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واقع غسف مصادز التعلم اخلاصة بالتالمير ذوي صعىبات

التعلم يف ادلدازس احلكىمية يف حمافظة الطفيلة من وجهة
نظس معلمي غسف ادلصادز

جياد عبد ربو تركي

عونية عطا صوالحة

أستاذ مساعد في التربية الخاصة

أستاذ مساعد في التربية الخاصة

جامعة الطفيمة التقنية

جامعة عمان األىمية – األردن
الممخص_ ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ إلى واقع غرؼ مصادر التعمـ

صعوبات التعمـ في ضوء متغير الخبرة ،وجود فروؽ ذات داللة

في المدارس الحكومية في

إحصائية بيف تقديرات المعمميف لواقع غرؼ مصادر التعمـ الخاصة

الخاصة بالتالميذ ذوي صعوبات التعمـ

محافظة الطفيمة مف وجية نظر معممي غرؼ المصادر ،وقد تكونت

بالتالميذ ذوي صعوبات التعمـ تبعا لمؤىميـ العممي ،ولصالح

عينة الدراسة مف ( )21معمماً ومعممة غرفة مصادر في المدارس

المعمميف مف حممة المؤىؿ العممي ( أعمى مف بكالوريوس ).

الحكومية في محافظة الطفيمة اختيروا بالطريقة القصدية .ومف أجؿ

الكممات المفتاحية  :غرفة مصادر التعمـ ،صعوبات التعمـ ،معمـ

تحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحثاف بتطوير استبانة خاصة بمغ عدد

غرفة المصادر ،المدارس الحكومية ،محافظة الطفيمة.

فقراتيا ( )66فقرة وزعت عمى ( )5مجاالت رئيسة وىي :معمـ

 .1المقدمة

غرفة المصادر(الدور والمؤىالت) ،اإلدارة المدرسية (مدير

يعد اختيار البدائؿ التربوية المناسبة لذوى صعوبات التعمـ

المدرسة) ،مشاركة أولياء أألمور ،غرفة المصادر (الخصائص

مف القضايا اليامة والتي تعكس وجيتي نظر متباينتيف األولى ىي

والتجييز) ،سير العممية التربوية.

دمج التالميذ ذوى صعوبات التعمـ في التربية العامة داخؿ الفصوؿ

وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أبرزىا :أف تقديرات

العادية معظـ الوقت مع تمقي خدمات التربية الخاصة في غرفة

المعمميف لواقع غرؼ مصادر التعمـ الخاصة بالطمبة ذوي

المصادر لبعض الوقت ،والمبرر في ذلؾ :بأف نسبة ذكاء ذوى

صعوبات التعمـ بشكؿ عاـ جاءت ضمف المدى المتوسط .،توجد

صعوبات التعمـ أعمى مف  85درجة فيـ مف ذوي الذكاء العادي

فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تقديرات المعمميف لواقع غرؼ

وقدراتيـ العقمية كما ىي لدى طمبة الصفوؼ العادية ،ومف ثـ فإف

مصادر التعمـ الخاصة بالتالميذ ذوي صعوبات التعمـ في ضوء

تعميميـ داخؿ الفصوؿ العادية لو أثاره اإليجابية عمى نمو

متغير الجنس عمى بُعدي "معمـ غرفة المصادر (الدور
والمؤىالت)" و "اإلدارة المدرسية (مدير المدرسة)" وعمى األداة

شخصياتيـ .كما إف دمج التالميذ ذوى صعوبات التعمـ في برامج
التعميـ العادية وداخؿ الفصوؿ الدراسية العادية ُيسيؿ دمجيـ في

(الكمي) لصالح اإلناث ،عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف

المجتمع والمدرسة وذلؾ مف خالؿ تقديـ الدعـ المناسب مف معمـ

تقديرات المعمميف لواقع غرؼ مصادر التعمـ الخاصة بالتالميذ ذوي

الصؼ العادي الذي يتمقى االستشارات مف معمـ التربية الخاصة
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عف كيفية التعامؿ مع ىؤالء التالميذ أكاديمياً وسموكياً مع قضاء

كذلؾ فإف ألولياء األمور الدور الفعاؿ والياـ في إنجاح البرنامج،

التمميذ بعض الساعات الدراسية في غرفة المصادر.

كما أف لغرفة المصادر بمكوناتيا ومحتواىا وموقعيا وصفاتيا
المادية والفيزيائية الدور الكبير في تحقيؽ األىداؼ المرجوة مف

أما وجية النظر الثانية فيي المؤيدة لفصؿ التالميذ ذوى

البرنامج [.]1

صعوبات التعمـ عف التالميذ العادييف وتعميميـ في فصوؿ خاصة
وعدـ دمجيـ في الصفوؼ ،والمبرر في ذلؾ :أف تعميـ التالميذ في

وتعتبر غرفة المصادر ىي المكاف الذي تُقدـ فيو خدمات

غرؼ المصادر لبعض الوقت ودمجيـ في الصفوؼ العادية في

التقييـ والتدريس العالجي لذوى صعوبات التعمـ مف خالؿ جدوؿ

ساعات الدواـ األخرى ،طريقة غير فعالة أو ال تفي بمتطمبات

منتظـ لمتمميذ الذي يقضى مف  %60 -%21مف وقتو في ىذه

البيئة الخاصة بذوي صعوبات التعمـ حيث تصبح مخرجات التعمـ

الغرفة عمى حسب حدة حالتو .وغرفة المصادر ىي غرفة خدمات

غير متفقة مع ما ىو متوقع حسب قدراتيـ ،كما أف معممي

خاصة تخصص في المدرسة وتقدـ خدمات تربوية خاصة لمتالميذ

الصفوؼ العادية لـ يتمقوف التدريب الكافي لمتعامؿ مع ىذه الفئة

ذوى صعوبات التعمـ الذيف يعانوف مف اضطراب في واحدة أو

كذلؾ فيـ ال يستطيعوف مساعدة ىذه الفئة داخؿ صفوفيـ [.]1

أكثر مف العمميات اإلدراكية المعرفية والتي تؤثر عمى واحدة أو

برنامج غرفة المصادر :Resource room

أكثر مف عمميات (الفيـ واالستيعاب ،التعبير الشفوي ،الميارات
األساسية في القراءة ،الفيـ القرائي ،العمميات الحسابية األساسية،

ُيعد برنامج غرفة المصادر أكثر البدائؿ التربوية المقدمة لذوى

االستدالؿ الحسابي ،التعبير الكتابي) مما يؤدى إلى إخفاؽ التمميذ

صعوبات التعمـ شيوعاً في نظـ التعميـ العالمية والعربية عمى حد
سواء .والذي يمكف اعتباره نظاـ تربوي يحتوى عمى برامج

في بعض المقررات الدراسية .وغرفة المصادر تعطى الحؽ لذوى

متخصصة تكفؿ لمتمميذ تعميمو بشكؿ فردى يناسب خصائصو

صعوبات التعمـ في الحصوؿ عمى فرص تعميمية متكافئة دوف

واحتياجاتو وقدراتو ،في الوقت الذي يسمح لمتمميذ أف يتعمـ في

التعرض لإلحباط وىو ما يجعميـ أكثر قبوالً مف معممييـ وزمالئيـ

الصؼ العادي ال المعمومات والميارات األكاديمية فحسب ،بؿ

وربما آبائيـ .ويقسـ التالميذ داخميا إلى مجموعات متجانسة مف

التفاعؿ االجتماعي والتواصؿ مع األقراف ،المذيف يعتبراف عنصريف

حيث نوع الصعوبة وحدتيا بغض النظر عف المرحمة الدراسية

مف أىـ عناصر مقومات الحياة االجتماعية السميمة [.]2

لمتمميذ [.]3

واذا أريد لبرنامج غرفة المصادر النجاح في تقديـ الفائدة لذوى

وتمتاز غرفة المصادر بأنيا ذات اتساع يحقؽ سيولة التدريب

صعوبات التعمـ ،فإف ىناؾ الكثير مما يجب عممو ،ىناؾ معمومات

والحركة ،تتوسط مواقع فصوؿ المدرسة التي يمتحؽ تالميذىا بيذه

وآليات عمؿ ومتطمبات متكاممة ممقاة عمى عاتؽ فريؽ متكامؿ مف

الغرفة ،وتسيؿ حركة ذىابيـ إلييا دوف صعوبات ،وىى مزودة

الموارد البشرية والموارد المادية يجب توفرىا بمستويات عالية

بأثاث ومواد تربوية ووسائؿ تعميمية ،ويمكف تقسيميا إلى أركاف في

لتحقيؽ األىداؼ المرجوة مف برنامج غرؼ المصادر ،فمعمـ غرفة

إطار المواقؼ والخبرات التعميمية (ركف لتعميـ القراءة ،ركف

المصادر الموسوـ بمعمـ التربية الخاصة يجب أف تتوفر فيو الكثير

لمعمميات الحسابية ،ركف لأللعاب التربوية )...وكؿ ركف مزود

مف السمات الشخصية والكفايات والمؤىالت العممية ليستطيع القياـ

بالوسائؿ والمواد الخاصة بو وبما يتيح لممعمـ استخداميا وتوظيفيا

بواجبو لتحقيؽ أىداؼ التربية الخاصة ،كما أف دور مدير المدرسة

في يسر وكفاءة .ويقوـ عمى تقديـ الخدمات بغرفة المصادر

ال يقؿ أىمية عف دور معمـ غرفة المصادر فيو الداعـ والمشارؾ،

متخصص في التربية الخاصة [.]3
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احتياجات غرفة مصادر صعوبات التعمـ:

المدارس الحكومية التابعة لمحافظة الطفيمة نظ اًر ألىمية غرفة

 .1االحتياج ػػات المكاني ػػة:

المصادر كبديؿ تربوي شائع لذوي صعوبات التعمـ يسيؿ عممية

وىػي غرفػة خاصػة تقػع في مكاف متوسط مف المدرسة

التعميـ والتعمـ ،عمى أمؿ الخروج بتوصيات ونتائج ذات جدوى

العادية ،بيف صفوؼ المرحمة األساسية بحيث يسيؿ وصوؿ

سيتـ األخذ بيا مف مثؿ الييئات والمؤسسات التعميمية المختصة

الطالب المحوليف إلييا والعودة إلى صفوفيـ دوف إرباؾ لمعممية

بما يتناسب ونظاـ التعميـ العاـ.

التعميمية.

أ .أسئمة البحث

 .2االحتياج ػػات البشري ػػة:

 -1ما واقع غرؼ مصادر التعمـ الخاصػة بالتالميػذ ذوي صػعوبات
التعمـ في المدارس الحكومية فػي محافظػة الطفيمػة مػف وجيػة نظػر

تقدـ غرفة المصادر خدماتيا بواسطة معمـ متخصص أعد
إعداداً شامالً مف خالؿ برنامج يركز عمى خصائص واحتياجات

معممي غرؼ المصادر.

الفئات الخاصة التي تعاني مف صعوبات تعميمية وسموكية محددة.

