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 مدى وعي معلمات التعليم العام بعمل معلم صعوبات التعلم في مدينة الرياض

The extent of awareness of general education teachers about the work of a learning 

disability teacher in the city of Riyadh  
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 الملخص:

ق ومن اجل تحقي ،بعمل معلم صعوبات التعلم في مدينة الرياضهدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى وعي معلمات التعليم العام 

 ،وهي : دراسة الحالة فقرة،  وزعت على ثالث ابعاد 62 استبانة  بلغ عدد فقراتها عدادبإهدف الدراسة قامت الباحثتان 

ثتان واستخدمت الباح ،تنمية المهارات االجتماعية  وحصلت االستبانة على درجة عالية من الصدق والثبات ،الممارسات الصفية

معلمة من معلمات التعليم العام  401عينة الدراسة معلمات التعليم العام حيث كانت  وتكون مجتمع الدراسة من المنهج الوصفي،

ان درجة وعي معلمات  :الى مجموعة من النتائج من ابرزهاوقد توصلت الدراسة ،  تم اختيارهم بطريقة عشوائية عرضية

كذلك درجة وعي معلمات  ،70.367 مرتفعة بنسبة الحالة جاءتحول طريقة التعلم المتبعة وفقا ألسلوب دراسة التعليم العام 

دور في حين جاءت درجة وعي معلمي التعليم العام حول ، 74.423التعليم العام بالممارسات الصفية جاءت مرتفعة بنسبة   

وبينت النتائج 3 203.06التعلم متوسطة بنسبة الطالب ذوي صعوبات  ىاالجتماعية لدصعوبات التعلم في تنمية المهارات  معلم

  الخبرة3( في درجة وعي معلمات التعليم العام تعزى لمتغير 0 (05,كذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

لمعلمات اإليجابية عند المعلمين واالعمل على تعزيز رفع مستوى االتجاهات  بالتالي:وفي ضوء نتائج الدراسة اوصت الباحثتان 

ويد المعلمين ضرورة تز ،من خالل إقامة ورش العمل والدورات التدريبية والملتقيات الثقافية التي تهتم بتعريف صعوبات التعلم

وبشكل دوري بنشرات مفصلة عن مشكلة صعوبات التعلم وبشكل دوري، من أجل بناء ثقافة حول هذه المشكلة والتعامل معها 

مدرسية، وحفالت ومناسبات  وإذاعةمن: مجالت مدرسية،  المدارس،استغالل القنوات اإلعالمية في ، بجدية وعن قناعة تامة

 خاص3للتوعية بصعوبات التعلم بشكل عام وبعمل المعلم ودورة بشكل 

 ية تنمية المهارات االجتماع ،دراسة الحالة ،الممارسات الصفيةمعلم الفصل العادي، معلم صعوبات التعلم،  الكلمات المفتاحية:
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The extent of awareness of general education teachers about the work of a learning 

disability teacher in the city of Riyadh  

Abstract 

This study aimed to know the extent of public education teachers’ awareness of the work of a 

learning disability teacher in the city of Riyadh. A high degree of honesty and reliability, and the 

two researchers used the descriptive approach, the study population consisted of general 

education teachers, where the study sample was 104 female general education teachers who were 

chosen in a random, accidental way, and the study reached a set of results, the most prominent of 

which are: 

The degree of awareness of general education teachers about the method of learning used 

according to the method of the case study was high, with a percentage of 70.367  3  

The degree of awareness of general education teachers about classroom practices was also high, 

with a rate of 74.423  3 While the degree of awareness of general education teachers about the role 

of the learning difficulties teacher in developing social skills among students with medium 

learning difficulties was 67.3083The results also showed that there were statistically significant 

differences at the (0.05) level in the degree of awareness of female general education teachers 

due to the variable of experience3In light of the study results, the researchers recommended the 

following:Working to promote raising the level of positive attitudes among male and female 

teachers by holding workshops, training courses and cultural forums that are concerned with 

defining learning difficulties3The necessity of periodically providing teachers with detailed 

brochures on the problem of learning difficulties on a regular basis, in order to build a culture 

around this problem and deal with it seriously and with complete conviction 

Exploiting media channels in schools, such as: school magazines, school radio, parties and 

events to raise awareness of learning difficulties in general and the teacher’s work and course in 

particular3 

Keywords: Ordinary class teacher, learning difficulties teacher, classroom practices, case study, 

social skills development 
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     :لمقدمةا

في جميع المجاالت ومنها التعليم والتعلم، فأي بلد إنما ينهض من  ، لالرتقاء60.0تسعى رؤية المملكة العربية السعودية       

 خالل مكامن القوة لديه، ويشكل التعليم إحدى ركائز التقدم والتطور في المملكة3

اعات الدولة، وبناء األهداف العامة للتعليم، بمشاركة وزارة التعليم ضمن قط 6060فقد تم انطالق برنامج التحول الوطني  

والتي من أهمها تحسين جودة التعليم للجميع، وتكافؤ الفرص التعليمية، وشمول التعليم لذوي االحتياجات الخاصة، وتوفير الدعم 

 ) .6042المناسب لكل فئاته )وزارة التعليم، 

ن حيث التطور التقني والمعرفي، واستثماره في جميع فئات لذلك حرصت المملكة على أن تكون في مصاف الدول المتقدمة م

المجتمع، وفي ظل االهتمام العالمي لالتجاهات الحديثة في تعليم االفراد ذوي االحتياجات الخاصة؛ فقد كانت المملكة العربية 

 (6046لسديري، وا بهم( باعثمانالسعودية من الدول الرائدة في تقديم الخدمات التعليمية، والتربوية، الخاصة 

نحو  أهمية بالغة في توجيه السلوك، والتنبؤ بطريقة التصرف وتشكلحظيت االتجاهات باهتمام كبير، لتمثيلها طرفين متناقضين 

وتعد عملية التعليم عملية منظمة يمارسها المعلم، بهدف نقل ما في ذهنه من  األحداث الداخلية والخارجية بالنسبة للفرد،

لى الطلبة، الذين هم بحاجه إلى تلك المعارف والمعلومات، التي تكونت لديهم بفعل الخبرة والتأهيل معلومات ومعارف إ

 )6001األكاديمي )بني جابر،

فالمعلم هو حجر الزاوية في البناء التعليمي، فلم يعد محصورا لنقل المعرفة فقط فلقد ظهرت الحاجة ألدوار جديده للمعلم مثل 

  (41.03)وزارة التعليم3 ، مجتمعه3وجه لثقافة دوره كموجه لتلميذه، وم

ومن المشاريع الرائدة في مجال إعداد المعلمين ووضع المعايير المهنية إلعدادهم وأدوات تقييمها مشروع الملك عبداهللا لتطوير 

التعليم والذي يقوم عليه المركز الوطني للقياس والتقـويم )قياس(3 ويعتبر المشروع من المشاريع التي ينفذها المركز من خالل 

عليم وقياس لالرتقاء بكفاءة المعلمين بما يحقق األهداف المرجوة للوزارة3 ولهذه المعـايير وظـائف عديدة الشراكة بين وزارة الت

تتناول اإلعداد األكاديمي والمهني للمعلمين وتطوير أدائهم، وضع معايير مهنية لجميع التخصصات التي تدرس بالتعليم العـام 

