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التحديات التي تواجه برنامج صعوبات التعلّم في منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية
سهيل محمود الزعـبي ،رشا فهد الـنفـيعي *
ُ

ملخـص

هدفت هذه الدراسة التعرف على التحديات التي تواجه برنامج صعوبات التعلّم ،وتألفت عينة الدراسة من  76معلمًا ومعلمة يعملون
ببرامج صعوبات التعلّم في مدارس التعليم العام في منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية ،وزعت عليهم استبانةمكونة من ستة
مجاالت متعلقة بمعلم صعوبات التعلّم وتجهيزات البرنامج وادارة ومعلمي التعليم العام والتالميذ ذوي صعوبات التعلّم وأسرهم
واإلشراف التربوي على البرنامج .أشارت النتائج إلى وجود بعض التحدياتالتي تواجه برنامج صعوبات التعلّم على كل مجال من
لمتغيري الجنس والخبرة التدريسية.
مجاالت االستبانة ،كما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة احصائية تُعزى ّ
الكلمات الدالة :التحديات ،برنامج صعوبات التعلّم ،معلم صعوبات التعلّم ،إدارة ومعلمي التعليم العام ،تجهيزات برنامج صعوبات
التعلّم ،التالميذ ذوي صعوبات التعلّم وأسرهم ،اإلشراف التربوي.

المقدمة
ويعتبر الصف العادي أقل البدائل
تشتمل التربية الخاصة على مجموعة من البدائل التربوية التي تقدم لألفراد ذوي اإلعاقةُ ،
أن مؤسسات اإلقامة الداخلية والمستشفيات أكثر البدائل تقييداً لألفراد ذوي اإلعاقة & (Hallahan, Kauffman
تقييداً في حين ّ
عد غرفة المصادر من هذه البدائل التي استخدمت منذ بدايتها لتقديم خدمات لألفراد ذوي اإلعاقات البصرية
) ،Pullen, 2012وتُ ّ
كية (الصباح وشناعة2010 ،؛ ،)Friend & Bursuck, 2005وأصبحت خدماتها فيما بعد تنحصر
والفكرية وذوي االضطرابات السلو ّ
مع التالميذ ذوي صعوبات التعلّم (الخطيب وآخرون2016 ،؛ الخطيب والحديدي.)2014 ،
ويمكن اعتبار غرفة المصادر نظاماً تربوياً يشتمل على برامج تعليمية فردية تقدم للتالميذ ذوي صعوبات التعلّم لفترة زمنية
ُمحددة من اليوم المدرسي ،كما ّأنها تُتيح لهم تلقي تعليمهم بقية اليوم المدرسي مع أقرانهم العاديين بالصف العادي (صوالحة
وتركي2013 ،؛ )Blackford, 2010؛ إذ يقضي هؤالء التالميذ بين %60-21من اليوم المدرسي في غرفة المصادر (Raymond,
وزرة التعليم ب المملكة العربية السعودية بتأسيس عدد من البرامج التصنيفية في مدارس التعليم العام للتالميذ ذوي
) 2012وقامت ا
صعوبات التعلّم وذوي اإلعاقات الفكرية والسمعية والبصرية والتوحد ،والتالميذ الموهوبين والمتفوقين (Al-Zoubi & Bani Abdel
)Rahman, 2016؛ أبو القاسم.)2006 ،
وقد تظهر في برنامج صعوبات التعلّم مشكالت وتحديات قد تحول دون تحقيق البرنامج لرسالته وأهدافه ،وللكشف عن واقع
الحالية إلى العناصر الرئيسة ذات العالقة ببرنامج صعوبات التعلّم ،من خالل
فإنه ال بد من التطرق بالدراسة
هذه التحدياتّ ،
ّ
التعرف على األدوار والمسؤوليات التي تقع على عاتق معلم صعوبات التعلّم ،وادارة ومعلمي التعليم العام ،والمشرف التربوي،
والتالميذ ذوي صعوبات التعلّم وأسرهم ،باإلضافة إلى مرافق وتجهيزات البرنامج.
ويواجه معلمو التربية الخاصة مشكالت متعلقة في كيفية التعامل مع التالميذ ذوي الحاجات الخاصة وأسرهم ،ومع إدارة
ومعلمي التعليم العام (دبتنكورت وهيوارد ،)2009 ،ومواقف أخرى ترتبط بعملية التدريس وتنعكس على اتجاهاتهم نحو التالميذ
(أبو هواش والشايب ،)2012 ،باإلضافة إلى ضغوط مهنية تنعكس بشكل سلبي على صحتهم ( ،)Lazuras, 2006ومن أجل
فإنه ال بد منمنحهم الحوافز المادية والمعنوية (الجدوع ،)2015 ،وتقديم برامج وقائية لمساعدتهمفي
التغلب على هذه الضغوطّ ،
(النجار.)2010 ،
بأنهم أكثر ميالً للتوتر واالحتراق النفسي ّ
التكيف مع ظروف العمل؛ إذ يتصف معلمو التربية الخاصة ّ
ّ
والعمل مع التالميذ ذوي صعوبات التعلّم يضع على عاتق المعلم مسؤوليات لتلبية احتياجاتهم وايصال محتوى المادة التعليمية
إن تدريس هؤالء التالميذ ينطوي عليه مشكالت بسبب تقدمهم األكاديمي البطيء ،وهذا قد
لهم (الخرابشة وعربيات)2005 ،؛ حيث ّ
* قسم التربية الخاصة ،جامعة نجران ،المملكة العربية السعودية ( .)1إدارة التعليم بمنطقة تبوك ،المملكة العربية السعودية ( )2تاريخ استالم البحث
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سهيل محمود الزعبي ،رشا فهد النفيعي

التحديات التي تواجه برنامج صعوبات التعلم ...

