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الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن تقييم البرامج التربوية واألساليب العالجية المقدمة لذوي صعوبات التعلم
من وجهة نظر األخصائيين ،تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي من خالل عينة تكونت من ( )621أخصائياً
واخصائية في غرف المصادر كما تم تطوير مقياس البرامج التربوية واألساليب العالجية وتكون من سبعة
مجاالت توزعت على ( )16فقرة وتم التاكد من دالالت صدقه وثباته وتوصلت الدراسة الى النتائج اآلتية:
 -6أن مستوى تقييم للبرامج التربوية واألساليب العالجية المقدمة لذوي صعوبات التعلم من وجهة نظر
األخصائيين كان بدرجة متوسطة.
 -2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )...0 = في تقييم األخصائيين للبرامج
التربوية واألساليب العالجية المقدمة لذوي صعوبات التعلم تعزى للمتغيرات الديموغرافية
(الجنس ،الخبرة ،المؤهل العلمي)
وقد أوصت الدراسة بضرورة قيام الجهات المختصة بتطوير البرامج التربوية واالساليب العالجية لذوي
صعوبات التعلم بما يمكنهم من اكتساب المهارات الالزمة التي يستطيعون من خاللها أن يتفاعلوا مع اقرانهم
في المجتمع.
الكلمات المفتاحية :البرامج التربوية ،األساليب العالجية ،ذوي صعوبات التعلم ،األخصائيين في الكويت
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Abstract
This study aimed to know the Evaluation Of Educational Programs And
Treatment

Approaches

Among

Learning

Disabilities

From

Specialists

Perspectives. The descriptive analytical method is used through a sample which
consisted of males and females specialists in the resources rooms the questionnaire
of ducational Programs And Treatment Approaches was developed as the
instrument from 7 parts and (91) Figuers, After conducting the statistical analysis
the study reached the following results:
1. Level of evaluating the educational programs and the treatment methods
provided to those with learning disabilities from the specialists' point of
view was at medium degree.
2. there are no differences with statistically significance at significance level
(=0.05) in the specialists' evaluation of the educational programs and the
treatment methods provided to those with learning difficulties attribute to
the demographic variables (gender, and scientific qualification and
Experience).
The study recommended to necessity for the specialized parties to develop
educational programs and the treatment methods for those with learning
difficulties to enable them to acquire the required skills through which to interact
with their peers in the society.
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المقدمة:
في ظل التطورات التكنولوجية والمعرفيةة التةي يشةهدها هةذا العصةر فةي جميةع الميةادين ،ومةن ذلة
ميدان صعوبات التعلم ،ونتيجة إلدراك الدول بأهمية تطوير التعليم والتعلم ،فقةد تةم االتجةاه لتطةوير مسةتوى
الخةةدمات التربويةةة واألسةةاليب العالجيةةة المقدمةةة لفبةةة ذوي صةةعوبات ال ةتعلم ،وذل ة عقةةب مةةؤتمر التطةةوير
التربوي في األردن فةي العةام ( ،)6191والةذي كةان نقلةة نوعيةة لمراجعةة ةاملة للعمليةة التربويةة بأبعادهةا
كافة ،ومن ذل ميدان التربية الخاصة.
كما ظهر اهتمام ملحوظ في ميدان التربيةة الخاصةة بتحسةين البةرامج التربويةة واألسةاليب العالجيةة،
وذل من خالل تطويرها ،وتطوير الخدمات واستراتيجيات القياس والتشخيص والتعليم ،في ضوء عدد مةن
المعايير والمؤ رات الضابطة لعمليات التربية الخاصة ،بهدف تقديم هةذه البةرامج واسةتخدام هةذه األسةاليب
لتحسين حياة ذوي الحاجات الخاصة كذوي صعوبات التعلم ).(Asher,2017
وبشكل عام فإن البرامج التربوية واألساليب العالجية المسةتخدمة مةع ذوي صةعوبات الةتعلم

