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 وعي مديرات المدارس ومعلمات صعوبات التعلم 
 بالقواعد التنظيمية لبرامج صعوبات التعلم وتطبيقهن إياها

 إعـداد             

 ( **)  أ/ أريج عبدالرحمن العمار      (*)  د/ إبراهيم بن سعد أبو نيان

 صــــــملخ

هدفت الدراسة إلى التعرف على وعي مددررا  الدددارو ومعلددص  بدع اص  الدتعلق اصل  اعدد       
التنظيدية لبرامج بع اص  التعلق تطبي هن لهص، والفدر  يدين مددررا  الدددارو ومعلددص  بدع اص  
ة الددتعلق فددي وعدديهن اصل  اعددد التنظيديددة الدتعل ددة يتلددي البددرامج وتطبددي هن لهددص  و ددد اتبعددت الدراسددد 

مدن مدددررا  الدددارو التددي عينددة مطب دة اسسددتبصكة اد لاد للدراسددة علدى  الددنهج ال بدفي الديدد ي، 
 مددن معلدددص  بددع اص  الددتعلق تبلدد عينددة مدددررد، و ( 28)  تطبددف فيهددص يددرامج بددع اص  الددتعلق تبلدد 

يعدددين معلددددص  بددع اص  الدددتعلق و مدددررا  الدددددارو معلدددة  و دددد ت بددلت الدراسدددة إلدددى    ( 70) 
مددررا  وعدي فرو  يدين مع وج ل  ، اشكل لائقويطب نهص ال  اعد التنظيدية لبرامج بع اص  التعلق 

لصدددصل  وذلدددي ل  اعدددد التنظيديدددة لبدددرامج بدددع اص  الدددتعلق اصالدددددارو ومعلددددص  بدددع اص  الدددتعلق 
و وبدت    اعدد التنظيديدةال  ، وعدم وج ل فرو  يدين العينتدين فدي تطبيدفمعلدص  بع اص  التعلق

الدراسة اضدرورد تضددين   يدصم الترايدة ال صبدة اصلتصمعدص  ال د اكين والتشدريعص  الدتعل دة ادص فرال 
الددنرن لدددرهق إعص ددص  فددي الد ددررا  الدراسددية، مددع يددرورد إعدددال لليددل إجرائددي لددددررا  الددددارو 

 فين لبرامج بع اص  التعلق  ولدعلدص  بع اص  التعلق، ا يث رتضدن مهصم العصملين وآليص  التن
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 ة :ـــدمـــالمق

الترايددة ال صبددة، تيددث تبنددت  نل ددد دددهد العددصلق العراددي اهتدصمددصو مل  دددصو ومتاارددداو فددي ميددصلر      
الدول العراية عدلاو مدن الددمتدرا  لدنص شدة  ضدصيص الترايدة ال صبدة واتتصهصتهدص الدعصبدرد، وسدعت 
فدددي إعددددال الدعلددددين وويدددع اللددد ائ  وا كظددددة وال ددد اكين ال صبدددة اددددن لددددرهق إعص دددص  فدددي يددد   

التتدصر  اإلكيدصكية الدتطد رد عدن الهيادص  الدوليدة و  رمبصلئ الشريعة اإلسالمية ميتفيدرن مدص بد
 هد(   1419 )الينبل، وال طيب، ومت لي، وعبدالت ال، 

و دد  ولدت الددل ددة العرايدة اليدع لية عنصيددة فصبدة ادص فرال الددنرن لددرهق إعص دص  اد تلدد   
ددد علددى يددرورد 1389/ 9/ 17فاددصتهق، تيددث  ودددد  واي ددة سيصسددة التعلددديق الصددصلرد فددي  اسهتددددصم هد

اويددددهق اصلف صفدددة اإلسدددالمية والف صفدددة العصمدددة الالبمدددة لهدددق  واسدددتتصاة لدددنلي يتعلددديدهق، ورعدددصرتهق وت
سددعت التهددص  الدشددرفة علددى التعلدديق فددي الددل ددة العرايددة اليددع لية إلددى تطدد ير فدددمص  الترايددة 
ال صبة وافتتصح يرامج الدمج في مدارو التعليق العصم لضدص  تدف هدمس  التالميدن فدي التعلديق مدع 

  اددددص عدلدددت علدددى إعددددال وت هيددل ال ددد الر البشدددرية الالبمدددة لتعلددديدهق مدددن فدددالل   ددراكهق العدددصلرين
 افتتصح   يصم التراية ال صبة في التصمعص  اليع لية   

وجددص   العنصيددة اصلت اكددب اإللاريددة والتنظيديددة الالبمددة لتطبيددف والارد تلددي البددرامج م اوبددة        
يدة ال صبدة لال  اعدد التنظيديدة لدعصهدد واددرامج لتطد ير ال ددمص ، تيدث  عدد  ا مصكدة العصمدة للترا

