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مشكالت تشخيص الطلبة ذوي صعوبات التعلم من وجهة نظر اختصاصيي صعوبات التعلم
يف اململكة العربية السعودية
حمؿد عؿر حمؿد أبو الرب

(*)

جامعة جدة
(ىمدم ًمؾـنم ذم  1436/7/1هـ؛ وىمبؾ ًمؾـنم ذم  1437/6/16هـ)
مؾخص البحث :هدومً اًمدراؾمي احلوًمقي إمم اًمتعرف قمغم مشؽالت شمشخقص اًمطؾبي ذوي صعقسموت اًمتعؾؿ مـ وضمفي كظـر اظمتاوصـقل
صعقسموت اًمتعؾؿ ذم اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي ،وسمؾغً قمقـي اًمدراؾمي ( )63اظمتاوصق ًو ذم صعقسموت اًمتعؾؿ مـ اًمعومؾلم ذم اًمتعؾقؿ اًمعوم.
أمو أداة اًمدراؾمي ومؽوكً قمبورة قمـ اؾمتبوكي شمتضؿـ ( )52ومؼرة مقزقمي قمغم أرسمعي حموور ( :سمقئي اًمتعؾؿ ،اعمؼويقس ،اإلضمـرااات ىمبـؾ اًمتشـخقص،
اًمطوًمى) ،وشمؿ اؾمتخدام اعمتقؾمطوت احلسوسمقي واعمتقؾمطوت اًمقزكقي ،واالكحراف اعمعقوري ،واًمػروق سملم اعمتقؾمطوت ،وحتؾقؾ اًمتبـويـ واًمـسـى
اعمئقيي ،ومعومالت االرشمبوط؛ الؾمتخراج اًمـتوئٍ اًمتل ضموات قمغم اًمـحق اآليت:
شمقضمد مشؽالت ذم شمشخقص اًمطؾبي ذوي صعقسموت اًمتعؾؿ مـ وضمفي كظر اظمتاوصقل صعقسموت اًمتعؾؿ قمغم مجقع حموور االؾمـتبوكي اررسمعـي،
ال شمقضمد ومروق داًمي إطماوئق ًو ًمدى اظمتاوصقلم شمرضمع عمتغػم اخلؼمة واعممهؾ ذم حتديد مشؽالت اًمتشـخقص ًمؾطؾبـي ذوي صـعقسموت اًمـتعؾؿ،
وسمـوا قمغم كتوئٍ اًمدراؾمي ىمدمً جمؿققمي مـ اًمتقصقوت هدومً احلد مـ شمؾؽ اعمشؽالت.
الؽؾامت ادػتاحقة :مشؽالت ،شمشخقص ،صعقسموت اًمتعؾقؿ.
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حمؿد قمؿر حمؿد أسمق اًمر  :مشؽالت شمشخقص اًمطؾبي ذوي صعقسموت اًمتعؾؿ مـ وضمفي كظر اظمتاوصقل صعقسموت

ادؼدمة
كظر ًا رمهقي اًمؼمامٍ اًمعالضمقي اعمقضمفي ًمعالج

واًمضعػ ذم اًمتحاقؾ اريموديؿل ،واركامط اعمختؾػي
ًماعقسموت اًمتعؾؿ.

طموالت صعقسموت اًمتعؾؿ ورضورة مالامي هذه

وشمتؿثؾ جموالت اًمتشخقص ذم :شمشخقص اًمؼدرات

اًمؼمامٍ وومعوًمقتفو؛ ًمتحؼقؼ مثؾ هذا اًمغرض مـ ضمفي،

اًمبرصيي ،وشمشخقص اًمؼدرات اًمسؿعقي ،وشمشخقص

وأمهقي أن شمؽقن هذه اًمؼمامٍ مقضمفي عمـ يعوكقن مـ

اًمؼدرات اًمعؼؾقي ،وشمشخقص اًمؼدرات اإلدرايمقي،

صعقسموت اًمتعؾؿ ومعالً ،وًمقس عمـ شمؿ شماـقػفؿ يمذًمؽ

وشمشخقص اًمؾغي ،وشمشخقص اًمسؾقك واًمـؿق االكػعوزم

سمشؽؾ همػم ؾمؾقؿ شمؼمز أمهقي اًمتشخقص اًمسؾقؿ حلوالت

واالضمتامقمل ،وشمشخقص ارداا اريموديؿل (McNamara

صعقسموت اًمتعؾؿ (قمبداًمقهو .)2003 ،

).& Wong, 2003

ومـ هـو يعد مقضقع شمشخقص طموالت صعقسموت

وشمؽؿـ أمهقي ىمقوس اًماعقسموت اًمتل يعوين مـفو

اًمتعؾؿ مـ اًمريموئز ارؾموؾمقي ذم قمؾؿ اًمـػس واًمؽمسمقي

اًمطؾبي وشمشخقافؿ ذم يمقهنو اًمبقاسمي اًمرئقسي اًمتل مـ

سماقرة قمومي واًمؽمسمقي اخلوصي سماقرة ظموصي؛ وذًمؽ

ظمالهلو يؿؽـ اًمتعرف قمغم ومئوت اًمطؾبي همػم اًمعوديلم،

رمهقتف ذم حتديد ارـمػول همػم اًمعوديلم وشمشخقافؿ

ممو يستدقمل شمقومػم أدوات ىمقوس وشمشخقص مـوؾمبي

مـ ظمالل اًمعؿؾ قمغم شمقاومر أدوات اًمؼقوس اعمـوؾمبي

يستطقع يمؾ مـ اعمعؾؿ اًمعودي ومعؾؿ اًمؽمسمقي اخلوصي

ًمتحديد اطمتقوضموت يمؾ ومئي مـ ومئوت همالا ارـمػول.

اًمتعرف مـ ظمالهلو إمم همالا اًمطؾبي ،وشمؼديؿ اخلدموت

وهلذا كجد أن ماطؾح اًمتشخقص ؿموئع

اًمؽمسمقيي ،واًمتعؾقؿقي اعمـوؾمبي هلؿ ،أو حتقيؾفؿ إمم

االؾمتخدام ذم مقدان اًمؽمسمقي اخلوصي ،وهق ؿمؽؾ مـ

اجلفوت اعمختاي ًمتؾؼل هذه اخلدموت (اًمروؾمون،

أؿمؽول اًمتؼققؿ اًمتل شمستفدف احلؽؿ قمغم ؾمؾقيمقوت

.)2009

ارومراد مـ ظمالل اعمعؾقموت اًمتل جيؿعفو اعمختاقن

ىمد ؿمؽؾً قمؿؾقي حتسلم اًمعؿؾقـوت واًمطرق

قمـ شمؾؽ اًمسؾقيمقوت ،ومؼوركي هذه اعمعؾقموت سموعمعويػم

اعمتعؾؼـي سمتحديد ارومـراد اًمذيـ يعوكقن مـ صعقسموت

اخلوصي اعمتعؾؼي سمؼقوس مظوهر اًمسؾقك (اًمبطويـي،

اًمتعؾؿ ىمضقي مريمزيـي سموًمـسبي ًمؽثػم مـ اًمعؾؿـوا

اًمرؿمدان ،اًمسبويؾي ،اخلطوـمبي ،ؾمؾامن.)2005 ،

واعمفتؿلم سموًمؽمسمقـي ،وهق ارمر اًمذي شمطؾى وضع

ومـ اخلطقات اعمسوقمدة ذم شمشخقص صعقسموت

اعمعويقـر اًمتل شمسوقمد ذم حتديد مثؾ هذه اًماعقسمـوت،

اًمتعؾؿ :اًمتعرف قمغم مدى اًمتبويـ سملم اإلكجوز

وشمتؿثؾ أهؿ هذه اعمعويػم سمام يكم :جيى أن يتضؿـ حتديد

اريموديؿل احلوزم واعمتقىمع ،وحتديد ضمقاكى اًمؼقة

صعقسموت اًمتعؾؿ ًمدى ارـمػول ـمرق اًمتؼققؿ اًمشومؾي
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اًمتل شمضؿـ حتديد ارومراد اًمذيـ يعوكقن مـ صعقسموت

ًمتعرف أؾموًمقى اًمرقمويي اًمتل
همػم اًمعوديلم متفقد ًا
ّ

اًمتعؾؿ سمؽؾ دىمي ،وهق اًمتؼققؿ اًمذي يقومر اًمؽشػ

شمتـوؾمى وهذه احلوضموت شملظمذ أمهقي ظموصي ،شمشؿؾ

اًمدىمقؼ ًمـؼوط اًمضعػ واًمؼقة ،وسموًمتوزم اعمسوقمدة ذم

اًمتعرف قمغم ارـمػول اًمذيـ يعوكقن مـ صعقسموت

حتديد اخلدموت واًمتدظمالت اًمتل حيتوضمفو ذوو

اًمتعؾؿ ،وإذا شمؿ اؾمتخدام اؾمؽماشمقجقوت مـوؾمبي ًمؾتؼققؿ

صعقسموت اًمتعؾؿ ،وشمتؿثؾ ـمرق اًمتؼققؿ ذم اؾمتخدام

ومنن ذًمؽ يسوقمد ذم شمطقير اًمؼمامٍ اًمدراؾمقي واًمعالضمقي

ماودر اعمعؾقموت ذات اًمػعوًمقي ذم حتديد هذه

اعمـوؾمبي هلؿ ،ويؼقم اعمعؾؿ سمدور مفؿ ذم قمؿؾقي اًمتعرف

اًماعقسموت سمدىمي ومقصمقىمقي ،ويتؿ احلاقل قمغم هذه

قمغم ارـمػول اًمذيـ يعوكقن مـ صعقسموت اًمتعؾؿ قمـد

اعمعؾقموت مـ ظمالل إضمراا اعمؼوسمالت مع اعمعؾؿلم

شمقومر اردوات اًمتل شمسوقمده ذم حتديد اعمشؽالت

وأومراد اًمعوئالت واعمالطمظوت ومراضمعي ؾمجالت

اًمسؾقيمقي واريموديؿقي اًمتل يعوكقن مـفو ،وذًمؽ سمحؽؿ

اًمطؾبي ومراىمبي أدائفؿ ،سموإلضوومي إمم ذًمؽ يتؿ حتديد

ىمرسمف مـ ارـمػول وقمالىمتف هبؿ (اًمعوسمد.)2003 ،

صعقسموت اًمتعؾؿ ًمدى ارـمػول مـ ظمالل ارطمؽوم

ًمذا ومنن وضمقد أقمداد مـ اًمطؾبي يعوكقن مـ

اًمطبقي ذم ذًمؽ ،ويـبغل أن يؼدم اًمتعؾقؿ اًمـظومل شمعؾق ًام

صعقسموت اًمتعؾؿ يستدقمل شمقاومر اعمؼويقس واردوات

ذا ضمقدة قموًمقي ًمؽؾ اًمطؾبي ،ويمذًمؽ اًمؾجقا إمم

اًمتعرف
اعمـوؾمبي اًمتل شمسوقمد اًمعومؾلم ذم اعمدرؾمي قمغم
ّ

اًمتدظمالت اًمؼوئؿي قمغم اًمبحٌ اًمعؾؿل واؾمتخدام

إمم مشؽالت همالا اًمطؾبــي ،ومسوقمدهتؿ ذم اًمتغؾى

اعمامرؾموت اًمعؾؿقي اًمتل شمؿ شمؼققؿفو مسبؼ ًو واًمتليمد مـ

قمؾقفــو ،واختوذ اًمؼرارات اعمـوؾمبي سمشلن شمؼققؿ اًمطؾبي

مقصمقىمقتفو ،واًمتل صمبتً ومعوًمقتفو ذم اًمقصقل إمم

هبدف حتديد اًماعقسمي اًمتل يعوكقن مـفو وشمطقير

اًمتحاقؾ اريموديؿل اجلقد ،ويمذًمؽ شمؽوصمػ ضمفقد

اًمؼمامٍ اعمـوؾمبي هلؿ.