ال بةد

أن تراعةةي قةةدرات هةةؤالء الطلبةةة ،والخصةةائص التعليميةةة ،والسةةمات النفسةةية واالجتماعيةةة ،ومةةدى القابليةةة
للتأهيةةل والتةةدريب ،األمةةر الةةذي يؤكةةد ضةةرورة األهتمةةام بالمنةةاهج التربويةةة التةةي تحةةدد البةةرامج التربويةةة
واألساليب العالجية التي يمكن أن تستخدم مع فبة ذوي صعوبات التعلم ).(Lin,2016
وقةةد ةةهد تخصةةص صةةعوبات الةةتعلم اهتمام ةا ً ملحوظ ةا ً فةةي ميةةادين التربيةةة الخاصةةة ،ذل ة أن هةةذا
التخصص يشةمل العديةد مةن الفبةات ،ممةا دفةع علمةاء الةنفس واألمبةاء وعلمةاء التربيةة واالجتمةا ومعلمةي
التربيةةةة الخاصةةةة ماةةةل العةةةالم كيةةةرك ( ،)Kirkوالعةةةالم فرانسةةةيس جةةةال ( )Francis Jalلالهتمةةةام بهةةةذا
التخصةةص ،وفبةةة الطلبةةة مةةن ذوي صةةعوبات الةةتعلم ،خاصةةة فةةي ظةةل تطةةور عمليةةات الكشةةف والتشةةخيص
والتقيةةيم والةةوعي المتزايةةد ألوليةةاء األمةةور ،وغنةةي عةةن البيةةان ،أن مظةةاهر صةةعوبات الةةتعلم قةةد تشةةترك مةةع
إعاقات أخرى كاإلعاقات العقلية والسمعية والبصرية (.)Mathewn & Saramma, 2015
ويعد مصطلح صةعوبات الةتعلم أحةد المصةطلحات الغامضةة وذلة لتةداخل فهةم فةي بعة

الكلمةات

التي وردت في تعريفات صعوبات التعلم والتي أوردها الباحاون ،األمر الذي يتطلةب تحديةداً دقيقةا ً لةه حية
يشةةترك فةةي مظةةاهر سةةلوكية ونمائيةةة مةةع فبةةات أخةةرى كالمعةةاقين عقلي ةا ً وذوي اضةةطراب السةةلوك ،وذوي
اضةةطراب اللغةةة  ،كمةةا يظهةةر بأنةةه يعبةةر عةةن ةةريحة غيةةر متجانسةةة مةةن حي ة الصةةعوبات واالعةةرا
واالسباب ،وعليه فإن مظاهر صعوبات التعلم كايرة ومتنوعة ،وهي ليست مشتركة لكل فةرد ذي صةعوبات
تعلم (الجوالده.)2.61 ،
وتظهةةر الحاجةةة لتعريةةف صةةعوبات الةةتعلم بحي ة يمكةةن تقةةديم تعريةةف يكةةون مقبةةوالً ومتما ةةيا ً مةةع
التطورات الحاصلة فةي بنةاء المنةاهج وفةر الرايةة البنائيةة للةتعلم ،مسةتند إلةى مرجعيةات نظريةة ومنطلقةات
فكرية وأصول تعليمية ،وذل يعد من األمور األساسية،

وكانت أولى المحاوالت لوضع توصيف لصةعوبات الةتعلم فةي العةام ( )6111مةن قبةل العةالم كيةرك
) ،(Kirkعندها اقترح صةيغة وهةي :تةأخر أو اضةطراب أو تخلةف فةي واحةدة أو أكاةر مةن عمليةات الكةالم
واللغةة والقةةراءة والتهجبةةة والكتابةةة وعمليةةات الحسةةاب بسةبب خلةةل وظيفةةي فةةي الةةدفا أو مشةةكالت سةةلوكية
).(Simpson,2015
وفي عام ( )6110أضافت باتمان ) (Batmanتعريفا ً آخر أضافت فيه على تعريف ) (Kirkمكةون
التباعةد بةين القةدرة العقليةة ،ونتةائج التحصةيل الدراسةي حية وصةفت فبةة صةعوبات الةتعلم بأنهةا الفبةة التةةي
تظهةةر تناقض ةا ً تعليمي ةا ً بةةين المقةةدرة العقليةةة العامةةة ومسةةتوى اإلنجةةاز الدراسةةي الفعلةةي (الدبابنةةة،2.61 ،
ص.)216
وبسةةبب هةةذه المحدوديةةة فةةي المعرفةةة حةةول فبةةة صةةعوبات الةةتعلم نجةةد بةةأنهم يعرفةةوا حاليةا ً علةةى أنهةةم
عبارة عن مجموعة مختلفةة ،وهةذه المجموعةة قةد تشةتمل علةى هةؤالء الةذين يفتةر