فإن معلمي
يبعث في نفس المعلمين شعو اًر باإلخفاق وعدم الكفاية وخيبة األمل ) ،(DeBettencourt & Howard, 2015وبالتالي ّ
صعوبات التعلّم بحاجة إلى التدريب على المهارات ذات العالقة بالجانب األكاديمي (العبدالجبار.)2003 ،
وتؤدي إدارة المدرسة في برنامج صعوبات التعلّم دو اًر قيادياً من خالل قدرتها على تذليل كافة الصعوبات التي قد تعترض
البرنامج ،باإلضافة إلى توفيرها مصادر الدعم واإلمكانات الالزمة لتطوير الكفايات المهنية للمعلمين (الخطيب ،)2004 ،وال بد
لمدير المدرسة أن يمتلك القيادة التي تؤهله في التأثير على معلم صعوبات التعلّممن خالل توجيهه وارشاده وحفزه على العمل
أن مدير المدرسة المسؤول أمام إدارة التربية والتعليم عن سير العملية التعليمية وتنفيذ
بأعلى درجات الكفاية (غريب ،)2005 ،كما ّ
اللوائح والقواعد التنظيمية الخاصة ببرنامج برنامج صعوبات (أبونيان والعمار ،)2015 ،باإلضافة إلى مهاراته الشخصية بتوثيق
العالقات مع أولياء أمور التالميذ ذوي صعوبات التعلّم وقطاعات المجتمع المحلي (الخطيب.)2004 ،
وُيمارس معلمو التعليم العام دو اًر في إنجاح دمج التالميذ ذوي الحاجات الخاصة في الصفوف العادية ،وقد ترجع بعض
االتجاهات السلبية من ِقبل المعلمين نحو هؤالء التالميذ إلىقلة معرفتهم بأساليب التعامل معهم .وتسهمبرامج إعداد وتدريب معلمي
التعليم العام في قدرتهم على تصميم البرامج التربوية الفردية ،وتكييف المناهج الدراسية وطرق واستراتيجيات التدريس للتالميذ ذوي
صعوبات التعلّم (سالم ،) 2010 ،ويستطيع معلمو التعليم العام تقديم دعم كبير لجهود فريق الدمج في برامج التربية الخاصة؛ فهم
يجمعون معلومات حول مواطن القوة والضعف لدى التالميذ ذوي الحاجات الخاصة (الخطيب ،)2004 ،حيث تقوم فلسفة برنامج
أن من شروط نجاح البرنامج
صعوبات التعلّم على التعاون والمشاركة الفاعلة بين معلمي التعليم العام ومعلم صعوبات التعلّم ،و ّ
وجود اتجاهات إيجابية لدى المعلمين نحو البرنامج ،والرغبة في إظهار التعاون (معوض.)2012 ،
تعلمية في المجاالت
ويحتاج التالميذ ذوي صعوبات التعلّم إلى تلقي خدمات التربية الخاصة نظ اًر لما يواجهونه من صعوبات ّ
األكاديمية (عواد واإلمام ،)2007 ،حيث يواجه هؤالء التالميذ مشكالت في اإلدراك أو االنتباه أو الذاكرة أو التفكير وحل
المشكالت أو في اللغة الشفوية (القمش والعضايلة والتركي ،)2008 ،باإلضافة إلى وجود مشكالت اجتماعية وانفعالية لدى هؤالء
التالميذ متعلقة في الخجل واالنسحاب االجتماعي وتدني مفهوم الذات (الخطيب والبستنجي ،)2006 ،ويمكن تبرير قلة التفاعل
االجتماعي لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلّم إلى ضعف نموهم االجتماعي (خزاعلة ،)2012 ،ويزداد مستوى القبول االجتماعي
لدى هؤالء التالميذ عند دمجهم مع أقرانهم العاديين في الصف العادي (الخطيب ،)2003 ،كما ُيسهم برنامج صعوبات التعلّم في
تحسين التفاعل االجتماعي والمهارات األكاديمية لدى هؤالء التالميذ ذوي صعوبات التعلّم (أبو القاسم.)2006 ،
والبرامج التربوية التي تركز على مشاركة أولياء األمور تحقق نتائج أفضل؛ ففي بعض الدول أصبحت مشاركة أولياء أمور
التالميذ ذوي صعوبات التعلّم في العملية التربوية أم اًر إلزامياً تُفرضه القوانين والتشريعات الوطنية والعالمية (الخطيب،)2009 ،
فقانون تربية األفراد المعاقين ُيلزم الوالدين بالمشاركة الفاعلة في البرنامج التربوي الفردي (دبتنكورتوهيوارد ،)2009 ،وبالتالي على
معلمي صعوبات التعلّم اإللمام بكافة أشكال االتصال والتواصل مع أولياء أمور التالميذ ذوي صعوبات التعلّم من أجل تفعيل
مشاركتهم ببرنامج صعوبات التعلّم (أبو شعيرة وغباري.)2009 ،
عداإلشراف التربوي حلقة االتصال الفاعلة بين المدرسة واألجهزة اإلدارية والفنية في إدارة التربية والتعليم.ويفرض التوسع في
وي ّ
ُ
الخدمات التعليمية إلى وجود مشرفين متخصصين في مواد الدراسة المختلفة ( ،)Silva & Dana, 2001كما تقع على عاتق المشرف
التربوي مسؤولية متابعة كل ما يقوم به المعلم من أعمال داخل برنامج صعوبات التعلّموالقيام بالزيارات اإلشرافية المنتظمة الهادفة
إلى بث روح التجديد واالبتكار وتشجيع المعلم على االلتحاق ببرامج النمو المهني في أثناء الخدمة (أبو القاسم ،)2006 ،وعلى
المشرف التربوي أن يظهر أمام المعلمين بمظهر الئق في سلوكه وتصرفاته التي ستنعكس إيجابياً على تجاوب المعلمين معه
(حسنية ،)2012 ،كما ال بد للمشرف أن يعمل على تبصير المعلمين بمفهوم اإلشراف التربوي الحديث حتى يزول ما رسخ في
ُ
أذهان هؤالء المعلمين من نظرة تقليدية لإلشراف التربوي.
مية التي تواجه التالميذ ذوي
فعالة لعالج المشكالت التعلّ ّ
وُيعتبر إعداد البيئة التعليمية في برنامج صعوبات التعلّم محاولة ّ
صعوبات التعلّم (علي)2011 ،؛ فمفهوم برنامج صعوبات التعلّم يتعدى الحيز المكاني ليشتمل على برامج متخصصة تكفل تدريس
أن برنامج صعوبات التعلّم ليس مكاناً يتلقى فيه
التالميذ بشكل فردي وتراعي احتياجاتهم وقدراتهم (أبو القاسم ،)2006 ،كما ّ
التالميذ ذوي صعوبات التعلّم تعليمهم العالجي الفردي فحسب بل يشتمل على أقسام تُسهم في تحسين المهارات األكاديمية والنفسية
واالجتماعية لدى هؤالء التالميذ.وبالتالي فال بد من تنظيم برنامج صعوبات التعلّم من حيث موقعه وحجمه وأثاثه وأقسامه وبيئته
الفيزيائية (العايد ،)2003 ،ويسهم استخدام التقنيات الحديثة في تدريس التالميذ ذوي صعوبات التعلّم داخل برنامج صعوبات التعلّم
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إلى تحقيق العديد من أهداف التربية الخاصة؛ حيث ّإنهم الفئة األكثر احتياجاً لتوظيف التقنيات الحديثة في تدريسهم
(Kadzera,2006؛ العصيمي ،)2015 ،فتوظيف الحاسب اآللي في برنامج صعوبات التعلّم ُيساعد على تحسين المهارات األكاديمية
لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلّم (بيرسون وبيتر.)2007 ،
وأظهرت دراسة الزعبي وبني عبدالرحمن ) (Al-Zoubi & Bani Abdel Rahman, 2016وجود ضعف ببرامج إعداد معلمي
صعوبات التعلّم قبل وفي أثناء الخدمة وضعف المعلمين في إعداد وتنفيذ وتقويم البرنامج التربوي الفردي ،وأشارت دراسة العلي
( )Al Ali, 2016ودراسة الناطور والخمرة والصمادي ( )Al-Natour, Al-Khamra & Al-Smadi, 2008وجود معوقات لدى معلمي
برنامج صعوبات التعلّم متعلقة بإجراءات التشخيص واإلحالة للتالميذ ذوي صعوبات التعلّم ،كما خلصت دراسة زيدات (Ziadat,
بأن
) 2014وجود ضعف في قناعة مدير بدور معلم غرفة المصادر ،وأظهرت دراسة المرشدي ( )2008ودراسة الشعيل (ّ )2009
معلمي صعوبات التعلّم يواجهون مشكالت في عملية التعاون مع معلمي التعليم العام ،كما أ ّكدت دراسة الحديدي ( )2003ودراسة
أن معلمي غرف المصادر يواجهون مشكالت في التعامل مع أولياء أمور التالميذ ذوي صعوبات التعلّم ،في حين
العايد ( )2003ب ّ
خلصت دراسة الصمادي ( )2013ودراسة صوالحة وجبارة ( )2012وجود مستويات متدنية ومتوسطة من الرضا الوظيفي لدى
معلمي صعوبات التعلّم ،بينما أ ّكدت دراسات أخرى على وجود مستويات بدرجة كبيرة ومتوسطة من االحتراق النفسي لدى معلمي
النجار2010 ،؛ الظفري والقريوتي2010 ،؛ طشطوش وجروان ومهيدات وبني عطا،
صعوبات التعلّم (الخرابشة وعربيات2005 ،؛ ّ
.)2013
المشرفين التربويين على برنامج صعوبات التعلّم ،فقد أظهرت دراسة الزعبي وبني
وّ
أما الدراسات التي تناولت إدارة المدرسة و ُ
عبدالرحمن ) (Al-Zoubi & Bani Abdel Rahman, 2016على وجود ضعف في التعاون بين مدير المدرسة ومعلم صعوبات التعلّم،
كما أشارت دراسة القرني ( )2008إلى قلة مساهمة مدير المدرسة في تحقيق أهداف برنامج صعوبات التعلّم وتقديم الخدمات
التربوية للتالميذ ذوي صعوبات التعلّم ،بينما أ ّكدت دراسة صوالحة ( )2014على وجود اتجاهات بدرجة متوسطة لدى مدراء
المدارس نحو التعاون مع معلمي صعوبات التعلّم ونحو الخدمات التعليمية التي تقدمها غرف المصادر ،في حين خلصت دراسة
أبو ّنيان والعمار ( )2015بوجود وعي لدى مديرات المدارس بالقواعد التنظيمية لبرنامج صعوبات التعلّم ،كما أشارت دراسة أبو
ّنيان ( )2015بوجود وعي لدى المشرفين التربويين بمجاالت تفعيل مشاركة أولياء أمور التالميذ ذوي صعوبات التعلّم ببرنامج
صعوبات التعلّم.
أما الدراسات التي تناولت معلمي التعليم العام ،فقد أ ّكدت دراسة الزعبي وبني عبدالرحمن (Al-Zoubi & Bani Abdel
وّ
) Rahman, 2016على ضعف مساهمة معلمي التعليم العام في إعداد البرنامج التربوي الفردي ،وأشارت دراسة لوبيز وكرنت
( )Lopes & Crenitte, 2013بتدني مستوى معرفة معلمي التعليم العام بمفهوم صعوبات التعلّم ،وأظهرت دراسة أتيس ويلدريمويلدز
بأن معلمي التعليم العامال يمتلكون المعلومات الكافية بأساليب تدريس القراءة والكتابة للتالميذ
)ّ )Ates,Yildirim & Yildiz, 2010
أن معلمي التعليم العام يمتلكون المعرفة الكافية بمفهوم صعوبات التعلّم،
ذوي صعوبات التعلّم ،بينما أ ّكدت دراسة خزاعلة (ّ )2015
كما أشارت دراسة جرادات والقبالي ( )2013وجود اتجاهات إيجابية لدى معلمي التعليم العام نحو برنامج صعوبات التعلّم ،في
حين خلصت دراسة مهيدات ( )2013بوجود مستوى متوسط من الخدمات اإلرشادية المقدمة للتالميذ ذوي صعوبات التعلّم
