوبات التعمم بين الميارات واالضطرابات(. 2011عمي، محمد. ) -

 صفاء لمنشر والتوزيع.

ال اتجاىات معممي المدارس االبتدائية نحو دمج أطفال األوتيزم )األطف(. 2011عمر، محمد. ) -

. بحث الذاتويين( مع أقرانيم العاديين في المدارس العامة )دراسة سيكولوجية في ضوء المتغيرات(

منشور في مجمد األعمال الكاممة لممؤتمر العممي الثاني لقسم الصحة النفسية بكمية التربية، جامعة 

 (2011يوليو  18-17) بنيا: جميورية مصر العربية.

 (. عمان، األردن: دار الشروق.1)ط. راف في التربية الخاصةاإلش(. 2009عودة، بالل. ) -

. راكز المصادر في مشروع التربية الخاصةالتقييم النيائي لغرف وم(. 2009فتيحة، أحمد. ) -

 .رام اهلل: لمؤسسة السويدية لإلغاثة الفرديةا

وجية نظر  التشخيص المبكر لصعوبات التعمم لدى طفل الروضة من(. 2005الفرا، اسماعيل. ) -

-26) مر التربية الخاصة العربي. الجامعة األردنية: األردن.ت. بحث مقدم في مؤ بية الخاصةر الت

27/4/2005) 
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بعض االضطرابات النفسية لدى طمبة ذوي صعوبات التعمم في مدارس (. 2011القبطان، جنان. ) -

اب والعموم، جامعة نزوى: . رسالة ماجستير غير منشورة. كمية اآلدالتعمم األساسي بمحافظة مسقط

 نزوى، سمطنة عمان.

مدى معرفة والتزام العاممين ببرامج ومعاىد التربية الفكرية بالقواعد (. 2007القحطاني، محمد. ) -

. رسالة ماجستير غير منشورة. كمية التربية، جامعة الممك التنظيمية لمعاىد وبرامج التربية الخاصة

 السعودية.سعود: الرياض، المممكة العربية 

. رسالة ماجستير غير الواقع الثقافي في عصر الخمفاء الراشدين(. 2014القرشي، سعيد. ) -

 منشورة. كمية الدعوة وأصول الدين، جامعة أم القرى: مكة المكرمة، المممكة العربية السعودية.

في تحسين فاعمية برنامج تعميمي  (.2007القمش، مصطفى، العضايمة، عدنان، التركي، جياد. ) -

ميارات تنظيم الذات لدى التالميذ ذوي صعوبات التعمم من المرحمة االبتدائية في لواء عين الباشا في 

 .198-167(، 1) 22 مجمة جامعة النجاح لألبحاث )العموم اإلنسانية(، األردن.

التربية الخاصة في الضغوط المينية التي تواجو معممي مؤسسات (. 1997الكخن، خالد. ) -

. رسالة ماجستير غير منشورة. كمية العموم التربوية، جامعة النجاح الوطنية: نابمس، ضفة الغربيةال

 فمسطين.

. عمان، األردن: دار (1صعوبات التعمم والخطة العالجية المقترحة )ط.(. 2003كوافحة، تيسير. )-

 المسيرة لمنشر والتوزيع.

(. عمان، األردن: 1)ط. ة في التبية الخاصةمقدم(. 2003كوافحة، تيسير، عبد العزيز، عمر. ) -

 دار المسيرة لمنشر والتوزيع.
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(. ) زيدان 1)ط. صعوبات التعمم األكاديمية والنمائية(. 2012كيرك، صموئيل، كالفنت، جيمس. ) -

العين، اإلمارات العربية المتحدة: دار  أحمد السرطاوي، عبد العزيز مصطفى السرطاوي، مترجمان(.

 معي.الكتاب الجا

آليات تفعيل الدمج الشامل لمطالب ذوي اإلعاقات في مدارس التعميم (. 2012محمد، عادل. ) -

. بحث مقدم إلى الممتقى الثاني عشر لمجمعية الخميجية العام كمدخل لدمجيم الشامل في المجتمع

 (2012مايو  8-6) لإلعاقة. الجمعية الخميجية لإلعاقة: سمطنة عمان.