 -2ىؿ يختمؼ تقييـ المعمميف لواقع غػرؼ مصػادر الػتعمـ الخاصػة

 .3االحتياج ػػات مػف األنشطػة واألدوات:

بالتالميذ ذوي صػعوبات الػتعمـ فػي المػدارس الحكوميػة فػي محافظػة

تحتوي غرفة المصػادر عمى العديػد مػف األنشطػة الالزمػة

الطفيمة ،باختالؼ جنس المعمـ؟

لمساعػدة الطالػب ذوي صعوبػات التعمػـ لمتغمب عمى ىذه

 -3ىؿ يختمؼ تقييـ المعمميف لواقع غػرؼ مصػادر الػتعمـ الخاصػة

الصعوبات وكذلؾ العديد مف األنشطة التي تساعد كالً مف معمـ

بالتالميذ ذوي صػعوبات الػتعمـ فػي المػدارس الحكوميػة فػي محافظػة

غرفة المصادر ومعمـ الصؼ العادي عمى التعامؿ بفاعمية مع

الطفيمة ،باختالؼ سنوات خبرة المعمـ؟

طالب ذوي صعوبات التعمـ وفيـ حاجتو والتعرؼ عمى جوانب القوة

 -4ىؿ يختمؼ تقييـ المعمميف لواقع غػرؼ مصػادر الػتعمـ الخاصػة

وجوانب الضعؼ لديو [.]1

بالتالميذ ذوي صػعوبات الػتعمـ فػي المػدارس الحكوميػة فػي محافظػة
الطفيمة ،باختالؼ المؤىؿ العممي لممعمـ؟

 .2مشكمة الدراسة

ب .أىمية البحث

في ضوء خبرة الباحثاف وعمميما في غرفة المصادر وبعد

تسعى المؤسسات التعميمية إلى رفع سوية التعميـ ومساعدة

اطالعيما عمى كثير مف الدراسات [ [1,5,4التي تناولت موضوع

جميع التالميذ إلى الوصوؿ الى أقصى ما تسمح بو قدراتيـ لتحقيؽ

تدني التحصيؿ المرتبط بصعوبات التعمـ ،ودور غرفة المصادر في

النجاح ،لذلؾ افتتحت و ازرة التربية والتعميـ في مدارسيا غرؼ

مساعدة الطمبة ذوي صعوبات التعمـ ،والمعوقات التي تعترض

المصادر لمساعدة فئة مف التالميذ لدييـ قصور في بعض

تنفيذ خطة التربية الخاصة بالشكؿ المطموب ،منيا المادية ومنيا

المجاالت األكاديمية كالقراءة والكتابة والحساب مما يعرضيـ لمفشؿ

المعنوية والنفسية التي تتمثؿ بإحساس معمـ غرفة المصادر بعدـ

األكاديمي وتدني في التحصيؿ مقارنة بأقرانيـ ،وقد قامت غرؼ

وضوح دور غرفة المصادر وأىميتيا في تعميـ التالميذ ذوي

المصادر بعمميا منذ سنوات طويمة في مختمؼ المحافظات،

صعوبات التعمـ مف قبؿ مدير المدرسة ،والييئة اإلدارية ،والييئة

وحسب عمـ الباحثاف لـ تجرى دراسات لقياس فاعمية ىذه الغرؼ أو

المدرسية ،وأولياء أمور التالميذ ذوي صعوبات التعمـ ،ىذا ما دفع

تقييميا ،لذا تكمف أىمية ىذه الدراسة في أنيا تحاوؿ التعرؼ عمى

الباحثاف بإجراء دراسة لمتعرؼ عمى واقع غرؼ المصادر في

واقع غرؼ المصادر في المدارس الحكومية في محافظة الطفيمة
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وذلؾ لقمة الدراسات في ىذا المجاؿ والمكاف حيث أف معظـ

اضطراب في العمميات اإلدراكية ،تمؼ الدماغ ،إصابة الدماغ

الدراسات تجرى عمى عينات مف العاصمة عماف.

الوظيفي ،الديسمكسيا أو االفيزيا ،ولكنيا ال تعود إلى أسباب

لذا تتجمى أىمية البحث مف خالؿ ما يمي:

مرتبطة باإلعاقات الحسية أو العقمية أو االنفعالية أو نتيجة

 .1يتناوؿ ىذا البحث تقييـ بديالً تربوياً ىاماً مف البدائؿ التربوية

لمحرماف البيئي أو الثقافي أو االقتصادي [.]6
والتعريؼ الذي تبناه الباحثاف في ىذه الدراسة ىو :أف التالميذ

األكثر شيوعاً في تعميـ التالميذ ذوي صعوبات التعمـ.
 .2ضرورة العمؿ عمى خمؽ بيئة تعميمية مناسبة تتمتع بمواصفات

ذوي صعوبات التعمـ ،ىـ أولئؾ التالميذ الممتحقيف في غرؼ

عالمية لتنمية وتحفيز التحصيؿ الدراسي لدى التالميذ ذوي

المصادر ألنيـ يظيروف تباعداً واضحاً بيف أدائيـ المتوقع (كما

صعوبات التعمـ.

يقاس باختبارات الذكاء) ،وأدائيـ الفعمي (كما يقاس باختبارات

 .3ممكف أف يستفيد صاحب القرار مف نتائج ىذه الدراسة لغايات

التحصيؿ) في القراءة أو الرياضيات ،بالمقارنة بأقرانيـ مف تالميذ

تجييز غرؼ المصادر حسب المعاير الوطنية.

صفيـ الدراسي.

ج .مصطمحات البحث

د .حدود البحث

التقييم:

التزمت الباحثاف أثناء دراستيا بالحدود التالية:
 .1الحدود الزمنية :أجريت الدراسة في الفصؿ الدراسي األوؿ مف

ىي العممية التي مف خالليا يمكف معرفة مدى النجاح أو

العاـ الدراسي .2013/2012

الفشؿ في تحقيؽ أىداؼ البرنامج أو المنياج ،والتعرؼ عمى نقاط
القوة والضعؼ ،حتى يمكف تحقيؽ األىداؼ المنشودة [.]4

 .2الحدود المكانية :أجريت ىذه الدراسة في بعض المدارس

غرفة المصادر:

األساسية الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعميـ في محافظة
الطفيمة.

غرفة المصادر غرفة بالمبنى المدرسي تنطمؽ منيا الخدمات
التربوية المتخصصة ،فيي نظاـ تربوي يحتوي عمى برامج

 .3الحدود البشرية :أجريت ىذه الدراسة ( )21معمماً ومعممة غرفة

متخصصة تكفؿ لمتمميذ تربيتو وتعميمو بشكؿ فردي يناسب

مصادر في المدارس الحكومية في محافظة الطفيمة.

خصائصو واحتياجاتو وقدراتو ،في حيف أنيا تفسح المجاؿ أمامو

ه .منيج البحث

ليتعمـ في الفصؿ العادي المعمومات والميارات األكاديمية،

بما أف الدراسة قامت بالكشؼ عف واقع غرؼ مصادر التعمـ

والتفاعؿ االجتماعي والتواصؿ مع اآلخريف المذيف يعتبراف

الخاصة بالتالميذ ذوي صعوبات التعمـ في المدارس الحكومية في

عنصريف مف أىـ عناصر مقومات الحياة االجتماعية السميمة [.]4

محافظة الطفيمة مف وجية نظر معممي غرؼ المصادر ،فإف

التالميذ ذوي صعوبات التعمم:

المنيجية التي اتبعتيا الدراسة ىي المنيج الوصفي المسحي ،وىو
المنيج المناسب لوصؼ الظاىرة كما ىي عمى ارض الواقع.

يعرؼ التالميذ ذوو صعوبات التعمـ بأنيـ التالميذ الذيف
يظيروف اضطراباً في واحدة أو أكثر مف العمميات النفسية

 .3اإلطار النظري والدراسات السابقة

األساسية ،المرتبطة في فيـ واستخداـ المغة المنطوقة ،أو المغة

أجرت الصباح وشناعة [ ]4دراسة ىدفت التعرؼ عمى واقع

المكتوبة ،والتي تبدو في نقص القدرة عمى االستماع والتفكير

غرؼ المصادر الخاصة بالطمبة ذوي االحتياجات الخاصة في

والكالـ والقراءة والكتابة والتيجئة والحساب ،والتي تعود إلى
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الدارس الحكومية في فمسطيف مف وجية نظر المدراء ومعممي
غرؼ المصادر والمرشديف التربوييف ،إضافة إلى تحديد أثر كؿ

وفيما يتعمؽ ُببعد التقييـ فإف ما يحدث عمى أرض الواقع بعيد

عما يجب أف يكوف ،حيث بمغ مجموع النسب المئوية الستجابات

مف متغيرات الجنس ،سنوات الخبرة ،المؤىؿ العممي ،لجمع
البيانات طور الباحثاف استبانة عدد فقراتيا ( )75فقرة وزعت عمى

البعد  %29لصالح تقديـ الخدمة كما ينبغي
المفحوصيف عمى ىذا ُ

أف تكوف مقابؿ  %56.5لصالح عدـ تقديـ الخدمة وىو ما يثير

( )5مجاالت ىي :بعد تجييز غرؼ المصادر ،بعد الوسائؿ

الكثير مف القضايا الخاصة بإجراءات التقييـ المتبعة حيث أنو فيما

واألساليب ،بعد سير العممية التربوية ،البعد السموكي .وقد أشارت

يتعمؽ بقائمة مياـ وواجبات اختصاصي التربية الخاصة (صعوبات

نتائج الدراسة أف الدرجة الكمية لواقع غرؼ المصادر كانت بدرجة

التعمـ) والمعتمدة مف مكتب التربية الخاصة بالو ازرة فقد حصرت

كبيرة حيث بمغت النسبة المئوية الكمية لمتوسط استجابات

ىذه المياـ في تطبيؽ االختبارات التشخيصية األكاديمية المتمثمة

المفحوصيف عمى جميع الفقرات لجميع المجاالت ( ،)%78وأف

في اختبارات الكفايات في مادتي المغة العربية والرياضيات ،وبناء

ىناؾ فروؽ دالة إحصائيا بيف الذكور واإلناث لصالح الذكور وال

عمى نتائج ىذه االختبارات يتـ تنفيذ البرنامج العالجي المتمثؿ في

يوجد فروؽ دالة إحصائياً لباقي المتغيرات.

الخطط الفردية لمتالميذ ،كتابة تقارير شيرية عف الطفؿ ،استدعاء
ولى األمر ،تقديـ المشورة لمعمـ الصؼ ،متابعة التمميذ المحوؿ مف

كما أجرت الشمبي [ ]1دراسة ىدفت التعرؼ عمى أثر فاعمية

غرفة المصادر إلى صفو العادي.

برنامج تدريس عالجي قائـ عمى االستخداـ المنمذج لبرنامج غرفة
المصادر عمى تحسيف تحصيؿ ذوى صعوبات التعمـ مف تالميذ

وفيما يتعمؽ ببعد خدمات التدريس العالجي أف  %33لصالح

المرحمة االبتدائية" ورصد واقع برنامج غرفة المصادر المقدـ لذوى

تقديـ خدمة التدريس كما ينبغي أف تكوف مقابؿ  %48لصالح عدـ

صعوبات التعمـ مف خالؿ أداتيف لجمع البيانات ىما :المسح

تقديـ الخدمة عمى النحو المطموب.