وأسرهم.
وفي مجال الدراسات التي تناولت أولياء أمور التالميذ ذوي صعوبات التعلّم ،فقدأظهرت دراسة زيادات ( )Ziadat, 2014تدني
مشاركة أولياء أمور التالميذ ذوي صعوبات التعلّم بأنشطة وفعاليات غرفة المصادر وفي إعداد البرنامج التربوي الفردي ،كما
أشارت دراسة خصاونة ( )2013وجود مستويات متوسطة من مشاركة أولياء أمور التالميذ ذوي صعوبات التعلّم في أنشطة
وبرامج غرف المصادر ،كما أظهرت دراسة القصاص والجميعة ( )2014وجود مستويات متوسطة من مشاركة أولياء أمور
وبينت دراسة هاك ( )Haack, 2007وجود عزوف لدى أولياء أمور التالميذ ذوي
التالميذ ذوي صعوبات التعلّم في العملية التربويةّ ،
صعوبات التعلّم بالمشاركة في العملية التعليمية داخل غرف المصادر ،كما أ ّكدت دراسة الحديد ( )2009على تدني مشاركة أولياء
األمور في تعليم أبنائهم ذوي صعوبات التعلّمداخل المدرسة ،كما ّبينت دراسة العايد ( )2012وجود مستويات متوسطة من الرضا
لدى أولياء أمور التالميذ ذوي صعوبات التعلّمعن خدمات غرف المصادر ،بينما أشارت دراسة الخطيب والحديدي (Al Khateeb
) & Hadidi, 2009وجود مستويات متدنية من الرضا لدى أمهات التالميذ ذوي صعوبات التعلّم عن آليات التواصل مع معلم غرفة
المصادر والمدرسة ،كما أ ّكدت دراسة بالجرن ( )Bulgren, 2002وجود مستويات متوسطة من الرضا لدى أولياء أمور التالميذ ذوي
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صعوبات التعلّم عن األنظمة المدرسية التي ال توفر الخدمات التعليمية ألبنائهم بالمرحلة الثانوية ،وفي المقابل أظهرت دراسة
ميلي والزعبي وبني عبد الرحمن ( )Somaily, Al-Zoubi &Bani Abdel Rahman, 2012وجود اتجاهات ايجابية لدى أولياء
الص ّ
ُ
التالميذ ذوي صعوبات التعلّم نحو غرفة المصادر ،كما أ ّكدت دراسة الزعبي وبني عبد الرحمن ( )2014على فاعلية البرامج
التدريبية في تعديل اتجاهات أولياءالتالميذ ذوي صعوبات التعلّم نحو غرفة المصادر.
أما في مجال الدراسات التي تناولت التالميذ ذوي صعوبات التعلّم ،فقد أشارت دراسة سيثي ( )Sethi, 2014إلى فاعلية
وّ
أن دعم المعلمين وأولياء األمور ُيسهم في
استخدام طرق التدريس في تحسن مهارات القراءة لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلّم ،و ّ
دمج هؤالء التالميذ في المدارس العادية ،كما أظهرت دراسة سميث وفروستر ( (Smith & Forrester, 2014أثر االتصال والتواصل
في تعديل اتجاهات التالميذ العاديين نحو أقرانهم ذوي صعوبات التعلّم ،وأ ّكدت دراسة أبو زيد ( )2010على انخفاض مفهوم الذات
األكاديمي لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلّم بسبب صعوبة فهم هؤالء التالميذ ألساليب التعامل مع المعلمين وأقرانهم العاديين.
وفي مجال الدراسات التي تناولت مرافق وتجهيزات برنامج صعوبات التعلّم ،فقد أظهرت دراسة الزعبي وبني عبدالرحمن(Al-
) Zoubi & Bani Abdel Rahman, 2016قلة توفر االختبارات والمقاييس الخاصة بتقويم التالميذ ذوي صعوبات التعلّم وقلة تزويد
النجار ( )2014علىتدني الخدمات المساندة المقدمة للتالميذ
برنامج صعوبات التعلّم باإلنترنت وأجهزة الحاسوب ،كما أ ّكدت دراسة ّ
ذوي صعوبات التعلّم بغرفة المصادر ،وأشارت دراسة زيادات ( )Ziadat, 2014وجودضعف لدى معلمي غرف المصادر في
استخدام وتوظيف التكنولوجيا في غرفة المصادر ،وأ ّكدت دراسة العصيمي ( )2015وجود مشكالت لدى معلمي صعوبات التعلّم
الجهني والزارع ( )2014وجود معوقات تواجه معلمي
تقلل من استخدامهم للتقنيات التعليمية في غرفة المصادر ،كما ّبينت دراسة ُ
صعوبات التعلّم نحو استخدام وسائل اإليضاح السمعية في تدريس القراءة لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلّم ،بينما أظهرت دراسة
إبراهيم ( )2012فاعلية استخدام التقنيات التعليمية في التقليل من صعوبات القراءة لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلّم ،كما أ ّكدت
دراسة المالح ( )2012فاعلية توظيف األلعاب التعليمية في تحسين المهارات األكاديمية لدى التالميذ صعوبات التعلّم.
بعد استعراض الدراسات السابقة اتضح قلة الدراسات التي تناولت التحديات التي تواجه برنامج صعوبات التعلّم بشكل تكاملي؛
إن بعض هذه الدراسات تناولت معلم صعوبات التعلّم أو اإلشراف التربوي على برامج صعوبات التعلّم أو إدارة ومعلمي
حيث ّ
التعليم العام أو التالميذ ذوي صعوبات التعلّم وأسرهم أو مرافق وتجهيزات برنامج صعوبات التعلّم ،كما ّأنه يوجد تباين في نتائج
فيها.إن الدراسة الحالية تتشابه مع معظم الدراسات
هذه الدراسات الذي قد يرجع إلى منهج الدراسة والمقاييس واألدوات المستخدمة
ّ
السابقة من حيث منهجها ومشكلتها؛ ولكن ما ُيميزها عن غيرها من هذه الدراسات ّأنها تناولت جميع العناصر الرئيسة ذات العالقة
الحالية استفادت من
ببرنامج صعوبات التعلّم حيث إن حقل التربية الخاصة يفتقر إلى مثل هذه الدراسات التكاملية .والدراسة
ّ
الدراسات السابقة في عرض اإلطار النظري وصياغة مشكلة وأسئلة وأهداف الدراسة وفي تحديد مجاالت االستبانة.
مشكلة الدراسة
من خالل استعراض األدب النظري اتضح وجود بعض العقبات والمشكالت التي تواجه برنامج صعوبات التعلّم متعلقة بمعلم
صعوبات التعلّم والتالميذ ذوي صعوبات التعلّم وأسرهم ،وادارة ومعلمي التعليم العام واإلشراف التربوي ومرافق وتجهيزات البرنامج.
وانطالقاً من اإلحساس الشخصي لدى الباحثين بأهمية دراسة مثل هذه العقبات والمشكالت ،فقد تبلورت مشكلة الدراسة في محاولة
الكشف عن التحديات التي تواجه برنامج صعوبات التعلّم في منطقة تبوك ،وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية.
 .1ما التحديات التي تواجه برنامج صعوبات التعلّم في منطقة تبوك؟
متغير الجنس؟
 .2هل تختلف درجة تقديرات معلمي برنامج صعوبات التعلّم للتحديات تبعاً ل ّ
 .3هل تختلف درجة تقديرات معلمي برنامج صعوبات التعلّم للتحديات تبعاً للخبرة في التدريس؟
أهداف الدراسة
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على التحديات التي تواجه برنامج صعوبات التعلّم ،واذا ما كانت درجة تقديرات معلمي برنامج
صعوبات التعلّم للتحديات تتأثر بمتغيري الجنس والخبرة التدريسية ،باإلضافة إلى تقديم بعض التوصيات والمقترحات التي قد
تساعد في مواجهة مثل هذه التحديات أو التخفيف منها.
أهمية الدراسة
ّ
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تستمد هذه الدراسة أهميتها من خالل الموضوع الذي تتناوله والمتعلق في محاولة التعرف على التحديات التي تواجه برنامج
صعوبات التعلّم ،ويمكن تحديد األهمية النظرية للدراسة من خالل ما قدمته من إطار نظري ودراسات سابقة حول برنامج صعوبات
التعلّم وفي إبراز المشكالت والتحديات والعقبات التي تواجه برنامج صعوبات التعلّم واظهار مهام ومسؤوليات كل من له عالقة
ببرنامج صعوبات التعلّم .في حين تتحدد األهمية التطبيقية للدراسة من خالل بناء قائمة بالتحديات التي تواجه برنامج صعوبات
الحالية إليجاد حلول للمشكالت والتحديات التي قد تواجه برنامج صعوبات التعلّم
التعلّموفي إمكانية االستفادة من نتائج الدراسة
ّ
الحالية.
باإلضافة إلى توجيه أنظار إدارة التربية الخاصة بمنطقة تبوك لدراسة التوصيات التي ستنتج عن الدراسة
ّ
المفاهيم اإلجرائية
 التحديات :كل من شأنه أن ُيعيق عمل برنامج صعوبات التعلّم بمنطقة تبوك والمتعلقة بمجاالت وفقرات االستبانة في
الحالية.
الدراسة
ّ
 برنامج صعوبات التعلّم :مجموعة من الخدمات التربوية والمساندة التي تقدم للتالميذ ذوي صعوبات التعلّم في غرف
الملحقة في مدارس التعليم العام في منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية.
مصادر صعوبات التعلّم ُ
 معلم صعوبات التعلّم :معلم يحمل درجة البكالوريوس في صعوبات التعلّم يقدم برامج التعليم العالجي في اللغة العربية
والرياضيات للتالميذ ذوي صعوبات التعلّم الملتحقين ببرنامج صعوبات التعلّم بمنطقة تبوك.
حدود الدراسة
يدرسون ببرنامج صعوبات التعلّم.
 حدود بشرية :اقتصار عينة الدراسة على ( )76معلماً ومعلمة ّ
 حدود زمانية ومكانية :طُبقت الدراسة على أفراد عينة الدراسة مع بداية الفصل الدراسي األول من العام الدراسي
2016/2014م ،في منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية.
 حدود موضوعية :اقتصار الدراسة على تطوير استبانة للكشف عن بعض التحديات التي تواجه برنامج صعوبات التعلّم،
وبدالالت صدق وثبات االستبانة ،وبأسلوب اختيار أفراد عينة الدراسة ،وبمدى استجابة أفراد عينة الدراسة على مجاالت وفقرات
االستبانة بكل موضوعية وشفافية.
الطريقة واإلجراءات
تم استخدام المنهج الوصفي المسحي التحليلي.
منهج الدراسةّ :
 مجتمع الدراسة :تألف مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات برنامج صعوبات التعلّم في منطقة تبوك ،والبالغ
عددهم ( )96معلماً ومعلمة يحملون درجة البكالوريوس في تخصص صعوبات التعلّم ،منهم ( )60معلماً و( )36معلمة ،موزعين
على المدارس الحكومية االبتدائية التي يوجد فيها برنامج لصعوبات التعلّم تابعة إلدارة التعليم بمنطقة تبوك في المملكة العربية
السعودية.
تم استخدام نوعين من العينات هما:

ّ
عينة الدراسةّ :
 العينة االستطالعية :وتألفت من ( )20معلماً ومعلمة يعملون ببرنامج صعوبات التعلّم في منطقة تبوك ،منهم ()10تم اختيارهم من مجتمع الدراسة بالطريقة العشوائية البسيطة عن طريق استخدام أسلوب القرعة وذلك
معلمات و( )10معلمين ،وقد ّ
بهدف التحقق من ثبات أداة الدراسة.
 عينة الدراسة الرئيسة :وتألفت من بقية أفراد مجتمع الدراسة البالغ عددهم ( )76معلماً ومعلمة ،منهم ( )50معلماً و()26يعملون ببرنامج صعوبات التعلّم في منطقة تبوك ،للعام الدراسي 2015/2014م.
أداة الدراسة:
تم تطوير استبانة من خالل الرجوع إلى األدب النظري والدراسات السابقة ذات العالقة (الحديدي2003 ،؛ العايد2003 ،؛
ّ
المرشدي2008 ،؛ الزعبي وبني عبدالرحمن2014 ،؛  ،)Ziadat, 2014وتألفت االستبانة بصورتها األولية من ( )100فقرة وزعت على
ستة مجاالت متعلقة بمعلم صعوبات التعلّم ،وتجهيزات برنامج صعوبات التعلّم ،وادارة ومعلمي التعليم العام ،والتالميذ ذوي
صعوبات التعلّم وأسرهم ،واإلشراف التربوي على البرنامج.
ومن أجل التأكد من دالالت صدق االستبانة ،فقد ُعرضت بصورتها األولية على ( )11عضو هيئة تدريس بقسمي التربية
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وبناء على
الخاصة في جامعة نجران وجامعة تبوك ،بهدف إبداء مالحظاتهم وآرائهم ومقترحاتهم حول مجاالت وفقرات االستبانة،
ً
اء
تم إجراء بعض التعديالت على بعض فقرات االستبانة سو ً
تم حذف ( )24فقرة من فقرات االستبانة لتكرارها ،كما ّ
مالحظاتهمّ ،
المحكمين ،وتألفت االستبانة
وتم اعتماد الفقرات التي نالت نسبة اتفاق ( )%85فأكثر من آراء ُ
بالحذف أو باإلضافة أو بالنقلّ ،
التالية:
بصورته النهائية من ( )76فقرة ،وزعت على المجاالت ّ
 -1تحديات تتعلق بمعلم صعوبات التعلّم ،وتقيسه الفقرات .16 -1
 -2تحديات تتعلق بتجهيزات برنامج صعوبات التعلّم ،وتقيسه الفقرات .30 -17
 -3تحديات تتعلق بإدارة ومعلمي التعليم العام ،وتقيسه الفقرات .42 - 31
 -4تحديات تتعلق بالتالميذ ذوي صعوبات التعلّم ،وتقيسه الفقرات .55 - 43
 -5تحديات تتعلق بأولياء أمور التالميذ ذوي صعوبات التعلّم ،وتقيسه الفقرات .67 - 56
 -6تحديات تتعلق باإلشراف التربوي على البرنامج ،وتقيسه الفقرات .76 - 68
كما وضع أمام كل فقرة من فقرات االستبانة مقياساً متدرجاً يتكون من خمس مستويات هي :تحديات كبيرة جداً ( ،)5تحديات
كبيرة ( ،)4تحديات متوسطة ( ،)3تحديات صغيرة ( ،)2تحديات صغيرة جداً ( ،)1حيث طُلب من أفراد عينة الدراسة وضع دائرة
تم تصنيف التحديات إلى ثالثة مستويات
حول الرقم المناسب في المربع الذي يعبر عن موقفهم .ولغاية تحليل نتائج الدراسةّ ،
(كبيرة ،متوسطة ،صغيرة) باالستناد إلى متوسط إجابات أفراد عينة الدراسة على كل فقرة من فقرات االستبانة ،وبهذا أصبحت
المستويات الثالثة على النحو التالي:
ٍ
ُع ّد المتوسط الحسابي الذي يقع بين ( )2.33-1تحد بدرجة صغيرة.