فاعمية خدمات غرف المصادر كإحدى بدائل الدمج من وجية نظر (. 2012) المكانين، ىشام. -
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 (1ممحق )

 االستبانة
 جامعة القدس 
 الدراسات العميا

 
المحافظات  مدارس في والتوجيات المستقبمي ة واقع الصعوبات األكاديمية داخل غرف المصادر

 ياييا ومعممي  الشمالية في فمسطين من وجية نظر إداري  
 2015/ أيار

 الباحثة دياال قواسمي

، مرشدي مشرفي التربية الخاصة إداريي المدارس، ،في وزارة التربية والتعميم العالي أعزائي اإلداريين

الصعوبات ، تيدف الدراسة إلى التعرف إلى واقع معممي غرف المصادرالتعميم الجامع األخصائيين و 

داخل غرف المصادر والتوجيات المستقبمية بيدف تطوير العممية التربوية بشكل عام  األكاديمية

بدقة وموضوعية حيث ستساعدنا  اإلجابة عن االستبانةالرجاء والتربية الخاصة بشكل خاص، لذا 

داخل غرف المصادر وسيكون ليا أىمية كبيرة في  األكاديميةصعوبات الإجابتكم بالنظر إلى واقع 

عممًا بأن ىذه البيانات ستستخدم ألغراض  من خالل التوجيات المستقبمية، ىذا الواقع وتطويرهتحسين 

 البحث العممي فقط.

نتائج ب يتم تزويدهكم الفاعمة في تعبئة بنودىا بما يحقق اليدف منيا، وعمى من يرغب بأن آممو مشاركت

 Doli1232012@gmail.comالدراسة مراسمتي عمى اإليميل التالي: 

 مع جزيل الشكر واالحترام

 أسئمة الدراسة:
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 انطالقًا من مشكمة الدراسة في ىذا البحث تم تحديد األسئمة التالية:

المحافظات الشمالية في فمسطين من وجية نظر  مدارس في الصعوبات األكاديميةما واقع ل: السؤال األو

 إداريييا ومعممييا؟.

المحافظات الشمالية في فمسطين من  مدارس في لمصعوبات األكاديميةما التوجيات المستقبمية السؤال الثاني: 

 إداريييا ومعممييا ؟.وجية نظر 

المحافظات الشمالية في  مدارس ومعممييا في غرف المصادرتجابات إداريي ىل تختمف اس السؤال الثالث:

باختالف متغير الجنس، المؤىل العممي، المسمى الوظيفي، وسنوات  الصعوبات األكاديميةفمسطين نحو واقع 

 الخبرة؟

ة في المحافظات الشمالي مدارس ومعممييا في غرف المصادرىل تختمف استجابات إداريي  السؤال الرابع:

باختالف متغير الجنس، المؤىل العممي، المسمى  لمصعوبات األكاديميةفمسطين نحو التوجيات المستقبمية 

 الوظيفي، وسنوات الخبرة؟

 تيدف ىذه الدراسة إلى:

 المحافظات الشمالية في فمسطين. مدارس في الصعوبات األكاديميةالتعرف إلى واقع -1

 المحافظات الشمالية في فمسطين. مدارس في مصعوبات األكاديميةلالتعرف إلى التوجيات المستقبمية -2

المحافظات  مدارس فيلمصعوبات األكاديمية  التعرف عمى الفروق بين الواقع والتوجيات المستقبمية-3

 .إداريييا ومعمميياالشمالية في فمسطين من وجية نظر 
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 أٚالً: اٌج١بٔبد اٌذ٠ّٛغشاف١خ:

 

 

 نؼهًِ ًانتربٌُانًؤىم ا

 دوتٛساح.5ِبجغت١ش            .4دثٍَٛ ػبٌٟ            .3ثىبٌٛس٠ٛط          .2دثٍَٛ          .1        

 انتخصص )ػهٌو إنطانْت/ ػهٌو طبْؼْت(

     

 تبس٠خ ٚجغشاف١ب .6    تشث١خ خبصخ     .5ٌغخ أج١ٍض٠خ      .4س٠بض١بد      .3ٌغخ ػشث١خ        .2تشث١خ اثتذائ١خ         .1 

 اٌخذِخ االجتّبػ١خ  .13أد١بء      .12ف١ض٠بء        .11و١ّ١بء         .10دبعٛة       .9أعب١ٌت تذس٠ظ     .8إداسح تشث٠ٛخ       .7  

     

 غ١ش رٌه..........................16ٔطك ٌٚغخ         .15ػٍُ إٌفظ          .14

 

 

 

 