أن المشةاكل التعليميةة

لديهم أساسةها عصةبي ،والطلبةة الةذين لةم يكةن ادااهةم جيةداً ألسةباب أخةرى ،إن هةذا الوضةع جعةل تصةنيف
صعوبات التعلم مالئم لكل الطلبة الذين يحتاجون الى الدعم االضافي في المدرسة ،فالعديد من هؤالء الطلبة
ال تعود صعوبة التعلم لديهم السباب عصةبية ،ولهةذا فةإن هةذه المجموعةة مةن الطلبةة تةم تحديةدهم بةأن لةديهم
صعوبات تعلم بسبب عدم القدرة على نفسير ضعف التحصيل لديهم( .محمود.)2.62،
إن األمفال الذين يعانون من صعوبات تعلمية ال يصنفون ضمن فبات األمفال المعةوقين ولكةنهم بةال
بحاجة إلى صفوف خاصة الكتساب المهارات المدرسية ،نالحة أن األمفةال ذوي صةعوبات الةتعلم قةد
يتشابهون في الوضع التعليمي ولكن التفاصيل ومبيعة الخلل التكويني تختلف من مفل إلى آخةر ،فقةد يشةكو
أحةةدهم مةةن صةةعوبات فةةي مةةادة واحةةدة أو عةةدة مةةواد .وممةةا ال ريةةب فيةةه أن صةةعوبة الةةتعلم تعةةر

الطفةةل

لالضطراب النفسي وخلل في التوافر إذا ما قارناه بزمالئه (الخر ة والقرعان.)2.62 ،
لذل تأتي هذه الدراسة لتقييم البرامج التربوية واألساليب العالجية لذوي صعوبات الةتعلم مةن وجهةة
نظر األخصائيين.

مشكلة الدراسة
الغةةر

مةةن هةةذه الدراسةةة تقيةةيم البةةرامج التربويةةة واألسةةاليب العالجيةةة لةةذوي صةةعوبات الةةتعلم مةةن

وجهة نظر األخصائيين.

أسئلة الدراسة:
ستجيب الدراسة اإلجابة عن األسبلة اآلتية :
السؤال األول :ما مستوى تقييم للبرامج التربوية واألساليب العالجية المقدمة لذوي صعوبات التعلم من وجهة
نظر األخصائيين؟

السؤال الااني :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )...0 = في تقييم األخصائيين للبرامج
التربوية واألساليب العالجية المقدمة لذوي صعوبات التعلم تعزى للمتغيرات الديموغرافية (الجنس ،الخبرة)؟

أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة الحالية بالنقام النظرية والتطبيقية التالية:
أوالً :األهمية النظرية:
تنبةع أهميةةة الدراسةة مةةن الناحيةة النظريةةة مةن أهميةةة البةرامج التربويةةة واألسةاليب العالجيةةة المقدمةةة
لذوي صعوبات التعلم من أجل الوقوف على مدى مالئمة تل البرامج التربويةة واألسةاليب العالجيةة
لفبة ذوي صعوبات التعلم من أجل إتخاذ قرارات مناسبة بشأنها.
ثانياً :األهمية التطبيقية:
 توفر الدراسة أداة ومعايير لتقييم البرامج التربوية واألساليب العالجية لذوي صعوبات التعلم.إمكانية استفادة الباحاين من نتائج الدراسة بحي تكون نواة لدراسات أخرى مشابهة.
 إمكانية اسةتفادة المهتمةين بمجةال البةرامج التربويةة واألسةاليب العالجيةة إلتخةاذ قةرارات مناسةبة فةيضوء نتائج الدراسة.

الدراسات باللغة العربية
دراسة بحري وخرموش ( )2.69والتي هدفت الكشف عن مدى اهتمام وسائل اإلعالم بالتوعية بقضايا
صعوبات التعلّم من وجهة نظر أولياء األمفال ذوي صعوبة التعلم في الجزائر.
تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي وتكونت عينة الدراسة من ( )0.من أولياء األمور ،واستخدمت
االستبانة كأداة لجمع بيانات الدراسة ،وبعد إجراء عملية التحليل اإلحصائي توصلت الدراسة لعدم اهتمام
اإلذاعة الجزائرية بقضايا صعوبات التعلم من وجهة نظر أولياء األمور.
دراسة اليازوري ( ) 2.61والتي تقييم برامج التربية الخاصة المقدمة لألمفال ذوي اإلعاقة العقلية
من وجهة نظر المعلمات في مدينة غزة ،تكونت عينة الدراسة من ( )21معلمة في مدينة غزة ،واستخدمت
االستبانة كأداة لجمع بيانات الدراسة ،وبعد إجراء المعالجة األحصائية توصلت الدراسة الى أن البرنامج
المقدم الى األمفال المعاقين عقليا ً بمجاالته الامانية حازت درجة تقييم كبيرة من وجهة نظر المعلمات ،وعدم
وجود فروق ذات داللة احصائية بين آراء المعلمات اتجاه برنامج ذوي االعاقة العقلية.
دراسة الفرا ( )2.61والتي هدفت للكشف عن صعوبات تعلم القراءة وتشخيص هذه الصعوبات في
القدس  ،تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي من خالل عينة تكونت من معلمي ومعلمات الصفوف ()1-6
بالتعليم األساسي بمدارس الحكومة والوكالة في غزة،