اًمتعؾقؿ اًمعوم واخلوب يمـظوم متؽومؾ ًمتؼديؿ اخلقورات

وشمعد قمؿؾقي شمشخقص صعقسموت اًمتعؾؿ ،وحتديد

اعمثغم قمغم صعقد شمؼديؿ اًمتدظمالت اعمـوؾمبي اًمتل شمتػؼ

اًمتعرف قمغم اًمطؾبي
كقع اًماعقسمي مـ أهؿ اخلطقات ذم ّ

American Institution for

ذوي صعقسموت اًمتعؾؿ وشمؼديؿ اًمعالج هلؿ ،وذًمؽ رن

مع اطمتقوضموت اًمطؾبي (
.)Research, 2002

احلؽؿ قمغم اًمطػؾ سملكف ذو صعقسمي شمع ّؾؿقي يؽمشمى قمؾقف
آصمور ظمطػمة ذم شمقضمقف طمقوشمف وحتديد مستؼبؾف؛ ًمذا شمظفر

أولً -مشؽؾة الدراسة وأمهقتفا:

رضورة شمـقع وؾموئؾ اًمتشخقص ،وأن يـػذه ومريؼ مـ

إن إقمداد اًمؼمامٍ اخلوصي سمتؼققؿ طموضموت اًمطؾبي

اعمختالم وًمقس ومرد سمعقـف.
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ويرى اًمروؾمون ( )2009أكف السمد مـ شمقاومر ذوط
ذم أدوات اًمتشخقص متتوز سمدالالت صدق وصمبوت



مو دور قمدد ؾمـقات اخلؼمة ذم شمؼدير

مشؽالت اًمتشخقص ًمؾطؾبي ذوي صعقسموت اًمتعؾؿ؟

مؼبقًمي ،وأن متثؾ كتوئٍ قمؿؾقي اًمتشخقص اًمؽؿقي
اًمظوهرة مقضع اًمؼقوس ،وأن شمتخذ ذم قمؿؾقي

ثالث ًا -أهداف الدراسة:

اًمتشخقص اًمؼرارات اعمـوؾمبي ،وشمتقىمػ دىمي اًمؼرار

ؾمعً هذه اًمدراؾمي إمم حتؼقؼ اهلدوملم اًمتوًمقلم :

ومـوؾمبتف سمـو ًا قمغم اعمعؾقموت اًمتل شمؼدمفو قمؿؾقي
اًمتشخقص.
وىمد ضموات مشؽؾي اًمبحٌ مـ شمؾؿس اًمبوطمٌ مـ
ظمالل اًمزيورات اعمقداكقي ًمغرف اعماودر وضمقد ظمؾؾ ذم



اًمتعرف إمم مشؽالت شمشخقص اًمطؾبي ذوي

صعقسموت اًمتعؾؿ مـ وضمفي كظر اظمتاوصقل صعقسموت
اًمتعؾؿ.


اًمتعرف إمم دور يمؾ مـ متغػمات (ظمؼمة

شمشخقص اًمطؾبي اعمقضمقديـ ذم شمؾؽ اًمغرف قمغم أهنؿ

االظمتاويص ،اعممهؾ اريموديؿل) ذم شمؼدير مشؽالت

مـ ذوي صعقسموت اًمتعؾؿ ،إذ إكف ال شمتقاومؼ ظماوئص

شمشخقص اًمطؾبي ذوي صعقسموت اًمتعؾؿ.

أهمؾبقتفؿ واعمعويػم اًمتل مـ ظمالهلو حيؽؿ قمغم اًمطوًمى
سمقضمقد صعقسموت شمعؾؿ ًمديف.

رابعاً -حدود الدراسة:

وكظر ًا رمهقي هذا اعمقضقع وكدرة اًمدراؾموت اًمتل

ًمؼد شمؿ شمطبقؼ هذه اًمدراؾمي قمغم اظمتاوصقل

شمـووًمتف ذم قموعمـو اًمعريب؛ ومؼد ضموات هذه اًمدراؾمي

صعقسموت اًمتعؾؿ اًمذيمقر اًمعومؾلم ذم مدارس اًمتعؾقؿ

يمنضوومي قمؾؿقي ضمديدة ًمؾتعرف قمغم مشؽالت

اًمعوم ذم حموومظي ضمدة سموعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي ممـ

شمشخقص اًمطؾبي ذوي صعقسموت اًمتعؾؿ مـ وضمفي كظر

اؾمتجوسمقا رداة اًمدراؾمي ؾمقاا يمون سمشؽؾ مبوذ أو

اظمتاوصقل صعقسموت اًمتعؾؿ.

إًمؽؽموين ،ظمالل اًمػاؾ اًمدراد ارول مـ اًمعوم
اًمدراد 2014/2013م.

ثاكق ًا -أسئؾة الدراسة:


مو مشؽالت شمشخقص اًمطؾبي ذوي صعقسموت

اًمتعؾؿ مـ وضمفي كظر اظمتاوصقل صعقسموت اًمتعؾؿ؟


مو دور اعممهؾ ذم شمؼدير مشؽالت اًمتشخقص

ًمؾطؾبي ذوي صعقسموت اًمتعؾؿ ؟

خامس ًا -مصطؾحات الدراسة:
التشخقص :إصدار طمؽؿ قمغم فموهرة مو (سمعد
ىمقوؾمفو) ،أو مقضقع مو ،وومؼ معويػم ظموصي سمتؾؽ
اًمظوهرة (اًمروؾمون.)2009 ،

جمؾي اًمشامل ًمؾعؾقم اإلكسوكقي  ،اعمجؾد ( ) ،اًمعدد ( )  ،ضمومعي احلدود اًمشامًمقي (
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مشؽالت التشخقص :يعرف اًمبوطمٌ اعمشؽالت

إقمداد اًمبوطمثلم .أفمفرت اًمـتوئٍ قمدم وضمقد ومروق

إضمرائق ًو سملهنو :مشؽالت متعؾؼي سمبقئي اًمتعؾؿ،

ذات دالًمي إطماوئقي سملم متقؾمطوت درضموت شمؼدير

ومشؽالت متعؾؼي سموعمؼويقس ،ومشؽالت متعؾؼي

معؾؿل اًمؽمسمقي اخلوصي سمؿدارس حموومظوت همزة طمقل

سموإلضمرااات اًمتل شمسبؼ قمؿؾقي اًمتشخقص ،ومشؽالت

اعمشؽالت اًمتل شمقاضمففؿ شمعزى عمتغػم اجلـس ،يمام

متعؾؼي سموًمطوًمى ،واًمتل شمؼقسفو ارداة اعمؼــي هلذا

وضمدت ومروق ذات دالًمي إطماوئقي شمعزى عمتغػم قمدد

اًمغرض ذم هذه اًمدراؾمي.

ؾمـقات اخلدمي ذم اعمجول اًمثوين (اًمتجفقزات اعمؽوكقي

الطؾبة ذوو صعوبات التعؾم :هؿ شمؾؽ اًمػئي مـ

واًمقؾموئؾ اًمتعؾقؿقي ) ،واعمجول اًمثوًمٌ (شمعوون معؾؿ

ارـمػول اًمذيـ يعوكقن مـ اضطرا ذم واطمدة أو أيمثر

اًماػ اًمعودي)ً ،ماوًمح أيمثر مـ ( )10ؾمـقات ،سمقـام

مـ اًمعؿؾقوت اًمـػسقي ارؾموؾمقي واًمتل شمتضؿـ ومفؿ

مل شمقضمد ومروق ذات دالًمي إطماوئقي سملم متقؾمطوت

واؾمتعامل اًمؾغي اعمؽتقسمي ،أو اعمـطقىمي ،واًمتل شمبدو ذم

درضموت شمؼدير معؾؿل اًمؽمسمقي اخلوصي شمعزى عمتغػم

اضطرا

اًمسؿع ،واًمتػؽػم ،واًمؽالم ،واًمؼرااة،

واًمتفجئي ،واحلسو (اًمروؾمون.)2001 ،

اعممهؾ اًمعؾؿل.

هدومً دراؾمي سمعػمات ،زريؼوت ( )2012إمم
معرومي مستقى رضو أوًمقوا ارمقر قمـ دمٍ أـمػوهلؿ

سادساً -دراسات سابؼة:

ذوي اًماعقسموت اًمتعؾؿقي ذم اعمدارس اًمعوديي،

هدومً دراؾمي احلؾق وومحجون ( )2013إمم

وقمالىمتف سمؿتغػم ضمـس اآلسموا وارمفوت ،واعممهؾ

اًمؽشػ قمـ ـمبقعي اًمػروق اإلطماوئقي ذم مشؽالت

اًمعؾؿل ،وقمدد أومراد اررسة ،وشمؽقكً قمقـي اًمدراؾمي

معؾؿل اًمؽمسمقي اخلوصي اعمتعؾؼي سمؽؾ مـ (اإلدارة

مـ  301مـ أوًمقوا أمقر اًمطؾبي ،وًمتحؼقؼ هدف

اعمدرؾمقي – اًمتجفقزات اعمؽوكقي واًمقؾموئؾ اًمتعؾقؿقي

–

اًمدراؾمي ومؼد ـمقرت اؾمتبوكي ًمؼقوس مستقى رضو

وشمعوون معؾؿ اًماػ اًمعودي -واإلذاف اًمؽمسمقي)

أوًمقوا ارمقر قمـ دمٍ أـمػوهلؿ ذوي اًماعقسموت

شمعزى عمتغػمات :اجلـس ،وؾمـقات اخلدمي ،واعممهؾ

اًمتعؾؿقي ذم اعمدارس اًمعوديي ،وشمؿ اًمتحؼؼ مـ صدق

اًمعؾؿل ،واًمدظمؾ اًمشفري .وشمؽقكً قمقـي اًمدراؾمي

أداة اًمدراؾمي وصمبوهتو .وىمد أؿمورت اًمـتوئٍ إمم أن رضو

مـ ( )44معؾ ًام ومعؾؿي مقزقملم قمغم ( )7مـ

أوًمقوا ارمقر قمـ دمٍ أـمػوهلؿ ذوي اًماعقسموت

مديريوت اًمؽمسمقي واًمتعؾقؿ احلؽقمقي ذم حموومظوت همزة

اًمتعؾؿقي ذم اعمدارس اًمعوديي وومؼ جموالت اًمدراؾمي

.اؾمتخدمً اًمدراؾمي مؼقوس مشؽالت اعمعؾؿلم مـ

اخلؿسي شمـوزًم ًقو قمغم اًمؽمشمقى اًمتوزم :يمػويي اعمعؾؿ،
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واعمجول االضمتامقمل واريموديؿل ،واًمبقئي اًمتعؾقؿقي،

ايمتشوف اًمطال

واعمجول اًمـػيس ،طمقٌ قمؼم أوًمقوا ارمقر قمـ رضوهؿ

( )13قمبورة ،وحمقر شمؼديؿ اخلدموت اًمؽمسمقيي

ًمعؿؾقي اًمدمٍ.

واًمتعؾقؿقي ًمؾطال ذوي صعقسموت اًمتعؾؿ ،ومتثؾً ذم

واىمؽمطمً اًمدراؾمي إذاك أوًمقوا أمقر اًمطؾبي ذوي
صعقسموت

اًمتعؾؿ ذم اًمتخطقط ًمؾؼمامٍ اعمؼدمي

رسمـوئفؿ.

ذوي صعقسموت اًمتعؾؿ ،ومتثؾً ذم

( )14قمبورة ،وحمقر اًمتققمقي سمؼمكومٍ صعقسموت اًمتعؾؿ،
ومتثؾً ذم ( )13قمبورة ،أؿمورت كتوئٍ اًمدراؾمي امم أن
درضمي ممورؾمي مدراا اعمدارس ردوارهؿ قمغم اعمحوور

أضمرى اًمعويد ) (2011دراؾمي يمون هدومفو معرومي
رضو أوًمقوا أمقر اًمطؾبي ذوي صعقسموت اًمتعؾؿ قمـ

اًمثالصمي يموكً سموعمستقى اعمتقؾمط.