 أٔثٝ روش انجنص

 انٌظْفت

غشفخ .6ِؼٍُ/ح .5أخصبئٟ/ح ِشوض ِصبدس       .4ِششذ/ح تؼ١ٍُ جبِغ      .3ِششف/ح تشث١خ خبصخ       .2ح     ِذ٠ش/.1     

 اٌّصبدس            

 ضنٌاث انخبرة

 عٕخ فأوثش 4.16 عٕخ      15-11ِٓ  ألً.3عٕٛاد       10-6 ألً ِٓ.2 عٕٛاد      5-ِٓ عٕخ.1      
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 ثانْاً: االضتبانو

 ٝ تذذ٠ذ إجبثته اٌتٟ تؼجش ػٓ سأ٠ه ثبخت١بس اٌذسجخ اٌّالئّخ:٠شج 

 ًاقغ انصؼٌباث األكادًّْت داخم غرف انًصادر:

      .ّتٌفر فِ غرفت انًصادر األجيسة ًانًٌاد انتؼهًْْت انتانْت:1

بذرجت كبْرة  انفقرة انرقى

 جذاً 

بذرجت 

 كبْرة

بذرجت 

 قهْهت

بذرجت 

قهْهت 

 جذاً 

     عخ.ِٛاد تؼ١ّ١ٍخ ِذغٛ 1

     شث٠ٛخ.أٌؼبة ت 2

     .دٛاع١ت 3

     تذتٛٞ ػٍٝ آالد ِٛع١م١خ ِتٕٛػخ. دم١جخ ِٛع١م١خ 4

     دم١جخ تؼ١ّ١ٍخ ٌتم١١ُ اٌطٍجخ. 5

خبصخ  ثٛستف١ٌٛٛ )ٍِف ٠ذتٛٞ ػٍٝ أٚساق ػًّ  6

 أوبد١ّ٠خ(. طبٌت رٚ صؼٛثخثىً 

    

     .طبثؼخ 7

     ِبوٕخ تص٠ٛش. 8

     ٔشطخ.األف١خ إلجشاء لشطبع١خ وب 9

 أشىبي ِختٍفخ ِٓ اٌتؼض٠ض داخً غشفخ اٌّصبدس 10

 ِثً )ٔجَٛ، ٍِصمبد، ٘ذا٠ب ِبد٠خ(.

    

ِثً )ِؼجْٛ، ِاللظ،  ٌت١ّٕخ اٌؼضالد أدٚاد 11

 وشاد ِطبط١خ(.
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( 4-1وتت ٌّٕٙج اٌٍغخ اٌؼشث١خ  ٌٍصفٛف ِٓ ) 12

 اٌتٟ ٠تُ اٌؼًّ ِؼٙب فٟ غشفخ اٌّصبدس.

    

( اٌتٟ 4-1وتت ٌّٕٙج اٌش٠بض١بد ٌٍصفٛف ِٓ ) 13

 ٠تُ اٌؼًّ ِؼٙب فٟ غشفخ اٌّصبدس.

    

 انكفاءة انًينْت نًؼهًِ رًُ انصؼٌباث األكادًّْت:.2

 يؼهى/ة غرفت انًصادر قادر/ة ػهَ:

بذرجت  انفقرة انرقى

كبْرة 

 جذاً 

بذرجت 

 كبْرة

بذرجت 

 قهْهت

بذرجت 

قهْهت 

 جذاً 

ٓ اٌطٍجخ رٚٞ اٌصؼٛثبد األوبد١ّ٠خ داخً اٌم١بَ ثّغخ أٌٟٚ ػ 14

 اٌّذسعخ ثّشبسوخ ِؼ١ٍُّٙ ٌّبدتٟ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚاٌش٠بض١بد.

    

     اٌتٛاصً ِغ أ١ٌٚبء األِٛس. 15

     اٌت٠ٕٛغ فٟ األعب١ٌت اٌّغتخذِخ داخً اٌذصخ. 16

تطج١ك اختجبساد لج١ٍخ ٌٍطٍجخ رٚٞ اٌصؼٛثبد األوبد١ّ٠خ  17

ٌمٛح ٌذ٠ُٙ ٌٍتأوذ ِٓ ِذٜ ادت١بجُٙ ٌٍتؼشف ػٍٝ ٔمبط ا

 ٌأل٘ذاف اٌتشث٠ٛخ ف١ّب ثؼذ.