الميداني لمكونات غرفة المصادر لعدد  23مدرسة مف المدارس

وتمخص الباحثة مما سبؽ بأف ىناؾ بعض جوانب القصور

االبتدائية بمممكة البحريف تمثؿ خمسة محافظات ىي محافظات

فيما يتعمؽ ببرنامج غرفة المصادر مف حيث المكونات .الخدمات

المممكة تـ اختيارىا مف خالؿ إشراؼ الباحثة عمى مقرر التدريب

المقدمة لذوى صعوبات التعمـ .وىو ما يحقؽ الفرض األوؿ مف

الميداني لطمبة برنامج بكالوريوس عمـ النفس (فئات خاصة) في

الدراسة أما الفرض الثاني والخاص بوضع النموذج المقترح فإنو

مجاؿ صعوبات التعمـ .وذلؾ بناء عمى استمارة المسح المعدة ليذا

يتضح مف خالؿ بناء برنامج التدريس العالجي بناء عمى ما ينبغي

الغرض ،استبانة تقييـ خدمات برنامج غرفة المصادر (ُبعد

أف يكوف لبرنامج غرفة المصادر والمقدـ كبديؿ تربوي لذوى
صعوبات التعمـ.

الخدمات) كبديؿ تربوي مقدـ لذوى صعوبات التعمـ مف تالميذ

وأجرت أبو القاسـ [ ]5دراسة ىدفت تقييـ برنامج صعوبات التعمـ

المرحمة االبتدائية بمممكة البحريف.

المطبؽ في مدارس تعميـ البنات في المممكة العربية السعودية مف

أشارت النتائج أف ُبعد االستشارة :اتفؽ حوالي  %78مف أفراد

حيث اإليجابيات والسمبيات خالؿ عشر سنوات ،مف وجية نظر

العينة عمى ندرة أو عدـ توافر تقديـ خدمة االستشارة لمعممي
الصفوؼ مقابؿ حوالي  %13أقروا بوجود ىذه الخدمة بالمدارس

مديرات المدارس ،والطالبات ذوي صعوبات التعمـ ،وأولياء أمورىف،

التي ينتموف إلييا.

ومعممات الصفوؼ العادية ،ومعممات غرؼ المصادر ،ومشرفات
تربويات عمى البرنامج .وقد تكوف مجتمع الدراسة مف جميع
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المدارس الحكومية التي طبؽ فييا برنامج صعوبات التعمـ لمبنات

التربوية في المدارس الحكومية والخاصة في األردف ،تكونت عينة

في المناطؽ (الرياض وجدة والدماـ) .أشارت نتائج الدراسة إلى

الدراسة مف ( )209معمماً ومعممة في غرؼ المصادر .أشارت

فاعمية البرنامج وقد كاف دور اإلدارة المدرسية والييئة التعميمية مف

نتائج الدراسة إلى أف أبرز المشكالت ما يتعمؽ بأولياء أمور

أكبر العوامؿ الداعمة لنجاح البرنامج كما كاف ألولياء األمور

الطمبة ذوي الحاجات الخاصة ،في أف أقؿ المشكالت شيوعاً ما

والمشرفات التربويات دو اًر ىاماً في دعـ البرنامج ونجاحو.

يتعمؽ بالمصادر والمواد التعميمية المرتبطة بالبرامج التربوية.

وفي دراسة شمبى [ ]7والتي ىدفت إلى اختبار مدى تطبيؽ

كما أجرى العايد [ ]10دراسة ىدفت تحديد المشكالت التي

إجراءات التقييـ لذوى صعوبات التعمـ مف تالميذ المرحمة االبتدائية

تواجو معممي ومعممات غرؼ المصادر ،واتجاىات أولياء أمور

بمممكة البحريف والتي توصمت إلى أف أكثر أبعاد التقييـ ُبعداً عما

الطمبة ذوي صعوبات التعمـ حوؿ غرؼ المصادر ،تكونت عينة
الدراسة مف ( )150معمماً ومعممة مف معممي غرؼ المصادر.

يجب أف يكوف ىو ُبعد التشخيص حيث بمغت نسبة ما يحدث في

أظيرت النتائج أف المشكمة تتضمف عدـ وجود آلية واضحة إلحالة

الواقع إلى ما ينبغي أف يكوف  %44.2وىو ما يشير إلى الحاجة
الممحة إلعادة النظر في طرؽ ووسائؿ التشخيص المطموبة لمتعرؼ

الطمبة ذوي الحاجات الخاصة لغرؼ المصادر ،وعدـ توفر

عمى وتحديد فئة ذوى صعوبات التعمـ.

االختبارات المناسبة لمتشخيص ،وعدـ وجود حوافز لممعمميف،
وعدـ توفر التأىيؿ والكفايات التربوية المناسبة في المعمميف

أما دراسة الخشرمى [ ]8التي ىدفت تقييـ البرامج التربوية

لمتعامؿ مع الفئات المستيدفة في غرؼ المصادر.

الفردية لمراكز ومدارس التربية الخاصة وذلؾ مف خالؿ التعرؼ
عمى إجراءات إعداد ىذه البرامج ،التعرؼ عمى محتوى تمؾ البرامج

كما ىدفت دراسة المعايطة [ ]11التعرؼ إلى أىمية غرؼ

الفردية ،ومدى تحقيؽ اإلجراءات حسب ما استقر عميو المجاؿ مع

المصادر كبديؿ تربوي لذوي الحاجات الخاصة ،تكونت عينة

اإلجراءات المطبقة فعمياً في مراكز ومدارس التربية الخاصة في

الدراسة مف ( )420طالباً وطالبة مف ذوي صعوبات التعمـ في

مدينة الرياض .وقد شممت عينة الدراسة ( )81مف األخصائيات

القراءة والكتابة والحساب مف الصفيف الثاني والثالث األساسييف.

تعممف في مدارس التربية الخاصة ،كما شممت الدراسة ()23

أظيرت النتائج أف غرؼ المصادر مف أفضؿ البدائؿ التربوية التي

برنامجاً تربوياً فردياً تـ تحميميا نوعياً ألغراض ىذه الدراسة.

تقدـ خدمات التربية الخاصة لمطمبة ذوي الحاجات الخاصة.
كما أجرى سيجاؿ ][12

وأشارت نتائج الدراسة إلى عدد مف المشكالت المتعمقة بالقصور

دراسة ىدفت التعرؼ عمى

في إعداد البرنامج التربوي الفردي ،تتمثؿ في عدـ وجود فريؽ تقييـ

اإلجراءات والقضايا المتعمقة بتحديد وتشخيص صعوبات التعمـ ،

متعدد التخصصات ،وعدـ توظيؼ نتائج التشخيص في إعداد

وذلؾ مف خالؿ اإلجابة عف األسئمة التالية  :مف ىو التمميذ ذوي

البرامج الفردية ،كما أف معظـ األىداؼ قصيرة المدى مفقودة ،واف

صعوبات التعمـ؟ ،كيؼ يتـ تقييـ صعوبات التعمـ لديو؟ ،ما ىي

وجدت فيي غير مالئمة ،كذلؾ تشير الدراسة إلى عدـ إشراؾ

الكفاءات الالزمة لمتخذي القرار المناسب حوؿ ما إذا كاف شخص

األسرة في برنامج الطفؿ الفردي ،وعدـ رضا المعممات عف

ما يعانى صعوبات في التعمـ ؟ وأخي اًر ما ىي الخدمات الخاصة

خبراتيف في البرامج التربوية الفردية.

التي يتوجب توفيرىا مف قبؿ المؤسسات المعنية بتعميـ ذوي

وأجرى الحديدي [ ]9دراسة ىدفت تحديد المشكالت التي

صعوبات التعمـ؟ .وقد خمصت الدراسة إلى نتائج منيا  :أنو ال

تواجو معممي ومعممات غرؼ المصادر أثناء تطبيؽ البرامج

توجد أي نقاط عامة وواضحة لمتعرؼ عمى ذوي صعوبات في
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التعمـ ،فيذه المسألة تتسـ بالكثير مف االلتباس والغموض وعدـ

أعمارىـ مف (13-6سنة) فقد توصمت الدراسة إلى وجود فروؽ

الدقة لتشابو العديد مف الحاالت مع ذوي صعوبات التعمـ .ومف

واختالفات في تحديد التالميذ ذوى صعوبات التعمـ باختالؼ طريقة

أجؿ تقييـ حاالت صعوبات التعمـ يتوجب االتى :قياس المستوى

حساب التباعد مما يمقى ظالؿ مف الشؾ حوؿ مصداقية استخداـ

التحصيمى لمتمميذ و مقارنة أداء التمميذ بأداء أقرانو ،استخداـ

ىذا المحؾ بمفردة في تشخيص صعوبات التعمـ).

العديد مف االختبارات التحصيمية التشخيصية مثؿ  :اختبار

 .4الطريقة واالجراءات

القراءة ،واختبار التيجئة  ،واختبار الميارات الحسابية،باإلضافة

أ .عينة البحث

الى استخداـ االختبارات التشخيصية اإلدراكية لمتعرؼ عمى درجة

بمغ عدد أفراد عينة الدراسة ( )21معمماً ومعممة غرفة مصادر

االدراؾ البصري والسمعي .

في المدارس الحكومية في محافظة الطفيمة اختيروا بالطريقة

وفى دراسة كامبوس وآخروف [ ]13والتي ىدفت إلى التحقؽ

العشوائية القصدية ،والجدوؿ ( )1يبيف توزيع أفراد عينة الدراسة

مف مدى تطبيؽ إجراءات تشخيص صعوبات التعمـ ،وذلؾ

تبعاً لمتغيرات الدراسة (الجنس ،وسنوات الخبرة ،والمؤىؿ العممي).

باستخداـ طرؽ مختمفة لحساب التباعد بيف القدرة الكامنة واألداء
الفعمي مف أجؿ تحديد األطفاؿ الذيف يعانوف مف صعوبات تعمـ
ويتمتعوف بحاصؿ ذكاء متوسط أو أعمى مف المتوسط .وتكونت
عينة الدراسة ( )177طالبا يعانوف مف صعوبات تعمـ ،وتتراوح

جدول 1
توزيع أفراد عينة الدراسة تبعاً لمتغيرات الجنس ،وسنوات الخبرة ،والمؤىل العممي
المتغير

فئات المتغير

العدد

النسبة المئوية

الجنس

ذكر

9

%42.9

أنثى

12

%57.1

21

%100

اقؿ مف  10سنوات

14

%66.7

 10سنوات وأكثر

7

%33.3

21

%100

دبموـ صعوبات التعمـ

6

%28.6

بكالوريوس تربية خاصة

11

%52.4

أعمى مف بكالوريوس

4

%19

21

%100

سنوات الخبرة

المؤىل العممي

المجموع

المجموع

المجموع

ضـ المقياس في صورتو األولى ( )74فقرة ،وبعد التعديؿ

ب .أداة الدراسة

حسب أراء المحكميف ،أصبح المقياس بصورتو النيائية ،وقد تكوف

مقياس تقييـ واقع غرؼ المصادر صممت أداة الدراسة وبما
يتناسب وىدؼ الدراسة ،بعد االطالع عمى األدب النظري المتعمؽ

المقياس بصورتو النيائية مف جزأيف رئيسييف ىما:

بموضوع الدراسة ،واالطالع عمى عدد مف المقاييس التي

الجزء األوؿ :ويتضمف معمومات عامة عف المستجيب.

استخدمت في الدراسات ذات العالقة.
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موزعة إلى خمسة أبعاد كما في الجدوؿ رقـ (.)2

جدول 2

مجاالت المقياس وعدد الفقرات لكل مجال
المجاالت

عدد الفقرات

أرقام الفقرات

معمم غرفة المصادر(الدور والمؤىالت)

19

19-1

اإلدارة المدرسية (مدير المدرسة)،

13

32-20

10

42-33

13

55-43

سير العممية التربوية.