 (6042التعليم ، )وزارةس ومن ضمنها المعايير المهنية لمعلمي التربيـة الخاصة بحيث تقدم تصورا كامال وشامالً لمهنة التدري

مع أن فكرة التواصل مع معلمي التعليم العام تبدو سهلة التطبيق إلى حد ما، إال أنها ليست كذلك، فقد ذكر كوهن وسافران     

4264 Safran)&  (Cohen ني مع المعلمين العاديين خالل الساانة األولى بأن تقدير معلمي غرفة المصااادر للعمل بشااكل تعاو

  .من عملهم كان أكثر المشكالت التي تعترضهم أهمية

 مشكلة الدراسة:

التي  االتجاهات حيث انيلعب معلم التعليم العام دورا أساسيا وبارزا في تقديم الدعم والمساندة لمعلم صعوبات التعلم         

 البرنامج3يحملها معلمو التعليم العام حول عمل معلم صعوبات التعلم لها أهمية كبرى ربما قد تساهم في نجاح او فشل 

الدمج في برامج التربية الخاصة فهم يجمعون معلومات حول  لجهود فريقيستطيع معلمو التعليم العام تقديم دعم كبير      

تقوم فلسفة برامج صعوبات التعلم على  ( حيث6001ى التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة )الخطيب مواطن القوة والضعف لد
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التعاون والمشاركة الفعالة بين معلمي التعليم العام ومعلم صعوبات التعلم وأن من شروط نجاح البرنامج وجود اتجاهات إيجابية 

 (60463عوض لدى المعلمين نحو البرنامج والرغبة في اظهار التعاون )م

معلمي صعوبات التعلم يواجهون مشكالت في عملية التعاون مع معلمي التعليم العام  ( بان6002وقد اشارت دراسة الشعيل ) 

على ضعف مساهمة معلمي التعليم العام في اعداد برنامج تربوي  (6042عبد الرحمن ) الزعبي، بنيكما أوضحت دراسة 

 فردي3

معلم  ومتكامل معتعاون معلمي الفصل العادي بشكل كاف  هناك عدم الميدانية انرتهما الحظت الباحثتان من خالل خب

ان عمل معلم صعوبات التعلم سهال نوعا ما   حيث   انه  عمله وتصورهصعوبات التعلم مما قد ينم من جهلهم حول طبيعة 

من    دراسة كلمع طبيعة عمله كما أظهرت  ال تتناسب أخرى قدمهام  اعطائهالى  الطالب باإلضافةيتعامل مع عدد قليل من 

 معلمة التعليم العام ومعلمة غرفة المصادر التعاون بينوجود فجوة في عملية  (6041الوشاحي ) عجوة، البحراني،

 التالية:تتلخص مشكلة الدراسة في محاولة اإلجابة على التساؤالت  -

 التعلم؟بالممارسات الصفية المتبعة مع الطالب ذوي صعوبات وعي معلمات التعليم العام  مدى األول: ماالسؤال 

 لتعلم؟الدراسة الحالة مع الطالب ذوي صعوبات  المتبعة وفقامدى وعي معلمات التعليم العام بطريقة التعلم  ما السؤال الثاني:

ذوي  الطالب االجتماعية لدىارات وعي معلمات التعليم العام بدور معلم صعوبات التعلم في تنمية المه مدى الثالث: ماالسؤال 

 التعلم؟صعوبات 

 الخبرة؟وعي معلمات التعليم العام بدور معلم صعوبات التعلم تبعا لمتغير  مدى الرابع: ماالسؤال 

 الدراسة:اهداف  

الذي يقوم ببذله  والجهدالتعلم هدفت الدراسة الحالية الى الكشف عن مدى وعي معلمات التعليم العام بعمل معلم صعوبات 

 الخبرة3والتعرف على مدى االختالف في درجة الوعي تبعا لمتغير  التعلم،الطالب ذوي صعوبات  لتحسن أداء

 الدراسة:أهمية 

بما ان معلم صعوبات التعلم هو حجر األساس في العملية التعليمية لذا اقتضت الضرورة بمعرفة كل ما يعيق عمله مما يؤثر  

ر على سلبيا غير مباش تأثيراحيث توثر عدم معرفته  التعلم،ي تقديم الخدمات لألطفال ذوي صعوبات بشكل غير مباشر ف

اغلب ف الباحثتان،حدود علم  الموضوع علىالطالب ذوي صعوبات التعلم هناك عدد قليل من الدراسات السابقة التي تناولت 

 الدراسات تركز على وعيهم حول صعوبات التعلم وليس على عمل معلم التربية الخاصة 

 تنبثق أهمية الدراسة الحالية في النقاط التالية:  

  قد تساهم في حل مشكله واقعية وهي عدم تعاون معلم التعليم العام مع معلم صعوبات التعلم 

 مهام أخرى ال تتناسب مع طبيعة عمله3 اعطائهباإلضافة الى 

  عليه  الملقاة الخاصة والمسئولياتتلفت انتباه القائمين في الوزارة بأهمية التوعية بعمل معلم التربية 
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  قد تساهم الدراسة الحالية في تعديل اللوائح بما يكفل الحفاظ على حقوق معلم التربية الخاصة 

 دى عن م الميدان التربويصعوبات التعلم والمسؤولين في  لمعلمي طلبة توفير شكل من أشكال التغذية الراجعة

 التعليم العام  معلمويمتلكها  المعرفة التي

 الدراسة:حدود 

 م60603هـ 4116حدود زمانية: أجريت هذه الدراسة خالل الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

عوبات لديها برنامج ص الرياض التيالتعليم العام في مدينة  االبتدائية مدارستطبيق هذه الدراسة في المرحلة  مكانية: تمحدود 

 التعلم3

 الرياض3مدينة  العام فيالدراسة على عينة من المعلمات في مدراس التعليم  اشتملت بشرية:حدود  

 الدراسة:مصطلحات 

 العادي:معلم الفصل 

 علم3التهو معلم التعليم العام المسؤول عن تدريس المقررات داخل الفصول الدراسية والتي يوجد بها الطالب ذوي صعوبات 

 التعلم:معلم صعوبات 

"معلم متخصص، يحمل درجة علمية في التربية الخاصة، أو تم تدريبة في مجال التربية الخاصة، ويتمتع بقدرات عالية، 

عامل مع التالميذ ذوي صعوبات التعلم، والتواصل معهم، ومعالجة نقاط الضعف الموجودة ومهارات تمكنه من الت

 (6، ص6042،لديهم")كميت

  اإلجرائي:التعريف 

 طريق استخدام استراتيجيات وذلك عنغرفة المصادر  التعلم فيهو المعلم الذي يقوم بتقديم خدماته للطالب ذوي صعوبات 

 وامكاناته3تسمح به قدراته  به الى اقصى حد متنوعة للوصول

 السابقة:الدراسات 

السعودية ية في المملكة العرب -معلم التعليم العام ومعلم صعوبات التعلم  تحديدا بينلم يتم العثور على دراسات تتناول العالقة  

 من أن المكتبة العربية واألجنبية تغص بآالف البحوث المتعلقة بصعوبات التعلم بالرغم

هدفت إلى معرفة اتجاهات معلمي التعليم العام نحو برامج صعوبات التعلم ومستوى دافعية اإلنجاز  (2015البلوي، )دراسة  -1