    

تطج١ك اختجبساد لج١ٍخ ٌٍطٍجخ رٚٞ اٌصؼٛثبد األوبد١ّ٠خ  18

ٌٍتؼشف ػٍٝ ٔمبط اٌضؼف ٌذ٠ُٙ ٌٍتأوذ ِٓ ِذٜ ادت١بجُٙ 

 ٌأل٘ذاف اٌتشث٠ٛخ ف١ّب ثؼذ.

    

١خ تطج١ك اختجبساد ثؼذ٠خ ٌٍطٍجخ رٚٞ اٌصؼٛثبد األوبد٠ّ 19

 ٌٍتؼشف ػٍٝ ٔمبط اٌمٛح اٌتٟ تُ تذم١مٙب.

    

تطج١ك اختجبساد ثؼذ٠خ ٌٍطٍجخ رٚٞ اٌصؼٛثبد األوبد١ّ٠خ  20

 ٌٍتؼشف ػٍٝ ٔمبط اٌضؼف ٌٍؼًّ ػ١ٍٙب ف١ّب ثؼذ.
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إػذاد اٌخطظ اٌفشد٠خ ثّب ٠تٕبعت ِغ ادت١بجبد اٌطٍجخ رٚٞ  21

 اٌصؼٛثبد األوبد١ّ٠خ. 

    

الدت١بجبد اٌطٍجخ رٚٞ اٌصؼٛثبد  إػذاد ثشٔبِج ِٕبعت 22

األوبد١ّ٠خ داخً غشفخ اٌّصبدس ٠تالءَ ٚ ثشٔبِجُٙ اٌذساعٟ 

 داخً اٌصف اٌؼبدٞ.

    

     ِتبثؼخ اٌطٍجخ رٚٞ اٌصؼٛثبد األوبد١ّ٠خ أثٕبء االختجبساد.  23

ِتبثؼخ اٌطٍجخ رٚٞ اٌصؼٛثبد األوبد١ّ٠خ أثٕبء تمذ٠ُ اٌّٛاءِبد  24

 اٌالصِخ ٌُٙ.

    

تمذ٠ُ اإلسشبداد أل١ٌٚبء األِٛس دٛي طشق ِغبػذح أثٕبئُٙ  25

 أثٕبء تٕف١زُ٘ ٌٍٛظبئف اٌج١ت١خ.

    

     اٌتٛاصً ِغ طبلُ اٌّذسعخ. 26

     تم١١ُ اٌطٍجخ رٚٞ اٌصؼٛثبد األوبد١ّ٠خ. 27

وتبثخ اٌتمبس٠ش اٌتشث٠ٛخ اٌخبصخ ثبٌطٍجخ رٚٞ اٌصؼٛثبد  28

 األوبد١ّ٠خ.
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 اء األيٌر اتجاه انطهبت رًُ انصؼٌباث األكادًّْت:يٌاقف أًنْ-3

بذرجت  انفقرة انرقى

كبْرة 

 جذاً 

بذرجت 

 كبْرة

بذرجت 

 قهْهت

بذرجت 

قهْهت 

 جذاً 

٠ؼٟ أ١ٌٚبء األِٛس ِغؤ١ٌٚتُٙ اتجبٖ أثٕبئُٙ رٚٞ اٌصؼٛثبد  29

 األوبد١ّ٠خ.

    

٠شبسن أ١ٌٚبء األِٛس فٟ دضٛس دصص ِغ أثٕبئُٙ داخً غشفخ  30

 دس.اٌّصب

    

٠ٍتضَ أ١ٌٚبء األِٛس ثذضٛس االجتّبػبد اٌّمشسح داخً غشفخ  31

 اٌّصبدس.

    

٠طٍغ أ١ٌٚبء األِٛس ػٍٝ اٌخطخ اٌفشد٠خ ألثٕبئُٙ رٚٞ اٌصؼٛثبد  32

 األوبد١ّ٠خ.

    

٠تبثغ أ١ٌٚبء األِٛس تمبس٠ش أثٕبئُٙ داخً غشفخ اٌّصبدس فٟ ٔٙب٠خ  33

 وً فصً.

    

ِٛس دك أثٕبئُٙ رٚٞ اٌصؼٛثبد األوبد١ّ٠خ فٟ ٠ذسن أ١ٌٚبء األ 34

 تٍمٟ اٌّٛاءِبد اٌالصِخ ٌُٙ داخً اٌّذسعخ.