11

66-56

المقياس الكمي

66

مشاركة أولياء أألمور

غرفة المصادر ( الخصائص والتجييز)

ج .إجراءات الدراسة
قاـ الباحثاف ببناء استبانة الدراسة والتأكد مف صدقيا وثباتيا،

تـ حساب معامؿ الثبات لألداة مف خالؿ تطبيقو عمى عينة

ومف ثـ تـ توزيعيا عمى أفراد العينة مديرية تربية الطفيمة ،وقد تـ

استطالعية مكونة مف ( )15معمماً ومعممة مف خارج عينة

اإلجابة عمى فقرات المقياس مف قبؿ معممي ومعممات غرؼ

الدراسة ،ثـ تـ التحقؽ مف ثبات األداة بطريقة االتساؽ الداخمي وفقاً

المصادر ،ثـ جمعت االستبانات وفرغت البيانات.

لمعادلة كرونباخ ألفا ( ،)Kronbah-Alphaوقد بمغت قيـ

د .ثبات أداة الدراسة

معامالت الثبات (ألفا) لألداة وأبعادىا الخمسة كما في الجدوؿ(.)3
جدول 3

قيم معامالت الثبات ألداة الدراسة ومجاالتيا الخمسة بطريقة االتساق الداخمي
األبعاد

قيمة معامل الثبات

معمـ غرفة المصادر(الدور والمؤىالت)

0.837

اإلدارة المدرسية (مدير المدرسة)

0.856

مشاركة أولياء أألمور

0.826

غرفة المصادر ( الخصائص والتجييز)

0.808

سير العممية التربوية

0.820

األداة (الكمي)

0.879

وىذه القيـ مناسبة ألغراض الدراسة الحالية.

 3 ÷ 4مستويات (مرتفع ،متوسط ،منخفض)= 1.33

وألغراض الدراسة الحالية تـ احتساب درجة تقييـ المعمميف لواقع

وعميو يكوف:

غرؼ مصادر التعمـ الخاصة بالطمبة ذوي صعوبات التعمـ عمى

أ .الحد األدنى= 2.33 =1.33+1

النحو التالي:

ب .الحد المتوسط= 3.67 =1.33+2.34

أ .الحد األعمى لبدائؿ اإلجابة عف األداة ( ،)5والحد األدنى لمبدائؿ

ج .الحد األعمى=  3.68فأكثر.
وىكذا تصبح أوزاف الفقرات عمى النحو اآلتي:

( )1وبطرح الحد األعمى مف الحد األدنى يساوي ( )4ومف ثـ

الفقرة التي يتراوح متوسطيا الحسابي بيف ( )5.00-3.68تعني أف

قسمة الفرؽ بيف الحديف ( )4عمى ثالثة مستويات كما ىو موضح

درجة تقييـ المعمميف لواقع غرؼ مصادر التعمـ الخاصة بالطمبة

في المعادلة التالية:
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ذوي صعوبات التعمـ مرتفع.

 -2لإلجابة عف السؤاليف الثاني والثالث تـ استخداـ اختبار "ت"

الفقرة التي يتراوح متوسطيا الحسابي بيف ( )3.67-2.34تقييـ

لمعينات المستقمة Independent Samples t-test ،لمكشؼ عف

المعمميف لواقع غرؼ مصادر التعمـ الخاصة بالطمبة ذوي

داللة الفروؽ في تقديرات المعمميف لواقع غرؼ مصادر التعمـ

صعوبات التعمـ متوسط.

الخاصة بالتالميذ ذوي صعوبات التعمـ في المدارس الحكومية،

الفقرة التي يتراوح متوسطيا الحسابي بيف ( )2.33-1.00تقييـ

تبعاً لمتغير الجنس (ذكر،أنثى) ،ومتغير سنوات الخبرة (أقؿ مف

المعمميف لواقع غرؼ مصادر التعمـ الخاصة بالطمبة ذوي

 10سنوات 10 ،سنوات وأكثر).

صعوبات التعمـ منخفض.

 -3لإلجابة عف السؤاؿ الرابع تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف

متغيرات الدراسة:

األحادي  ،One Way ANOVAوالمقارنات البعدية بطريقة

أوال :المتغيرات المستقمة (التصنيفية):

"شيفيو" ( )Scheffeلمكشؼ عف داللة الفروؽ في تقديرات

الجنس ،ولو مستوياف :أ .ذكر ب .أنثى

المعمميف لواقع غرؼ مصادر التعمـ الخاصة بالتالميذ ذوي

سنوات الخبرة في اإلدارة المدرسية ،وليا مستوياف :أ .أقؿ مف 10

صعوبات التعمـ في المدارس الحكومية تبعاً لمتغير المؤىؿ العممي

سنوات ب 10 .سنوات وأكثر

(دبموـ صعوبات التعمـ ،بكالوريوس تربية خاصة ،أعمى مف

المؤىؿ العممي ،ولو ثالثة مستويات:

بكالوريوس).

أ .دبموـ صعوبات التعمـ

 .5النتائج

ب .بكالوريوس تربية خاصة

أوالً :نتائج اإلجابة عف السؤاؿ األوؿ :ما واقع غرؼ مصادر التعمـ

جػ .ماجستير أو دكتوراه

الخاصة بالتالميذ ذوي صعوبات التعمـ في المدارس الحكومية في

ثانيا :المتغير التابع :تقييـ المعمميف لواقع غرؼ مصادر التعمـ

محافظة الطفيمة مف وجية نظر معممي غرؼ المصادر؟.

الخاصة بالتالميذ ذوي صعوبات التعمـ في المدارس الحكومية في

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ احتساب المتوسط الحسابي،

محافظة الطفيمة.

واالنحراؼ المعياري والترتيب لتقديرات المعمميف عمى أداة الدراسة

المعالجة اإلحصائية:

التي تقيس واقع غرؼ مصادر التعمـ الخاصة بالطمبة ذوي

لإلجابة عف أسئمة الدراسة ،تـ إجراء المعالجات اإلحصائية

صعوبات التعمـ بشكؿ عاـ ،ثـ لفقرات كؿ ُبعد مف أبعاد األداة

باستخداـ برنامج الرزـ اإلحصائية لمعموـ االجتماعية (،)SPSS

الخمسة .ويبيف الجدوؿ ( )4المتوسطات الحسابية واالنحرافات

وقد استخدمت األساليب اإلحصائية التالية:

المعيارية والترتيب إلجابات أفراد العينة عمى أداة الدراسة وأبعادىا

 -1لإلجابة عف السؤاؿ األوؿ تـ استخداـ المتوسطات الحسابية

الخمسة بشكؿ عاـ.

واالنحرافات المعيارية والترتيب.
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جدول 4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب لتقديرات المعممين لواقع غرف مصادر التعمم الخاصة بالطمبة ذوي صعوبات التعمم عمى أداة
الدراسة وأبعادىا الخمسة

األبعاد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الترتيب

واقع غرف المصادر

معمـ غرفة المصادر (الدور والمؤىالت)

4.36

0.35

1

مرتفع

اإلدارة المدرسية (مدير المدرسة)

3.54

0.66

2

متوسط

مشاركة أولياء أألمور

3.00

0.44

4

متوسط

غرفة المصادر (الخصائص والتجييز)

2.70

0.56

5

متوسط

سير العممية التربوية

3.41

0.29

3

متوسط

األداة (الكمي)

3.51

0.29

متوسط

يشير الجدوؿ ( )4إلى أف تقديرات المعمميف لواقع غرؼ

أألمور" فقد جاء في الترتيب الرابع بمتوسط حسابي ()3.00

مصادر التعمـ الخاصة بالطمبة ذوي صعوبات التعمـ بشكؿ عاـ
جاءت ضمف المدى المتوسط ،حيث بمغ المتوسط الحسابي

وانحراؼ معياري ( )0.44وبواقع تقييـ متوسط ،في حيف حؿ ُبعد

"غرفة المصادر (الخصائص والتجييز)" في الترتيب الخامس

لتقديرات المعمميف عمى األداة (الكمي) ( )3.51وبانحراؼ معياري

واألخير بمتوسط حسابي ( )2.70وانحراؼ معياري ()0.56

( .)0.29وبالنسبة لألبعاد جاء ُبعد "معمـ غرفة المصادر (الدور

وبواقع تقييـ متوسط
أما بالنسبة لنتائج فقرات كؿ ُبعد مف أبعاد أداة الدراسة الخمسة،

والمؤىالت)" في الترتيب األوؿ بمتوسط حسابي ( )4.36وانحراؼ

فكانت عمى النحو اآلتي:

معياري ( )0.35وبواقع تقييـ مرتفع ،يميو ُبعد "اإلدارة المدرسية

البعد األوؿ :معمـ غرفة المصادر (الدور والمؤىالت):
ُ

(مدير المدرسة)" بمتوسط حسابي ( )3.54وانحراؼ معياري

يبيف الجدوؿ ( )5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

( )0.66وبواقع تقييـ متوسط ،وفي الترتيب الثالث جاء ُبعد "سير

والترتيب لتقديرات المعمميف عمى فقرات ُبعد "معمـ غرفة المصادر

العممية التربوية" وبواقع تقييـ متوسط حيث بمغ متوسطة الحسابي

(الدور والمؤىالت)" ،والذي تـ قياسو اعتمادا عمى ( )19فقرة.

( )3.41وانحراؼ معياري ( ،)0.29أما ُبعد "مشاركة أولياء

جدول ( )5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب لتقديرات المعممين عمى فقرات ُبعد "معمم غرفة المصادر (الدور والمؤىالت)"

رقم الفقرة
1

ُبعد "معمم غرفة المصادر (الدور والمؤىالت)"
أشارؾ مع الفريؽ المختص في المدرسة في القياـ بالمسح األولي لمتعرؼ عمى ذوي

المتوسط الحسابي
4.48

االنحراف المعياري الترتيب
0.68

7

الواقع
مرتفع

صعوبات التعمـ
2

أشارؾ في عمميات التقييـ (التقييـ لغرض التشخيص :جمع المعمومات األولية واتخاذ

3

أشارؾ في التشخيص لغرض التدريس :تشخيص النتائج واعتمادىا ألعداد التقارير النفسية

4.67

0.58

2

مرتفع

الق اررات)

4.52

0.60

4

مرتفع

التربوية لمطمبة
4

أشارؾ في إعداد البرامج التربوية الفردية

4.76

0.44

1

مرتفع

5

أوفر خطة تربوية وتعميمية لكؿ طالب

4.48

0.68

7

مرتفع

6

أقدـ الخدمات التربوية الخاصة بتعديؿ السموؾ

4.24

0.62

14

مرتفع

7

أوفر الوسائؿ التعميمية المناسبة ويستخدميا

4.43

0.60

9

مرتفع

8

أتبادؿ المشورة مع معممي الفصوؿ العادية في األمور التي تخص التالميذ ذوي صعوبات

4.33

0.80

12

مرتفع

التعمـ مثؿ :طرؽ التدريس  .......الخ

812

2
رقم الفقرة

2102

8

ُبعد "معمم غرفة المصادر (الدور والمؤىالت)"
أتعاوف مع معممي الصفوؼ العادية في إعداد الجداوؿ الدراسية لتالميذ غرفة المصادر