( معلما من معلمي صعوبات التعلم، واستخدم ..4لدى معلمي التربية الخاصة في محافظة ينبع، وقد تكونت عينة الدراسة من)

 واختبار هيرمانز لدافعية ، انالعام نحو برامج صعوبات التعلم من إعداد الباحث مقياس االتجاهات معلمي التعليم :مقياسين هما

اإلنجاز، وأسفرت نتائج الدراسة عن: أن اتجاهات معلمي صعوبات التعلم نحو برامج صعوبات التعلم جاءت بدرجة عالية 

 3واإلنجازويتمتعون بمستوى عاٍل من الدافعية  مرتفعة(بدرجة )
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صعوبات التعلم  نحو معلميسعت إلى معرفة اتجاهات معلمي التالميذ العاديين  (2012الودعاني )دراسة العجمي و -2

معلما لقياس االتجاهات للمعلمين من إعداد الباحثان،  401بمدارس محافظة السليل، وتم تطبيق استبانة عينة الدراسة من 

نحو محتوى معلمي صعوبات التعلم جاءت بمستوى  وأسفرت نتائج الدراسة عن: أن اتجاهات معلمي تالميذ الصف العادي

 عالي3

 بعنوان: "معلم التربية الخاصة وضغوطات العمل"3 مBush (2010)بوش دراسة -3

هدفت الدراسة إلى التعرف على التحديات والضغوط التي تواجه معلمي التربية الخاصة في والية واشنطن، واعتمد الباحث      

معلماً ومعلمة تم  42عينة الدراسة من  وتكونتالمنهج اإلجرائي الميداني " البحث النوعي"، واستخدم المقابلة کأداة للدراسة، 

 لت الدراسة إلى العديد من النتائج، من أهمها:وتوص مدرسة، .4اختيارهم من 

 التعليم العام لمهامهم ومعلميأن من اهم التحديات األساسية التي تواجه معلمي التربية الخاصة عدم تعاون الطاقم اإلداري    -أ

 المهنة3 هذهك قرروا ترأن معدل التحاق معلمي التربية الخاصة بالعمل في مهنة التعليم هي مدة ست سنوات ونصف قبل أن ي -ب

 

بعنوان: "مسببات االحتراق الوظيفي:  مSchlichte, Yseel  &Merbler (2010) دراسة سشلشت وويسيل وميربلر -4

 دراسة حالة عن االنعزال واالغتراب االجتماعي للمعلم"3

هدفت إلى دراسة حالة لمعلمي تربية خاصة للتعرف على خبراتهم في المجال وأسباب ترکهم للعمل بعد السنة األولى،      

معلمين  1للدراسة، وشملت عينة الدراسة  كأداةاستخدمت الدراسة المنهج الوصفي بأسلوب دراسة الحالة، وتم استخدام المقابلة 

 أهمها ما يلي: نتائج، کوا العمل بعد السنة األولى، وقد توصلت الدراسة إلى عدةمن معلمي التربية الخاصة الذين تر

أفراد العينة لعملهم نقص الدعم اإلداري والطاقم التعليمي )معلمي التعليم العام( يعد من أحد  كمن أهم األسباب الرئيسة لتر -أ

 التربية الخاصة3العوامل الرئيسة في عدم القدرة على االحتفاظ بالمعلمين في مجال 

م( بعنوان: "أدوار 6041)  Vlachou, Didaskalou & Kontofryou دراسة فالتشو وديداسکالو وکونتوفريو -5

 وواجبات وتحديات المعلمين الخاصين والداعمين في التعليم الثانوي: اآلثار المترتبة على تعزيز الممارسات الشاملة"3

جبات وتحديات وأدوار المعلمين الخاصين والداعمين بناء على التوجيهات الحديثة الشاملة هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء وا     

في مجال السياسات بتوسيع أدوار المعلمين الخاصين والداعمين، اتبعت الدراسة المنهج اإلجرائي الميداني )البحث النوعي(، 

مدرسة شمال اليونان،  62اً من معلمي التربية الخاصة في معلم 2.واستخدمت الدراسة المقابلة کأداة للدراسة، وشملت العينة 

 وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج من أهمها ما يلي:

الغالبية العظمى من المعلمين التعليم العام يرون أن غموض أدوراهم من التحديات األساسية التي تواجههم في ممارساتهم  -أ

 اليومية3

واجه المعلمين التربية الخاصة والداعمين مع المعلمين العاديين قلة التعاون من قبل المعلمين العاديين من أهم التحديات التي ت -ب

 معهم3

نحو برنامج صعوبات   )اتجاهات مديري المدارس الحكومية والخاصة بمحافظة عمان دراسة صوالحة، عونية عطا بعنوان -6

على مستوى اتجاهات مدراء المدارس نحو برنامج صعوبات التعلم في  الى التعرفهدفت الدراسة  التعلم في غرف المصادر(

 غرف المصادر في المدارس األردنية الحكومية والخاصة، 
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وفيما إذا كان ذلك المستوى يختلف تبعا لبعض المتغيرات: )الجنس، نوع المدرسة(3 وقد اتبعت الدراسة الحالية المنهج الوصفي 

( مديرا ومديرة، تم اختيارهم بالطريقة القصدية، استخدم مقياس االتجاهات الذي طورته 16من )اإلحصائي3 تكونت عينة الدراسة 

( أبعاد هي: أهمية غرف المصادر، معلم التربية الخاصة في غرف المصادر، 1( فقرة موزعة على )10من )الباحثة، ويتكون 

 .ة الخاصة في غرف المصادرخدمات البرنامج المقدمة في غرف المصادر، التعاون مع معلمي التربي

أشارت النتائج أن مستوى اتجاهات مدراء المدارس نحو برنامج صعوبات التعلم في غرف المصادر على األداة الكلية كان ضمن 

المستوى المرتفع، وجاء االتجاه نحو بعدي، "أهمية غرفة المصادر" ومعلم التربية الخاصة في غرفة المصادر" في الترتيبين 

لثاني على التوالي، وبمستوى مرتفع، وحّل بعدي " الخدمات المقدمة في غرفة المصادر، التعاون مع معلم التربية األول وا

الخاصة في غرفة المصادر" في الترتيبين الثالث والرابع على التوالي، وبمستوى متوسط، وأشارت النتائج وجود فروق دالة 

لصالح اإلناث، ووجود فروق دالة إحصائيا لمستوى االتجاهات تبعا لمتغير نوع إحصائيا لمستوى االتجاهات تبعا لمتغير الجنس 

 .المدرسة )خاصة، حكومية( لصالح المدارس الخاصة

في الخدمات التربوية المقدمة  األساسيةمشاركة معلمي المرحلة االبتدائية  )درجةبعنوان  (2016منى محمد ) عقيالت،دراسة  -2

هدفت الدراسة إلى تحديد درجة مشاركة  المصادر(من وجهة نظر مديري مدارسهم ومعلمي غرفة للطلبة ذوي صعوبات التعلم 

معلمي المرحلة األساسية في تقديم الخدمات التربوية للطلبة ذوي صعوبات التعلم من وجهة نظر مديري مدارسهم ومعلمي غرف 

( 446لتحقيق أغراض الدراسة، وتكونت عينة الدراسة من ) المصادر في األردن، و تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لمناسبته

( مديرا ومديرة من مختلف مدارس عمان ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير 2.معلما ومعلمة من معلمي غرف مصادر التعلم و)