    

٠ؼًّ أ١ٌٚبء األِٛس ػٍٝ تفؼ١ً اٌّجتّغ اٌّذٍٟ فٟ دػُ غشف  35

 اٌّصبدس.
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 انتٌجياث انًطتقبهْت نهصؼٌباث األكادًّْت:

يطتقبهِ فِ ضؼْيا نذٍ ًزارة انتربْت ًانتؼهْى انؼانِ انفهططْنْت تٌجو .1

ديج انطهبت رًُ انصؼٌباث األكادًّْت فِ جًْغ انًذارش انحكٌيْت  نتطٌّر

 ين خالل:

بذرجت  انفقرة انرقى

 كبْرة جذاً 

بذرجت 

 كبْرة

بذرجت 

 قهْهت

بذرجت 

قهْهت 

 جذاً 

تط٠ٛش ِٕب٘ج تؼ١ّ١ٍخ تٕبعت ادت١بجبد اٌطٍجخ رٚٞ اٌصؼٛثبد  36

 األوبد١ّ٠خ داخً اٌّذاسط اٌذى١ِٛخ.

    

ِؼٍّْٛ ِؤٍْ٘ٛ ٌتؼ١ٍُ اٌطٍجخ رٚٞ اٌصؼٛثبد األوبد١ّ٠خ  تٛف١ش 37

 فٟ اٌّذاسط اٌذى١ِٛخ اٌتٟ تذتٛٞ ػٍٝ غشف ِصبدس.

    

اٌج١ئخ اٌتؼ١ّ١ٍخ فٟ اٌّذاسط اٌذى١ِٛخ اٌتٟ تذتٛٞ ػٍٝ تٛف١ش  38

 تٕبعت اٌطٍجخ رٚٞ اٌصؼٛثبد األوبد١ّ٠خ. ثذ١ث غشف ِصبدس

    

ساد اٌزات١خ ٌٍطٍجخ رٚٞ اٌصؼٛثبد األوبد١ّ٠خ ٍمذتؼض٠ض اٌذِج ٌ 39

 فٟ اٌّذاسط اٌذى١ِٛخ اٌتٟ تذتٛٞ ػٍٝ غشف ِصبدس.

    

اٌّذاسط اٌذى١ِٛخ اٌفٍغط١ٕ١خ فٟ ِجبي تؼ١ٍُ اٌطٍجخ رٚٞ تفؼ١ً   40

 اٌصؼٛثبد األوبد١ّ٠خ.

    

تمذ٠ُ خذِبد ِتغب٠ٚخ ٌٍطٍجخ رٚٞ اٌصؼٛثبد األوبد١ّ٠خ ِغ  41

فٟ اٌّذاسط اٌذى١ِٛخ اٌتٟ تذتٛٞ ػٍٝ غشف اٌطٍجخ اٌؼبد١٠ٓ 

 ِصبدس.

    

اعتشات١ج١بد تم١١ُ سع١ّخ ِؼّٛي ثٙب ٌذٜ اٌطٍجخ رٚٞ  تٛف١ش 42

اٌصؼٛثبد األوبد١ّ٠خ فٟ اٌّذاسط اٌذى١ِٛخ اٌتٟ تذتٛٞ ػٍٝ 

 غشف ِصبدس.
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اٌتشو١ض ػٍٝ اٌتٛػ١خ اٌىبف١خ فٟ اٌّذاسط اٌذى١ِٛخ اٌتٟ تذتٛٞ  43

ٔذٛ فىشح دِج اٌطٍجخ رٚٞ اٌصؼٛثبد ػٍٝ غشف ِصبدس 

 األوبد١ّ٠خ.

    

ششٚط دِج اٌطٍجخ رٚٞ اٌصؼٛثبد األوبد١ّ٠خ فٟ ٚضٛح  44

 اٌّذاسط اٌذى١ِٛخ اٌتٟ تذتٛٞ ػٍٝ غشف ِصبدس.

    

ع١بعخ ٚاضذخ دٛي آ١ٌخ تؼ١ٍُ اٌطٍجخ رٚٞ اٌصؼٛثبد  ٚجٛد 45

 ١خ.األوبد١ّ٠خ ِب ثؼذ اٌّشدٍخ األعبع١خ فٟ اٌّذاسط اٌذىِٛ

    

اٌطٍجخ إٌٝ غشفخ اٌّصبدس ثٕبًء ػٍٝ ِمب١٠ظ ِمٕٕخ  تذ٠ًٛ 46

 تصٕفُٙ إٌٝ )طٍجخ ثظء تؼٍُ، تأخش دساعٟ، صؼٛثبد أوبد١ّ٠خ(.