 ع ّد المتوسط الحسابي الذي يقع بين (ٍ )3.67 -2.34
تحد بدرجة متوسطة.
ُ
ُع ّد المتوسط الحسابي الذي يقع بين ( )5-3.67تحدٍ بدرجة كبيرة.

تم استخدم الطرق اإلحصائية التالية:
ومن أجل التأكد من دالالت ثبات االستبانةّ ،
 طريقة االختبار واعادة االختبار :من خالل تطبيق االستبانة بصورتها النهائية على أفراد العينة االستطالعية التي تألفت
تم حساب االرتباط بين مرتي التطبيق
من ( )20معلماً ومعلمة ،وبعد مرور أسبوعين أعيد تطبيق االستبانة عليهم مرة أخرى ،وقد ّ
باستخدام معامل ارتباط بيرسون.
 طريقة كرونباخ ألفا :من خالل حساب االتساق الداخلي ومدى تجانس درجات مجاالت المقياس ،والجدول ( )1يوضح
معامالت االرتباط لالستبانة.

م
1
2
3
4
5
6

الجدول ()1
قيم معامالت ارتباط بيرسون وكرونباخ ألفا لثبات االستبانة وفق مجاالتها

المجال
تحديات تتعلق بمعلم صعوبات التعلّم
تحديات تتعلق بتجهيزات برنامج صعوبات التعلّم
تحديات تتعلق بإدارة ومعلمي التعليم العام
تحديات تتعلق بالتالميذ ذوي صعوبات التعلّم
تحديات تتعلق بأولياء أمور التالميذ ذوي صعوبات التعلّم
تحديات تتعلق باإلشراف التربوي على البرنامج

عدد الفقرات

ارتباط بيرسون

كرونباخ ألفا

16

0.77

0.82

14

0.81

0.74

12

0.84

0.78

13

0.76

0.81

12

0.78

0.75

9

0.82

0.79

إجراءات الدراسة
 .1حصل الباحثان على الموافقات الرسمية من جامعة نجران واإلدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك لتسهيل مهمة تطبيق
الدراسة.
وتم التأكد من دالالت صدقها وثباتها.
تم تطوير استبانة ّ
ّ .2
تم تطبيق االستبانة بصورتها النهائية على عينة استطالعية قوامها ( )20معلماً ومعلمة من مجتمع الدراسة بهدف
ّ .3
استخراج قيم ثبات االستبانة.
- 624 -

دراسات ،العلوم التربوية ،المجلّد  ،46العدد  ،1ملحق 2019 ،3

.4
استرجاع
.5
.6

تم جمعها بنسبة
تم توزيع االستبانة على أفراد عينة الدراسة البالغ عددهم ( )76معلماً ومعلمة ،وبعد مرور ثالثة أسابيع ّ
ّ
بلغت (.)%100
تم إدخال البيانات في ذاكرة الحاسوب ،وعولجت باستخدام الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية اإلنسانية (.)SPSS
ّ
تم مناقشة النتائج ووضعت التوصيات والمقترحات في ضوء تحليل البيانات.
ّ

النتائج
النتائج المتعلقة بالسؤال األول" :ما التحديات التي تواجه برنامج صعوبات التعلّم في منطقة تبوك"؟ لإلجابة عن هذا السؤال
تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التحدي على مجاالت االستبانة مرتبة ترتيباً تنازلياً ،والجدول ()2
ّ
يوضح ذلك.

الرتبة
5
4
6
3
1
2

الجدول ()2
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل مجال من مجاالت االستبانة

المجال
تحديات تتعلق بأولياء أمور التالميذ ذوي صعوبات التعلّم
تحديات تتعلق بالتالميذ ذوي صعوبات التعلّم
تحديات تتعلق باإلشراف التربوي على البرنامج
تحديات تتعلق بإدارة ومعلمي التعليم العام
تحديات تتعلق بمعلم صعوبات التعلّم
تحديات تتعلق بتجهيزات برنامج صعوبات التعلّم

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

2.63

.290

2.55

.266

2.53

.332

2.50

.278

2.35

.258

2.32

.300

درجة التحدي
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
صغيرة

أن المتوسطات الحسابية لمجاالت االستبانة تراوحت بين ( ،)2.32-2.63حيث جاء مجال التحديات
يتضح من الجدول (ّ )2
المتعلقة بأولياء أمور التالميذ ذوي صعوبات التعلّم في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي ( ،)2.63بينما جاء مجال التحديات
المتعلقة بتجهيزات برنامج صعوبات التعلّم في المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي ( ،)2.32وذلك وفق تقديرات معلمي برنامج
صعوبات التعلّم.
لمتغير الجنس"؟
النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني":هل تختلف درجة تقديرات معلمي برنامج صعوبات التعلّم للتحديات تبعاً
ّ
تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت"على مجاالت االستبانة ،والجدول ()3
لإلجابة عن هذا السؤال ّ
يوضح ذلك.

المجال
األول
الثاني
الثالث
الرابع
الخامس
السادس

الجدول ()3
تغير الجنس
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار (ت) على مجاالت االستبانة وفق ُم ّ
الجنس
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
انثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

50

2.36

.248

26

2.32

.279

50

2.35

.301

26

2.28

.301

50

2.53

.274

26

2.44

.282

50

2.53

.273

26

2.58

.256

50

2.66

.311

26

2.59

.246

50

2.56

.346

26

2.47

.301
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قيمة "ت"

درجات الحرية

الداللة اإلحصائية

.703

74

.484

.845

74

.401

1.336

74

.186

-.709

74

.481

.977

74

.332

1.124

74

.265
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لمتغير الجنس على كل
يتبين من الجدول ( )3عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05تُعزى ُ
مجال من مجاالت االستبانة.
النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني" :هل تختلف درجة تقديرات معلمي برنامج صعوبات التعلّم للتحديات تبعاً للخبرة في التدريس"؟
تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت"على مجاالت االستبانة ،والجدول ()4
لإلجابة عن هذا السؤال ّ
يوضح ذلك.