واستخدمت بطاقة المالحظة لجمع البيانات وبعد إجراء المعالجة اإلحصائية توصلت الدراسة إلى
صعوبات تعلم القراءة على جميع المجاالت جاءت بدرجة متوسطة.
دراسة المكانين والصمادي ( ،)2.61والتي هدفت تقييم برامج التربية الخاصة في الطفولة المبكرة
في األردن في ضوء المؤ رات النوعية العالمية ،تكونت عينة الدراسة من ( )1.برنامجا ً للتربية الخاصة
في الطفولة المبكرة تتبع لقطاعات حكومية وخاصة وتطوعية في األردن ،تم استخدام مقياس للمؤ رات
النوعية لبرامج التربية الخاصة تكونت من ( )61.مؤ راً ،وبعد اجراء عملية التحليل االحصائي توصلت
الدراسة الى أن درجة التزام برامج التربية الخاصة في الطفولة المبكرة في األردن في مؤ رات بعد التقييم
كان بدرجة مرتفعة ،بينما أن درجة التزام برامج التربية الخاصة في الطفولة المبكرة في األردن في
مؤ رات االبعاد الامانية االخرى والدرجة الكلية كان بدرجة متوسطة.

ثانياً :الدراسات باللغة اإلنجليزية
دراسة روبرتسون ) (Robertson,2015والتي هدفت التحقر من فعالية نظام جودة مراقبة مكتب التربية
الخاصة في والية ويست فرجينيا حول اإللتزام ببرامج التربية الخاصة بمعايير الوالية الفيدرالية ،ثم استخدم
المنهج الوصفي التحليلي من خالل عينة تكونت من ( )2.6فرداً ،واستخدمت االستبانة كأداة لجمع بيانات
الدراسة ،وبعد إجراء المعالجة اإلحصائية ثم التوصل إلى وجود تحسن وتطور على خدمات التربية الخاصة في
مجال الخطط التربوية الفردية وإدارة خدمات ذوي الحاجات الخاصة.
أ ارت دراسة كونستانتين ) (Constantinescu, 2015إلى أنه من المتوقع من معلمي التعليم الخاص أن
يحكملوا التكنولوجيا المساندة من أجل الطالب ذوي صعوبات التعلم ،مع ذل فإن التشريعات القانونية ال تقدم
التوجهات الواضحة بخصوص النو التكرار والهدف من التكوولوجيا المساندة التي باإلمكان استخدامها
والقرار تكامل التكنولوجيا المساندة غالبا ً ما ترك للمعلمين واألعضاء خطة تعليمية منفردة ،وقد ال يكون
ألعضاء الخطة المعرفة الكاملة بتطبير استراتيجيات التكنولوجيا المساندة ،كانت الغالبية من الدراسات
الكمية ( )61دراسة قد استخدمتم حصريا ً للمعلمين في الخدمة قبل الخدمة ،كنت المنهجية الرئيسية للبح
ضمن الدراسات التي تمت مراجعتها هي منهجية االستطال  ،واستخدمت ( )66دراسة اإلحصاءات
الوصفية لالبالغ عن نتائجها.
كانت النتائج للدراسات الكمية قد كشفت االهتمام المتوافر ضمن المعلمين في فهم كيف يستخدم
المعلمون التكنولوجيا في الصفوف الدراسية ،والعوامل التي تؤثر على تكامل التكنولوجيا في تعليمهم.
هدفت دراسة ) (Sang; Chang and Lui, 2016إلى البح

في اآلثار لألجهزة النقالة المتكاملة في

التدريس والتعليم ،كالالبتوب والمساعدات الرقمية الشخصية والهواتف النقالة ،تم عمل المراجعة لما يقارب
لـ ( )66.مقاالت ومجالت بحات تجريبيا ً و به تجريبيا ً ونشرت خالل فترة  ،2.61-6111الوجود لألثر
المعتدل لتطبير األجهزة النقالة على التعليم ،وبنا ًء على نتائج الدراسة مرح المزيد من التطويرات التعليمية
بسبب الحاجة لها ،واستغالل الفوائد التعليمية من خالل استخدام األجهزة النقالة.

منهج الدراسة:
تم استخدام المنهج الوصفي من خالل إعداد أداة الدراسة والتحقر من دالالت صدقها وثباتها.

مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة مةن جميةع أخصةائيي صةعوبات التعلةيم فةي العاصةمة الكويةت ،والبةال عةددهم
( )22.أخصائيا ً يعملون في غرف مصاد ر التعلم .2.26

عينة الدراسة:
أما عينة الدراسة فتشتمل على عينة عشوائية بسةيطة بنسةبة ( )%1.مةن مجتمةع الدراسةة ليبلة عةدد
أفراد العينةة ( )621أخصةائياً ،حية تةم توزيةع أداة الدراسةة علةيهم وتةم توزيةع ( )629أداة ،اسةترجع منهةا
( )621أداة صالحة للتحليل.
ويبين الجدول رقم ( )6توزيع عينة الدراسة حسب المتغيرات:
الجدول رقم ( )1توزيع عينة الدراسة حسب المتغيرات
المستوى

التكرار

النسبة المئوية

المتغير

ذكر

21

11.0

أناى

9.

11.0

المجمو

621

100

أقل من  0سنوات

10

01.0

 6.-0سنوات

11

21.2

 6.سنوات فأكار

69

62.1

المجمو

621

100

المؤهللللللللللللللللللل

بكالوريوس

01

20.2

العلمي

دراسات عليا

01

22.9

المجمو

621

6..

الجنس

سنوات الخبرة

أداة الدراسة
قام الباح ببناء أداة الدراسة وهي مقياس يهدف لتقييم البةرامج التربويةة واألسةاليب العالجيةة لةذوي
صةةعوبات الةةتعلم مةةن وجهةةة نظةةر األخصةةائيين ،وتةةم بنةةاء المقيةةاس بعةةد الرجةةو لةةألدب السةةابر كدراسةةة
) Asher, (2017) Fallon (2010) Lin, (2016و(الجوالده،القمش)2.62،

المعالجة اإلحصائية:
الستخراج النتائج سيتم استخدام اإلحصائيات التالية:
-

لألجابة عن السؤال األول تم استخدام المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية.

-

لإلجابةةة عةةن السةةؤال الاةةاني تةةم اسةةتخدام تحليةةل التبةةاين األحةةادي إلسةةتخراج داللةةة الفةةروق تبع ةا ً
للمتغيرات الديمغرافية.

تحلي نتائج اسئلة الدراسة
فيمةا يلةةي تحليةل لنتةةائج أسةبلة الدراسةةة بعةد عمةةل التحليةل اإلحصةةائي بعةد تفرية االسةتبانات التةةي تةةم
جمعها من عيتة الدراسة:
نتائج تحلي السؤال األول والذي ينص على :ما مستوى تقييم للبرامج التربوية واألساليب العالجية
المقدمة لذوي صعوبات التعلم من وجهة نظر األخصائيين؟
تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى تقييم للبرامج التربوية واألسةاليب
العالجية المقدمة لذوي صعوبات التعلم من وجهة نظر األخصائيين.
جدول (  )2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى تقييم للبرامج التربوية واألساليب
العالجية المقدمة لذوي صعوبات التعلم من وجهة نظر األخصائيين
المتوسط

االنحراف

البعد

الرقم

الحسابي

المعياري

6

الوسائل واألساليب التعليمية

2.1.

..11

2

مرائر التدريس

1.11

..96

1

المحتوى التعليمي

1.9.

..92

2

االهتمام بذوي صعوبات التعلم

1.10

..12

0

البرامج المساندة

1.12

..11

1

المعلم

1.21

..11

1

األهداف التعليمية

1..2

..19

9

المتوسط الكلي

1.01

..92

يتضح من الجدول ( ) 2بان مستوى تقييم للبرامج التربوية واألساليب العالجية المقدمة لذوي صعوبات الةتعلم
من وجهة نظر األخصائيين كان بدرجة متوسطة،