    

نذٍ ًزارة انتربْت ًانتؼهْى انؼانِ انفهططْنْت تٌجو يطتقبهِ فِ ضؼْيا  .2

 :لين خال انتذخم انًبكر فِ تؼهْى رًُ انصؼٌباث األكادًّْت نتطٌّر

بذرجت  انفقرة انرقى

 كبْرة جذاً 

بذرجت 

 كبْرة

بذرجت 

 قهْهت

بذرجت 

 قهْهت جذاً 

ثشاِج إػذاد اٌّؼ١ٍّٓ فٟ اٌّشادً األعبع١خ تؼ١ٍُ  تض١ّٓ 47

 اٌطٍجخ رٚٞ اٌصؼٛثبد األوبد١ّ٠خ.

    

ػمذ ٚسشبد ػًّ ٌتض٠ٚذ اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌّشادً األعبع١خ  48

بي رٚٞ اٌصؼٛثبد ثبعتشات١ج١بد اٌىشف اٌّجىش ػٓ األطف

 األوبد١ّ٠خ.

    

ٚػٟ ػٕذ أ١ٌٚبء األِٛس دٛي ِشىٍخ اٌصؼٛثبد تٛفش  49

 األوبد١ّ٠خ.
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هتقهْم ين انضغٌط انًينْت نًؼهًِ نذٍ ًزارة انتربْت ًانتؼهْى انؼانِ انفهططْنْت تٌجو يطتقبهِ فِ ضؼْيا ن .3

 :ين خالل رًُ انصؼٌباث األكادًّْت

بذرجت  انفقرة انرقى

 بْرة جذاً ك

بذرجت  بذرجت كبْرة

 قهْهت

بذرجت 

قهْهت 

 جذاً 

ِٓ ػًّ ِؼٍُ/ح رٚٞ  ٌؼذَ اٌذذ غشفخ اٌّصبدسٌِغبدخ  تٛف١ش 50

اٌصؼٛثبد األوبد١ّ٠خ ثذش٠خ ثّب ٠تالءَ ِغ تٕف١ز خطتٗ/ا داخً 

 اٌغشفخ.

    

ِؼٍُ/ح غشفخ اٌّصبدس دٚساد تذس٠ج١خ ِىثفخ تغبػذ فٟ  تٍمٟ 51

 جخ رٚٞ اٌصؼٛثبد األوبد١ّ٠خ.تذذ٠ذ ادت١بجبد اٌطٍ

    

ِششف/ح اٌتؼ١ٍُ اٌجبِغ فٟ اٌّذ٠ش٠خ ِؼٍُ/ح غشفخ  دػُ 52

 اٌّصبدس.

    

     ِشٚٔخ فٟ آ١ٌخ ػًّ ِؼٍُ/ح رٚٞ اٌصؼٛثبد األوبد١ّ٠خ. تٛفش 53

     آ١ٌخ ِتبثؼخ إششاف١خ ٚاضذخ ٌّؼٍُ/ح غشفخ اٌّصبدس. ٚجٛد 54

ج١ّغ اٌجٛأت )اإلداس٠خ،  ِششف اٌتشث١خ اٌخبصخ ػٍٝ تشو١ض 55

اٌتؼ١ّ١ٍخ، إٌفغ١خ، ٚاٌغٍٛو١خ( ٌّؼٍُ/ح رٚٞ اٌصؼٛثبد 

 األوبد١ّ٠خ.

    

تؼبْٚ ِؼٍُ/ح اٌصف اٌؼبدٞ ِغ ِؼٍُ/ح رٚٞ اٌصؼٛثبد  56

 األوبد١ّ٠خ.

    

تفُٙ اإلداسح اٌّذسع١خ دجُ اٌؼًّ ِغ اٌطٍجخ رٚٞ اٌصؼٛثبد  57

 األوبد١ّ٠خ.