4.24

0.70

14

مرتفع

10

انسؽ مع المرشد التربوي بشأف التعاوف مع أولياء األمور

4.19

0.68

16

مرتفع

11

انشر الوعي بيف معممي الصفوؼ العادية والييئة اإلدارية حوؿ خصائص ذوي صعوبات

4.43

0.93

9

مرتفع

9

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري الترتيب

الواقع

التعمـ
12

اعمؿ ضمف فريؽ واحد متكامؿ في تحسيف مستوى الطمبة في غرفة المصادر مف الناحية

4.19

16

0.87

مرتفع

األكاديمية واالجتماعية
13

لدي مؤىالت في التربية الخاصة أو دبموـ عالي في صعوبات التعمـ

4.38

0.92

11

مرتفع

14

تعقد دورات تدريبية متخصصة في مجاؿ صعوبات التعمـ لتأىيؿ مشرفي غرؼ المصادر

3.33

1.02

19

متوسط

مينيا
15

أطبؽ االختبارات التشخيصية الرسمية والتعرؼ عمى جوانب القوة والضعؼ لدى التالميذ

4.33

0.86

12

مرتفع

16

أطبؽ االختبارات غير الرسمية مف صنع المعمـ

4.62

0.59

3

مرتفع

17

اكتب التقارير الخاصة بأداء الطمبة إلدارة المدرسة وأولياء أمور التالميذ

4.14

0.73

18

مرتفع

18

أجيز ممفات لكؿ تمميذ

4.52

0.60

4

مرتفع

19

اعد أوراؽ عمؿ تتناسب والميمة التعميمية وقدرات كؿ تمميذ

4.52

0.60

4

مرتفع

المصادر مينيا" في الترتيب األخير بمتوسط حسابي ()3.33

يتبيف مف النتائج في الجدوؿ ( )5أف جميع فقرات ُبعد "معمـ

وانحراؼ معياري (.)1.02

غرفة المصادر (الدور والمؤىالت)" جاءت ضمف واقع التقييـ
المرتفع باستثناء فقرة واحدة فقط جاءت بواقع تقييـ متوسط ،وقد
حمت الفقرة (" )4أشارؾ في إعداد البرامج التربوية الفردية" في

البعد الثاني :اإلدارة المدرسية (مدير المدرسة):
ُ

يبيف الجدوؿ ( )6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

الترتيب األوؿ وبمتوسط حسابي ( )4.76وانحراؼ معياري

والترتيب لتقديرات المعمميف عمى فقرات ُبعد "اإلدارة المدرسية
(مدير المدرسة)" ،والذي تـ قياسو اعتمادا عمى ( )13فقرة.

( ،)0.44في حيف جاءت الفقرة (" )14تعقد دورات تدريبية
متخصصة في مجاؿ صعوبات التعمـ لتأىيؿ مشرفي غرؼ

جدول 6

رقم الفقرة
20

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب لتقديرات المعممين عمى فقرات ُبعد "اإلدارة المدرسية (مدير المدرسة)"
ُبعد "اإلدارة المدرسية (مدير المدرسة)"
يشارؾ المدير كعضو في الفريؽ متعدد التخصصات الذي يتولى إحالة التالميذ إلى

المتوسط الحسابي االنحراف المعياري
3.95

0.86

الترتيب

الواقع

1

مرتفع

غرفة المصادر وتقييميـ
21

يطمع مدير المدرسة عمى خطة العمؿ

3.95

0.92

1

مرتفع

22

يوفر المدير الدعـ النفسي والمعنوي ألعضاء غرفة المصادر

3.81

0.98

3

مرتفع

23

يقوـ المدير بدور المنسؽ بيف معمـ غرفة المصادر وأعضاء الييئة التدريسية

3.67

0.97

5

متوسط

24

يعمؿ المدير عمى تعزيز االتجاىات االيجابية نحو دور وأىمية غرفة المصادر مف

3.76

1.00

4

مرتفع

خالؿ االجتماعات الدورية
25

يعمؿ المدير عمى إيجاد بيئة أكاديمية واجتماعية

3.48

0.93

8

متوسط

26

يمـ المدير بأىداؼ برنامج غرفة المصادر

3.52

0.93

6

متوسط

27

يمـ المدير بمياـ معمـ غرفة المصادر

3.29

1.06

11

متوسط

813
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ُبعد "اإلدارة المدرسية (مدير المدرسة)"
يقوـ المدير بمتابعة العمؿ و تمبية احتياجات ومستمزمات البرنامج وتييئتيا لالستخداـ

8
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المتوسط الحسابي االنحراف المعياري
3.33

0.86

الترتيب

الواقع

10

متوسط

مف وسائؿ تعميمية والعاب تربوية وأثاث وقرطاسية
29

توعية المدير ألفراد المدرسة وأولياء أمور الطمبة والزوار والمجتمع المحمي ،وتعديؿ

3.48

8

1.03

متوسط

المفاىيـ الخاطئة عف برنامج صعوبات التعمـ
30

يسيؿ المدير التحاؽ الطمبة ذوي صعوبات التعمـ الخاصة في غرؼ المصادر

3.52

1.08

6

متوسط

31

يحتفظ المدير بممؼ خاص بغرفة المصادر يحتوي األوراؽ الرسمية والنماذج والتقارير

3.10

0.89

13

متوسط

32

يخصص المدير ميزانية خاصة بغرفة المصادر تطمع عمييا المجنة المالية في المدرسة

3.14

0.79

12

متوسط

والمرشد التربوي ومعمـ غرفة المصادر

عمى التوالي ،في حيف جاءت الفقرة (" )31يحتفظ المدير بممؼ

تشير النتائج في الجدوؿ ( )6إلى أف فقرات ُبعد "اإلدارة

خاص بغرفة المصادر يحتوي األوراؽ الرسمية والنماذج والتقارير"

المدرسية (مدير المدرسة)" جاءت ما بيف واقع التقييـ المرتفع
والمتوسط ،حيث جاءت ( )4فقرات ضمف واقع التقييـ المرتفع،

في الترتيب األخير بمتوسط حسابي ( )3.10وانحراؼ معياري

و( )9فقرات ضمف واقع التقييـ المتوسط ،وقد حمت كؿ مف الفقرة

(.)0.89

(" )20يشارؾ المدير كعضو في الفريؽ متعدد التخصصات الذي

البعد الثالث :مشاركة أولياء أألمور:
ُ

يتولى إحالة التالميذ إلى غرفة المصادر وتقييميـ" والفقرة ()21

يبيف الجدوؿ ( )7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

"يطمع مدير المدرسة عمى خطة العمؿ" في الترتيب األوؿ

والترتيب لتقديرات المعمميف عمى فقرات ُبعد "مشاركة أولياء

أألمور" ،والذي تـ قياسو اعتمادا عمى ( )10فقرات.

وبمتوسط حسابي ( )3.95وبانحراؼ معياري ( )0.86و()0.92

جدول 7
رقم الفقرة

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب لتقديرات المعممين عمى فقرات ُبعد "مشاركة أولياء أألمور"
ُبعد "مشاركة أولياء أألمور"
يوافؽ ولي األمر عمى إحالة التمميذ إلى غرفة المصادر

3.29

1.01

1

متوسط

34

يطمع ولي أمر التمميذ عمى خطة العمؿ وموافقتو عمييا

3.10

0.94

2

متوسط

35

يشارؾ أولياء األمور في تعديؿ سموؾ أطفاليـ

3.10

1.00

2

متوسط

36

تزويد أولياء أمور بالمواد التربوية  ،والوسائؿ التعميمية التي مف شأنيا أف تسيؿ ميمة

3.05

1.02

5

متوسط

33

المتوسط الحسابي االنحراف المعياري الترتيب

الواقع

متابعة واجبات أبناءىـ المدرسية
37

أولياء أمور التالميذ ذوي صعوبات التعمـ أعضاء فاعميف في مجالس أولياء األمور

3.00

0.77

6

متوسط

المدرسية وغيرىا
38

يتعاوف أولياء أمور التالميذ مع الفريؽ المعني في تحديد وتشخيص الصعوبة التعميمية

2.90

0.89

7

متوسط

39

يتعاوف أولياء أمور التالميذ مع الفريؽ المعني في وضع الخطة التربوية الفردية

2.86

0.96

8

متوسط

40

يوفر ولي األمر مستمزمات تطبيؽ برنامج تعديؿ السموؾ الخاص بالمشكالت السموكية

2.76

0.94

10

متوسط

واالنفعالية المصاحبة لصعوبة التعمـ
41

يشارؾ أولياء األمور في األنشطة والبرامج التربوية المطبقة في المدرسة بيدؼ تمبية

2.86

0.73

8

متوسط

الحاجات الخاصة لدى الطالب
42

يزور أولياء أمور التالميذ غرفة المصادر باستمرار بيدؼ متابعة تقديـ أداء الطالب
األكاديمي

814

3.10

0.70

2

متوسط

2

يتبيف مف النتائج في الجدوؿ ( )7أف جميع فقرات ُبعد
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السموكية واالنفعالية المصاحبة لصعوبة التعمـ" في الترتيب األخير
بمتوسط حسابي ( )2.76وانحراؼ معياري (.)0.94

"مشاركة أولياء أألمور" جاءت ضمف واقع التقييـ المتوسط ،وقد
حمت الفقرة (" )33يوافؽ ولي األمر عمى إحالة التمميذ إلى غرفة
المصادر" في الترتيب األوؿ وبمتوسط حسابي ( )3.29وانحراؼ

البعد الرابع :غرفة المصادر (الخصائص والتجييز):
ُ

يبيف الجدوؿ ( )8المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

معياري ( ،)1.01في حيف جاءت الفقرة (" )40يوفر ولي األمر

والترتيب لتقديرات المعمميف عمى فقرات ُبعد "غرفة المصادر
(الخصائص والتجييز)" ،والذي تـ قياسو اعتمادا عمى ( )13فقرة.

مستمزمات تطبيؽ برنامج تعديؿ السموؾ الخاص بالمشكالت

جدول 8
رقم الفقرة

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب لتقديرات المعممين عمى فقرات ُبعد "غرفة المصادر (الخصائص والتجييز)"
ُبعد "غرفة المصادر (الخصائص والتجييز)"
موقع الغرفة قريب مف الصفوؼ التي تخدميا الغرفة

3.19

1.03

1

متوسط

44

تتوفر فييا شروط لمنع المثيرات السمعية والبصرية وتشتت االنتباه

2.90

1.00

2

متوسط

45

مساحة الغرفة مناسبة لعدد الطمبة وتجييزاتيا الالزمة

2.57

1.08

10

متوسط

46

تتوافر فييا التيوية المناسبة واإلنارة الجيدة

2.86

1.01

3

متوسط

47

تشتمؿ عمى مكتبة شاممة لمكتب والقصص المناسبة لذوي صعوبات التعمـ

2.62

0.86

8

متوسط

48

يتوافر فييا حواسيب ووسائؿ تعميمية مناسبة لحاجات التالميذ ذوي صعوبات التعمـ

2.33

1.02

13

منخفض

49

مساحتيا مناسبة لعمؿ أركاف تعميمية متنوعة خاصة بالمواد

2.76

1.04

4

متوسط

50

يتوفر فييا أجيزة ووسائؿ تعميمية مناسبة لذوي صعوبات التعمـ

2.48

0.87

12

متوسط

51

يتوافر فييا األثاث المناسب لمتالميذ (كراسي ،طاوالت ،خزائف ،ستائر  .......الخ

2.52

0.93

11

متوسط

52

يتوفر فييا وسائؿ التكنولوجيا واألثاث المناسب لمعمـ غرفة المصادر

2.76

0.94

4

متوسط

53

يتوفر فييا الدوريات والنشرات المتعمقة بذوي صعوبات التعمـ

2.62

0.92

8

متوسط

54

يتوفر فييا ألعاب تربوية وترفييية ىادفة

2.76

0.89

4

متوسط

55

تتوافر فييا شروط السالمة العامة

2.71

0.90

7

متوسط

43

يتبيف مف النتائج في الجدوؿ ( )8أف جميع فقرات ُبعد "غرفة

المتوسط الحسابي االنحراف المعياري الترتيب

الواقع

صعوبات التعمـ" في الترتيب األخير بمتوسط حسابي ()2.33
وانحراؼ معياري (.)1.02

المصادر (الخصائص والتجييز)" جاءت ضمف واقع التقييـ
المتوسط ،باستثناء فقرة واحدة جاءت ضمف واقع التقييـ المنخفض،
حيث حمت الفقرة (" )43موقع الغرفة قريب مف الصفوؼ التي

البعد الخامس :سير العممية التربوية:
ُ

يبيف الجدوؿ ( )9المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

تخدميا الغرفة" في الترتيب األوؿ وبمتوسط حسابي ()3.19

والترتيب لتقديرات المعمميف عمى فقرات ُبعد "سير العممية التربوية"،

والذي تـ قياسو اعتمادا عمى ( )11فقرة.