هدومً دراؾمي اعمرؿمدي ( )2008إمم اًمتعرف قمغم

اخلدموت اعمؼدمي هلؿ ذم همرف اعماودر ذم مديـي قمامن،

أسمرز اعمشؽالت اًمتل شمقاضمف معؾؿل ـمؾبي ذوي

ويموكً قمقـي اًمدراؾمي مجقع أوًمقوا أمقر اًمطؾبي ذوي

صعقسموت اًمتعؾؿ ومقام يتعؾؼ سموإلدارة اعمدرؾمقي،

صعقسموت اًمتعؾؿ اعمؾتحؼلم ذم همرف اعماودر ذم مديريي

واًمتجفقزات اعمؽوكقي ،واًمقؾموئؾ اًمتعؾقؿقي ،واإلذاف

قمامن ،و يؼدر قمددهؿ سمــــــ ( (2000ـموًمى وـموًمبي،

اًمؽمسمقي ،واًمتعرف قمغم اظمتالومفو طمسى اإلدارة

وأفمفرت اًمـتوئٍ :أن أيمثر اخلدموت اًمتل كوًمً رضو

اًمتعؾقؿقي .وشمؽقن جمتؿع اًمدراؾمي مـ معؾؿل اًمطؾبي

أوًمقوا ارمقر هل اخلدموت اعمؼدمي مـ ىمبؾ معؾؿ همرومي

ذوي صعقسموت اًمتعؾؿ مجقع ًو اًمعومؾلم ذم همرف اعماودر

اعماودر ،وشمؾقفو ظمدموت اًمبقئي اًماػقي ًمغرف اعماودر،

ذم اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي واًمبوًمغ قمددهؿ ()860

ذم طملم يموكً أىمؾ اخلدموت كق ً
ال ًمرضو أوًمقوا ارمقر

معؾام ،شمؿ
معؾ ًام .وشمؽقكً قمقـي اًمدراؾمي مـ (ً )341

هل اخلدموت همػم اعمـفجقي.

اظمتقورهؿ سموًمطريؼي اًمعؿديي ،وهؿ مجقع اعمعؾؿلم

وذم دراؾمي اًمؼرين ( )2008اًمتل هدومــً إمم
اًمتعرف قمغم درضمي ممورؾمي مدير اعمدرؾمي االسمتدائقي ذم
مـطؼي مؽي اعمؽرمي ًمدوره ذم ايمتشوف اًمطال

ذوي

صعقسموت اًمتعؾؿ ،ودوره ذم شمؼديؿ اخلدموت اًمؽمسمقيي
واًمتعؾقؿقي ًمؾطال ذوي صعقسموت اًمتعؾؿ ،ودوره ذم
اًمتققمقي سمؼمكومٍ صعقسموت اًمتعؾؿ .وشمؽقكً أداة
اًمدراؾمي مـ ) )40ومؼرة ،مقزقمي قمغم صمالصمي حموور :حمقر

اًمعومؾلم ذم داظمؾ اعمدن اًمرئقسقي اًمثالث (اًمريوض،
ضمدة ،اًمدموم).

ذم ضقا كتوئٍ اًمدراؾمي شمقصؾ اًمبوطمٌ إمم
االؾمتـتوضموت اًمتوًمقي:


يقاضمف معؾؿق ذوي صعقسموت اًمتعؾؿ

مشؽالت شمتعؾؼ سمتعوون معؾؿ اًمػاؾ اًمعودي.


يقاضمف معؾؿق صعقسموت اًمتعؾؿ مـ ذوي

جمؾي اًمشامل ًمؾعؾقم اإلكسوكقي  ،اعمجؾد ( ) ،اًمعدد ( )  ،ضمومعي احلدود اًمشامًمقي (
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ؾمـقات اخلؼمة اًمؼؾقؾي مشؽالت شمعقؼ شمعومؾفؿ مع

اًمتعؾؿ سمؿديـي يموًمقػقركقو ،وشمؽقكً قمقـي اًمدراؾمي مـ

ذوي صعقسموت اًمتعؾؿ.

( )120معؾ ًام ومعؾؿي .مـفؿ ( )70معؾ ًام ،و()50

يقاضمف معؾؿق ذوي صعقسموت اًمتعؾؿ اًمتوسمعقن

معؾؿي مـ معؾؿل ومعؾامت اعمدارس اعمتقؾمطي ،وىمد

ًمإلدارات اًمتعؾقؿقي اًمبعقدة مشؽالت وقمؼبوت شمعقؼ

شمقصؾً اًمدراؾمي إمم وضمقد شملصمػم ًمؾؿشؽالت اعموًمقي؛

قمؿؾفؿ مع ذوي صعقسموت اًمتعؾؿ.

يموًمرواشمى ،واحلقاومز ،ذم أداا اعمعؾؿلم سموإلضوومي إمم



هدومً دراؾمي (ظمؾقػف ،اًمزيقد )2008 ،إمم شمعرف

وضمقد مشؽالت يعوين مـفو اعمعؾؿقن؛ شمعقد إمم

اًمعقامؾ اعمرشمبطي سماعقسموت اًمتعؾؿ وقمالىمتفو

اعممهالت واًمتدريى واعمامرؾموت اًمتل حتسـ قمؿؾقي

سمخاوئص اًمتالمقذ مـ ذوي صعقسموت اًمتعؾؿ،

شمعؾقؿ اًمطؾبي مـ ذوي صعقسموت اًمتعؾؿ .

واقمتؿد اًمبوطمثون قمغم اعمـفٍ اًمقصػل ،طمقٌ شمؽقكً

ويميمد ) (Wanzek, et al, 2006أن اًمعقامؾ اًمؽمسمقيي

اًمدراؾمي مـ قمقـتلم :اًمعقـي ارومم مـ ( )750معؾ ًام

واعمامرؾموت اًمؽمسمقيي همػم اعمفـقي وهمػم اعمسموًمي

ومعؾؿي سمؿدارس دوًمي ىمطر ،وـمبؼ قمؾقفؿ مؼقوس

ًمبعض اعمدرؾملم اًمذيـ ياػقن اًمتالمقذ مـ ذوي

اًمعقامؾ اعمرشمبطي سماعقسموت اًمتعؾؿ ،واًمعقـي اًمثوكقي مـ

ُصعقسموت اًمتعؾؿ سملهنؿ يمسومم ،ال يستطقعقن

( )120معؾ ًام ومعؾؿي ،وـمبؼ قمؾقفؿ مؼقوس اًمعقامؾ

اؾمتخدام اؾمؽماشمقجقوت ذات يمػواة ذم اًمدراؾمي ،وأن

اعمرشمبطي سماعقسموت اًمتعؾؿ وىموئؿي شمؼدير ظماوئص

شمؽقػفؿ ذم اعمقاىمػ اًمتعؾقؿقي يتسؿ سموًمـؼص

اًمتالمقذ ذوي صعقسموت اًمتعؾؿ .وىمد أؾمػرت كتوئٍ

واًمضعػ وضقؼ اعمـفٍ اًمتعؾقؿل وضعػ ذم

اًمدراؾمي قمـ اًمـؼوط اًمتوًمقي :إن أقمغم مستقيوت اًمعقامؾ

اًمتدريى قمغم اعمفورات االضمتامقمقي واًمبدكقي

اعمرشمبطي سماعقسموت اًمتعؾؿ هل اًمعالىمي سملم اعمعؾؿ

واحلريمقي ،واًمتقاصؾ اًمشػقي واًمسؾقك اًمتؽقػل مـ

واًمتؾؿقذ صمؿ اعمـفٍ ومو يرشمبط سمف مـ قمقامؾ ،يمام

اًمعقامؾ اخلورضمقي اعمرشمبطي سماعقسموت اًمتعؾؿ ،ومـجد

أؾمػرت كتوئٍ اًمدراؾمي قمـ وضمقد شمػوقمؾ سملم كقع

أن اعمُعؾؿ يبوًمغ ذم ا ؾمتخدام اعمفورات اًمتل هتتؿ

اعمدرؾمي وؾمـقات اخلؼمة واعمودة اًمعؾؿقي ،ويمذًمؽ

سموحلػظ واًمتسؿقع أيمثر ممو هيتؿ سموخلؼمات اًمؽمسمقيي

وضمقد قمالىمي ارشمبوـمقي سملم اًمعقامؾ اعمرشمبطي سماعقسموت

اًمؼوئؿي ًمؾ تدر

قمغم اؾمتخدام اعمفورات اًمتل شمعتؿد

اًمتعؾؿ وظماوئص اًمتالمقذ ذوي صعقسموت اًمتعؾؿ.

قمغم اجلسؿ واعمفورات احلس-طمريمقي وشمؼديؿ

 )Jennings,دراؾمي

احلقاومز وشمـؿقي مػفقم اًمذات ،ارمر اًمذي ىمد يمدي

يمام أضمرى ضمقــجز

(2009

سمعـقان :اعمشؽالت اًمتل شمقاضمف معؾؿل ذوي صعقسموت

إمم شمػوىمؿ مشؽالت اًمتالمقذ اًمتعؾقؿقي وفمفقر هذه
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اعمش ؽالت احلودة سمشؽؾ ممصمر ممو ال يعقد قمؾقفؿ

اًمذايمرة اًمؼاػمة اًمتل شمؽقن ذات أصمر يمبػم قمغم أدائفؿ

سموًمـػع ذم طمقوهتؿ اعمستؼبؾقي.

اًمتعؾقؿل.

وذم دراؾمي

)(Bakker & Bosman , 2006

واًمتل

وسمقـً كتوئٍ دراؾمي

((Grossman, 2005

اًمتجريبقي

ريمزت قمغم اومؽماض أن اعمعؾؿلم ذم اًمتعؾقؿ اًمعوم قمـدمو

اًمتل ُأضمريً قمغم قمقـي مـ شمالمقذ اعمرطمؾي االسمتدائقي قمـد

يؼقمقن سموًمتحقيؾ مـ سمرامٍ اًمتعؾقؿ اًمعوم إمم سمرامٍ

شمطبقؼ سمركومٍ اًمتدظمؾ اًمعالضمل ،اًمذي َأوضح َ
أن

اًمؽمسمقي اخلوصي ال شمرشمبط ومؼط سمؿستقى اًماعقسمي وًمؽـ

ًمطريؼي اعمعؾؿ ذم إدارة اًماػ واختوذ اًمؼرارات أصمر ًا ذا

شمرشمبط سموعمشؽالت اًمسؾقيمقي ًمؾطوًمى ومستقى اطمتقاا

دالًمي إطماوئقي قمغم أداا اًمتالمقذ ذوي صعقسموت

اًمقاًمديـ ًمؾطوًمى ،ومـ كتوئٍ اًمدراؾمي أن اعمدرؾملم

اًمتعؾؿ داظمؾ طمجرة اًماػ ،وأصمر ًا قمغم ظمػض اًمسؾقك

يدريمقن أن اًمعالج يرشمبط سمحدة صعقسموت اًمتعؾؿ

االكدوموقمل وكؼص االكتبوه ًمدهيؿ.

واعمفورات اريموديؿقي؛ واعمفورات اريموديؿقي شمرشمبط

وىموم ) (Samuelsson; Lundberg, 2005سمدراؾمي طمقل

سمشدة سموعمشؽالت اًمسؾقيمقي ًمؾطوًمى ومستقى اطمتقاا

أصمر اعمـوخ اًمتعؾقؿل قمغم مفورات اًمؼرااة واًمؽتوسمي ًمدى

اًمقاًمديـ ًمؾطوًمى واًمذى يرشمبط سمدوره سموطمتامالت

اًمتالمقذ مـ ذوي صعقسموت اًمتعؾؿ مستخدملم قمقـي

كجوح اًمعالج .

ىمقامفو ( )123ـموًمب ًو ،ـمبؼً قمؾقفؿ مؼويقس اعمفورات
أكف يؿؽـ

اًمؼرائقي واًمؾػظقي ومؼويقس شمتعؾؼ سموًمبقئي اًمتعؾقؿقي،

وأفمفرت كتوئٍ دراؾمي

ذم

طمقٌ أفمفرت كتوئٍ اًمدراؾمي أن هـوك جمؿققمي مـ

اعمسوقمدة؛ ًمتدهقر

اًمعقامؾ اًمبقئقي هلو أصمر واضح ذم شمعؾؿ اًمتالمقذ وإشمؼوهنؿ

طموًمي همالا اًمتالمقذ مـ ذوي ُصعقسموت اًمتعؾؿ ومـفو:

مفورات اًمؼرااة واًمؽتوسمي وقمغم ظمػض اعمشؽالت اًمتل

أهنو ال شمُعػمهؿ اهتامم ًو ،أو ال شمؽقن قمغم قمؾؿ ودرايي

شمتعؾؼ سموًمـطؼ وإفمفور احلروف سماقرة واضحي.