    

ٛٞ ِؼٍُ/ح اٌطٍجخ رٚٞ اٌصؼٛثبد دػُ اٌّششف اٌتشث 58

 األوبد١ّ٠خ.
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هتٌضغ فِ ػذد غرف نذٍ ًزارة انتربْت ًانتؼهْى انؼانِ انفهططْنْت تٌجو يطتقبهِ فِ ضؼْيا ن .4

 :ين خالل انًصادر فِ يختهف يحافظاث انضفت انغربْت

بذرجت  انفقرة انرقى

 كبْرة جذاً 

بذرجت 

 كبْرة

بذرجت 

 قهْهت

بذرجت 

قهْهت 

 جذاً 

ٚصاسح اٌتشث١خ ٚاٌتؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ اٌفٍغط١ٕ١خ إٌٝ تٛػ١خ  عؼٟ 59

 ِذ٠شٞ اٌّذاسط ثأ١ّ٘خ ثشٔبِج صؼٛثبد اٌتؼٍُ.

    

فٟ  تٛف١ش وٛادس ثشش٠خ ِتخصصخ فٟ ِجبي اٌتشث١خ اٌخبصخ 60

 اٌّذاسط اٌذى١ِٛخ اٌفٍغط١ٕ١خ.

    

     تٛف١ش ِشاوض ٌتؼ١١ٓ ِؼٍُ/ح غشفخ ِصبدس جذ٠ذ وً ػبَ. 61

     اٌجبِؼبد اٌفٍغط١ٕ١خ تخصصبد فٟ اٌتشث١خ اٌخبصخ. شحط 62

ٌتج١ٙض وبف١خ ٌّذ٠ش٠خ اٌتشث١خ ٚاٌتؼ١ٍُ إِىب١ٔبد ِبد٠خ  تٛف١ش 63

 غشف اٌّصبدس ثٛعبئً تؼ١ّ١ٍخ.

    

ِششف١ٓ/اد ِتخصص١ٓ/اد فٟ ِتبثؼخ ثشاِج اٌتشث١خ ٚجٛد  64

 .فٟ اٌّذاسط اٌخبصخ

    

العتمجبي اٌطٍجخ رٚٞ ٍغط١ٓ ت١ٙئخ اٌّذاسط اٌذى١ِٛخ فٟ ف 65

 اٌصؼٛثبد األوبد١ّ٠خ.
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 أسماء المحكمين:  (2ممحق )

 الجامعة أو مكان العمل اسم المحكم الدرجة العممية

 جامعة القدس/ كمية العموم التربوية محمد شعيبات الدكتور

 جامعة القدس/ كمية ىند الحسيني كامل ىاشم الدكتور

 جامعة القدس/ كمية العموم التربوية سيير الصباح الدكتورة

 جامعة القدس محمد زّياد الدكتور 

 جامعة القدس/ كمية العموم التربوية إبراىيم صميبي الدكتور 

وزارة التربية والتعميم العالي/ دائرة اإلرشاد والتربية  شفاء شيخة األستاذة 

 الخاصة

 عالي/ مديرية بيت لحموزارة التربية والتعميم ال أكرم أبو عمياء األستاذ
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 مديرية القدس سماح التميمي األستاذة 
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177 
 

 : تسييل ميمة(4ممحق )
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 فيرس الجداول
 

 الصفحة العنوان الرقم

 74 مجتمع وعينة الدراسة 1.3

 75 خصائص مجتمع الدراسة 2.3

 78 مفتاح التصحيح 3.3

 81 معامل كرونباخ ألفا ثبات االستمارة 4.3

ت محور واقع الصعوبات األكاديمية داخل غرف المصادر جاالالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية لم 1.4

 أفراد العينة، مرتبة ترتيبًا تنازليًا. حسب استجابات

90 

توفر األجيزة والمواد التعميمية في غرفة المصادر  األول جالممالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية ل 2.4

 ، مرتبة ترتيبًا تنازليًا.حسب استجابات أفراد العينة

86 

 الكفاءة المينية لمعممي ذوي الصعوبات األكاديمية جال الثانيمممعيارية والنسبة المئوية لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات ال 3.4

 ، مرتبة ترتيبَا تنازلياحسب استجابات أفراد العينة

89 

ات مواقف أولياء األمور اتجاه الطمبة ذوي الصعوبالثالث  جالممالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية ل 4.4

 ، مرتبة ترتيبَا تنازلياحسب استجابات أفراد العينة األكاديمية

90 

حسب  التوجيات المستقبمية لمصعوبات األكاديميةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية لمجاالت محور  5.4

 ، مرتبة ترتيبَا تنازليااستجابات أفراد العينة

92 

دمج الطمبة ذوي الصعوبات األكاديمية في جميع األول  جالمملواالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية  المتوسطات الحسابية 6.4