فدددي  1674الترايدددة ال صبدددةل الدعتدددددد ا دددرار وبيدددر الدعدددصرف )وبيدددر الترايدددة والتعلددديق(  ذ  الدددر ق 
هددد والءددص  جديددع مددص 1423/ 1422هددد، ال صيددي اصلعدددل يهددص مددع يدايددة العددصم الدراسددي 1422/ 4/ 5

هددد( 1427هددد(، وتشددير  يدد  ال صسددق ) 1422، ا مصكددة العصمددة للترايددة ال صبددةمددع م الهددص )  رتعددصر 
إلددى    هددنق ال  اعددد التنظيديددة تعددد مددن  يددرب لعددصئق كتددصح يددرامج الترايددة ال صبددة فددي الددددارو 
ل  كهددص تدددل  العال ددص  اإللاريددة والفنيددة للبددرامج، إيددصفة إلددى  كهددص تدد فر معل مددص  اصفيددة لتديددع 

 الدهتدين اديدا  التراية ال صبة  
ال  اعددد التنظيديددة لدعصهددد واددرامج الترايددة ال صبددة الدرجددع ا سددصو لتنفيددن والارد لددنا، تعددد        

يرامج التراية ال صبة اشكل عصم، وارامج بع اص  التعلق اشكل فصص، تيث  فدرل  العدردد مدن 
الدد ال التدي ت ددل مفددصهيق واجدرا ا  وميدتلامص  تنفيددن يدرامج بدع اص  الددتعلق، إيدصفة إلدى العدرددد 
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تدددددي ال صبدددددة ادددددصلتنظيق اإللار  والفندددددي ومهدددددصم مددددددرر  الدددددددارو ومعلددددددي الترايدددددة مددددن الدددددد ال ال
ال صبة  ول ن  يدة هنق ال  اعد ت ددن فدي وعدي الدعنيدين يهدص وتطبدي هق إيصهدص، ف دد  ددصر ال ريندي 

Alquraini  (2013 اددد    لدددة وعدددي ال دددصئدين علدددى يدددرامج الترايدددة ال صبدددة اصل  اعدددد التنظيديدددة )
رادددص يكدد   اليددبب ورا  عدددم تطبي هددص  وكظددرا  هديددة وعددي مدددررا  الددددارو  لدعصهدددهص وارامتهددص

ومعلددص  بدع اص  الددتعلق يتلدي ال  اعددد وتطبدي هن لدددص ورل فيهدص جددص   هدنق الدراسددة لل شد  عددن 
 ذلي  

 ة :ـــدراســة الـــمشكل

لت  يف  هداف يرامج بع اص  التعلق افصعليدة وجد لد عصليدة، سيدد    تلتدام مددررا  الدددارو      
ومعلددددص  بدددع اص  الدددتعلق يتنفيدددن والارد يدددرامج بدددع اص  الدددتعلق وف دددص لددددص كصدددت عليددد  ال  اعدددد 

(  كددد  لدددن ت ددد   هندددص  رعصيدددة 2005التنظيديدددة لدعصهدددد وادددرامج الترايدددة ال صبدددة  فيدددر  عبدددد  ) 
يدددة لافددددرال الددددنرن لدددددرهق إعص ددددص  لو  وجدددد ل تشددددريعص  و دددد اكين وايدددد ة ومفعلددددة، ادددددص  وددددد متد

ددد(    كتدددصح تطبيدددف يدددرامج الترايدددة ال صبدددة فدددي الدددددارو يعتددددد علدددى إلرا  1430الف يلدددي )  هد
مددرر  الددددارو والعددصملين لدهددصمهق اإللاريددة والفنيددة والترا يددة  وعلددى النطددص  الد لددي وفددي متددصل 

دددد(    ادددددة تفددددصو  مل دددد ا يددددين مدددددرر  الددددددارو فددددي 1429ق ذاددددر ال ركددددي ) بددددع اص  الددددتعل هد
مدصرسدددتهق  لوارهدددق تتدددصق يدددرامج بدددع اص  الدددتعلق مددددص ردددمار اشدددكل وايددد  علدددى م رجدددص  تلدددي 

 البرامج   
ومددددع    يددددرامج بددددع اص  الددددتعلق للبنددددين  ددددد تظيددددت ادددد وفر مددددن لراسددددة تهددددتق اصل  اعددددد   

ج بدددع اص  الدددتعلق للبندددص  مصبالدددت فدددي تصجدددة إلدددى مفدددل تلدددي التنظيديدددة لتلدددي البدددرامج إس    يدددرام
هددد( علددى يدد   لراسددة  جراهددص علددى يددرامج البنددين ادد جرا  1435الدراسددص   ف ددد  وبددى الشددهر  ) 

لراسدة للتعددرف علدى وعددي مددررا  الددددارو ومعلددص  بددع اص  الدتعلق اصل  اعددد التنظيديدة لبددرامج 
 بع اص  التعلق  

ت درددددد مشددددكلة الدراسددددة فددددي التعددددرف وعددددي مدددددررا  الددددددارو  واكطال ددددص مدددددص سددددبف يدكددددن      
ومعلدددص  بددع اص  الددتعلق اصل  اعددد التنظيديددة لبددرامج بددع اص  الددتعلق اددرنددة الريددص  وتطبددي هن 