اإلجابة عن ل للنتائج ومقياسا رباعيا لجمع البيانات الالزمة، وتم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للوصو

أسئلة الدراسة، توصلت نتائج الدراسة إلى أن درجة مشاركة معلمي المرحلة األساسية في تقديم الخدمات التربوية للطلبة ذوي 

صعوبات التعلم من وجهة نظر مديري مدارسهم ومعلمي غرف المصادر جاءت متوسطة حيث بلغ المتوسط الحسابي الكلي 

(، وبلغ المتوسط الحسابي الكلي الستجابات معلمي المصادر 0312( بانحراف معياري )6364دارس )الستجابات مديري الم

(، وحصل مجال تكييف البيئة الصفية وإعداد الوسائل التعليمية الخاصة على أعلى رتبة من 0321( بانحراف معياري )6326)

بينما حصل مجال تعديل السلوك على أعلى رتبة (، 0300( وانحراف معياري )6321وجهة نظر المديرين بمتوسط حسابي )

(، وحصل مجال التشخيص على 0306( وانحراف معياري )6366للمشاركة من وجهة نظر معلمي المصادر بمتوسط حسابي )

 أقل رتبة للمشاركة من وجهة نظر كال من مديري المدارس ومعلمي غرف المصادر

معلمي العام لخبرات التدريس للطالب ذوي صعوبات  أداركعرف على هدفت الى الت( 2014عمر علوان ) عقيل،دراسة  -8

( تم اختيارهم بطريقة عشوائية وتم استخدام مقياس وذلك بعد ترجمته 446من )بمنطقة عسير وتكونت العينة  مدرين ابهاالتعلم في 

 الرتباط وتحليلاومعامل  الحسابي،وسط والمت التكراري،وتقنينه على البيئة السعودية وتم استخالص النتائج باستخدام التوزيع 

واستخلصت النتائج ان خبرات معلمي التعليم العام نحو تدريس الطلبة ذوي صعوبات التعلم جاءت متوسطة  األحادي3التباين 

وتشمل خبرات إيجابية وأخرى سلبية كما خلصت الدراسة ان لمدة الخبرة التدريسية والحصول على دورات تدريبية وورش 

في مجال صعوبات التعلم تأثيرا إيجابيا في خبرات معلمي التعليم العام نجو تدريس الطلبة ذوي صعوبات التعلم حيث  العمل

 بينهم3يحسن ذلك من قدرتهم على توفير الخدمات المناسبة ويمكنهم من مراعاة الفروق الفردية 
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حيث هدفت الى التعرف على مستوى الممارسة لعملية االستشارة والعمل الجماعي بين معلمي صعوبات زيد  ،دراسة البتال -9

التعلم ومعلمي التعليم العام في المدارس االبتدائية الملحق بها برامج صعوبات التعلم بمدينة الرياض ولتحقيق اهداف الدراسة 

معلم تعليم عام ويتكون االستبيان من جزئين حيث  121بات تعلم و(معلم صعو4.2( معلم منهم .20طبق الباحث استبيان على )

عبارة مقسمة على محورين  61تضمن الجزء األول ست فقرات تتعلق بالمعلومات العامة للمعلمين بينما احتوى الجزء الثاني على 

ة لعملية االستشارة بين معلمي هما محور االستشارة ومجور العلم الجماعي وقد توصلت نتائج الدراسة الى ان مستوى الممارس

النتائج وجود  كذلك بينت ،التعليم العام ومعلمي صعوبات التعلم كان متوسط بينما اتسع مستوى الممارسة كأسلوب للعمل الجماعي

ت ااختالف ذو دالله إحصائية بين في ممارسة االستشارة بين معلمي التعليم العام ومعلمي صعوبات التعلم حيث يرى معلمي صعوب

يراه معلمي التعليم العام اما بالنسبة للعمل الجامعي فقد بينت النتائج عدم  التعلم ان عملية  االستشارة تمارس بمستوى اكبر مما

 وجود اختالف ذي دالله حول مستواه بين المعلمين   3

صااااااعوبات التعلم في  دراسااااااة هادفات التعرف على اتجاهات المعلمين نحو مشااااااكلة (2012جرى، القطاامي، والقباالي )أ -10

المدارس التي فيها غرف مصاااادر في مديرية التعليم في الرصااايفة، وأثر متغيرات الجنس والمرحلة التعليمية وسااانوات الخبرة، 

كانت اتجاهاتهم سلبية، كما أن  %0.من المعلمين كانت اتجاهاتهم إيجابية وأن ما نسبته  %00أشاارت النتائج أن هناك ما نسبته 

 دالة إحصائيا للمتغيرات الثالثة )الجنس والمرحلة التعليمية وسنوات الخبرة(هناك فروقا 

 السابقة:التعقيب على الدراسات 

اتجاهات معلمي التعليم العام نحو برنامج صاااعوبات جاءت مرتفعة وهذا يدل على وعيهم  بينها اناتفقت الدراساااات الساااابقة فيما 

وأثبتت معظم الدراسااات تعدد وتنوع المشااكالت  التعلم،وايمانهم بأهمية تلك البرامج والدور الفعال الذي يقوم به معلم صااعوبات 

 التعلم3التـي يعاني منها معلم صعوبات 

فت في وإن اختل كأداة، واسااتخدام االسااتبانةفي اسااتخدام المنهج الوصاافي  الدارسااات السااابقةمع معظم  الدارسااة الحاليةكما اتفقت 

كما ان موقع هذه الدراساااة يتفق مع الدراساااات الساااابقة فمعظم الدراساااات الساااابقة تمت في األسااااليب اإلحصاااائية المساااتخدمة، 

عن الدراسااات السااابقة من حيث تركيزها فقط على العالقة بين  وتختلف الدراسااة الحالية مصااادر،المدراس التي توجد بها غرفة 

 التعلم3معلم التعليم العام ومعلم صعوبات 

 ثانيًا: اإلطار الميداني للبحث:

 عينة البحث -1

وحتى  4/4/6064في الفترة من  google Draiveتم تطبيق االستبانة بصورتها النهائية إلكترونيًا عن طريق 

( معلمة من معلمات التعليم 401المردود منها )حيث كان  عشوائية عرضية على معلمات التعليم العام،بطريقة م 4/4/6064.

 موزعين تبًعا لمتغير الخبرة الوظيفية كما بالجدول اآلتي: العام3
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 توصيف عينة البحث حسب الخبرة الوظيفية (1جدول )

 النسبة المئوية العدد الوظيفية الخبرة

 32.7 34 سنوات 5 من أقل

 36.5 38 سنوات 10 من أقل إلى سنوات 5 من

 30.8 32 فأكثر سنوات 10 من

 100 104 مجموع أفراد العينة

أكبر من أفراد العينة  سنوات 10 من أقل إلى سنوات 5 من( أن نسبة أفراد العينة من ذوات الخبرة 4الجدول )يتضح من 

(، 32.7(، )36.5الترتيب )، حيث بلغت النسب على فأكثر سنوات 10 من، وسنوات 5 من األقل من المعلمات ذوات الخبرة

(30.83) 

 تقنين االستبانة -2

اساااتخدمت الباحثتان صااادق االتسااااق الداخلي من خالل إيجاد معامل االرتباط بين كل عبارة من عبارات االساااتبانة الصااادق:  -