المجال
األول
الثاني
الثالث
الرابع
الخامس
السادس

الجدول ()4
تغير الخبرة التدريسية
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار (ت) على مجاالت االستبانة وفق ُم ّ
خبرة التدريس
 5-1سنوات
 10-6سنوات
 5-1سنوات
 10-6سنوات
 5-1سنوات
 10-6سنوات
 5-1سنوات
 10-6سنوات
 5-1سنوات
 10-6سنوات
 5-1سنوات
 10-6سنوات

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

45

2.36

.275

31

2.33

.234

45

2.34

.309

31

2.30

.290

45

2.50

.295

31

2.50

.258

45

2.57

.279

31

2.52

.250

45

2.66

.273

45

2.60

.315

31

2.57

.335

45

2.49

.328

قيمة "ت"

درجات الحرية

الداللة اإلحصائية

.402

74

.689

.650

74

.518

-.010

74

.992

.718

74

.475

.827

74

.411

1.022

74

.310

لمتغير الخبرة التدريسية على كل
ُيشير الجدول ( )4عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05تُعزى
ّ
مجال من مجاالت االستبانة.
المناقشة
أظهرت النتائج وجود بعض التحديات التي تواجه برنامج صعوبات التعلّم على بعض فقرات كل مجال من مجاالت االستبانة؛
ففي مجال معلم برنامج صعوبات التعلّم أظهرت النتائج وجود ضعف في اإلعداد األكاديمي والمهني للمعلمين قبل وفي أثناء
أن العمل ببرنامج صعوبات التعلّم يتطلب
الخدمة وتدني معرفتهم بعناصر البرنامج التربوي الفردي .ويمكن تبرير هذه النتائج إلى ّ
من المعلم تأدية العديد من األدوار والمسؤوليات؛ إذ يتوقف نجاحه للقيام بهذه األدوار والمسؤوليات على مدى امتالكه للكفايات
إن الغالبية العظمى من هؤالء المعلمين لديهم
التعليمية والمهارات الشخصية وفاعلية برامج إعدادهقبل وفي أثناء الخدمة؛ حيث ّ
مشكالت في العمل مع التالميذ ذوي الحاجات الخاصة ،وأ ّكدت نتائج العديد من الدراسات على أهمية تزويد معلمي التربية
الخاصة بالمعارف والمهارات في برامج إعداداهم قبل الخدمة (Murray & Curran,2008; Mamlin, 2012; Mason-Williams,
).2015; Al-Hiary, Almakanin & Tabbal, 2015
أن أقسام التربية الخاصة في الجامعات السعودية تركز في خططها الدراسية على المقررات النظرية أكثر من تركيزها على
كما ّ
إن برنامج التدريب الميداني هو المقرر التطبيقي الوحيد الذي يلتحق فيه الطالب خالل الفصل األخير
المقررات التطبيقية ،حيث ّ
من دراستهم الجامعية .وبالتالي على أقسام التربية الخاصة أن توزع برنامج التدريب الميداني على جميع الفصول الدراسية ،وهذا
سيساعد طالب التربية الخاصة على ربط الجانب النظري بالجانب التطبيقي ،وأوصى الخطيب والحديدي (Al Khateeb & Hadidi,
) 2009على أهمية تركيز برامج إعداد معلمي التربية الخاصة قبل الخدمة على المهارات التطبيقية ،كما أ ّكد الزعبي وبني
أن برامج التربية الخاصة في الجامعات تُعاني من قلة توفر مؤشرات
عبدالرحمن ()Al-Zoubi & Bani Abdel Rahman, 2013على ّ
أداء ومقارنات مرجعية تُسهم في تحسين جودة هذه البرامج.
كما أشار أفراد العينة على وجود ضعف في برامج تدريبهم في أثناء الخدمة .ويمكن تبرير هذه النتيجة إلى قلة الدروات
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والورش التدريبية التي تعقدها إدارة التربية الخاصة في منطقة تبوك لمعلمي صعوبات التعلّم ،باإلضافة إلى ضعف التنسيق بين
هذه اإلدارة وقسم التربية الخاصة بجامعة تبوك بشأن برامج التدريب في أثناء الخدمة ،وفي هذا الصدد أ ّكد بين )(Payne, 2005
أن برامج إعداد معلمي التربية الخاصة تتسم ببعض الضعف بسبب ضعف التنسيق بين الجامعات وو ازرة التربية والتعليم ،كما
على ّ
أهمية توحيد الجهود بين و ازرة التربية ومؤسسات التعليم
أوصى فيال وديبونسوكورتز ) )Veale, Dobbins & Kurtts 2013على ّ
العالي بشأن برامج تدريب المعلمين.
وقد ينعكس الضعف في برامج التدريب قبل وفي أثناء الخدمة على ضعف معلمي صعوبات التعلّم في إعداد وتنفيذ وتقويم
إن عملية إعداده وتنفيذه
البرنامج التربوي الفردي؛ فالبرنامج التربوي الفردي ُيع ّد جوهر عمل المعلم في غرفة المصادر؛ حيث ّ
تتطل ب من المعلم السير وفق عدد من الخطوات كالقدرة على تحديد مستوى األداء الحالي وصياغة األهداف طويلة وقصيرة المدى
ووصفاً لخدمات التربية الخاصة ،وفي هذا الشأن أ ّكد قانون تربية األفراد المعاقين على أهمية اشتمال البرنامج التربوي الفردي على
هذه العناصر ) ،(deBettencourt & Howard, 2015وأشارت الناطور وآخرون ) (Al-Natour et al., 2008وجود عقبات لدى معلمي
صعوبات التعلّم تتمثل في كيفية التعرف على التالميذ ذوي صعوبات التعلّم وتحديد مستوى األداء الحالي.
وفي مجال تجهيزات برنامج صعوبات التعلّم ،فقد اعتبر أفراد عينة الدراسة أ ّن قلة توفر االختبارات والمقاييس وقلة األلعاب
أن تقنين االختبارات
التربوية المناسبة للتالميذ ذوي صعوبات التعلّم مثلت لديهم تحديات كبيرة .ويعتقد الباحثان بالدراسة
ّ
الحالية ب ّ
والمقاييس في حقل صعوبات التعلّم بالمملكة العربية السعودية يحتاج إلى جهود وطنية من خالل بناء مذكرات تفاهم بين و ازرة
إن االختبارات والمقاييس المستخدمة حالياً في
التعليم والجامعات من أجل تقنين المقاييس واالختبارات على البيئة السعودية ،حيث ّ
التعرف على التالميذ ذوي صعوبات التعلّم تعتمد على جهود فردية من قبل معلم صعوبات التعلّم ،وفي هذا المجال أشار بيتمان
بأن الكتابة الجيدة لمستوى األداء الحالي يجب أن تكون محددة وموضوعية وقابلة للقياس ،في
وهرر )ّ (Bateman & Herr, 2003
ألن صياغة
بأن تحديد مستوى األداء الحالي يعتبر أم اًر مهماً ّ
حين يرىدبيتنكورتوهيوراد )ّ )deBettencourt & Howard, 2015
األهداف طويلة وقصيرة المدى يعتمد على المقاييس واالختبارات.
الحالية على أهمية تجهيز برنامج صعوبات التعلّم بالوسائل واأللعاب التعليمية واالختبارات والمقاييس
ويشدد الباحثان بالدراسة
ّ
وأجهزة الحاسوب التي تُعتبر من ضمن المتطلبات الرئيسة لنجاح هذا البرنامج ،وفي هذا الصدد أ ّكدت علي ( )2009على أن
تتوافر في برنامج صعوبات التعلّم معايير تتوافق مع معايير الجودة العالمية واشتماله على وسائل وأجهزة تعليمية ،كما اقترح
يوسفي ( ) 2014على اشتمال البرنامج على أقسام خاصة في تنمية مهارات القراءة والكتابة والرياضيات ،كما أ ّكدت علي ()2011
أن غرفة المصادر تُعاني من نقص في الوسائل التعليمية واألثاث وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،بينما أ ّكد كادزي ار
على ّ
أن التالميذ ذوي صعوبات التعلّم هم الفئة األكثر احتياجاً للوسائل التعليمية ألنهم ال يستطيعون االستفادة من
(ّ )Kadzera, 2006
بأن استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية قد يكون ُمفيداً للتالميذ ذوي
وسائل التدريس التقليدية ،وأضافسكيلر )ّ (Skylar, 2007
صعوبات التعلّمفي القراءة والكتابة.
أن تدني معرفة اإلدارة المدرسية بخصائص التالميذ
أما في مجال إدارة ومعلمي التعليم العام ،فقد اعتبر أفراد عينة الدراسة ّ
وّ
ذوي صعوبات التعلّم ،والنظرة السلبية لمعلمي التعليم العام نحو التالميذ ذوي صعوبات التعلّم ،وضعف مشاركة معلمي التعليم