)(Gadour, 2006

أن شمؽقن اًمعقامؾ اخلورضمقي اًمتل شمتؿثؾ سمعقق
اًمعؿؾقي اًمتعؾقؿقي أطمد ارؾمبو

سمؿشؽالهتؿ وا ُعمامرؾموت اًمؽمسمقيي واًمتعؾقؿقي اخلوـمئي،

وأضمرت (اًمسويمً )2004 ،دراؾمي هدومً إمم

ظموصي ذم اًمتعومؾ مع همالا اًمتالمقذ اًمذيـ يظفرون

اؾمتؼاوا درضمي اًمتقاومؼ ذم شمشخقص صعقسموت اًمتعؾؿ

اضطراسم ًو ذم اًمقفموئػ اًمـػسقي ،مثؾ :اإلدراك احليس،

سموؾمتخدام مؼويقس اًمتؼدير وممذ اًمػورق سملم

واًمتذيمر ،وصقوهمي اعمػوهقؿ ،وضعػ اًمؼدرة قمغم

اًمتحاقؾ اًمػعكم واعمتقىمع .وشمؽقكً قمقـي اًمدراؾمي مـ

اًمتـظقؿ ،واًمتعؿقؿ ،وقمدم اًمؼدرة قمغم اًمتعبػم قمـ

( )120طموًمي ،وأفمفرت كتوئٍ اًمدراؾمي أن مؼقوس

اعمػوهقؿ ،وشمدين اعمفورات احلريمقي واًمؾػظقي ،وضعػ

اًمتؼدير( عمويؽؾ سمسً) ىمد ؿمخص ( )73طموًمي ،أي مو

جمؾي اًمشامل ًمؾعؾقم اإلكسوكقي  ،اعمجؾد ( ) ،اًمعدد ( )  ،ضمومعي احلدود اًمشامًمقي (
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كسبتف  69 ،%6008طموًمي مـ قمقـي متدين اًمتحاقؾ

واًمتعؾقؿ ،صمؿ مشؽالت شمرشمبط سمؿجتؿع اًمدراؾمي ،صمؿ

اًمبوًمغي  84طموًمي ،وؿمخص اعمؼقوس أرسمع طموالت مـ

مشؽالت شمتعؾؼ سمؿدى وضقح دور اعمعؾؿ وـمبقعتف،

قمقـي مرشمػعل اًمتحاقؾ اًمبوًمغي  36طموًمي ،أمو احلوالت

صمؿ مشؽالت شمتعؾؼ سموعماودر واًمقؾموئؾ واعمقاد

اًمتل ؿمخاً سموؾمتخدام ممذ اًمػورق سملم اًمتحاقؾ

اًمتعؾقؿقي ،صمؿ مشؽالت شمتعؾؼ سموًمطؾبي ذوي صعقسموت

اًمػعكم واعمتقىمع ومؼد سمؾغً  31طموًمي سمؿستقى صمؼي %95

اًمتعؾؿ صمؿ مشؽالت شمتعؾؼ سموإلطموًمي.

مـ قمقـي اًمدراؾمي اًمبوًمغي  120طموًمي ،أي مو كسبتف
 %2508و 60طموًمي سمؿستقى صمؼي  %68أي مو كسبتف
.%50
وأيمدت

سابعاً -تعؼقب عذ الدراسات السابؼة:


شمبلم مـ اًمدراؾموت اًمسوسمؼي أن اعمؼويقس

أكف ًمػفؿ اًمتالمقذ

واردوات اعمستخدمي ىمد شمبويـً واظمتؾػً طمسى

واًمؽشػ قمـ ُصعقسموت اًمتعؾؿ ًمدهيؿ ال سمدَ مـ ومفؿ

اًمدراؾمي واهلدف مـفو ،ومـجد َ
أن هـوك مـ اؾمتخدم

سماعقسموت اًمتعؾؿ وظموصي
شموم ًمؾـظريوت اعمتعؾؼي ُ

مؼويقس ىموئؿي ظماوئص اًمتالمقذ مـ ذوي ُصعقسموت

سموًمـسبي ًمالظمتاوصقلم اًمعومؾلم ذم هذا اعمجول ،إذ

اًمتعؾؿ ،أو شمطبقؼ مؼقوس اًمؽشػ قمـ ُصعقسموت اًمتعؾؿ

شمسوقمد اًمـظريوت قمغم اًمػفؿ اًمدىمقؼ ًمؾؿشؽالت

ذم اعمدرؾمي ،أو مؼويقس اًمذيموا اًمؾػظل وهمػم اًمؾػظل،

اًمتعؾقؿقي ،وشمسوقمد قمغم إقمطوا صقرة شمومي ودىمقؼي قمـ

أو مؼويقس شمؼدير اًمذات.

)( Lerner, 2003

اًمطريؼي واعمـفٍ اًمذي يؿؽـ اؾمتخدامف مع اًمطػؾ،
وسمـوا ظمطط ًمؾتعؾقؿ اًمعالضمل.



يمام أفمفرت كتوئٍ سمعض هذه اًمدراؾموت

ارشمػوع اعمستقى اريموديؿل اًمذي يتعؾؼ سمؿدى ايمتسو

يمام أضمرى (اًمعويد )2003 ،دراؾمي هدومً إمم

اًمتالمقذ مـ ذوي ُصعقسموت اًمتعؾؿ ًمؾؿفورات اًمتل

معرومي اعمشؽالت اًمتل شمقاضمف معؾؿل همرف اعماودر ذم

شمسوقمده قمغم اًمتعؾؿ ذم اعمدرؾمي ،واًمبقئي اعمحقطي سمف قمـ

مديريوت اًمؽمسمقي واًمتعؾقؿ سمؿـطؼي اًمقؾمط ذم ارردن

ـمريؼ اًمتدريى واعمامرؾمي وايمتسو

اخلؼمات اًمتعؾقؿقي

وىمد شمؽقكً قمقـي اًمدراؾمي مـ( )150معؾ ًام ومعؾؿي ،

اعمتـققمي .وىمد اشمػؼً اًمدراؾموت ذم أن اشمبوع اًمتالمقذ

وىمد سمقـً اًمـتوئٍ أن هـوك جمؿققمي مـ اعمشؽالت اًمتل

ًمؾسؾقيمقوت االكدوموقمقي واًمشعقر سموًمؼؾؼ واخلقف

شمقاضمف معؾؿل اًمطؾبي ذوي صعقسموت اًمتعؾؿ مرشمبي

يؽقن كتقجي الكخػوض اًمداومعقي ًمؾعؿؾ واًمتعؾؿ

طمسى ارمهقي  :مشؽالت شمتعؾؼ سملوًمقوا أمقر اًمطؾبي

واًمتشؽؽ ذم ىمدراهتؿ واهتامم اعمعؾؿ سموًمؼدرات اًمتل

واعمجتؿع اخلورضمل ،ومشؽالت شمتعؾؼ سمػؾسػي اًمؽمسمقي

هتتؿ سموحلػظ واًمتذيمر.
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حمؿد قمؿر حمؿد أسمق اًمر  :مشؽالت شمشخقص اًمطؾبي ذوي صعقسموت اًمتعؾؿ مـ وضمفي كظر اظمتاوصقل صعقسموت

وأفمفرت سمعض اًمدراؾموت اًمعالىمي سملم

سماعقسموت اًمتعؾؿ اًمتل
اًمعقامؾ واعمتغػمات اعمرشمبطي ُ

اًمبحٌ رظمذ آراا أظماوئقل صعقسموت اًمتعؾؿ يملداة
رئقسقي .

شمدظمؾ ذم شمشؽقؾ صعقسموت اًمتعؾؿ ،أو حتقط سمف،

 2-8جمتؿع الدراسة وعقـتفا:

ًمؾؽشػ قمـ وضمقد قمالىمي ارشمبوـمقي سملم اًمعقامؾ

شمؽقن جمتؿع اًمدراؾمي مـ مجقع اظمتاوصقل

اًمؽمسمقيي واالضمتامقمقي واًمـػسقي مـ ضمفي وسملم ُصعقسموت

صعقسموت اًمتعؾؿ اًمذيمقر اًمعومؾلم ذم مدارس اًمتعؾقؿ

اًمتعؾؿ مـ ضمفي أظمرى ،اًمتل يتاؾ سمعضفو سمبعض

اًمعوم ذم حموومظي ضمدة سموعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي ًمؾعوم

سموًمعؿؾقي اًمتعؾقؿقي وأسمعودهو ،يموًمعالىمي سملم اعمعؾؿ

اًمدراد ،2014/ 2013واًمبوًمغ قمددهؿ ))198

واًمتؾؿقذ ،واعمـفٍ اًمدراد ،ومو يرشمبط هبو مـ أسمعود.

اظمتاوصق ًو مقزقملم قمغم( )136مدرؾمي .

ذم طمدود قمؾؿ اًمبوطمٌ ومنن هـوك كدرة ذم

وىمد شمؿ إضمراا اًمدراؾمي قمغم قمقـي مـ همالا

اًمدراؾموت اًمتل شمعرضً عمشؽالت قمؿؾقي اًمتشخقص

ارظماوئقلم سمؾغً ( )63اظمتاوصق ًو ذم صعقسموت

سمرمتفو ومو يؽمشمى قمؾقفو مـ أصمر قمغم اًمطوًمى واعمعؾؿ

اًمتعؾؿ ممـ اؾمتجوسمقا رداة اًمدراؾمي ؾمقا ًا سمشؽؾ مبوذ

واررسة.

أو إًمؽؽموين ،شمؿ اقمتبورهؿ يمعقـي ًمؾدراؾمي احلوًمقي.



ويقضح اجلدول ( )1شمقزيع أومراد اًمعقـي وومؼ متغػمات
ثامـ ًا -الطريؼة واإلجراءات:

اًمدراؾمي:

يعرض هذا اجلزا وصػ ًو عمجتؿع اًمدراؾمي وـمريؼي

جدول ( :)1توزيع أفراد العقـة وفق متغري الدراسة
(اخلزة ،وادؤهل)

اظمتقور قمقـي اًمدراؾمي رهمراض اًمتطبقؼ ،ووصػ ًو رداة
اًمدراؾمي وـمريؼي إقمدادهو ،واًمتحؼؼ مـ صدىمفو وصمبوهتو
وإضمرااات شمطبقؼ اًمدراؾمي ،ومتغػماهتو واعمعوجلوت
اإلطماوئقي اعمستخدمي الؾمتخراج اًمـتوئٍ.
 1-8مـفجقة الدراسة:
اشمبعً اًمدراؾمي اعمـفٍ اًمقصػل اًمتحؾقكم ،وهق
اعمـفٍ اًمذي يتالام مع ـمبقعي اًمدراؾمي ومشؽؾتفو
وأهداومفو ،وشمؿ اًمؽميمقز قمغم واىمع قمؿؾقي شمشخقص
اًمطؾبي ذوي صعقسموت اًمتعؾؿ مـ ظمالل اؾمتخدام أداة

ادؤهل

م

عدد ادعؾؿني

1

دراؾموت قمؾقو

19

2

سمؽوًمقريقس

32

3

دسمؾقم يمؾقي معؾؿلم

12

اخلزة
1

أىمؾ مـ  5ؾمـقات

23

2

 10 6ؾمـقات

25

3

ايمثر مـ  10ؾمـقات

15

جمؾي اًمشامل ًمؾعؾقم اإلكسوكقي  ،اعمجؾد ( ) ،اًمعدد ( )  ،ضمومعي احلدود اًمشامًمقي (
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 3-8أداة الدراسة:

اًمؽمسمقي ذم يمؾ مـ :ضمومعي اعمؾؽ قمبداًمعزيز ،وضمومعي أم

متثؾً أداة اًمدراؾمي اعمقداكقي ذم أداه رئقسقي هل

اًمؼرى ،واجلومعي اهلوؿمؿقي ،ويمذًمؽ شمؿ قمرضفو قمغم

االؾمتبوكي اًمتل أقمدت هبدف اًمتعرف قمغم مشؽالت

قمدد  10مـ اظمتاوصقل صعقسموت اًمتعؾؿ ذم إدارة

شمشخقص اًمطؾبي ذوي صعقسموت اًمتعؾؿ مـ وضمفي كظر

شمعؾقؿ ضمدة ،وشمؿ اؾمتبعودهؿ قمـد شمطبقؼ االؾمتبوكي

اظمتاوصقل صعقسموت اًمتعؾؿ ،وشمؿ سمـوا االؾمتبوكي ذم

هنوئق ًو .وشمؿ ومقام سمعد شمؾخقص اؾمتجوسموت اعمحؽؿلم

اًمدراؾمي احلوًمقي سموالؾمتعوكي سموًمدراؾموت اًمسوسمؼي اًمعرسمقي

وحتؾقؾفو وشمعديؾ سمعض اًمبـقد اخلوصي سملداة اًمدراؾمي

وارضمـبقي اعمتاؾي سموًمدراؾمي احلوًمقي وحمووًمي االؾمتػودة

سمؿؼته آرائفؿ ذم طموًمي إمجوع مخسي مـفؿ قمغم رأي

مـفو ،ويمذًمؽ االـمالع قمغم سمعض اردسمقوت اًمـظريي

حمدد.