وجاء بعد الوسائل واألساليب التعليمية في المرتبةة األولةى بمتوسةط حسةابي ( )2.1.وفةي المرتبةة الاانيةة بعةد
مرائر التدريس بمتوسط حسابي ( )1.11وفي المرتبة الاالاة بعد المحتوى التعليمي بمتوسط حسةابي ()1.9.
وفةةي المرتبةةة الخامسةةة بعةةد البةةرامج المسةةاندة بمتوسةةط حسةةابي ( )1.12وبعةةدها بعةةد المعلةةم بمتوسةةط حسةةابي
( )1.21ثم بعد األهداف التعليمية في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي (.)1..2
ويمكن تفسير ذل من خالل أن االهداف التعليمية يجب ان تبنى بحية تجعةل الفةرد يقةدر يقةدر قيمةة
العمل والعلم وأن تكون هذه االهداف قابلة للتحقير وأن تبنى وفر نظريات التعلم وأن تكون قابلة للتطبير وان
تنسةةجم مةةع الفلسةةفة التربويةةة وأن تتسةةم بالوضةةوح وأن تعمةةل علةةى تهيبةةة ذوي صةةعوبات الةةتعلم ليتوافقةةوا م ةع
المجتمع.
ويمكن تفسير ذل من خالل أن المحتوى التعليمةي ال بةد أن يكةون منسةجم مةع االهةداف وأن يحتةوي
على الوسائل التوضيحية وأن تكون لغته مبسطة وان تتوفر فيه الحداثة.
وتتفر هذه النتيجة مةع نتيجةة دراسةة بخةش )2.61( ،والتةي توصةلت إلةى أن هنةاك العديةد مةن نقةام
الضةةعف فةةي تقيةةيم البةةرامج التربويةةة وتختلةةف مةةع نتيجةةة دراسةةة اليةةازوري ( )2.61والتةةي توصةةلت إلةةى أن
البرنامج المقدم إلى األمفال المعاقين عقليا ً بمجاالته الامانية حازت درجة تقييم كبيرة.
وتتفةةر هةةذه النتيجةةة مةةع نتيجةةة دراسةةة أبةةو ملحةةم والروسةةان والخطايبةةة ( )2.61وقةةد أظهةةرت نتةةائج
الدراسةةة وجةةود دور مرتتفةةع وادل إحصةةائيا ً عنةةد مسةةتوى الداللةةة لمختلةةف التقنيةةات التكيفيةةة التةةي يسةةتخدمها
المكفوفون وتختلف مع نتيجة دراسة كادي ( )2.61والتةي توصةلت الدراسةة إلةى وجةود درجةة منخفضةة فةي
تطبير مراحل برامج التأهيل المهني للمعوقين من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة.
نتائج ت حلي السؤال الثاني والذي ينص على  :ه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (= 
 ).0.0في تقييم األخصائيين للبرامج التربوية واألساليب العالجية المقدمة لذوي صعوبات التعلم تعزى
للمتغيرات الديموغرافية (الجنس ،الخبرة)؟
الجنس:
تم استخدام اختبةار (ت) السةتخراج داللةة الفةروق فةي تقيةيم األخصةائيين للبةرامج التربويةة واألسةاليب
العالجية المقدمة لذوي صعوبات التعلم تعزى الجنس كما يبين الجدول (. )1
جدول ( :)3نتائج اختبار (ت) للفروق في تقييم األخصائيين للبرامج التربوية واألساليب العالجية المقدمة
لذوي صعوبات التعلم تعزى الجنس
المجال

الجنس

األهداف التعليمية

ذكور

21

اناث

9.

العدد

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

3.09

0.70

3.02

0.76

ت
0.61

الداللة
0.54

المحتوى التعليمي
طرائق التدريس
الوسائ واألساليب التعليمية
المعلم
االهتمام بذوي صعوبات التعلم
البرامج المساندة
الدرجة الكلية

ذكور

21

3.13

0.67

اناث

9.

3.16

0.72

ذكور

21

3.14

0.70

اناث

9.

2.93

0.77

ذكور

21

3.45

0.69

اناث

9.

3.37

0.80

ذكور

21

3.53

0.67

اناث

9.

3.44

0.73

ذكور

21

3.50

0.61

اناث

9.

3.41

0.70

ذكور

21

3.51

0.66

اناث

9.

3.49

0.71

ذكور

21

3.26

0.58

اناث

9.

3.17

0.66

-0.29

1.69

0.60

0.83

0.82

0.81

0.89

0.77

0.09

0.55

0.41

0.42

0.42

0.38

يتضح من الجدول (  )1بةان الفةروق بةين المتوسةطات الحسةابية لةم تبلة مسةتوى الداللةة االحصةائية لجميةع
المجةةاالت عنةةد مسةةتوى ( )0.05=فاقةةل ،لةةذا ليسةةت هنةةاك فةةروق فةةي تقيةةيم األخصةةائيين للبةةرامج التربويةةة
واألساليب العالجية المقدمة لذوي صعوبات التعلم تعزى إلى الجنس.
سنوات الخبرة:
تم اسةتخدام اختبةار (ت) السةتخراج المتوسةطات الحسةابية واالنحرافةات لتقيةيم األخصةائيين للبةرامج التربويةة
واألساليب العالجية المقدمة لذوي صعوبات التعلم تعزى لمتغير الخبرة كما يبين الجدول (. )2
جدول ( : ) 4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري لتقييم األخصائيين للبرامج التربوية واألساليب
العالجية المقدمة لذوي صعوبات التعلم تعزى لمتغير الخبرة 0
المجال

االنحراف

الخبرة

العدد

المتوسط

 0سنوات فأقل.