 وبعضاااها البعض، ومعامل االرتباط بين أبعاد االساااتبانةوالدرجة الكلية لالساااتبانة، كذلك من خالل إيجاد معامل االرتباط بين 

( 10لغت )بالكلية لالساااتبانة، وذلك بعد تطبيق االساااتبانة على عينة اساااتطالعية من المعلمات  بعد والدرجةالدرجة الكلية لكل 

 موضح بالجدولين التاليين: معلمة، كما

 (50)ن= وبعضها أبعاد االستبانةمعامل االرتباط بين  (2جدول )

 الثالث الثاني األول األبعاد  م
مجموع 

 االستبانة

 **990. **971. **978. 1 البعد األول: الممارسات الصفية 4

 **996. **984. 1  : دراسة الحالةالبعد الثاني 6

 **991. 1   : تنمية المهارات االجتماعية  البعد الثالث .

 (01.,0) ( =0,04معنوية ))ر( الجدولية عند مستوى  قيمة **

(، 03261إلى )( 03204بين )( وجود ارتباط دال إحصائياً بين األبعاد وبعضها البعض، تتراوح ما 6يتضح من الجدول )

 (03043معنوية ))ر( المحسوبة أكبر من قيمتها الجدولية عند مستوى  حيث إن قيمة

الدرجة الكلية لالستبانة، تتراوح ما  بعد معية لكل ( وجود ارتباط دال إحصائياً بين الدرجة الكل6كما يتضاح من الجدول )

 على(، مما يدل 0304معنوية ))ر( المحسااااوبة أكبر من قيمتها الجدولية عند مسااااتوى  (، حيث إن قيمة03222إلى )( 0322بين )

 صدق االستبانة3
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 (50)ن= معامل االرتباط بين العبارات والدرجة الكلية لالستبانة (3جدول )

االرتباطقيمة  م  قيمة االرتباط م قيمة االرتباط م 

1 .923** 10 .725** 19 .773** 

2 .889** 11 .942** 20 .702** 

3 .758** 12 .904** 21 .907** 

4 .902** 13 .893** 22 .932** 

5 .695** 14 .942** 23 .789** 

6 .939** 15 .864** 24 .635** 

7 .932** 16 .890** 25 .894** 

8 .857** 17 .938** 26 .870** 

9 .679** 18 .859**   

 (01.,0) ( =0,01معنوية ))ر( الجدولية عند مستوى  قيمة *

( وجود ارتباط دال إحصااائياً بين العبارات والدرجة الكلية لالسااتبانة، حيث تتراوح قيم االرتباط .يتضااح من الجدول ) 

(، مما يدل 0304معنوية )(، كما جاءت قيم)ر( المحسااااوبة أكبر من قيمتها الجدولية عند مسااااتوى 03216إلى )( 032.1بين )ما 

 صدق االستبانة3 على

 :استخدمت الباحثتان إليجاد قيمة الثبات معامل ألفا كرونباخ ألبعاد االستبانة، كما موضح بالجدول التالي الثبات: -

 (50)ن= قيم الثبات لالستبانة وأبعادها (4جدول )

 عدد العبارات األبعاد  م
قيمة ألفا 

 كرونباخ

 الدرجة

 مرتفعة 949. 8 البعد األول: الممارسات الصفية 4

 مرتفعة 962. 11 : دراسة الحالةالبعد الثاني 6

 مرتفعة 906. 7 : تنمية المهارات االجتماعية  البعد الثالث .

 مرتفعة 982. 26 إجمالي االستبانة

( وفي أبعاد االستبانة 03266ككل )( ارتفاع قيمة ثبات االستبانة وأبعادها، حيث بلغت في االستبانة 1) يتضاح من الجدول

 ثبات االستبانة3 على(، مما يدل 03226إلى )( 03202بين )تتراوح ما 
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 المعالجات والمعامالت اإلحصائية: -3

لحزم ولمعالجة بياناتها إحصائيًا من خالل برنامج ابعد تطبيق االستبانة وتجميعها، تم تفريغها في جداول لحصر التكرارات 

الثالث والعشرين3 وقد استخدمت الباحثتان ر اإلصدا Statistical Package for Social Sciences( SPSSاإلحصائية )

دها، وهي: امجموعة من األساليب اإلحصائية التي تستهدف القيام بعملية التحليل الوصفي واالستداللي لعبارات االستبانة وأبع

معامل ارتباط بيرسون، ومعامل الفا كرونباخ، والنسب المئوية في حساب التكرارات، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات 

 3للمقارنات الثنائية البعدية LSD(، واختبار One Way ANOVA) االتجاهالمعيارية، وتحليل التباين أحادي 

درجة الموافقة للعبارة، وأن المتوسطات الحسابية ونسبها المئوية هي الحد وحددت الباحثتان درجة القطع والتي تحدد  

 الفاصل بين مستوى االستجابات في أداة البحث3

 درجة القطع لمستويات استجابة عينة البحث (5جدول )

 المستوى النسبة المئوية المتوسط الحسابي م

 غير موافق بشدة 2%.: 60 436: 4 4

 غير موافق 16%: 234. 632: 4364 6

 محايد  26%: 1634 31.:  6324 .

 موافق  61%: 2634 136:  314. 1

 موافق بشدة 400%: 6134 1:  1364 1

 

 عرض وتفسير ومناقشة النتائج: -4

تحقيقاً لهدف الدراساة ورداً على ما طرح من تسااؤالت وفي حدود عينة الدراسة والمنهج المستخدم، تعرض الباحثتان ما 

 من نتائج مصنفة على النحو التالي:توصلتا إليه 

أوالً: عرض ومناقشة نتائج أفراد العينة حول أبعاد االستبانة الخاصة بدرجة وعي معلمات التعليم العام بعمل معلمة صعوبات 

 التعلم في المرحلة الثانوية في مدينة الرياض:

 الخاص بالممارسات الصفية: البعد األولعرض ومناقشة نتائج  -أ

 (104وضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ومستوى الموافقة على الممارسات الصفية )ن=ي (6جدول )

 العبارات م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 النسبة المئوية

مستوى 

 الموافقة

 موافق  82.692 0.996 4.135 سهولة عمل معلمة صعوبات التعلم مقارنة بالمعلمة العادية  .1
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2.  
ال يزيد الوقت الذي تقضيه المعلمة في تدريس الحاالت عن 

 األسبوع؟حصة في  46
3.808 0.936 

76.154 
 موافق 

3.  
يتم تحديد نصاب معلمة صعوبات التعلم بحيث ال يزيد عن 

 الواحد؟حالة التي تدرسها في الفصل الدراسي  41
3.952 0.427 

79.038 
 موافق 

4.  
التعلم بإجراء اختبارات تشخيصية بداية تقوم معلمة صعوبات 

 كل عام
3.904 0.690 

78.076 
 موافق 

5.  
تعتمد معلمة صعوبات التعلم على التدريس الفردي داخل 

 البرنامج وذلك بسبب الفروق الفردية بين الطالبات
3.048 0.470 

60.962 
 محايد

6.  
تعتمد معلمة صعوبات التعلم على جدول محدد ومعتمد لكل 

 طالبة
3.789 0.867 

75.770 
 موافق 

2.  