بأن من ضمن المتطلبات الرئيسة
العام في إعداد البرنامج التربوي الفردي مثلت لديهم تحديات بدرجة كبيرة .ويمكن تبرير ذلك ّ
لنجاح برنامج صعوبات التعلّم وجود منظومة من عالقات التعاون بين األشخاص الذين لهم عالقة مباشرة ببرنامج صعوبات
ويعتبر مدير المدرسة من األعضاء الرئيسيين في البرنامج التربوي الفردي ،ويعتمد نجاح البرنامج على قدرة المديرفي إيجاد
التعلّمُ ،
التفاعالت االجتماعية والمشاركا ت الجماعية واتخاذ الق اررات بين فريق العمل في البرنامج ،وفي هذا الصدد أشارت نتائج دراسة
أهمية امتالك مدير المدرسة إلستراتيجيات قائمة على زيادة فاعلية الذات لكي يقوم معلمي
فانخسر ) (Fankhauser, 2010على ّ
غرف المصادر بدورهم على أتم وجه .ولكي نحقق النجاح ببرنامج صعوبات التعلّم فال بد لمدير المدرسة أن يمتلك مجموعة من
المهارات ذات العالقة بمعرفة خصائص وحاجات التالميذ ذوي الحاجات الخاصة والمعرفة بالحاجات والضغوط النفسية التي تواجه
المعلمين والقدرة على اتخاذ الق اررات ذات العالقة ببرامج التربية الخاصة في المدرسة ،وحدد كروكيت ) (Crockett, 2002جملة من
المعايير التي تقلل من المشكالت التي تواجه مديري المدارس في برامج دمج التالميذ ذوي صعوبات التعلّم كالقدرة على المشاركة
أن إلمام
والتخطيط للتعليم الخاص وتطبيق القوانين والتشريعات الخاصة بذوي الحاجات الخاصة ،كما أ ّكد القرني ( )2008على ّ
مدير مدرسة بخصائص التالميذ ذوي الحاجات الخاصة يسهم فيفاعلية برامج التربية الخاصة ،كما شددت دانسر ()Dancer, 2013
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على أهمية امتالك مدير المدرسة المعرفة الكافية بسياسات العمل ببرامج التربية الخاصة.
والناظر إلى التوصيف الوظيفي لمعلمي التربية الخاصة يجد ّأنه قد تغير في السنوات الماضية؛ فحسب قانون تربية األفراد
بأن يكون معلمي التربية الخاصة مستشارين لمعلمي التعليم العام .ونتيجة لهذا
المعاقين أصبحت التوجهات المعاصرة تنادي ّ
أن ُيظهر معلمي التربية الخاصة روح التعاون لتلبية احتياجات التالميذ
القانون شدد وين وبالنتون ) (Winn & Blanton, 2005على ّ
أن هذا التعاون بين المعلمين يأتي ضمن متطلبات قانون عدم
ذوي الحاجات الخاصة ،بينما أشار ايتكونين ) (Itkonen, 2007على ّ
ترك أي طفل جانباً ) .No Child Left Behind Act (NCLBمن جانب آخر أوصى مجلس األطفال غير العاديين ( Council for
 )Exceptional Children, CECعلى أهمية إظهار معلم التربية الخاصة روح التعاون مع معلمي التعليم العام (،)CEC, 2015
شدد تانوك ) (Tannock, 2009على أهمية مشاركة معلمي التعليم العام ومعلمي التربية الخاصة في فريق متعدد التخصصات
و ّ
وبناء اتجاهات إيجابية نحو التعاون ،ويعزو كارتر وآخرون ) (Carter, Prater, Jackson & Marchant, 2009أسباب ضعف مشاركة
معلمي التعليم العام في فريق البرنامج التربوي الفردي إلى عدم وجود الوقت الكافي لديهم إلظهار التعاون مع معلمي التربية
الخاصة.
أن التقدم األكاديمي البطيء لدى التالميذ ذوي
وفي مجال التالميذ ذوي صعوبات التعلّم ،فقد اعتبر أفراد عينة الدراسة ّ
صعوبات التعلّم ،وتعرضهم للسخرية ،والنظرة السلبية من قبل أقرانهم العاديين نحوهم مثلت لديهم تحديات بدرجة كبيرة ،ويمكن
أن التأخر الدراسي في بعض المجاالت األكاديمية من السمات المميزة للتالميذ ذوي صعوبات التعلّم ،ومن الممكن
تفسير ذلك إلى ّ
أن ُيسهم سحب التالميذ ذوي صعوبات التعلّم من الصف العادي إلى برنامج صعوبات التعلّم إلى تعرضهم للسخرية والنظرة السلبية
بأن التالميذ ذوي صعوبات التعلّم يواجهون
من قبل أقرانهم العاديين ،وفي هذا الصدد أ ّكد المكانين والعبدالالت والنجادات (ّ )2014
أن صعوبات التعلّم
مشكالت سلوكية ذات عالقة باالنسحاب االجتماعي ،كما أشار إلكسنن ونايك) (Elksnin & Nick, 2004على ّ
بأن التالميذ ذوي صعوبات التعلّم
قد ينتج عنها مشكالت نفسية وانفعالية واجتماعية لدى التالميذ ،ويرى عواد واإلمام (ّ )2007
تعلمية في المجاالت األكاديمية ،بينما أ ّكد القمش وآخرون
يحتاجون إلى خدمات التربية الخاصة نظ اًر لما يواجهونه من صعوبات
ّ
( )2008على جود عجز في المهارات االجتماعية لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلّم .ونتيجة للعجز في المهارات االجتماعية فقد
أن
توصلت العديد من الد ارسات إلى أن التالميذ ذوي الحاجات الخاصة يتعرضون للرفض االجتماعي من قبل أقرانهم العاديين و ّ
هناك اتجاهات سلبية من قبل التالميذ العاديين نحوهم (الوحوش2007 ،؛ الخطيب والبستنجي2006 ،؛.)Smith & Forrester, 2014
أن ضعف التشريعات والقوانين التي تُ ِلزم
وفي مجال أولياء أمور التالميذ ذوي صعوبات التعلّم ،فقد اعتبر أفراد عينة الدراسة ّ
مشاركة أولياء األمور في أنشطة برنامج صعوبات التعلّم ،وقلة مشاركتهم في إعداد البرنامج التربوي الفردي ،واإلحجام عن إلحاق
أبنائهم ببرنامج صعوبات التعلّم ،وتدني قناعة أولياء األمور بالمشاركة في مجالس اآلباء واألمهات قد مثلت لديهم تحديات بدرجة
أن برنامج صعوبات التعلّم بحاجة إلى دعم ومساندة من قبل أولياء أمور التالميذ ذوي صعوبات
كبيرة .ويمكن تبرير هذا إلى ّ
أن مشاركة أولياء األمور في تخطيط واعداد البرامج التربوية الفردية أصبحت شيئاً إلزامياً تُفرضه التشريعات والقوانين
التعلّم ،كما ّ
فإن مشاركة الوالدين في العملية التعليمية أصبحت من المعايير التي تحدد مدى فاعلية المدرسة والبرامج التربوية
الدولية ،وبالتالي ّ
الفردية المقدمة للتالميذ ذوي صعوبات التعلّم ،وفي هذا الصدد أ ّكد دبتنكورت وهيوارد ( )2009على أ ّن قانون تربية األفراد المعاقين
أن القواعد التنظيمية
شدد على أهمية مشاركة أولياء األمور في فريق البرنامج التربوي الفردي ،كما أشار أبونيان ( )2015إلى ّ
لمعاهد وبرامج التربية الخاصة في المملكة العربية السعودية شددت على أهمية مشاركة الوالدين في تعليم أبنائهم داخل هذه البرامج
إال أن مشاركتهم ما تزال متواضعة.
وقد يرجع ضعف مشاركة أولياء أمور ذوي صعوبات التعلّم في فريق البرنامج التربوي الفردي إلى قلة الوعي الثقافي والتربوي
لديهم بأهمية التواصل مع المدرسة ومع معلم صعوبات التعلّم .حيث ما تزال الثقافة واالتجاهات السائدة لدى أولياء أمور التالميذ
ذوي صعوبات التعلّم سلبية نحو غرف مصادر صعوبات التعلّم وهذا بدوره يقلل من تواصلهم ،وبهذا الصدد أ ّكد حنفي والريس
ميلي وآخرون ( Somaily et
الص ّ
( )2008على ضعف األدوار الوالدية في اجتماعات ولقاءات البرنامج التربوي الفردي ،بينما أشار ُ
 )al,. 2012إلىقلة المعلومات لدى أولياء أمور التالميذ ذوي صعوبات التعلّم نحو برنامج صعوبات التعلّم الذي يعود إلى قلة
أن لدى المعلمين وأولياء األمور اعتقادات
التواصل بين أولياء األمور ومعلم الصعوبات ،بينما أشار هوساوي والقحطاني (ّ )2015
أن نظرة المجتمع السلبية نحو برامج التربية الخاصة من
ومواقف تُعيق قدرتهم على العمل المشترك ،كما أشار الزيودي ( )2007ب ّ
أن العالقات الشخصية مع أولياء
مصادر الضغوط النفسية التي تواجه معلمي التربية الخاصة ،كما أشار الجدوع ( )2015إلى ّ
- 628 -