 ، مرتبة ترتيبَا تنازلياحسب استجابات أفراد العينة المدارس الحكومية

93 

 تعميم ذوي الصعوبات األكاديمية التدخل المبكر فيالثاني  جالممالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية ل 7.4

 ، مرتبة ترتيبَا تنازلياحسب استجابات أفراد العينة

95 

التقميل من الضغوط المينية لمعممي ذوي الثالث  جالممالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية ل 8.4

 تنازليا ، مرتبة ترتيباَ حسب استجابات أفراد العينة الصعوبات األكاديمية

96 
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 الصفحة العنوان الرقم

وسع في عدد غرف المصادر في مختمف الت  الرابع  جالممالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية ل 9.4

 ، مرتبة ترتيبَا تنازلياحسب استجابات أفراد العينة فة الغربيةمحافظات الض  
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ستجابات المبحوثين )إداريي الصعوبات األكاديمية ومعممييا( نحو واقع رافات المعيارية الالمتوسطات الحسابية واالنح 10.4

 .لمتغير الجنس تبعاً الصعوبات األكاديمية في المحافظات الشمالية في فمسطين 

99 

معممييا( نحو واقع و  الّصعوبات األكاديميةستجابات المبحوثين )إداريي الُمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ال 11.4

 لمتغير المؤىل العممي بعاً مالية في فمسطين تحافظات الش  المُ  مدارس في الّصعوبات األكاديمية

101 

عوبات ستجابات المبحوثين )إداريي الصّ ال( ONE WAY Analysis of Varianceنتائج اختبار تحميل التباين األحادي )  12.4

 لمتغير المؤىل العممي. بعاً مالية في فمسطين تحافظات الش  عوبات األكاديمية في المُ األكاديمية ومعممييا( نحو واقع الصّ 

103 

ومعممييا( نحو واقع  الصعوبات األكاديمية،ستجابات المبحوثين )إداريي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ال 13.4

 .المسمى الوظيفيلمتغير  تبعاً  المحافظات الشمالية في فمسطين مدارس في الصعوبات األكاديمية

105 

ستجابات المبحوثين )إداريي الصعوبات ال( ONE WAY Analysis of Varianceنتائج اختبار تحميل التباين األحادي )  14.4

 لمتغير المسمى الوظيفي. تبعاً األكاديمية ومعممييا( نحو واقع الصعوبات األكاديمية في المحافظات الشمالية في فمسطين 

107 

يبين الفروقات لممقارنات البعدية بين متغير المسمى الوظيفي وواقع الصعوبات األكاديمية في المحافظات  LSDاختبار  15.4

 الشمالية في فمسطين
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 لمتغير سنوات الخبرة. بعاً عوبات األكاديمية في المحافظات الشمالية في فمسطين تالص

111 

ستجابات المبحوثين )إداريي الصعوبات ال( ONE WAY Analysis of Varianceنتائج اختبار تحميل التباين األحادي ) 17.4

 .سنوات الخبرةالية في فمسطين تبعًا لمتغير األكاديمية ومعممييا( نحو واقع الصعوبات األكاديمية في المحافظات الشم
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 الصفحة العنوان رقمال
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 لمتغير المؤىل العممي بعاً المستقبمية لمصعوبات األكاديمية في المحافظات الشمالية في فمسطين ت

116 

ستجابات المبحوثين )إداريي الصعوبات ال( ONE WAY Analysis of Varianceالتباين األحادي ) نتائج اختبار تحميل  20.4
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 .المسمى الوظيفيلمتغير  بعاً المستقبمية لمصعوبات األكاديمية في المحافظات الشمالية في فمسطين ت
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لمتغير المسمى  تبعاً األكاديمية ومعممييا( نحو التوجيات المستقبمية لمصعوبات األكاديمية في المحافظات الشمالية في فمسطين 

 الوظيفي.
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ييا( نحو التوجيات ومعمم الصعوبات األكاديميةستجابات المبحوثين )إداريي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ال 23.4

 .نوات الخبرةسلمتغير  بعاً في المحافظات الشمالية في فمسطين ت األكاديمية المستقبمية لمصعوبات
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الصعوبات ستجابات المبحوثين )إداريي ال( ONE WAY Analysis of Variance)  نتائج اختبار تحميل التباين األحادي 24.4
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