تعد معلمة صعوبات التعلم الوسائل التعليمية الخاصة التي 

تساهم على اكساب الطالبات ذوي صعوبات التعلم المهارات 

 األكاديمية

3.375 0.791 

67.5 

 محايد

8.  
تستخدم معلمة صعوبات التعلم األساليب الحديثة في تعديل 

 التعلم؟سلوك الطالبات ذوي صعوبات 
3.760 0.615 

75.192 
 موافق 

9.  
تلعب معلمة صعوبات التعلم دوَرا فعااَل في تحسين مستوى 

 أداء طالبات صعوبات التعلم3 
4.212 0.410 

84.230 

موافق 

 بشدة

10.  
تفعل معلمة صعوبات التعلم مشاركة الطالب التي لديها 

 صعوبات تعلم في األنشطة الصفية
3.019 0.892 

60.384 
 محايد

11.  
معلمة صعوبات التعلم على الطالبات أثناء أداء تشرف 

 االختبارات
3.865 0.986 

77.308 
 موافق 

12.  
تتابع معلمة صعوبات التعلم تحصيل الطالبة في الصفوف 

 العادية لمعرفة مدى التقدم الذي أحرزته 
4.510 0.668 

90.192 

موافق 

 بشدة

 موافق  74.423 0.644 3.721 الممارسات الصفية األول:إجمالي الموافقة على البعد 

(، %.01316مئوية )موافق( بنسبة الصفية ) بعد الممارسات( أن مستوى الموافقة إلجمالي عبارات 2يتضح من الجدول ) 

(، 2,031,2,44,46(، )%203226( على مساااتوى موافقة )محايدة( بنسااابتين مئويتين )40(، )0(، )1حيث حصااالت العبارات )

(3 بينما %663226إلى )( %013426بين )بنسااب مئوية تتراوح ما  بشاادة(( مسااتوى )موافق 46(، )2بينما حصاالت العبارات )

 (3%203.06( إلى )%103442بين )حصلت باقي العبارات مستوى )موافق( بنسب مئوية تتراوح ما 

لطالب اك على ارتفاع مساااتوى ذل وأثرالتعلم الذي يقوم به معلم صااعوبات  الدور المهمهذه النتيجة بانها ناجمة عن  يمكن تفسااير

ة أي تغير ومالحظفمعلم التعليم العام يقومون بالتدريس والتواصاال مع الطلبة االحتكاك بهم  لذلك،معلم الفصاال العادي  ومالحظة

 3وتحسن في أدائهم
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 ( التي اشااااااارت الى ان اتجاهات معلمي تالميذ الصااااااف العادي نحو6040)دراسااااااة العجمي والودعاني وذلك يتفق مع 

اسفرت على أن اتجاهات معلمي التعليم العام  ( التي6041كذلك دراساة البلوي، ) عالي3معلمي صاعوبات التعلم جاءت بمساتوى 

 نحو برامج صعوبات التعلم جاءت بدرجة عالية

 الحالة:عرض ومناقشة نتائج بعد دراسة  -ب

 (104المئوية ومستوى الموافقة على الدراسة الحالة)ن=يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب  (2جدول )

 العبارات م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 النسبة المئوية

مستوى 

 الموافقة 

13.  

تقوم معلمة صعوبات التعلم بإعداد ملف اإلنجاز لكل طالبة على 

 حده
2.942 0.588 

58.846 
 محايد

14.  

تربوية فردية لكل طالبة تقوم معلمة صعوبات التعلم بإعداد خطة 

 بشمل مستقل
2.615 0.885 

52.308 
 محايد

15.  

تقترن الخطة التربوية الفردية بفترة زمنية محددة لبداية ونهاية 

 الخدمات المطلوبة
3.471 0.682 

69.424 

 موافق 

16.  

تقدم معلمة صعوبات التعلم الخدمات االكاديمية التي من خاللها 

 ات زمالئهم العاديينرالتعلم مجاتستطيع الطالبات ذوي صعوبات 
4.048 0.644 

80.962 

 موافق 

12.  

تزود معلمة صعوبات التعلم الطالبات بواجبات منزلية تساعدهم 

 على ممارسة وتعميم المهارات التي قاموا باكتسابها 
3.885 1.073 

77.692 
 موافق 

18.  

تقوم معلمة صعوبات التعلم بكتابة تقارير شهرية متعلقة 

المتبعة ومدى تأثير تلك اإلجراءات في تحسين مستوى باإلجراءات 

 أداء الطالبة

2.837 0.698 

56.730 

 محايد

19.  

تجزئ معلمة صعوبات التعلم المهمة التعليمية إلى مجموعة من 

 األهداف التفصيلية الدقيقة حتى تكتسبها الطالبة
3.298 0.637 

65.962 
 محايد

 موافق 70.367 0.651 3.518 البعد الثانيإجمالي 

(، حيث حصلت %003.20مئوية ))موافق( بنسبة  البعد األكاديميعبارات  الموافقة إلجمالي( أن مستوى 0يتضح من الجدول )

(، وحصاااااالت %603226(، )%223161مسااااااتوى )موافق( بنسااااااب مئوية تراوحت بين ) (، على42(، )40( )41العبارات )

 (3%213226(، )%163.06)محايد( بنسب مئوية تراوحت بين )( على مستوى 42(، )46(، )41(، ).4العبارات )
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 زءفهو جالبرنامج التربوي الفردي  في إعادادان معلم التعليم العاام يشااااااارك  البااحثتاان الىوقاد يعزى السااااااباب من وجهاة نظر 

بعض  لكرئيساااااايي ويسااااااتند عليه في جمع المعلومات للتعرف على مشااااااكلة الطالب بشااااااكل كامل ودقيق فمن الطبيعي ان يمت

 واعداد الخطة التربوية الفردية  الحالةالمعلومات حول أسلوب دراسة 

 عرض ومناقشة نتائج تنمية المهارات االجتماعية: -ج

يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ومستوى الموافقة على تنمية المهارات  (8جدول )

 (104االجتماعية)ن=

 العبارات م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية

مستوى 

 الموافقة 

20.  

تساعد معلمة صعوبات التعلم الطالبات على اكتساب المهارات 

 االجتماعية التي تمكنهم من النجاح في الحياة بشكل عام 
3.337 0.758 

66.730 
 محايد 

21.  

تحرص معلمة صعوبات التعلم على توفير بيئة اجتماعية 

ونفسية تستطيع فيها الطالبة ذوي صعوبات التعلم استغالل 

 قدراتهن بأقصى درجة ممكنة

3.106 1.238 

62.116 

 محايد 

22.  

تقدم معلمة صعوبات التعلم اإلرشادات ألولياء األمور حول 

الطرق التي تساعد األسرة على التعامل اإليجابي مع الطالبة 

 المنزل؟في 

3.135 0.484 

62.692 

 محايد 

23.  

تفعل معلمة صعوبات التعلم مشاركة الطالب التي لديها 

 الالصفية؟صعوبات تعلم في األنشطة 
3.865 0.396 

77.308 
 موافق

24.  

تقوم معلمة صعوبات التعلم في تعديل االتجاهات الخاطئة عن 

 التعلم؟برنامج صعوبات 
2.856 0.769 

57.116 
 محايد 

25.  