وانحراؼ معياري ( ،)1.03في حيف جاءت الفقرة (" )48يتوافر
فييا حواسيب ووسائؿ تعميمية مناسبة لحاجات التالميذ ذوي

جدول 9
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب لتقديرات المعممين عمى فقرات ُبعد "سير العممية التربوية"

رقم الفقرة

ُبعد "سير العممية التربوية"
يمتحؽ التالميذ بغرفة المصادر منذ الشير األوؿ مف العاـ الدراسي

3.76

57

ينتقؿ التالميذ مف صفوفيـ إلى غرفة المصادر بسيولة

4.00

56

815

الترتيب

الواقع

المتوسط الحسابي االنحراف المعياري
0.89

3

مرتفع

0.77

1

مرتفع

2
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رقم الفقرة

ُبعد "سير العممية التربوية"
ينتقؿ التالميذ مف صفوفيـ إلى غرفة المصادر حسب برنامج معد لذلؾ

3.86

59

يتواجد معمـ مساعد في غرفة المصادر

3.14

0.91

60

متابعة غياب تالميذ غرفة المصادر بانتظاـ

3.14

0.85

7

61

تعاوف معممو الصفوؼ العادية مع معمـ غرفة المصادر

3.71

0.64

4

مرتفع

62

مراجعة البرنامج التربوي دورياً مع أولياء أمور التالميذ

3.10

1.04

9

متوسط

3.05

0.92

10

متوسط

58

63

المتوسط الحسابي االنحراف المعياري

توافر الخدمات المساندة ( الطبية والنفسية واإلرشادية والعالج الطبيعي والوظيفي

الترتيب

الواقع

0.91

2

مرتفع

7

متوسط
متوسط

والنطؽ والحركة)
64

يحافظ معمـ غرفة المصادر عمى النظاـ داخؿ غرفة المصادر

3.43

0.81

6

متوسط

65

توافر الزيارات اإلشرافية والتوجييية مف الو ازرة

2.86

1.01

11

متوسط

66

يتعاوف المدير مع المعنييف في تطبيؽ البرنامج

3.48

0.60

5

متوسط

في المدارس الحكومية في محافظة الطفيمة ،باختالؼ جنس

تشير النتائج في الجدوؿ ( )9إلى أف فقرات ُبعد "سير العممية

المعمـ؟.

التربوية" جاءت ما بيف واقع التقييـ المرتفع والمتوسط ،حيث جاءت
( )4فقرات ضمف واقع التقييـ المرتفع ،و( )7فقرات ضمف واقع

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ وبيدؼ الكشؼ عف داللة الفروؽ في

التقييـ المتوسط ،وقد حمت الفقرة (" )57ينتقؿ التالميذ مف صفوفيـ

تقديرات المعمميف لواقع غرؼ مصادر التعمـ الخاصة بالتالميذ ذوي

إلى غرفة المصادر بسيولة" في الترتيب األوؿ وبمتوسط حسابي

صعوبات التعمـ ،تبعاً لجنسيـ (ذكر ،أنثى) ،تـ استخراج

( )4.00وبانحراؼ معياري ( ،)0.77في حيف جاءت الفقرة ()65

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية عمى أداة الدراسة

"توافر الزيارات اإلشرافية والتوجييية مف الو ازرة" في الترتيب األخير

وأبعادىا الخمسة ،كما تـ استخداـ اختبار "ت" لمعينات المستقمة

بمتوسط حسابي ( )2.86وانحراؼ معياري (.)1.01

 ،Independent Samples t-testوكانت النتائج كما في

ثانياً :نتائج اإلجابة عف السؤاؿ الثاني :ىؿ يختمؼ تقييـ المعمميف

الجدوؿ (.)10

لواقع غرؼ مصادر التعمـ الخاصة بالتالميذ ذوي صعوبات التعمـ
جدول  11نتائج اختبار "ت" لمكشف عن داللة الفروق في تقديرات المعممين لواقع غرف مصادر التعمم الخاصة بالتالميذ ذوي صعوبات التعمم ،تبعاً لجنسيم
األبعاد

الجنس

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

قيمة ت المحسوبة

درجة الحرية

مستوى الداللة

معمم غرفة المصادر (الدور

ذكر

9

4.18

0.34

2.253-

19

*0.036

أنثى

12

4.50

0.31

ذكر

9

3.16

0.61

أنثى

12

3.82

0.57

ذكر

9

2.93

0.44

أنثى

12

3.05

0.46

ذكر

9

2.73

0.50

أنثى

12

2.68

0.62

ذكر

9

3.34

0.27

أنثى

12

3.46

0.31

ذكر

9

3.36

0.26

أنثى

12

3.61

0.27

والمؤىالت)

اإلدارة المدرسية (مدير المدرسة)
مشاركة أولياء أألمور
غرفة المصادر (الخصائص
والتجييز)

سير العممية
التربوية

األداة (الكمي)
* دالة إحصائيا

816

2.5340.5860.186
0.9252.138-

19
19
19
19
19

*0.020
0.565
0.854
0.367
*0.046

2
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تبيف المتوسطات الحسابية في الجدوؿ ( )10وجود فروؽ

دالة إحصائيا بيف تقديرات المعمميف تعزى لجنسيـ عمى أبعاد

ظاىرية بيف تقديرات المعمميف لواقع غرؼ مصادر التعمـ الخاصة

"مشاركة أولياء أألمور" و "غرفة المصادر (الخصائص والتجييز)"

بالتالميذ ذوي صعوبات التعمـ في ضوء متغير الجنس ،وقد تـ

و "سير العممية التربوية" ،إذ لـ تصؿ قيـ "ت" المحسوبة ليذه

إجراء اختبار "ت" لمعينات المستقمة لمكشؼ عف داللة تمؾ الفروؽ

األبعاد لمستوى الداللة المحدد (.)α ≤ 0.05

في ضوء متغير الجنس (ذكر ،أنثى) ،حيث أظيرت النتائج أف

ثالثاً :نتائج اإلجابة عف السؤاؿ الثالث :ىؿ يختمؼ تقييـ المعمميف

تمؾ الفروؽ كانت دالة عمى ُبعدي "معمـ غرفة المصادر (الدور

لواقع غرؼ مصادر التعمـ الخاصة بالتالميذ ذوي صعوبات التعمـ
في المدارس الحكومية في محافظة الطفيمة ،باختالؼ سنوات خبرة

والمؤىالت)" و "اإلدارة المدرسية (مدير المدرسة)" وعمى األداة
(الكمي) ،حيث تراوحت قيـ "ت" المحسوبة ليا ما بيف ()2.138-

المعمـ؟.

و( ،)2.534-وىذه القيـ دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ( ≤ α

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ وبيدؼ الكشؼ عف داللة الفروؽ في

 ،)0.05وبالنظر لممتوسطات الحسابية في الجدوؿ السابؽ نجد أف

تقديرات المعمميف لواقع غرؼ مصادر التعمـ الخاصة بالتالميذ ذوي

الداللة كانت لصالح تقديرات المعممات (اإلناث) حيث كانت

صعوبات التعمـ ،تبعاً لسنوات خبرتيـ (أقؿ مف  10سنوات10 ،

المتوسطات الحسابية لتقديراتيف عمى ُبعدي "معمـ غرفة

سنوات وأكثر) ،تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات

المصادر(الدور والمؤىالت)" و "اإلدارة المدرسية (مدير المدرسة)"

المعيارية عمى أداة الدراسة وأبعادىا الخمسة ،كما تـ استخداـ

وعمى األداة (الكمي) أعمى مف المتوسطات الحسابية لتقديرات

اختبار "ت" لمعينات المستقمة ،Independent Samples t-test

المعمميف (الذكور) .في حيف أشارت النتائج إلى عدـ وجود فروؽ

وكانت النتائج كما في الجدوؿ (.)11

جدول 11

نتائج اختبار "ت" لمكشف عن داللة الفروق في تقديرات المعممين لواقع غرف مصادر التعمم الخاصة بالتالميذ ذوي صعوبات التعمم ،تبعاً لسنوات
خبرتيم

األبعاد

سنوات الخبرة

المتوسط الحسابي

العدد

االنحراف المعياري

معمم غرفة المصادر (الدور

أقؿ مف  10سنوات

14

4.39

0.34

والمؤىالت)

 10سنوات وأكثر

7

4.30

0.40

اإلدارة المدرسية (مدير

أقؿ مف  10سنوات

14

3.55

0.60

 10سنوات وأكثر

7

3.52

0.83

أقؿ مف  10سنوات

14

2.99

0.41

 10سنوات وأكثر

7

3.01

0.55

غرفة المصادر (الخصائص

أقؿ مف  10سنوات

14

2.81

0.56

والتجييز)

 10سنوات وأكثر

7

2.47

0.53

أقؿ مف  10سنوات

14

3.40

0.30

 10سنوات وأكثر

7

3.43

0.29

أقؿ مف  10سنوات

14

3.54

0.27

 10سنوات وأكثر

7

3.45

0.33

المدرسة)

مشاركة أولياء أألمور

سير العممية التربوية
األداة (الكمي)

قيمة ت المحسوبة

درجة الحرية

مستوى الداللة

0.518

19

0.610

0.104
0.1021.342
0.1890.673

19
19
19
19
19

0.918
0.920
0.195
0.852
0.509

تشير المتوسطات الحسابية في الجدوؿ ( )11إلى عدـ وجود

الخاصة بالتالميذ ذوي صعوبات التعمـ في ضوء متغير سنوات

فروؽ ظاىرية بيف تقديرات المعمميف لواقع غرؼ مصادر التعمـ

خبرة المعمـ ،وقد تـ إجراء اختبار "ت" لمعينات المستقمة لمكشؼ
817
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عف داللة تمؾ الفروؽ في ضوء متغير سنوات خبرة المعمـ (أقؿ

لواقع غرؼ مصادر التعمـ الخاصة بالتالميذ ذوي صعوبات التعمـ

مف  10سنوات 10 ،سنوات وأكثر) ،حيث أظيرت النتائج أف تمؾ

في المدارس الحكومية في محافظة الطفيمة ،باختالؼ المؤىؿ

الفروؽ لـ تكف دالة إحصائيا عمى األداة (الكمي) ،وعمى كؿ ُبعد

العممي لممعمـ؟.
لإلجابة عف ىذا السؤاؿ وبيدؼ الكشؼ عف داللة الفروؽ

مف أبعاد الدراسة الخمسة حيث تراوحت قيـ "ت" المحسوبة ليا ما
بيف ( )1.342و( )0.102-وىذه القيـ غير دالة إحصائياً عند

في تقديرات المعمميف لواقع غرؼ مصادر التعمـ الخاصة بالتالميذ

مستوى الداللة ( ،)α ≤ 0.05بمعنى أف تقييـ المعمميف لواقع

ذوي صعوبات التعمـ ،تبعاً لمؤىميـ العممي (دبموـ صعوبات التعمـ،

غرؼ مصادر التعمـ الخاصة بالتالميذ ذوي صعوبات التعمـ في

بكالوريوس تربية خاصة ،ماجستير أو دكتوراه) ،تـ استخراج

المدارس الحكومية في محافظة الطفيمة ،ال يختمؼ باختالؼ

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات المعمميف عمى

سنوات خبرتيـ.