اعمتعؾؼي سمؿقضقع شمشخقص اًمطؾبي ذوي صعقسموت
اًمتعؾؿ.
شمؽقكً ارداة ذم ؿمؽؾفو اًمـفوئل مـ ( )4حموور

االشمسوق اًمداظمكم :شمؿ شمطبقؼ االؾمتبوكي اؾمتطالقمق ًو
قمغم قمقـي مـ اظمتاوصقل صعقسموت اًمتعؾؿ ،وشمؿ
طمسو

معومالت االرشمبوط سملم قمبورات يمؾ حمقر مـ

وشمؽقكً مـ
هل " :مشؽالت شمتعؾؼ سمبقئي اًمتعؾؿ " ّ

حموور االؾمتبوكي واًمدرضمي اًمؽؾقي ًمؾؿحقر إذ يموكً مجقع

( )13مػردة ،و" مشؽالت شمتعؾؼ سموعمؼويقس"،

مػردات االؾمتبوكي هلو ارشمبوط سموعمحقر اًمذى شمـتؿك إًمقف

وشمؽقكً مـ(  )13مػردة " ،مشؽالت شمتعؾؼ
ّ

اعمػردة مقضمب ًو وداالً إطماوئق ًو .

وشمؽقكً مـ( )13
سموإلضمرااات مو ىمبؾ اًمتشخقص"،
ّ

االشمسوق اًمداظمكم سملم اعمحوور واًمدرضمي اًمؽؾقي:

وشمؽقكً مـ
مػردة  "،مشؽالت شمتعؾؼ سموًمطوًمى"،
ّ

يمذًمؽ شمؿ اًمتحؼؼ مـ صدق االؾمتبوكي مـ ظمالل

( )13مػردة .

معومالت ارشمبوط اعمحقر سموًمدرضمي اًمؽؾقي ،يمام هق
مقضح ومقام يغم :مجقع معومالت االرشمبوط داًمي قمـد

 4-8صدق وثبات الستباكة:

مستقى  00001ومـ ظمال ل معومالت االرشمبوط

شمؿ اًمتحؼؼ مـ صدق وصمبوت االؾمتبوكي سمعدة ـمرق،

ودالًمتفو اإل طماوئقي يتضح أن االؾمتبوكي شمتؿتع

مـفو :

سمادق مرشمػع طمقٌ إن مجقع اعمحوور مرشمبطي ارشمبوـم ًو

صدق اعمحؽؿلمً :مؾتحؼؼ مـ صدق االؾمتبوكي،

مرشمػع ًو وداالً إطماوئق ًو ،وأن مجقع معومالت االرشمبوط

ومؼد قمرضً قمغم  8حمؽؿلم مـ أقمضوا هقئي اًمتدريس

اًمبقـقي داًمي قمـد مستقى  ،00001يمام يظفر ذم ضمدول

مـ أىمسوم اًمؽمسمقي اخلوصي واًمعؾقم اًمؽمسمقيي سمؽؾقوت

(.)2
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جدول ( :)2معامالت الرتباط بني درجة كل فؼرة من فؼرات الستباكة وبني الدرجة الؽؾقة
رقم
العبارة

معامل الرتباط

رقم
العبارة

معامل الرتباط

رقم
العبارة

معامل الرتباط

رقم
العبارة

معامل الرتباط

1

**0067

14

**0088

27

**0068

40

**0075

2

**0090

15

**0087

28

**0071

41

**0077

3

**0088

16

**0080

29

**0070

42

**0066

4

**0088

17

**0077

30

**0073

43

**0061

5

**0088

18

**0076

31

**0077

44

**0047

6

**0087

19

**0066

32

**0073

45

**0041

7

**0087

20

**0073

33

**0072

46

**0040

8

**0088

21

**0070

34

**0074

47

**0073

9

**0088

22

**0070

35

**0071

48

**0066

10

**0088

23

**0072

36

**0074

49

**0068

11

**0088

24

**0072

37

**0067

50

**0055

12

**0088

25

**0070

38

**0071

51

**0089

13

**0.74

26

**0080

39

**0055

52

**0068

** داًمي إطماوئق ًو قمـد مستقى 00001

صمبوت االؾمتبوكي

شمضؿـً هذه ًمالؾمتبوكي  4حموور هل :سمقئي اًمتعؾؿ،

صمبوت االؾمتبوكي :شمؿ طمسو

اًمثبوت،

واعمؼويقس ،واالضمرااات ىمبؾ اًمتشخقص ،واًمطوًمى.

ويموكً مجقع معومالت صمبوت اعمحوور مرشمػعي،

يدور يمؾ حمقر مـفو طمقل قمدد مـ اًمعبورات شمعؼم قمـ

وشمراوطمً ىمقؿ اًمثبوت مو سملم  00771طمتك  00969ممو

هذا اعمحقر.

سموؾمتخدام معومؾ "اًمػو يمروكبوخ" حلسو

يدل قمغم أن ارداة هلو صمبوت مرشمػع وصوحلي ًمؾتطبقؼ.
وسمعد طمسو

معومكم اًمادق واًمثبوت ًمالؾمتبوكي

 5-8ادعاجلة اإلحصائقة:
شمؿ طمسو

اعمتقؾمطوت احلسوسمقي واعمتقؾمطوت

وإضمراا اًمتعديالت اًمالزمي سمـوا قمغم اىمؽماطموت اًمسودة

اًمقزكقي واالكحراف اعمعقوري واًمػروق سملم اعمتقؾمطوت

اعمحؽؿلم شمؿ اًمتقصؾ إمم اًماقرة اًمـفوئقي ًمالؾمتبوكي ،إذ

وحتؾقؾ اًمتبويـ واًمـسى اعمئقيي.

جمؾي اًمشامل ًمؾعؾقم اإلكسوكقي  ،اعمجؾد ( ) ،اًمعدد ( )  ،ضمومعي احلدود اًمشامًمقي (

هـ)

م/
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تاسعاً -كتائج الدراسة وتػسرها:

اإلجابة عن السؤال األول:

شمـوول هذا اًمػاؾ حتؾقؾ كتوئٍ اًمدراؾمي مرشمبي

كص اًمسمال ارول :مو مشؽالت شمشخقص اًمطؾبي

طمسى شمسو ؤالت اًمدراؾمي .وومقام يكم شمقضقح هلذه

ذوي صعقسموت اًمتعؾؿ مـ وضمفي كظر اظمتاوصقل

اًمـتوئٍ:

صعقسموت اًمتعؾؿ؟

جدول (  : )3متوسط الستجابة لؽل مػردة والكحراف والـسبة ادئوية بالـسبة لؾؿحور األول :مشؽالت تتعؾق ببقئة التعؾم.
م

ع

الـسبة ادئوية

ادػردة

الرقم
1

كؼص اًمقؾموئؾ اًمتعؾقؿقي وشمؼـقوت اًمتعؾقؿ.

3.157

10359

63016

2

ضعػ اًمتقاصؾ واًمتـسقؼ سملم أقمضوا ومريؼ اًمتشخقص.

30707

10149

74014

3

قمدم شمعوون معؾؿ اًماػ اًمعودي.

30734

20395

74068

4

قمدم شمقومر همرف ظموصي جمفزة سمام حيتوضمف اظمتاوصقق صعقسموت اًمتعؾؿ.

30734

10618

74068

5

ـمبقعي اعمـفوج ومو يؼدمف.

30581

10229

710621

6

أؾموًمقى اًمتدريس اعمتبعي مـ ىمبؾ اعمعؾؿ واًمتزام اعمعؾؿ سمـؿط شمدرييس

30374

10408

67048

حمدد.
7

ارقمداد اًمؽبػمة ًمؾطؾبي شمشؽؾ ضغط ًو قمغم اعمعؾؿ قمـد شمـػقذ اًمؼمامٍ

30802

10224

76004

اًمؽمسمقيي واًمتعؾقؿقي.
8

قمدم امتالك اعمعؾؿ عمفورات اًمتعومؾ واًمتقاصؾ اًمػعول مع اظمتاوصقل

30784

10251

75068

صعقسموت اًمتعؾؿ.
9

قمدم شمعوون اإلدارة.

30469

10261

69038

10

ضعػ شمعوون اررسة.

30414

10283

68028

11

ضعػ ىمدرة اًمقاًمديـ قمغم االيمتشوف اعمبؽر رسمـوئفؿ مـ ذوي صعقسموت

30459

10271

69018

اًمتعؾؿ.
12

ىمؾي اًمتؿقيؾ واًمدقمؿ مـ اعمدرؾمي ًمؼمامٍ اًمتشخقص.

30365

10317

67030

13

قمدم مالامي مؽون شمـػقذ اًمتشخقص.

30297

10392

65094

متقؾمطوت

اعمتقؾمطوت اًمقزكقي ًمؽؾ سمعد مـ أسمعود االؾمتبوكي يمام

وًمإلضموسمي قمـ هذا اًمسمال شمؿ طمسو

مػردات االؾمتبوكي واًمـسى اعمئقيي اعمؼوسمؾي هلو ويمذًمؽ

هق ،وشمؿ اقمتامد اعمتقؾمط االقمتبوري اًمػريض ( ) 3
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قموئؼ ًو أمو م اعمعؾؿ ومو يؼدمف ًمؾطوًمى

طمقٌ إن أىمىص درضمي ًمؾؿػردة هل ( )5ومنذا زاد

أقمداد اًمطال

اعمتقؾمط احلسويب اعمالطمظ قمـ اعمتقؾمط االقمتبور

مـ مفورات وظمؼمات ،وذم يمؾتو احلوًمتلم ؾمتـعؽس

اًمػريض (  ) 3ومنن اعمشؽؾي شمعتؼم طمودة ،وإذا ىمؾ

اآلصمور اًمسؾبقي قمغم اًمطوًمى كػسف ،وال كغػؾ

اعمتقؾمط احلسويب اعمالطمظ قمـ اعمتقؾمط اًمػريض ومنن

اعمشؽالت ارظمرى ذم سمقئي اًمتعؾؿ اًمتل ال شمؼؾ أصمر ًا

اعمشؽؾي شمعتؼم همػم طمودة  .واجلداول اآلشمقي شمقضح هذه

مـ طمقٌ اًمتلصمػم ذم فمفقر ظمؾؾ ذم شمشخقص اًمطوًمى

اًمـتوئٍ:

قمغم أن ًمديف صعقسموت شمعؾؿ ،واًمتل ىمد يادر سمسببفو
احلؽؿ قمغم اًمطوًمى ،وهذا احلؽؿ مشؽقك ومقف،

بالـسبة لؾؿحور األول :مشؽالت شمتعؾؼ سمبقئي
اًمتعؾؿ
يتضح مـ اجلدول ( )3أن كتوئٍ حتؾقؾ اعمحقر
ارول مشؽالت شمتعؾؼ سمبقئي اًمتعؾؿ حماقرة سملم

واشمػؼً هذه اًمـتقجي مع دراؾمي احلؾق وومحجون
( ) 2013مـ طمقٌ اًمبقئي اعمؽوكقي وشمقومػم اعمستؾزموت
اعموديي ،ودراؾمي اعمرؿمدي ( )2008مـ طمقٌ مشؽؾي
قمدم شمعوون معؾؿ اًماػ اًمعودي .ودراؾمي

متقؾمط طمسويب مرشمػع سمؾغ ( )308سمـسبي ( )7604وسملم

)2006

متقؾمط طمسويب مـخػض سمؾغ ( )3015سمـسبي

اخلورضمقي اًمتل شمتؿثؾ سمعقق

(Gadour,

مـ طمقٌ إكف يؿؽـ أن شمؽقن اًمعقامؾ
ذم اًمعؿؾقي اًمتعؾقؿقي

( ،)63016ويمون شمرشمقى اًمعبورات مـ طمقٌ طمدة

أطمد ارؾمبو

اعمشؽالت يموًمتوزم،10 ،11 ،9 ،5 ،2 ،4 ،3 ،8 ،7( :

مـ ذوي ُصعقسموت اًمتعؾؿ ،ومـفو أهنو ال شمُعػمهؿ

.)1 ،13 ،12 ،6

اهتامم ًو ،أو ال شمؽقن قمغم قمؾؿ ودرايي سمؿشؽالهتؿ

إذ شمادرت مشؽؾي (ارقمداد اًمؽبػمة ًمؾطؾبي شمشؽؾ

اعمسوقمدة ًمتدهقر طموًمي همالا اًمتالمقذ

واعمُامرؾموت اًمؽمسمقيي واًمتعؾقؿقي اخلوـمئي.