معلمة الصف تتبادل معلمة صعوبات التعلم المشورة مع 

العادي فيما يخص تقديم الخدمات التربوية الخاصة للطالبات 

 ذوي صعوبات التعلم حسب طبيعية احتياجاتهن

3.164 0.936 

63.270 

 محايد 

 محايد  67.308 0.614 3.365 البعد الثالثإجمالي 

(، حيث حصلت %203.06مئوية ))محايد( بنسبة  البعد االجتماعي( أن مستوى الموافقة إلجمالي عبارات 6يتضح من الجدول )

( على %003.06(، )643261(، على مساااتوى موافقة )محايدة( بنساااابتين مئويتين )61(، )60(، )64(، )61) (،66العبارات )

 (3 %203.06( إلى )%103442بين ))موافق( بنسب مئوية تتراوح ما  ( مستوى.6حصلت عبارة ) الترتيب، بينما
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(، من أن معلمي التربية الخاصاااة يواجهون بعض .604هذه الدراساااة مع ما توصااال إليه الحلو وفحجان ) كما تتفق نتائج

 المشاااكالت التي قد تحد من فاعلية العمل كقلة معرفة معلمي التعليم العام ومديري المدارس بطبيعة عمل معلمي التربية الخاصاااة

يات األساااااسااااية التي تواجه معلمي التربية الخاصااااة عدم تعاون اكدت على أن من اهم التحد التي( 6040بوش ) وكذلك دراسااااة

 التعليم العام لمهامهم ومعلميالطاقم اإلداري 

يعتبر قصااااااور معرفاة معلمي التعليم العاام باأهمياة تركيز معلم صااااااعوباات التعلم على المهاارات االجتمااعية عند ذوي           

 راسة سشلشت دهم وبين نشاطاتهم اليومية المختلفة، وهو ما تؤكده دراستي صعوبات التعلم مشكلة حقيقية وعائق كبير يحول بين

 يرون أن غموض أدوراهم من التحديات حيثوكان فحواها تسرب العديد من المعلمين صعوبات التعلم منذ السنة األولى  فالتشوو

 العاديين معهم3قلة التعاون من قبل المعلمين و األساسية التي تواجههم في ممارساتهم اليومية

وبذلك تكون قد أجابت الدراسة على السؤال األول من أسئلة الدراسة والذي ينص على ما درجة وعي معلمات التعليم العام 

 بعمل معلمة صعوبات التعلم في المرحلة الثانوية في مدينة الرياض، من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة؟"

 

استجابات أفراد العينة نحو درجة الموافقة على أبعاد االستبانة ومجموعها بحسب متغير ثانيًا: النتائج الخاصة بالفروق بين 

 الخبرة الوظيفية:

 ومجموعها والتي تُعزى الختالف متغير الخبرة الوظيفية: أبعاد االستبانةالفروق حول  -أ

حو نين استجابات أفراد العينة المستفاه يوضح نتائج اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه إلظهار داللة الفروق ب (9جدول )

 حسب متغير الخبرة الوظيفية أبعاد االستبانةالموافقة على 

 قيمة ف محايد المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين  البعد
مستوى 

 الداللة

 األول

الممارسات 

 الصفية

 982.559 2 1965.118 بين المجموعات

129.327 

 

.000 

 دالة

داخل 

 المجموعات
767.344 101 7.597 

  103 2732.462 المجموع

 الثاني

 دراسة الحالة

 1936.691 2 3873.382 بين المجموعات

139.283 

 

.000 

 دالة

داخل 

 المجموعات
1404.378 101 13.905 

  103 5277.760 المجموع

 000. 146.951 708.388 2 1416.776 بين المجموعات الثالث
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 قيمة ف محايد المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين  البعد
مستوى 

 الداللة

تنمية 

المهارات 

 االجتماعية

داخل 

 المجموعات
486.878 101 4.821 

 دالة 

  103 1903.654 المجموع

مجموع 

 االستبانة

 10386.602 2 20773.205 بين المجموعات

144.942 

.000 

 دالة

 

داخل 

 المجموعات
7237.709 101 71.660 

  103 28010.913 المجموع

( أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة تبًعا لمتغير الخبرة الوظيفية )أقل 2يتضاح من الجدول )

حيث جاءت ، ومجموعها بالنساابة ألبعاد االسااتبانة ،ساانوات فأكثر( 10 –ساانوات  10ساانوات إلى أقل من 5 من -ساانوات 5من 

 (0.053وجميعها قيم دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )(، 144.942(، )146.951(، )139.283(، )129.327(، )قيمة )ف

 ولمعرفة اتجاه الفروق تم استخدام اختبارLSD الثنائية البعدية كما بالجدول التالي: للمقارنات 

  10سنوات إلى أقل من 5من -سنوات 5اتجاه الفروق على إجمالي االستبانة وأبعادها تبعا لمتغير الخبرة الوظيفية )أقل من 

 للمقارنات الثنائية البعدية: "LSD"اختبار  سنوات فأكثر(، باستخدام 10 –سنوات 

ة الخبرتبًعا لمتغير من المعلمات للمقارنات الثنائية البعدية لعينة الدراسة  "LSD"يوضح نتائج اختبار   (10جدول )

 (.104)ن=الوظيفية 

 المجموعة )ب( المجموعة )أ( البعد
الفرق بين 

 ب( -المتوسطات )أ

الخطأ 

 المعياري
 الداللة اإلحصائية

 سنوات فأكثر 40 األول

 000. 67888. *10.85294 سنوات 1أقل من 

سنوات إلى أقل  1 من

 سنوات 40 من
4.60526* .66133 .000 

 سنوات فأكثر 40 الثاني

 000. 91841. *15.31985 سنوات 1أقل من 

سنوات إلى أقل  1 من

 سنوات 40 من
7.46382* .89467 .000 
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 المجموعة )ب( المجموعة )أ( البعد
الفرق بين 

 ب( -المتوسطات )أ

الخطأ 

 المعياري
 الداللة اإلحصائية

 سنوات فأكثر 40 الثالث

 000. 54076. *9.24081 سنوات 1أقل من 

سنوات إلى أقل  1 من

 سنوات 40 من
4.14638* .52678 .000 

إجمالي 

 االستبانة
 سنوات فأكثر 40

 000. 2.08496 *35.41360 سنوات 1أقل من 

سنوات إلى أقل  1 من

 سنوات 40 من
16.21546* 2.03106 .000 

 05.تعني أن الفرق بين المتوسطات دالة عند مستوى معنوية  *

 ( ما يلي:40يتضح من الجدول )

  سنوات  5من -سنوات 5الخبرة الوظيفية )أقل من توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة تبًعا لمتغير

 10إلجمالي االستبانة، لصالح المعلمات ذوات الخبرة األعلى من  بالنسبة ،(سنوات فأكثر 10 –سنوات  10إلى أقل من

وذوات  ،سنوات 5ذوات الخبر أقل من و ،فأكثرسنوات  10سنوات، حيث جاءت قيمة الفرق بين متوسطات ذوات الخبرة 

إحصائيًا ، وهما قيمتان دالتان ( على الترتيب16.21546*(، )35.4136*) سنوات 10سنوات إلى أقل من 5من الخبرة

 (0.053عند مستوى داللة )

  سنوات  5من -سنوات 5الخبرة الوظيفية )أقل من توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة تبًعا لمتغير

سنوات،  10، بالنسبة للبعد األول، لصالح المعلمات ذوات الخبرة األعلى من سنوات فأكثر( 10 –سنوات  10إلى أقل من