أداة الدراسة وأبعاده االخمسة ،وكانت النتائج كما في الجدوؿ

رابعاً :نتائج اإلجابة عف السؤاؿ الرابع :ىؿ يختمؼ تقييـ المعمميف

(.)12
جدول 12

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات المعممين لواقع غرف مصادر التعمم الخاصة بالتالميذ ذوي صعوبات التعمم ،تبعاً لمؤىميم العممي
المؤىؿ العممي

دبموم صعوبات التعمم

أبعاد األداة

بكالوريوس تربية خاصة

ماجستير أو دكتوراه

المتوسط الحسابي االنحراف المعياري المتوسط الحسابي االنحراف المعياري المتوسط الحسابي االنحراف المعياري

معمـ غرفة المصادر (الدور والمؤىالت)

4.35

0.45

4.40

0.35

4.26

0.29

اإلدارة المدرسية (مدير المدرسة)

3.17

0.50

3.47

0.65

4.29

0.28

مشاركة أولياء أألمور

2.77

0.36

2.90

0.29

3.63

0.39

غرفة المصادر (الخصائص والتجييز)

2.10

0.23

2.79

0.42

3.35

0.35

سير العممية التربوية

3.55

0.38

3.37

0.23

3.32

0.31

األداة (الكمي)

3.30

0.24

3.50

0.25

3.83

0.16

تشير المتوسطات الحسابية في الجدوؿ ( )12إلى وجود

بالتالميذ ذوي صعوبات التعمـ ،تبعاً لمتغير المؤىؿ العممي لممعمـ

فروؽ ظاىرية بيف تقديرات المعمميف لواقع غرؼ مصادر التعمـ

(دبموـ صعوبات التعمـ ،بكالوريوس تربية خاصة ،ماجستير أو

الخاصة بالتالميذ ذوي صعوبات التعمـ ،وذلؾ تبعاً لمؤىميـ

دكتوراه) ،تػـ استخداـ تحميؿ التبايف األحػادي ( One Way

العممي ،ولمعرفة مستوى الداللة اإلحصائية لمفروؽ في المتوسطات

 ،)ANOVAوكانت النتائج كما ىو موضح في الجدوؿ (.)13

الحسابية لتقديرات المعمميف لواقع غرؼ مصادر التعمـ الخاصة
جدول 13

نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لمكشف عن داللة الفروق في تقديرات المعممين لواقع غرف مصادر التعمم الخاصة بالتالميذ ذوي صعوبات التعمم،
تبعاً لمتغير المؤىل العممي لممعمم
أبعاد األداة

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية متوسط المربعات قيمة "ف" المحسوبة

معمم غرفة المصادر

بيف المجموعات

0.053

2

0.026

(الدور والمؤىالت)

داخؿ المجموعات

2.450

18

0.136

المجموع

2.503

20

بيف المجموعات

3.134

2

اإلدارة المدرسية

818

1.567

0.194

4.961

مستوى الداللة
0.825

*0.019

2
(مدير المدرسة)
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داخؿ المجموعات

5.686

18

المجموع

8.820

20

بيف المجموعات

1.999

2

1.000

داخؿ المجموعات

1.941

18

0.108

المجموع

3.940

20

غرفة المصادر

بيف المجموعات

3.900

2

1.950

(الخصائص والتجييز)

داخؿ المجموعات

2.347

18

0.130

المجموع

6.248

20

بيف المجموعات

0.159

2

0.080

داخؿ المجموعات

1.519

18

0.084

المجموع

1.678

20

بيف المجموعات

0.682

2

0.341

داخؿ المجموعات

0.976

18

0.054

المجموع

1.658

20

مشاركة أولياء أألمور

سير العممية التربوية

األداة (الكمي)

0.316
9.271

14.957

0.945

6.286

*0.002

*0.000

0.407

*0.009

* دالة إحصائيا

تشير النتائج في الجدوؿ ( )13إلى وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف

(الدور والمؤىالت) ،سير العممية التربوية" ،إذ لـ تصؿ قيـ "ؼ"

تقديرات المعمميف لواقع غرؼ مصادر التعمـ الخاصة بالتالميذ ذوي
صعوبات التعمـ ،تبعاً لمتغير المؤىؿ العممي لممعمـ ،عمى أبعاد

البعديف لمستوى الداللة المحدد (.)α ≤ 0.05
المحسوبة ليذيف ُ

ولمكشؼ عف مصدر الفروؽ لوجود داللة إحصائية لمتغير

"اإلدارة المدرسية (مدير المدرسة) ،مشاركة أولياء أألمور ،غرفة

المؤىؿ العممي في تقديرات المعمميف لواقع غرؼ مصادر التعمـ

المصادر (الخصائص والتجييز)" وكذلؾ عمى األداة (الكمي)،

الكمي ،وكذلؾ أبعاد "اإلدارة المدرسية (مدير المدرسة) ،مشاركة

حيث تراوحت قيـ "ؼ" المحسوبة ليا ما بيف ()14.957

أولياء أألمور ،غرفة المصادر (الخصائص والتجييز)" ،تـ إجراء

و( )4.961وىذه القيـ دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (≥ 0.05

مقارنات بعدية باستخداـ طريقة "شيفيو" " "Scheffeكما ىو

 .)αفي حيف لـ تكف الفروؽ دالة عمى ُبعدي "معمـ غرفة المصادر

موضح في الجدوؿ (.)14

جدول 14

نتائج المقارنات البعدية بطريقة "شيفيو" لمكشف عن مصدر الفروق في تقديرات المعممين لواقع غرف مصادر التعمم عمى األداة (الكمي) ،وأبعاد "اإلدارة
المدرسية ،مشاركة أولياء أألمور ،غرفة المصادر (الخصائص والتجييز) ،تبعاً لمتغير المؤىل العممي لممعمم
دبموم صعوبات التعمم
األبعاد

المؤىل العممي

اإلدارة المدرسية

مشاركة أولياء أألمور

بكالوريوس تربية

ماجستير أو دكتوراه

خاصة
س-

3.17

3.47

4.29

دبموـ صعوبات التعمـ

3.17

-

0.30

*1.12

بكالوريوس تربية خاصة

3.47

-

-

*0.82

اعمى مف بكالوريوس

4.29

-

-

-

دبموـ صعوبات التعمـ

بكالوريوس تربية خاصة

ماجستير أو دكتوراه

س-

2.77

2.90

3.63

دبموـ صعوبات التعمـ

2.77

-

0.13

*0.86

بكالوريوس تربية خاصة

2.90

-

-

*0.73

المؤىؿ العممي

819

2
ماجستير أو دكتوراه
غرفة المصادر (الخصائص

3.63

-

-

-

دبموـ صعوبات التعمـ

بكالوريوس تربية خاصة

ماجستير أو دكتوراه

س-

2.10

2.79

3.35

دبموـ صعوبات التعمـ

2.10

-

*0.69

*1.25

بكالوريوس تربية خاصة

2.79

-

-

0.56

اعمى مف بكالوريوس

3.35

-

-

-

دبموـ صعوبات التعمـ

بكالوريوس تربية خاصة

ماجستير أو دكتوراه

س-

3.30

3.50

3.83

دبموـ صعوبات التعمـ

3.30

-

0.20

*0.53

بكالوريوس تربية خاصة

3.50

-

-

0.33

اعمى مف بكالوريوس

3.83

-

-

-

المؤىؿ العممي

والتجييز)

األداة (الكمي)
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المؤىؿ العممي

* دالة إحصائيا عند مستوى ()α ≥ 1.15

س = -المتوسط الحسابي

وفي ُبعدي (اإلدارة المدرسية ،و مشاركة أولياء أألمور) كاف

تبيف النتائج في الجدوؿ ( )14أف مصدر الفروؽ الدالة
إحصائيا بيف تقديرات المعمميف لواقع غرؼ مصادر التعمـ عمى

مصدر الفروؽ الدالة إحصائيا بيف تقديرات المعمميف مف حممة

األداة (الكمي) كانت بيف تقديرات المعمميف مف حممة المؤىؿ

المؤىؿ العممي (أعمى مف بكالوريوس) مف جية ،وبيف تقديرات

العممي (ماجستير أو دكتوراه) وتقديرات المعمميف مف حممة المؤىؿ

المعمميف مف حممة المؤىؿ العممي (دبموـ صعوبات التعمـ)

العممي (دبموـ صعوبات التعمـ) ،ولصالح المعمميف مف حممة

و(بكالوريوس تربية خاصة) ،ولصالح المعمميف مف حممة المؤىؿ

المؤىؿ العممي (أعمى مف بكالوريوس).

العممي (أعمى مف بكالوريوس).

أما في بعد (غرفة المصادر "الخصائص والتجييز") فقد كاف
مصدر الفروؽ الدالة إحصائيا بيف تقديرات المعمميف مف حممة

عاـ جاءت ضمف المدى المتوسط ،وبالنسبة لألبعاد جاء ُبعد "معمـ

غرفة المصادر (الدور والمؤىالت)" في الترتيب األوؿ وبواقع تقييـ

المؤىؿ العممي (أعمى مف بكالوريوس) و(بكالوريوس تربية خاصة)

مرتفع ،يميو ُبعد "اإلدارة المدرسية (مدير المدرسة)" بواقع تقييـ

صعوبات التعمـ) ،ولصالح المعمميف مف حممة المؤىؿ العممي

تقييـ متوسط ،أما ُبعد "مشاركة أولياء أألمور" فقد جاء في الترتيب

مف جية ،وبيف تقديرات المعمميف مف حممة المؤىؿ العممي (دبموـ

متوسط ،وفي الترتيب الثالث جاء ُبعد "سير العممية التربوية" وبواقع

(أعمى مف بكالوريوس) و(بكالوريوس تربية خاصة).

الرابع بواقع تقييـ متوسط ،في حيف حؿ بعد "غرفة المصادر
(الخصائص والتجييز)" في الترتيب الخامس واألخير وبواقع تقييـ

 .6مناقشة النتائج

متوسط .

مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ منيا:

وقد اتفقت ىذه النتيجة مع العديد مف الدراسات السابقة منيا:

ما واقع غرؼ مصادر التعمـ الخاصة بالتالميذ ذوي صعوبات

الشمبي ] ،[1الشمبي ] ،[7الخشرمي ]، [8الحديدي ] ،[9العايد

التعمـ في المدارس الحكومية في محافظة الطفيمة مف وجية نظر

] [10وتعارضت ىذه الدراسة مع كؿ مف الصباح وشناعة ]،[4

معممي غرؼ المصادر؟.