10

3.06

0.70

من  6. -0سنوات .

11

2.90

0.70

 6.سنوات فأكار

69

3.32

0.84

 0سنوات فأقل.

10

3.14

0.68

المعياري
األهداف التعليمية

المجال

االنحراف

الخبرة

العدد

المتوسط

من  6. -0سنوات .

11

3.10

0.68

 6.سنوات فأكار

69

3.24

0.76

 0سنوات فأقل.

10

3.12

0.71

من  6. -0سنوات .

11

2.78

0.70

 6.سنوات فأكار

69

3.19

0.83

 0سنوات فأقل.

10

3.45

0.68

من  6. -0سنوات .

11

3.20

0.81

 6.سنوات فأكار

69

3.62

0.78

 0سنوات فأقل.

10

3.55

0.65

من  6. -0سنوات .

11

3.26

0.77

 6.سنوات فأكار

69

3.63

0.69

 0سنوات فأقل.

10

2.78

0.70

من  6. -0سنوات .

11

3.19

0.83

 6.سنوات فأكار

69

3.45

0.68

 0سنوات فأقل.

10

3.20

0.81

من  6. -0سنوات .

11

3.62

0.78

 6.سنوات فأكار

69

3.55

0.65

 0سنوات فأقل.

10

3.26

0.58

من  6. -0سنوات .

11

3.03

0.63

 6.سنوات فأكار

69

3.39

0.70

المعياري
المحتوى التعليمي
طرائق التدريس

الوسائ واألساليب التعليمية

المعلم

االهتمام بذوي صعوبات التعلم
البرامج المساندة

الدرجة الكلية

يتضح من الجدول ( )2بان هناك اختالف ظاهري في تقييم األخصائيين للبرامج التربوية واألساليب
العالجيةةة المقدمةةة لةةذوي صةةعوبات الةةتعلم تعةةزى لمتغيةةر الخبةةرة ،وللتحقةةر مةةن أن االخةةتالف دال احصةةائيا ً تةةم
اجراء تحليل التباين االحادي والذي تظهر نتائجه في الجدول (.)0

جدول ( :)0نتائج تحلي التباين االحادي لالختالف في تقييم األخصائيين للبرامج التربوية
واألساليب العالجية المقدمة لذوي صعوبات التعلم تعزى لمتغير الخبرة
مجموع