ضغطو قمغم اعمعؾؿ قمـد شمـػقذ اًمؼمامٍ اًمؽمسمقيي
واًمتعؾقؿقي) اعمشؽالت اعمتعؾؼي سمبقئي اًمتعؾؿ يؾقفو (قمدم

ادحور الثاين :مشؽالت شمتعؾؼ سموعمؼويقس

شمعوون معؾؿ اًماػ اًمعودي).

طمقٌ يتضح مـ اجلدول ( )4أن كتوئٍ حتؾقؾ

وهذه اًمـتقجي شمتقاومؼ ومشوهدات اًمبوطمٌ

اعمحقر اًمثوًمٌ :مشؽالت شمتعؾؼ سموعمؼويقس ،حماقرة

اًمقاىمعقي ًمؾغرف اًماػقي اًمتل شمزدطمؿ سملقمداد يمبػمة

سملم متقؾمط طمسويب مرشمػع سمؾغ ( )40144سمـسبي

مـ اًمطال  ،ىمد شماؾ إمم احلد اًمذي حيرم اًمطػؾ مـ

( ) 82088وسملم متقؾمط طمسويب مـخػض سمؾغ

االؾمتػودة ممو يؼدم مـ سمرامٍ وشمعؾقؿ ،يمام يؼػ

( )30239سمـسبي ( ،)64078ويمون شمرشمقى اًمعبورات

م/

جمؾي اًمشامل ًمؾعؾقم اإلكسوكقي  ،اعمجؾد ( ) ،اًمعدد ( )  ،ضمومعي احلدود اًمشامًمقي (
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هـ)

مـ طمقٌ طمدة اعمشؽالت يموًمتوزم،7 ،6 ،4 ،10 ( :

مشؽؾي (االقمتامد سمشؽؾ يمبػم قمغم اعمؼويقس همػم

 .)8 ،13 ،1 ،2 ،9 ،12 ،3 ،11 ،5طمقٌ شمادرت

اًمرؾمؿقي) ،اعمشؽالت اعمتعؾؼي سموعمؼويقس.

جدول ( :)4متوسط الستجابة لؽل مػردة والكحراف والـسبة ادئوية بالـسبة لؾؿحور الثاين :مشؽالت تتعؾق بادؼايقس.
م

ع

الـسبة

ادػردة

الرقم
1

قمدم شمقومر مؼويقس مؼــي.

30374

10294

67.48

2

قمدم وضقح سمعض االظمتبورات اعمستخدمي .

30423

10287

68046

3

قمدم مالامي سمعض اعمؼويقس ًمؾبقئي اًمسعقديي.

30613

10197

72026

4

كؼص مفورة اًمعؿؾ ضؿـ اًمػريؼ.

30892

10096

77084

5

قمدم ومفؿ االظمتاوصقلم ًمػؼرات اعمؼقوس.

30676

20652

73052

6

كؼص اًمتدريى اًمقاضح ًمالظمتاوصقلم قمغم شمطبقؼ اعمؼويقس.

30770

10354

75040

7

اؾمتخدام مؼقوس واطمد ومؼط ذم قمؿؾقي اًمتشخقص.

30752

10261

75004

8

قمدم مقايمبي شمطقر اعمؼويقس وحتديثفو.

30239

10379

64078

9

صعقسمي حتديد اعمؼقوس اعمـوؾمى حلوًمي اًمطوًمى.

30455

10264

69010

10

االقمتامد سمشؽؾ يمبػم قمغم اعمؼويقس همػم اًمرؾمؿقي.

40144

10628

82088

11

اخلؾط سملم اعمؼويقس.

30662

10232

73024

12

ـمقل اعمؼقوس واًمػؽمة اًمزمـقي اًمطقيؾي اًمالزمي ًمتطبقؼف.

30586

20734

71072

13

درضمي صعقسمي اعمؼقوس.

30374

10237

67048

ويػرس اًمبوطمٌ هذه اًمـتقجي مـ ظمالل مؼوركي
اعمؼويقس اًمرؾمؿقي اًمتل شمتؿتع سمدالالت صدق وصمبوت

مـوؾمبي ،دمعؾ مـفو أداة إلصدار احلؽؿ قمغم اًمطوًمى
سملن ًمديف صعقسموت شمعؾؿ.

مـوؾمبي ،دمعؾ مـ كتوئجفو مقصمقىمي ،ويعتؿد قمؾقفو ذم

إضوومي إمم اعمشؽالت ارظمرى اًمتل ال شمؼؾ أمهقي مـ

إصدار احلؽؿ سملن اًمطوًمى ًمديف صعقسموت شمعؾؿ ومعالً،

طمقٌ اختوذ اًمؼرار واحلؽؿ قمغم اًمطوًمى ،ومجقعفو يمام

وقمغم اًمعؽس متومو ومنن اعمؼويقس همػم اًمرؾمؿقي شمؽقن ذم

يظفر ذم اجلدول أقماله ؿمؽؾً مدظمالً مف ًام ذم أظمطوا

اًمعودة مـ إقمداد اظمتاوصقل صعقسموت اًمتعؾؿ وذم

اًمتشخقص .وشمتػؼ هذه اًمـتقجي مع دراؾمي ضمقــجز

يمثػم مـ ارطمقون ال شمتؿتع سمدالالت صدق وصمبوت

( )Jennings, 2009مـ طمقٌ اعمشؽالت اعمتعؾؼي سمـؼص
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اًمتدريى.

ودراؾمي)(Wanzek,et al, 2006

مـ طمقٌ

اًمعقامؾ اًمؽمسمقيي واعمامرؾموت اًمؽمسمقيي همػم اعمفـقي وهمػم

شمشخقص صعقسموت اًمتعؾؿ سموؾمتخدام مؼويقس اًمتؼدير
وممذ اًمػورق سملم اًمتحاقؾ اًمػعكم واعمتقىمع.

اعمسموًمي ًمبعض اعمدرؾملم اًمذيـ ياػقن اًمتالمقذ مـ
ذوي ُصعقسموت اًمتعؾؿ سملهنؿ يمسومم ،ال يستطقعقن
اؾمتخدام اؾمؽماشمقجقوت ذات يمػواة ذم اًمدراؾمي .ومع

ادحور الثالث :مشؽالت شمتعؾؼ سموإلضمرااات ىمبؾ
قمؿؾقي اًمتشخقص.

دراؾمي (اًمسويمً )2004 ،مـ طمقٌ درضمي اًمتقاومؼ ذم
جدول( :)5متوسط الستجابة لؽل مػردة والكحراف والـسبة ادئوية بالـسبة لؾؿحور الثالث
مشؽالت تتعؾق باإلجراءات قبل عؿؾقة التشخقص.
م

ع

الـسبة

ادػردة

الرقم
1

ظمؾؾ ذم شمـػقذ اًمؽشػ.

40099

10225

81098

2

قمدم شمػفؿ معؾؿ اًمتعؾقؿ اًمعوم إلضمراا اًمؽشػ.

40243

20299

84086

3

ظمؾؾ ذم اًمـامذج اخلوصي اعمعدة ًمعؿؾقي اًمؽشػ.

30649

10284

72098

4

قمدم إقمطوا ومؽمه زمـقي يموومقي ًمعؿؾقي اًمؽشػ.

30892

20471

77084

40261

10611

85022

10106

81080
81072

ىمقوم معؾؿ اًمتعؾقؿ اًمعوم سمؽمؿمقح اًمطؾبي ممـ ًمدهيؿ مشؽالت ؾمؾقيمقي ،سمطلا

5

شمعؾؿ ،مشوهمى ،وهمػمهؿ.

6

االقمتامد قمغم معؾؿ اًمؾغي اًمعرسمقي ،أو اًمريوضقوت ،ومؼطً ،متـػقذ قمؿؾقي اًمؽشػ.

40090

7

قمدم شمػعقؾ دور اًمػريؼ ًمؾؼقوم سمعؿؾقي اًمؽشػ.

40086

10049

8

إهمػول مرطمؾي اًمتدظمؾ ىمبؾ اإلطموًمي.

30905

10136

78010

9

ضعػ مشوريمي اررسة ذم شمزويد اظمتاوصقل صعقسموت اًمتعؾؿ سموعمعؾقموت

3.878

10149

77056

10

إطموًمي اًمطؾبي ذم أوىموت خمتؾػي ـمقال اًمعوم.

30951

20280

79002

30878

10121

77056

10094

77020

10234

75022

اختوذ اًمؼرار سمشون مدى طموضمي اًمطوًمى عمقاصؾي االًمتحوق سمورمويمـ اخلوصي

11

هبؿ.

12

كؼص اآلًمقوت اًمقاضحي إلطموًمي اًمطؾبي ًمألمويمـ اعمـوؾمبي هلؿ.

30860

13

كؼص اعمعرومي سموعمشؽالت اًمتل أدت إمم إطموًمي اًمطوًمى إال سمعد ىمبقًمف

30761

جمؾي اًمشامل ًمؾعؾقم اإلكسوكقي  ،اعمجؾد ( ) ،اًمعدد ( )  ،ضمومعي احلدود اًمشامًمقي (

يتضح مـ اجلدول ( )5أن كتوئٍ حتؾقؾ اعمحقر
اًمثوًمٌ حماقرة سملم متقؾمط طمسويب مرشمػع سمؾغ
( )40261سمـسبي ( ،)85022وسملم متقؾمط طمسويب
مـخػض سمؾغ ( )30649سمـسبي ( )72098ذم مشؽالت
اًمتشخقص اعمتعؾؼي سموإلضمرااات ىمبؾ اًمتشخقص ،ويمون
شمرشمقى اًمعبورات مـ طمقٌ طمدة اعمشؽالت يمواليت:
(.)3 ،13 ،12 ،11 ،9 ،4 ،8 ،10 ،7 ،6 ،1 ،2 ،5
طمقٌ شمادرت مشؽؾي (ىمقوم معؾؿ اًمتعؾقؿ اًمعوم
سمؽمؿمقح اًمطؾبي ممـ ًمدهيؿ مشؽالت ؾمؾقيمقي ،سمطلا
شمعؾؿ ،مشوهمى ....وهمػمهو) ،اعمشؽالت اعمتعؾؼي
سمنضمرااات مو ىمبؾ اًمتشخقص.
ويػرس اًمبوطمٌ هذه اًمـتقجي سموًمرضمقع إمم مدى
معرومي معؾؿ اًماػ اًمعودي سمنضمرااات اًمؽشػ
واإلطموًمي ،ومؿعظؿ اعمعؾؿلم يعتؼدون سمرضورة اًمتخؾص

م/
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وؾمقفدر وىمتف وضمفده ،وؾمقحرم اًمطؾبي اًمذيـ هؿ ومع ً
ال
ًمدهيؿ صعقسموت شمعؾؿ مـ اًمػوئدة.
وشمتضوومر سموىمل اعمشؽالت اعمذيمقرة أقماله ذم إفمفور
اخلؾؾ ذم قمؿؾقي اًمتشخقص اًمـوسمعي أص ً
ال مـ ظمؾؾ
إضمرااات مو ىمبؾ اًمتشخقص ،وشمتػؼ هذه اًمـتقجي مع
دراؾمي اًمؼرين( )2008مـ طمقٌ درضمي ممورؾمي مدير
اعمدرؾمي ًمدوره ذم شمقومػم مو يؾزم اليمتشوف اًمطال ذوي
صعقسموت اًمتعؾؿ ،ودراؾمي سمعػمات ،زريؼوت ()2012
مـ طمقٌ رضورة مشوريمي اررسة ذم قمؿؾقي اًمتشخقص،
يمام اشمػؼً مع دراؾمي )  ( Bakker & Bosman , 2006واًمتل
ريمزت قمغم اومؽماض أن اعمعؾؿلم ذم اًمتعؾقؿ اًمعوم قمـدمو
يؼقمقن سمتحقيؾ اًمطؾبي مـ سمرامٍ اًمتعؾقؿ اًمعوم إمم سمرامٍ
اًمؽمسمقي اخلوصي ال يرشمبط ومؼط سمؿستقى اًماعقسمي ًمدهيؿ
وًمؽـ يرشمبط سموعمشؽالت اًمسؾقيمقي ًمؾطوًمى.