وابو القاسـ ] ،[5وسيجاؿ ].[12

تشير النتائج في الجدوؿ ( )4إلى أف تقديرات المعمميف لواقع

ويفسر الباحثاف ىذه النتيجة "التقييـ المتوسط" لواقع غرؼ

غرؼ مصادر التعمـ الخاصة بالطمبة ذوي صعوبات التعمـ بشكؿ

المصادر الى االتجاىات نحو غرؼ المصادر التي لـ تصؿ الى
820
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لبعدي" اإلدارة المدرسية" و"مشاركة

المستوى اإليجابي المطموب سواء اتجاىات المدراء أو اتجاىات

يعزو الباحثاف ىذا التقييـ

أولياء األمور أو اتجاىات المجتمع المحمي التي تعتبر مف أىـ

أولياء أألمور" التجاىات مدراء المدارس وأولياء أمور التالميذ

وسائؿ الدعـ ،كما يمكف تفسير ذلؾ بعدـ الوعي الكافي ألىمية

السمبية ،وعدـ التعاوف والمشاركة في دعـ غرؼ المصادر وتعزيز

التربية الخاصة عامة وصعوبات التعمـ خاصة أما بالنسبة لنتائج

العامميف فييا كذلؾ فإف جميع فقرات ُبعد "غرفة المصادر

فقرات كؿ بعد مف أبعاد أداة الدراسة الخمسة ،فكانت عمى النحو

(الخصائص والتجييز)" جاءت ضمف واقع التقييـ المتوسط،

اآلتي:

باستثناء فقرة واحدة جاءت ضمف واقع التقييـ المنخفض ،يفسر

أف جميع فقرات بعد "معمـ غرفة المصادر (الدور والمؤىالت)"

الباحثاف ىذه النتيجة بعدـ اىتماـ مدراء التربية الخاصة في

جاءت ضمف واقع التقييـ المرتفع باستثناء فقرة واحدة فقط جاءت

المحافظات لتوفير التجييزات الالزمة أو الوسائؿ المناسبة المتطورة

بواقع تقييـ متوسط ،وقد حمت الفقرة ( " )4أشارؾ في إعداد البرامج

 ،كما أف مدراء المدارس بدورىـ لـ يبادروا بإضافة أية تجييزات

التربوية الفردية " في الترتيب األوؿ في حيف جاءت الفقرة (" )14

نظ اًر لمظروؼ المادية ،حيث أف مستحقات غرفة المصادر مف

تعقد دورات تدريبية متخصصة في مجاؿ صعوبات التعمـ لتأىيؿ

ميزانية المدرسة محدودة ولـ تفي باحتياجات غرفة المصادر

مشرفي غرؼ المصادر مينيا "في الترتيب األخير يفسر ىذا التقييـ

األساسية كالقرطاسية.

المرتفع ؿ ُبعد "معمـ غرفة المصادر" بدافعية المعمميف وحبيـ

و جاءت فقرات ُبعد " سير العممية التربوية" ما بيف واقع التقييـ

لمعمؿ في ىذا المجاؿ خاصة وأف معظـ برامج التربية الخاصة في

المرتفع والمتوسط ،حيث جاءت ( )4فقرات ضمف واقع التقييـ

الجامعات الحكومية والخاصة حديثة ومتطورة أما فقرات ُبعد

المرتفع ،و( )7فقرات ضمف واقع التقييـ المتوسط.

"اإلدارة المدرسية (مدير المدرسة)" جاءت ما بيف واقع التقييـ

يفسر الباحثاف ىذه النتيجة بالدور الفعاؿ لمعممي غرؼ

المرتفع والمتوسط ،حيث جاءت ( )4فقرات ضمف واقع التقييـ

المصادر والتعاوف ما بيف أفراد الييئة التدريسية مف جية ،ومف

المرتفع ،و ( )9فقرات ضمف واقع التقييـ المتوسط ،وقد حمت كؿ

جية أخرى فإف نتيجة الفق ارت التي جاءت ضمف المستوى المتوسط

مف الفقرة (" )20يشارؾ المدير كعضو في الفريؽ متعدد

يفسر ذلؾ بعدـ اىتماـ المسؤوليف بغرؼ المصادر وعدـ انتمائيـ

التخصصات الذي يتولى إحالة التالميذ إلى غرفة المصادر

الى مينتيـ ،وقد يعود ذلؾ لعدـ وجود الحوافز المادية وعدـ توفر

وتقييميـ" والفقرة (" )21يطمع مدير المدرسة عمى خطة العمؿ" في

الكفاءات المناسبة.

الترتيب األوؿ  ،في حيف جاءت الفقرة (" )31يحتفظ المدير بممؼ

ثانياً :نتائج اإلجابة عف السؤاؿ الثاني :ىؿ يختمؼ تقييـ المعمميف

خاص بغرفة المصادر يحتوي األوراؽ الرسمية والنماذج والتقارير"

لواقع غرؼ مصادر التعمـ الخاصة بالتالميذ ذوي صعوبات التعمـ

في الترتيب األخير كما أف جميع فقرات ُبعد "مشاركة أولياء

في المدارس الحكومية في محافظة الطفيمة ،باختالؼ جنس
المعمـ؟.

أألمور" جاءت ضمف واقع التقييـ المتوسط ،وقد حمت الفقرة ()33

"يوافؽ ولي األمر عمى إحالة التمميذ إلى غرفة المصادر" في

أظيرت النتائج أف ىناؾ فروقاً دالة إحصائياً عمى بعدي

الترتيب األوؿ ،في حيف جاءت الفقرة (" )40يوفر ولي األمر

"معمـ غرفة المصادر (الدور والمؤىالت)" و"اإلدارة المدرسية (مدير

مستمزمات تطبيؽ برنامج تعديؿ السموؾ الخاص بالمشكالت

المدرسة)" وعمى األداة (الكمي) ،و كانت الداللة لصالح (اإلناث).

السموكية واالنفعالية المصاحبة لصعوبة التعمـ" في الترتيب األخير

في حيف أشارت النتائج إلى عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف
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تقديرات المعمميف تعزى لجنسيـ عمى أبعاد "مشاركة أولياء أألمور"

"اإلدارة المدرسية (مدير المدرسة) ،مشاركة أولياء أألمور ،غرفة

و"غرفة المصادر (الخصائص والتجييز)" و"سير العممية التربوية".

المصادر (الخصائص والتجييز)" وكذلؾ عمى األداة (الكمي)،

اتفقت ىذه النتائج مع دراسة العايد ] [10وتعارضت مع دراسة

لصالح المعمميف مف حممة المؤىؿ العممي (أعمى مف بكالوريوس).

صباح وشناعة ] [4ويفسر الباحثاف ىذه النتيجة الى ميؿ اإلناث
الى الرتابة واإلتقاف أكثر مف الذكور ،كما أف انشغاؿ الذكور

أما في ُبعدي "معمـ غرفة المصادر" و"سير العممية التربوية "

ال توجد فروؽ دالة احصائياً اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة

بالعديد مف المياـ مما يعيقيـ عف تحقيؽ أىدافيـ اتجاه غرفة

العايد ] [10وتعارضت مع دراسة الصباح ] [4يفسر الباحثاف ىذه

المصادر.

النتيجة بأف ذوي المؤىالت العممية العالية يمكنيـ العمؿ بدقة أكثر

ثالثاً :نتائج اإلجابة عف السؤاؿ الثالث :ىؿ يختمؼ تقييـ المعمميف

نتيجة اطالعيـ خالؿ سنوات الدراسة العميا كما أف تفسيرىـ لألمور

لواقع غرؼ مصادر التعمـ الخاصة بالتالميذ ذوي صعوبات التعمـ

أكثر شمولية ،فيـ أكثر قدرة لتحديد االحتياجات والتعرؼ عمى

في المدارس الحكومية في محافظة الطفيمة ،باختالؼ سنوات خبرة

جوانب القصور.

المعمـ؟.

 .7التوصيات

أظيرت النتائج أنو ال توجد فروؽ دالة إحصائيا عمى األداة

 -1تأىيؿ غرؼ مصادر تعمـ جديدة واعادة تأىيؿ غرؼ مصادر

(الكمي) ،وعمى كؿ ُبعد مف أبعاد الدراسة الخمسة ،بمعنى أف تقييـ

التعمـ القائمة حسب المعايير الوطنية والمعايير العالمية لتقديـ

المعمميف لواقع غرؼ مصادر التعمـ الخاصة بالتالميذ ذوي

خدمة امثؿ ليذه الفئة في المدارس.

صعوبات التعمـ في المدارس الحكومية في محافظة الطفيمة ،ال

 -2إجراء دراسات مماثمة لمتعرؼ عمى واقع غرؼ المصادر لذوي

يختمؼ باختالؼ سنوات خبرتيـ.

صعوبات التعمـ في المدارس الخاصة والمدارس الحكومية في

اتفقت نتائج الدراسة مع دراسة العايد ] [10وتعارضت مع

مناطؽ أخرى لتشمؿ جميع محافظات األردف.

دراسة صباح وشناعة ] [4ويفسر الباحثاف ىذه النتيجة لعدـ وجود

 -3إجراء مزيد مف الدراسات لمتعرؼ عمى واقع غرؼ المصادر

الحوافز المادية لمعامميف في غرؼ المصادر ميما زادت سنوات

لذوي صعوبات التعمـ في المدارس الخاصة والمدارس الحكومية

خبرتيـ ،كذلؾ عدـ تقدير المدير أو المسؤوؿ أو ولي أمر الطالب

ومقارنتيا بالمعايير العالمية لغرؼ المصادر.

لعمؿ معممي غرؼ المصادر مما يقمؿ مف دافعيتيـ ويعيؽ مف

 -4إعداد وتدريب مشرفي غرؼ مصادر التعمـ أكاديميا ومينيا قبؿ

تطورىـ.

الخدمة وأثناء الخدمة.

رابعاً :نتائج اإلجابة عف السؤاؿ الرابع :ىؿ يختمؼ تقييـ المعمميف
لواقع غرؼ مصادر التعمـ الخاصة بالتالميذ ذوي صعوبات التعمـ
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Abstract-The purpose of this study is to identify the reality of resources rooms for students
with learning disabilities in public schools in Tafila district from the perspective of resources
rooms’ teachers, as well as to determine the impact of each of the variables of gender, years of
experience and qualification. The study sample consisted of (21) resources rooms’ teachers
(male and female) in public schools in Tafila district who were chosen intentionally. In order
to achieve the objectives of the study, the researchers developed a questionnaire consisted of
(66) paragraph distributed on (5) domains: Teacher of resources Room (the role and
qualifications), school administration (the principal), parental involvement, Resource Room
(characteristics and processing), the functioning of the educational process. The results
indicated that the estimates of teachers for the reality of Resources Room for Students with
learning disabilities in general were within medium range. There were statistically significant
differences between these estimates when studying the impact of gender variable on: “Teacher
of Resources Room (the role and qualifications)” and “school administration (principal)” and
“the total tool” in favor of females. There were no statistically significant differences between
these estimates when studying the experience variable. There were statistically significant
differences between the teachers’ estimates according to their qualification for the favor of
higher than B.A.
Keywords: Resources Room, learning disabilities, resources room teacher, public schools,
Tafila district.
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