درجات

متوسط

المجال

المربعات

الحرية

المربعات

بين المجموعات

2.59

2

1.29

داخل المجموعات

73.65

621

0.52

المجمو

76.24

620

بين المجموعات

0.33

2

0.17

داخل المجموعات

67.82

621

0.48

المجمو

68.15

620

بين المجموعات

3.81

2

1.90

داخل المجموعات

74.35

621

0.53

المجمو

78.16

620

الوسائ واألساليب

بين المجموعات

2.93

2

1.47

التعليمية

داخل المجموعات

76.21

621

0.54

المجمو

79.15

620

بين المجموعات

2.91

2

1.45

داخل المجموعات

67.39

621

0.48

المجمو

70.30

620

االهتمام بذوي صعوبات

بين المجموعات

2.93

2

1.49

التعلم

داخل المجموعات

67.37

621

0.44

المجمو

70.20

620

بين المجموعات

2.98

2

1.49

داخل المجموعات

67.36

621

0.41

المجمو

70.24

620

بين المجموعات

2.23

2

1.11

داخل المجموعات

53.25

621

0.38

المجمو

55.48

620

األهداف التعليمية

المحتوى التعليمي

طرائق التدريس

المعلم

البرامج المساندة

الدرجة الكلية

مصدر التباين

ف

2.48

0.34

3.61

2.71

3.04

3.06

3.09

2.95

الداللة

0.09

0.71

0.03

0.07

0.05

0.06

0.07

0.06

يتضةةح مةةن الجةةدول ( )5أن الفةةروق بةةين المتوسةةطات الحسةةابية لةةم تبل ة مسةةتوى الداللةةة االحصةةائية لجميةةع
المجةةاالت عنةةد مسةةتوى ( )0.05=فأقةةل لةةذا ليسةةت هنةةاك فةةروق فةةي تقيةةيم األخصةةائيين للبةةرامج التربويةةة
واألساليب العالجية المقدمة لذوي صعوبات التعلم تعزى لمتغير سنوات الخبرة.
ويمكن تفسير ذل مةن خةالل أن أفةراد عينةة الدراسةة مةن األخصةائيين سةوا ًء مةن الةذكور أو اإلنةا
يةةدركون أن هنةةاك حاجةةة لتقيةةيم البةةرامج التربويةةة واألسةةاليب العالجيةةة المقدمةةة لفبةةة صةةعوبات الةةتعلم وذل ة
للوقوف على نقام القوة وتعزيزها ونقام الضعف من أجل وضع عالج لها لمةا يمكةن مةن تقةديم بةرامج تتميةز
بالجودة العالية ،كمةت أن أفةراد عينةة الدراسةة مةن الجنسةين يةدركون أن هنةاك حاجةة لرفةع مسةتوى الخةدمات
المقدمة لفبة ذوي صعوبات التعلم مما يسهل اندماجهم مع أقرانهم في المجتمع.
وتتفر هذه النتيجة مع نتيجة دراسةة كةادي ( )2.61والتةي توصةلت إلةى وجةود درجةة منخفضةة فةي
تطبير مراحل بةرامج التأهيةل المهنةي للمعةوقين تُعةزى للجةنس ،وتختلةف مةع نتيجةة دراسةة الجهنةي والةزرا
( )2.62والتةةي توصةةلت إلةةى وجةةود فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية نحةةو معوقةةات اسةةتخدام الوسةةائل التعليميةةة
المساندة في تدريس القراءة لصالح المعلمين الذكور.
ويمكن تفسير ذل من خالل أن أفراد عينة الدراسة على اختالف سنوات الخبرة تختلف درجة
تقييمهم ألبعاد البرامج التربوية واألساليب العالجية خاصة فيما يتعلر ببعد األهداف التعليمية ،وهذا يعود إلى
الخبرات التي اكتسبوها أثناء العمل.
كما أن أفراد عينة الدراسة وهم الذين يتعاملون مع هذه الفبة حسب الخبرات التي حصلوا عليها
ولسنوات مع هذه الفبة يدركون مدى أهمية تقديم برامج تربوية وأساليب عالجية متطورة لهذه الفبة مما
يسهل انسجامها مع الفبات األخرى في المجتمع.
وتتفر هذه النتيجة مع نتيجة دراسة اليةازوري ( )2.61والتةي توصةلت إلةى عةدم وجةود فةروق ذات
داللةةة إحصةةائية بةةين آراء المعلمةةات تجةةاه بةةرامج ذوي اإلعاقةةة العقليةةة ،وتختلةةف مةةع نتيجةةة دراسةةة الجهنةةي
والةةزرا ( )2.62والتةةي توصةةلت إلةةى وجةةود فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية نحةةو معوقةةات اسةةتخدام الوسةةائل
التعليمية المساندة في تدريس القراءة لصالح المعلمين الذكور.

التوصيات
في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباح بما يلي:
.6

ضرورة قيام الجهات المختصة بتطوير البرامج التربويةة واالسةاليب العالجيةة لةذوي صةعوبات الةتعلم
بمةةا يمكةةنهم مةةن اكتسةةاب المهةةارات الالزمةةة التةةي يسةةتطيعون مةةن خاللهةةا أن يتفةةاعلوا مةةع اقةةرانهم فةةي
المجتمع.

.2

ضرروة قيام الجهات المختصةة بتةوفير المراكةز والمةدارس المجهةزة بجميةع الوسةائل التةي يمكةن مةن
خاللهةةا تحسةةين تقةةديم خةةدمات تربويةةة واسةةاليب عالجيةةة لةةذوي صةةعوبات الةةتعلم بمةةا يمكةةنهم مةةن حةةل
المشكالت التي تواجههم.

.1

ضرورة تجهيز المدارس بغرف المصادر التي تحتوي علةى جميةع الوسةائل والخةدمات المسةاندة التةي
تمكن غرف المصادر واالخصائيين من تقديم أفضل خدمة لفبة ذوي صعوبات التعلم بشكل عام.

.2

ضةرورة تةةدريب معلمةةي التربيةةة الخاصةة واالخصةةائيين علةةى أفضةةل الوسةائل التةةي يمكةةن مةةن خاللهةةا
التعامل مع فبة ذوي صعوبات التعلم لتقديم خدمات تربوية واساليب عالجية مناسبة لهم.

00

ضرورة أجراء مزيد من الدراسات للكشف عن أهمية استخدام الوسائل المسةاندة فةي تحسةين مهةارات
ذوي صةةعوبات الةةتعلم التةةي تمكةةنهم مةةن التكيةةف مةةع المجتمةةع والتواصةةل االجتمةةاعي مةةع اقةةرانهم فةةي
المجتمع.
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