 وذوات الخبرة ،سنوات 5ذوات الخبر أقل من و ،فأكثرسنوات  10ت قيمة الفرق بين متوسطات ذوات الخبرة حيث جاء

، وهما قيمتان دالتان إحصائيًا عند ( على الترتيب4.60526*(، )10.85294*) سنوات 10سنوات إلى أقل من 5من

 (0.053مستوى داللة )

  سنوات  5من -سنوات 5الخبرة الوظيفية )أقل من توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة تبًعا لمتغير

سنوات،  10، بالنسبة للبعد الثاني، لصالح المعلمات ذوات الخبرة األعلى من سنوات فأكثر( 10 –سنوات  10إلى أقل من

 وذوات الخبرة ،سنوات 5ذوات الخبر أقل من و ،فأكثرسنوات  10خبرة حيث جاءت قيمة الفرق بين متوسطات ذوات ال

، وهما قيمتان دالتان إحصائيًا عند ( على الترتيب7.463882*(، )15.31985*) سنوات 10سنوات إلى أقل من 5من

 (0.053مستوى داللة )

  سنوات  5من -سنوات 5الخبرة الوظيفية )أقل من توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة تبًعا لمتغير

سنوات،  10، بالنسبة للبعد الثالث، لصالح المعلمات ذوات الخبرة األعلى من سنوات فأكثر( 10 –سنوات  10إلى أقل من
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 وذوات الخبرة ،سنوات 5ذوات الخبر أقل من و ،فأكثرسنوات  10حيث جاءت قيمة الفرق بين متوسطات ذوات الخبرة 

، وهما قيمتان دالتان إحصائيًا عند مستوى ( على الترتيب4.14638*(، )9.24081*) سنوات 10سنوات إلى أقل من 5من

 (0.053داللة )

يعزى ذلك  الى ان المعلم ذوي الخبرة الطويلة قد تعامل مع مجموعة من الطالب والحظ تطورهم االكاديمي وتحسنهم في العديد 

أيضااا باحتكاكه مع معلم صااعوبات التعلم قد كون فكرة  ،بات التعلم على تحساان األداء لديهم من المهارات واثر عمل معلم صااعو

طامي، له  الق ما توصاااالوذلك يتفق مع  ،واسااااعة عن الية العمل بينما المعلم المبتدئ  لم تتيح له الفرصااااة  للحصااااول على ذلك

بأن هناك فروقا دالة إحصاااائيا  بين اتجاهات المعلمين نحو برنامج صاااعوبات التعلم تعزى لمتغير الخبرة  ،( بأن6046والقبالي )

( والتي اكدت على ان الخبرة التدريساية تؤثر على مستوى خبرات المعلمين والمعلمات  في فصول  6041كذلك دراساة عقيل ) 

 ذوي صعوبات التعلم  الطالب نحو تدريسالتعليم العام 

ذلك تكون قد أجابت الدراسة على السؤال الرابع من أسئلة الدراسة والذي ينص على ما مدى تأثير متغير الخبرة في وب

 اض؟الريرؤية عينة الدراسة لدرجة وعي معلمات التعليم العام بعمل معلمة صعوبات التعلم في المرحلة الثانوية في مدينة 

 الدراسة:توصيات 

مستوى االتجاهات اإليجابية عند المعلمين والمعلمات من خالل إقامة ورش العمل والدورات : العمل على تعزيز رفع 4

 .التدريبية والملتقيات الثقافية التي تهتم بتعريف صعوبات التعلم

: ضرورة تزويد المعلمين وبشكل دوري بنشرات مفصلة عن مشكلة صعوبات التعلم وبشكل دوري، من أجل بناء ثقافة حول 6

 شكلة والتعامل معها بجدية وعن قناعة تامة هذه الم

 مدرسية، وحفالت ومناسبات3 وإذاعةمن: مجالت مدرسية،  المدارس،: استغالل القنوات اإلعالمية في .

 :العربية المراجع

االبتدائية (3 المشكالت التي تواجه برامج صعوبات التعلم بالمرحلة 6042ابو نيان، إبراهيم بن سعد؛ الجلعود، هيا عثمان3 ) -

 6243-602، (44، ).مجلة التربية الخاصة والتأهيل: مؤسسة التربية الخاصة والتأهيل، مج .بمدارس البنات في مدينة الرياض

تصور مقترح إعداد معلم التعليم العام في التعليم الشامل وفق  (.6046( عبد هللا3باعثمان، شروق طالل، والسديري، نوف  -

 الخاصة ، والتأهيل6)24(،135-165.التربية  3 مجلة60.0 السعوديةرؤية المملكة العربية 

الممارسة لعملية االستشارة واعمل الجماعي بين معلمي التالميذ ذوي صعوبات التعلم ونظرائهم معلمي  زيد3 مستوى البتال، -

 سعود3جامعة الملك  الخاصة،قسم التربية  التربية، 3 كليةالرياضالفصول العادية في المرحلة االبتدائية في مدينة 

اتجاهات معلمي صعوبات التعلم نحو برنامج صعوبات التعلم ومستوى دافعية اإلنجاز لديهم  (6041البلوي، فهد إسماعيل3 ) -

 .3 جامعة مؤتة، األردنمنشورة )ماجستير غير  السعودية( رسالةفي محافظة ينبع بالمملكة العربية 

 60013الجتماعي3 عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع،النفس ا جودت، علمبني جابر،  -
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(3 اتجاهات مديري المدارس في الحكومية والخاصة بمحافظة عمان نحو برنامج صعوبات 6041) عطا3عونية  صوالحة، - 

 4023-411( .)366مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسيةالتعلم في غرفة المصادر3 

لية ك عسير3معلمي التعليم العام لخبرات التدريس للطالب ذوي صعوبات التعلم بمنطقة  إدراك (60413علوان3 )عمر  عقيل، -

 خالد3جامعة الملك  الخاصة،قسم التربية  التربية،

ذوي ة في الخدمات التربوية المقدمة للطلبة سيمعلمي المرحلة االبتدائية االسا مشاركة (3 درجة6042منى محمد ) عقيالن، -

 3والنفسيةالعلوم التربوية  ماجستير3 كلية3 رسالة صعوبات التعلم من وجهة نظر مديري مدارسهم ومعلمي غرفة المصادر

 األردن3جامعة عمان 

اتجاهات معلمي التالميذ العاديين نحو برامج صعوبات التعلم  (6040العجمي، ناصر سعد، و الودعاني، عائض فهد3 ( -

 والتأهيل الخاصة 5)17(،39-1دراسة تحليلية3 مجلة التربية بمدارس محافظة السليل 

 ومعلمي مديرياإلعاقة من وجهة نظر  ذويغرفة المصادر للتالميذ  في(3 واقع الخدمات 6042أحمد هادى3 ) ساميكميت،  -

، .4، مجالدراسات العلياكلية  -جامعة النيلين مجلة الدراسات العليا:  .اليمن -مدارس التربية الشاملة بمحافظة حجة  وأخصائي

 4203 -420 ،10ع

 :60.0ارتباط التعليم بالمجتمع3 تم االسترداد من3 التعليم ورؤية السعودية 3( 6042وزارة التعليم3 ( -

https://www.moe.gov.sa/ar/Pages/vision2030 .aspx 24 - 

 وزارة التعليمالرياض:  الدليل التنظيمي للتربية الخاصة3 (41.03وزارة التعليم3 ) -
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