مـ اًمطؾبي اًمذيـ يشؽؾقن قموئؼ ًو أموم ىمقوم اعمعؾؿ سمدوره

ادحور الرابع :مشؽالت شمتعؾؼ سموًمطوًمى:

داظمؾ همرومي اًماػ ،ومؿـ وضمفي كظرهؿ أن همالا

طمقٌ يتضح مـ اجلدول ( )6أن كتوئٍ حتؾقؾ

اًمطؾبي حيرمقن زمالاهؿ مـ اًمػوئدة اعمرضمقة مـ

اعمحقر اًمراسمع حماقرة سملم متقؾمط طمسويب مرشمػع سمؾغ

وضمقدهؿ ذم همرومي اًماػ ،وذًمؽ سمام يؼقمقن سمف مـ

( )30910سمـسبي ( )78020وسملم متقؾمط طمسويب

سموإلضوومي إمم ضعػ اجلوكى

مـخػض سمؾغ ( )30158سمـسبي ( ،)63016ويمون

اريموديؿل ،وًمقس ًمدهيؿ اعمعرومي أكف ال قمالىمي هلمالا

شمرشمقى اًمعبورات مـ طمقٌ طمدة اعمشؽالت يمواليت،8( :

سمغرف اعماودر ومو يؼدم هبو مـ سمرامٍ ظموصي ًمؾطؾبي

 )10 ،1 ،12 ،3 ،4 ،7 ،9 ،5 ،2 ،11 ،6 ،13إذ شمادرت

ممـ ًمدهيؿ ومع ً
ال صعقسموت شمعؾؿ ،وهذا اإلضمراا همػم

مشؽؾي ( زيودة اًمؼؾؼ واًمتقشمر واخلقف ًمدى اًمطؾبي قمـد

اًمسؾقؿ ،إذ ؾمقحرم همالا اًمطؾبي اًمػوئدة ،وؾمقمصمر

حتقيؾفؿ مـ اًماػ اًمعودي إمم همرومي اعماودر) ،اعمشؽالت

سمشؽؾ مبوذ قمغم دور اظمتاوصقل صعقسموت اًمتعؾؿ،

اعمتعؾؼي سموًمطوًمى.

إزقموج وهرو
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حمؿد قمؿر حمؿد أسمق اًمر  :مشؽالت شمشخقص اًمطؾبي ذوي صعقسموت اًمتعؾؿ مـ وضمفي كظر اظمتاوصقل صعقسموت

جدول ( )6متوسط الستجابة لؽل مػردة والكحراف والـسبة ادئوية ،بالـسبة لؾؿحور الرابع :مشؽالت تتعؾق بالطالب
م

ع

الـسبة

ادػردة

الرقم
1

امتـوع اًمطوًمى قمـ شملديي اظمتبورات اًمتشخقص.

30176

10566

63052

2

كؼص اجلديي ذم اًمتعومؾ مع اعمؼويقس.

30518

30713

70036

3

شمظوهر اًمطوًمى سمقضمقد مشؽؾي ًمديف.

30234

10294

64068

4

وضمقد مشويمؾ ؾمؿعقي أو سمرصيي ًمدى اًمطوًمى.

30374

10218

67048

5

قمدم شمعوون اًمطوًمى مع اظمتاوصقل صعقسموت اًمتعؾؿ.

30509

10290

70018

6

ؿمعقر اًمطوًمى سموعمؾؾ أصمـوا شمطبقؼ اعمؼقوس.

30545

10509

70090

7

قمدم ومفؿ اًمطوًمى ًمػؼرات اعمؼقوس.

30410

10345

68020

8

زيودة اًمؼؾؼ واًمتقشمر واخلقف ًمدى اًمطؾبي قمـد حتقيؾفؿ مـ اًماػ اًمعودي إمم همرومي اعماودر.

30910

10188

78020

9

اًمؼاقر ذم شمـظقؿ ضمؾسوت اًمتشخقص.

30437

10323

68074

10

اًمتغقى قمـ ضمؾسوت اًمتشخقص.

30158

10384

63016

11

شملصمر اًمطال سمبعضفؿ ذم االظمتبورات اجلؿعقي.

30532

10286

70064

12

قمدم إمتوم اًمطوًمى الظمتبورات اًمتشخقص.

30297

10329

65094

13

ظمقف اًمطوًمى مـ كظرة زمالئف.

30838

10329

76076

يػرس اًمبوطمٌ هذه اًمـتقجي سموًمؽميمقز قمغم كؼطي مفؿي ضمد ًا

أضػ إمم ذًمؽ أصمر سموىمل اعمشؽالت اًمتل ال شمؼؾ أمهقي ذم

وهل إهمػول اعمعؾؿ واالظمتاويص ًمعؿؾقي اًمتفقئي ًمؾطوًمى

شمشخقص اًمطوًمى ،ومعغم ؾمبقؾ اعمثول :شملصمر اًمتشخقص

وشمزويده سموعمعؾقموت قمـ وضعف اريموديؿل ،وموهقي همرومي

سمخقف اًمطوًمى مـ كظرة زمالئف إًمقف ،وكعتفؿ ًمف سموعمعوق

صعقسموت اًمتعؾؿ ،ومو ؾمقؼدم ًمف ومقفو ،ودور اظمتاوصقل

سمسبى شمقاضمده ذم همرومي صعقسموت اًمتعؾؿ ،واشمػؼً هذه

صعقسموت اًمتعؾؿ.

اًمـتقجي مع دراؾمي (ظمؾقػف ،اًمزيقد )2008 ،سمقضمقد قمالىمي

إن كؼص هذه اعمعؾقموت ًمدى اًمطوًمى يـشئ ًمديف كققم ًو
مـ اًمؼؾؼ واخلقف واًمؽمدد ذم ىمبقل قمؿؾقي اًمتحقيؾ ،وسموًمتوزم

ارشمبوـمقي سملم اًمعقامؾ اعمرشمبطي سماعقسموت اًمتعؾؿ وظماوئص
اًمتالمقذ ذوي صعقسموت اًمتعؾؿ.

ؾمقمصمر هذا سمشؽؾ يمبػم قمغم اؾمتجوسمي اًمطوًمى ًمؾؿؼويقس

وضموات اعمشؽالت اعمتعؾؼي سمتشخقص اًمطؾبي ذوي

واالظمتبورات اعمؼدمي ًمف ،ممو يؽمشمى قمؾقف ظمؾؾ ذم كتقجي

صعقسموت اًمتعؾؿ سموًمـسبي ًمالؾمتبوكي يمؽؾ قمغم اًمـحق االيت يمام

اًمتشخقص اًمتل شمؼقد إمم إصدار طمؽؿ ظمطل قمغم اًمطوًمى،

يظفر ذم ضمدول (.)7

جمؾي اًمشامل ًمؾعؾقم اإلكسوكقي  ،اعمجؾد ( ) ،اًمعدد ( )  ،ضمومعي احلدود اًمشامًمقي (

م/
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جدول( :)7متوسط الستجابة لؽل حمور والكحراف والـسبة ادئوية له .
عدد ادػردات

م

ع

ادتوسط الوزين

ادحاور

الرقم
1

مشؽالت شمتعؾؼ سمبقئي اًمتعؾؿ.

13

460959

130103

30612

2

مشؽالت شمتعؾؼ سموعمؼويقس.

13

490982

80895

40165

3

مشؽالت شمتعؾؼ سموإلضمرااات.

13

510554

120738

30966

4

مشؽالت شمتعؾؼ سموًمطوًمى.

13

440941

130060

30457

االؾمتبوكي يمؽؾ.

52

1930436

470796

3.613

يتضح مـ اجلدول ( )7أن شمرشمقى اعمحوور شمـوزًمق ًو

ومـ ظمالل اؾمتعراض جمؿؾ مو ؾمبؼ شمؼمز

شمبع ًو ًمؾؿتقؾمطوت اًمقزكقي يمون يموًمتوزم :اطمتؾ اعمرشمبي

اعمشؽالت اًمتل شمادرت يمؾ حمقر مـ اعمحوور اررسمعي

ارومم ذم اعمشؽالت اعمحقر اًمثوين ( م; ،) 40165

اًمتل متً مـوىمشتفو وهذه اعمشؽالت هل:

وهذه اعمشؽالت شمتعؾؼ سموعمؼويقس ،واطمتؾ اعمرشمبي
اًمثوكقي ذم اعمشؽالت اعمحقر اًمثوًمٌ ( م ; )30966



ارقمداد اًمؽبػمة ًمؾطؾبي شمشؽؾ ضغط ًو قمغم اعمعؾؿ

قمـد شمـػقذ اًمؼمامٍ اًمؽمسمقيي واًمتعؾقؿقي.

وهذا اعمحقر يتعؾؼ سموإلضمرااات ىمبؾ اًمتشخقص،



االقمتامد سمشؽؾ يمبػم قمغم اعمؼويقس همػم اًمرؾمؿقي.

وأشمك ذم اعمرشمبي اًمثوًمثي اعمحقر ارول( ،)30612واًمذى



ىمقوم معؾؿ اًمتعؾقؿ اًمعوم سمؽمؿمقح اًمطؾبي ممـ

يتؿثؾ سمبقئي اًمتعؾؿ ،ورم اعمرشمبي اًمراسمعي اعمحقر اًمراسمع

ًمدهيؿ (مشؽالت ؾمؾقيمقي ،سمطلا شمعؾؿ ،مشوهمى...

(م;  ) 30457واًمذى يتعؾؼ سموًمطوًمى ،وسموًمـظر

وهمػمهؿ).

ًمؾؿتقؾمطوت اًمقزكقي جلؿقع حموور االؾمتبوكي ومنهنو
شمؽماوح مو سملم ( ،) 40165-30457وسموًمتوزم ومنن مجقع



زيودة اًمؼؾؼ واًمتقشمر واخلقف ًمدى اًمطوًمى قمـد

حتقيؾف مـ اًماػ اًمعودي إمم همرومي اعماودر.

اًمؼقؿ شمزيد سمقضقح قمـ اعمتقؾمط اًمػريض (  ) 3ممو

ومجقع هذه اعمشؽالت شممصمر سمشؽؾ مبوذ وطمسوس

يقضح أن هذه اعمشؽالت جمتؿعي متثؾ مشؽالت

قمغم شمشخقص اًمطؾبي ذوي صعقسموت اًمتعؾؿ ،ممو ىمد

طمؼقؼقي ذم شمشخقص اًمطؾبي ذوي صعقسموت اًمتعؾؿ،

يـجؿ قمـف إصدار طمؽؿ ظموـمئ قمغم اًمطوًمى ؾمقاا أيمون

ويمذًمؽ ضموا اعمتقؾمط اًمعوم اًمقزين ًمالؾمتبوكي يمؽؾ

سمتليمقد وضمقد صعقسموت شمعؾؿ أم كػقفو .وذم يمؾتو

 3.613ممو يعؽس أمهقي هذه اعمشؽالت واًمتل حتتوج

احلوًمتلم مل يؽـ اًمتشخقص مقضققمقو وصودىمو ،وهذا

إمم ضمفقد ذم شمؼديؿ طمؾقل هلو.