دراسات ،العلوم التربوية ،المجلّد  ،46العدد  ،1ملحق 2019 ،3

أمور التالميذ ذوي الحاجات الخاصة من أكثر مصادر ضغوط العمل التي تواجه معلمي التربية الخاصة ،بينما برر المكانين
( )2012أسباب ضعف العالقات بين معلم غرفة المصادر وأولياء األمور إلى ضعف المعلم في بناء عالقات تعاونية مع أولياء
ويمكن لمعلم صعوبات التعلّم أن يقوم بدور مهم في بناء عالقات مع أولياء األمور تسهم في مشاركتهم الفاعلة في برنامج
األمورُ .
صعوبات؛ ففي هذا المجال أوصى السوالمة وأبو زيد وبني ملحم ( )2012على أهمية إكساب معلمي التربية الخاصة الكفايات
الفعال والعمل الناجح مع أولياء أمور التالميذ ذوي الحاجات الخاصة ،في حين شدد البطاينة ()2004
والمهارات الالزمة للتواصل ّ
الفعال مع أولياء أمور التالميذ ذوي الحاجات الخاصة.
على ضرورة إلمام معلمي التربية الخاصة بجميع أنماط االتصال ّ
أن إحجام المشرف عن تنظيم
أما في مجال اإلشراف التربوي على برنامج صعوبات التعلّم ،فقد اعتبر أفراد عينة الدراسة ّ
وّ
أنشطة تزيد من كفايات معلم صعوبات التعلّم ،وضعف دوره في توجيه معلم الصعوبات نحو تطوير ذاته ،مثلت لديهم تحديات
بدرجة كبيرة .ويمكن تبرير هذه النتيجة إلى كثرة األعباء اإلشرافية واإلدارية التي تقع على كاهل المشرف التربوي التيقد تؤدي إلى
ضعف الزيارات اإلشرافية لبرنامج صعوبات التعلّم خاصة في ظل كثرة المدارس التي يوجد فيها هذا البرنامج التي تتوزع عبر
مناطق مترامية األطراف في منطقة تبوك .كما ُي مكن تبرير إحجام المشرف التربوي عن تنفيذ دورات وورش تدريبية لمعلمي
صعوبات التعلّم إلى ضعف التنسيق بين إدارة التربية الخاصة وادارة التعليم بمنطقة تبوك في عقد الورش والدورات التدريبية لمعلمي
صعوبات التعلّم؛ فمثل هذه اللقاءات تُعطي المعلمين تصو اًر عن آليات تحقيق أهداف اإلشراف التربوي على البرنامج .وفي هذا
الصدد أوصت عيسان والعاني ( )2007على أهمية إلحاق المعلمين بدورات تدريبية بشكل مستمر لتعزيز نموهم المهني وتحسين
أن اإلشراف التربوي ُيعد جزءاً ال يتج أز من اإلدارة التربوية ،وهدفه
مستوى أدائهم التعليمي ،كما أشار الصمادي ( )2006إلى ّ
األساسي الرامي إلى تحسين العملية التربوية ،كما شددت أبو القاسم ( )2006علىدور المشرف التربوي في برنامج صعوبات التعلّم
من خالل إشرافه ومتابعته بكل ما يقوم به معلم صعوبات التعلّم ،بينما أظهر أبو نيان ( )2015الدور الفاعل والمؤثر للمرشد
التربوي ببرنامج صعوبات التعلّم.
التوصيات والمقترحات:
في ضوء نتائج الدراسة ُيمكن تقديم التوصيات والمقترحات التالية:
 .1إعادة النظر في برامج إعداد معلمي صعوبات التعلّم قبل وفي أثناء الخدمة.
 .2تقنين اختبارات ومقاييس في مجال صعوبات التعلّم على البيئة السعودية.
 .3تزويد برنامج صعوبات التعلّم بالوسائل واأللعاب التعليمية وأجهزة الحاسوب واإلنترنت.
 .4تفعيل القوانين والتشريعات الخاصة بتفعيل مشاركة أولياء األمور ببرنامج صعوبات التعلّم.
 .5تفعيل دور المشرف التربوي في اإلشراف على برنامج صعوبات التعلّم.
 .6إجراء دراسات حول مستوى التعاون بين معلمي التعليم العام ومعلم صعوبات التعلّم.
 -إجراء دراسات حول مستوى التعاون بين إدارة المدرسة ومعلم صعوبات التعلّم.
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Challenges Facing Learning Disabilities Program
at Tabuk in the Kingdom of Saudi Arabia
Suhail M. Al-Zoubi, Rasha F. Al-Nefaie *

ABSTRACT
The purpose of this study was to identify the challenges facing learning disabilities program (LDP).
The sample of the study consisted of 76 teachers working in LDPs in general education schools at
Tabuk in the Kingdom of Saudi Arabia. A questionnaire was distributed to the teachers which
composed of six domains related to teachers of learning disabilities, equipment of LDP, administration
and general education teachers, students with learning disabilities and their families, and educational
supervision on LDP. Results showed that there were challenges facing LDP in each domain of the
questionnaire. The results also revealed that there were no statistically significant differences due to
gender and teaching experience.
Keywords: Challenges, LDP, Teacher of LDP, Administration and general education teachers, Equipment of
LDP, Students with learning disabilities and their families, Educational supervision.
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