ؾمقحرم اًمطػؾ مـ طمؼقؼي مو ؾمقؼدم ًمف.
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حمؿد قمؿر حمؿد أسمق اًمر  :مشؽالت شمشخقص اًمطؾبي ذوي صعقسموت اًمتعؾؿ مـ وضمفي كظر اظمتاوصقل صعقسموت

وًمإلضموسمي قمـ هذا اًمسمال شمؿ حتؾقؾ اًمتبويـ سملم

اإلجابة عن السؤال الثاين والذي يـص عذ:
 مو دور اعممهؾ ذم شمؼدير مشؽالت اًمتشخقصًمؾطؾبي ذوي صعقسموت اًمتعؾؿ؟

جمؿققموت اظمتاوصقل صعقسموت اًمتعؾؿ شمبع ًو ًمؾؿمهؾ
ذم حتديد مشؽالت اًمتشخقص.

جدول ( :)8أداء اختصاصقي صعوبات التعؾم يف تؼدير مشؽالت التشخقص مصـػني تبعاً دؤهالهتم
ادؤهل

العدد

م

ع

دسمؾقم متقؾمط

19

3940316

450952

سمؽوًمقريقس

32

3710697

740101

دراؾموت قمؾقو

12

3690771

770289

اعمجؿقع

63

3730104

730076

جدول ( :)9حتؾقل التباين بني جمؿوعات اختصاصقي صعوبات التعؾم تبع ًا لؾؿؤهل يف تؼدير مشؽالت التشخقص.
جمؿوع ادربعات

درجات احلرية

متوسط ادربعات

سملم اعمجؿققموت

9507.746

2

47530873

داظمؾ اعمجؿققموت

1170649

60

53450429

اعمجؿقع

1180157

62
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ف
00889

مستوى الدللة
00412
*همػم داًمي

فمفقر أصمر ًمؾؿمهؾ ،وظموًمػً كتقجي دراؾمي ضمقــجز
(  ) Jennings, 2009مـ طمقٌ أصمر اعممهؾ اًمعؾؿل.

اًمطؾبي ذوي صعقسموت اًمتعؾؿ شمبع ًو عممهالهتؿ ،وهذا
يرضمع ًمطبقعي اعمشؽالت إذ إهنو مشؽالت قمومي

اإلجابة عن السؤال الثالث والذي يـص عذ:

وظمورضمي قمـ إـمور يمػواة اظمتاوصقل صعقسموت

 -مو دور قمدد ؾمـقات اخلؼمة ذم شمؼدير مشؽالت

اًمتعؾؿ ذم اًمعؿؾ ،وسموًمتوزم ًمقس ًمؾؿمهؾ دور ذم
شمؼدير هذه اعمشؽالت .وضموات هذه اًمـتقجي مقاومؼي
ًمدراؾمي احلؾق وومحجون ( ) 2013مـ طمقٌ قمدم

اًمتشخقص ًمؾطؾبي ذوي صعقسموت اًمتعؾؿ؟
وًمإلضموسمي قمـ هذا اًمسمال شمؿ اؾمتخدام حتؾقؾ
اًمتبويـ يمام هق مقضح ومقام يغم:

م/

جمؾي اًمشامل ًمؾعؾقم اإلكسوكقي  ،اعمجؾد ( ) ،اًمعدد ( )  ،ضمومعي احلدود اًمشامًمقي (
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جدول ( :)11أداء فئات العقـة تبع ًا لسـوات اخلزة يف تؼدير مشؽالت التشخقص.
العدد

م

ع

سـوات اخلزة
أىمؾ مـ  5ؾمـقات

23

3660559

740654

أيمثر مـ  5وأىمؾ مـ 10ؾمـقات

25

3740040

760202

أيمثر مـ  10ؾمـقات

15

3770848

690087

اعمجؿقع

63

3730104

730076

جدول ( :)11حتؾقل التباين لػئات الختصاصقني تبع ًا لسـوات اخلزة يف تؼدير مشؽالت التشخقص.
جمؿوع ادربعات

درجات احلرية

متوسط ادربعات

سملم اعمجؿققموت

47560795

2

23780398

داظمؾ اعمجؿققموت

1175400

60

53670122

اعمجؿقع

1180157

62

ف

مستوى الدللة

00443

00643
همػم داًمي

يتضح مـ اجلدول ( )11أكف ال شمقضمد ومروق داًمي

اًمـتقجي دراؾمي احلؾق وومحجون ( )2013اًمتل أفمفرت

إطماوئق ًو سملم ومئوت اظمتاوصقل صعقسموت اًمتعؾؿ شمبع ًو

ومروىم ًو داًمي شمعزى ًمؾخؼمة .يمذًمؽ ظموًمػً دراؾمي

ًمسـقات اخلؼمة ذم شمؼدير مشؽالت شمشخقص اًمطؾبي

اعمرؿمدي ( )2008اًمتل أفمفرت أن معؾؿل صعقسموت

ذوي صعقسموت اًمتعؾؿ؛ رن هذه اعمشؽالت مشؽالت

اًمتعؾؿ ذوي ؾمـقات اخلؼمة اًمؼؾقؾي يقاضمفقن مشؽالت

قمومي يشعر هبو مجقع اظمتاوصقل صعقسموت اًمتعؾؿ ومال

شمعقؼ شمعومؾفؿ مع ذوي صعقسموت اًمتعؾؿ.

خيتؾػ ومقفو ذوو اخلؼمة اًمطقيؾي ،أو طمديثق اًمعؿؾ ذم
جمول اًمؽمسمقي اخلوصي ،وهذا مو يتػؼ مع كتوئٍ اًمسمال
ارول اًمذى وضح أن شمرشمقى اعمشؽالت مـ طمقٌ
ارمهقي ،طمقٌ اطمتؾ اعمرشمبي ارومم ذم اعمشؽالت اعمتعؾؼي
سموعمحقر اعمتعؾؼ سموعمؼويقس ،واطمتؾ اعمرشمبي اًمثوكقي ذم

عارش ًا :توصقات الدراسة:


رضورة أن يؼقم سمعؿؾقي اًمتشخقص ومريؼ

متعدد اًمتخااوت.


إقمـــــودة اًمــــظر ذم اردوات اعمســتخدمي

مشؽالت اعمحقر اعمتعؾؼ سمنضمرااات مو ىمبؾ اًمتشخقص،

ًمؾتشخقص ،وإجيود أدوات قمؾؿقي طمديثي شمتؿتع

وضموا ذم اعمرشمبي اًمثوًمثي اعمحقر اعمتعؾؼ سمبقئي اًمتعؾؿ ،وذم

سمدالالت صدق وصمبوت مـوؾمبي.

اعمرشمبي اًمراسمعي اعمحقر اعمتعؾؼ سموًمطوًمى ،وظموًمػً هذه



قمؼـــد دورات شمعرف معؾؿ اًمتعؾــقؿ اًمعوم
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سمنضمرااات اًمؽشػ واإلطموًمي اًماحقحي.


هتقئي اًمطوًمى ًمعؿؾقي اًمتشخقص.



شمػعقؾ دور اررسة ذم قمؿؾقي اًمتشخقص.
ادصادر وادراجع

أولً -ادصادر وادراجع العربقة:
اًمبطويـي ،أؾمومف واخلطوـمبي ،قمبداعمجقد واًمسبويؾي ،قمبقد
واًمرؿمدان ،موًمؽ ( .)2015صعقسموت اًمتعؾؿ:
اًمـظريي واعمامرؾمي .ط 7قمامن :دار اعمسػمة ًمؾـنم
واًمتقزيع.
سمعػمات ،حمؿد أمحد ،وزريؼوت ،إسمراهقؿ قمبداهلل.
( .)2012مستقى رضو أوًمقوا ارمقر قمـ دمٍ
أـمػوهلؿ ذوي اًماعقسموت اًمتعؾؿقي ذم اعمدارس
اًمعوديي وقمالىمتف سمؿتغػم ضمـس اآلسموا وارمفوت
واعممهؾ اًمعؾؿل وقمدد أومراد اررسة .جمؾي احتود
اجلومعوت اًمعرسمقي ًمؾؽمسمقي.249-229 ،)3(10 ،
احلؾق ،حمؿد ووموئل وومحجون ،ؾمومل ظمؾقؾ.)2013( .
اعمشؽالت اًمتل شمقاضمف معؾؿل اًمؽمسمقي اخلوصي
سمؿدارس حموومظوت همزة .جمؾي اجلومعي اإلؾمالمقي
ًمؾدراؾموت اًمؽمسمقيي واًمـػسقي.39-1 ،)3(21 ،
ظمؾقػف ،سمتقل حمل اًمديـ واًمزيقد ،كودر ومفؿل.
( .)2008اًمعقامؾ اعمرشمبطي سماعقسموت اًمتعؾؿ ذم
اعمرطمؾي االسمتدائقي وقمالىمتفو سمبعض اعمتغػمات.
اعمجؾي اًمعرسمقي ًمؾؽمسمقي اخلوصي.52-36 ،12 ،
اًمروؾمون ،وموروق .)2001( .ؾمقؽقًمقضمقي ارـمػول

همػم اًمعوديلم .قمامن :دار اًمػؽر ًمؾطبوقمي واًمـنم
واًمتقزيع.
اًمروؾمون ،وموروق .)2009( .أؾموًمقى اًمؼقوس
واًمتشخقص ذم اًمؽمسمقي اخلوصي .قمامن :دار اًمػؽر
ًمؾطبوقمي واًمـنم واًمتقزيع.
اًمسويمً ،ظمقًمي .)2004( .درضمي اًمتقاومؼ ذم شمشخقص
صعقسموت اًمتعؾؿ سموؾمتخدام مؼويقس اًمتؼدير
وممذ اًمػورق سملم اًمتحاقؾ اًمػعكم واعمتقىمع.
(رؾموًمي ديمتقراه همػم مـشقرة) .ضمومعي قمامن اًمعرسمقي
ًمؾدراؾموت اًمعؾقو ،قمامن ،ارردن.
اًمعويد ،واصػ .)2003( .مشؽالت معؾؿل همرف
ماودر اعمدرؾمي ارؾموؾمقي( .رؾموًمي موضمستػم همػم
مـشقرة) .ضمومعي قمامن اًمعرسمقي ًمؾدراؾموت اًمعؾقو،
قمامن.
اًمعويد ،واصػ سمـ حمؿد .)2011( .مدى رىض أوًمقوا
أمقر اًمطؾبي ذوي صعقسموت اًمتعؾؿ قمـ اخلدموت
اعمؼدمي هلؿ ذم همرف اعماودر ذم مديـي قمامن .جمؾي
اًمعؾقم اإلداريي واإلكسوكقي ،يمؾقي اآلدا  ،ضمومعي
اعمجؿعي.48-32 ،1 ،
قمبداًمقهو  ،قمبداًمـورص أكقس .)2003( .اًماعقسموت
اخلوصي ذم اًمتعؾؿ :ارؾمس اًمـظريي واًمتشخقاقي.
االؾمؽـدريي :دار اًمقوموا ًمدكقو اًمطبوقمي واًمـنم.
اًمؼــرين ،ؾمــومل .)2008( .ممورؾمــي مــدير اعمدرؾمــي
االسمتدائقي ًمدوره ذم حتؼقؼ أهداف سمركومٍ صعقسموت
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(  ضمومعي احلدود اًمشامًمقي، ) (  اًمعدد،) (  اعمجؾد، جمؾي اًمشامل ًمؾعؾقم اإلكسوكقي
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 دراؾمي مقداكقي مـ وضمفي كظـر اعمعؾؿـلم ذم،اًمتعؾؿ
 )رؾمــوًمي موضمســتػم همــػم.مـطؼــي مؽــي اعمؽرمــي
 اعمؿؾؽــي اًمعرسمقــي، ضمومعــي أم اًمؼــرى.)مـشــقرة
.اًمسعقديي

 اعمشؽالت اًمتل.)2008( . ـمورق سمـ مـػم،اعمرؿمدي
شمقاضمف معؾؿل صعقسموت اًمتعؾؿ ذم اعمدارس
 يمؾقي.) (رؾموًمي موضمستػم همػم مـشقرة.االسمتدائقي
. ضمومعي أم اًمؼرى، اًمؽمسمقي
: ادصادر وادراجع الجـبقة-ثاكق ًا
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