 لهص  
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 ة :ـــدراســة الـــأسئل

مدددص لرجدددة وعدددي مددددررا  الدددددارو ومعلددددص  بدددع اص  الدددتعلق اصل  اعدددد التنظيديدددة لبدددرامج  -1
 وجهة كظرهن؟بع اص  التعلق من 

مدددص لرجدددة تطبيدددف مددددررا  الدددددارو ومعلددددص  بدددع اص  الدددتعلق لل  اعدددد التنظيديدددة لبدددرامج  -2
 بع اص  التعلق من وجهة كظرهن؟

( ف  دددل يددين مددددررا  الدددددارو 05 0ميدددت   )  دهددل ت جدددد فددرو  ذا  لسلدددة إتصدددصئية عندد  -3
رامج لل  اعدددددد التنظيديدددددة لبددددد  هنوتطبدددددي وعددددديهن ومعلددددددص  بدددددع اص  الدددددتعلق تيدددددصل لرجدددددة 

 بع اص  التعلق؟

 ة:ــدراســداف الـــأه

 تهدف هنق الدراسة إلى التعرف على:      
لرجددددة وعددددي مدددددررا  الددددددارو ومعلدددددص  بددددع اص  الددددتعلق اصل  اعددددد التنظيديددددة لبددددرامج  -1

 بع اص  التعلق  

لرجددددة تطبيددددف مدددددررا  الددددددارو ومعلدددددص  بددددع اص  الددددتعلق لل  اعددددد التنظيديددددة لبددددرامج  -2
 التعلق  بع اص  

الفدددرو  يدددين لرجدددة وعدددي وتطبيدددف مددددررا  الدددددارو ومعلددددص  بدددع اص  الدددتعلق لل  اعدددد  -3
 التنظيدية لبرامج بع اص  التعلق  

 ة :ــدراســة الـــأهمي

تنبفددف  هديددة الدراسددة مددن يددرورد وعددي مدددررا  الددددارو ومعلدددص  بددع اص  الددتعلق ادددص  
يضدددن تصد ل الطصلبددص  الالتدي لدددرهن بددع اص  ورل فدي ال  اعددد التنظيديدة وتطبددي هن لهدص، مدددص 

تعلق على ال ددمص  الدنصسدبة لهدنت وت يدين م رجدص  يدرامج بدع اص  الدتعلق  فهدنق الدراسدة تعدين 
التهدص  اإللاريددة علدى تطدد ير البدرامج، ادددص  كهدص تضددي  إلدى ا لييددص  فدي هددنا الدتدصل مددص يدكددن 

    ييتفيد من  البصتف    
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 ة:ــدراســات الـــمصطلح

 ق: ـــي والتطبيـــوعـــلا

معرفدة مدددررا  الدددارو ومعلدددص  بدع اص  الددتعلق اصل  اعدد الدنظدددة ل ددمص  بددع اص  
 التعلق وت دي  تلي البن ل لتييير عدل البرامج  

 برنامج صعوبات التعلم :

متد عة ال دمص  الترا ية الدت صصة التي ت دم للطصلبص  الالتي لدرهن بدع اص  تعلدق  
  بل معلدة مت صصة في بع اص  التعلق من فالل غرفة الدصصلر    اصلددرسة من

ال  اعد التنظيدية لدعصهدد وادرامج الترايدة ال صبدة: متد عدة ال  اعدد وا سدا واإلجدرا ا   
والضدددد اال والشددددروة الدنظدددددة للعدددددل فددددي يددددرامج الترايددددة ال صبددددة، والدعتددددددد مددددن وبارد الترايددددة 

   ده1422/ 4/ 5 في 27/  1674 اصل رار ر ق لية  والتعليق في الددل ة العراية اليع  

 :ريـــار النظـــاإلط

 ة:ـــــدمـــــــمق

ييددددتعر  اإلاددددصر النظددددر  ا يتددددصب ال دددد اكين والتشددددريعص  الدتعل ددددة اددددص فرال الددددنرن لدددددرهق        
إعص دص  لوليدص وفدي الددل دة العرايدة اليدع لية، مدع الترايدا علدى مهدصم مددررا  الدددارو ومعلدددص  

 بع اص  التعلق الدتعل ة يبرامج بع اص  التعلق ل  كهص مرت ا هنق الدراسة  

 والتشريعات واألنظمة: أوالً: القوانين
 القوانين والتشريعات الدولية المتعلقة باألفراد الذين لديهم إعاقات:   -1

ل ددددد يددددد  اسهتدددددصم اددددص فرال الددددنرن لدددددرهق إعص ددددص  فددددي العشددددرينيص  مددددن ال ددددر  الدصيددددي   
الديالل  من فالل جه ل ا مدق تد ل ت د   الطفدل، و دد تلتهدص العدردد مدن النددا ا  التدي دهدر  

، وت دد   مدن لددرهق إعص ددص  ع ليدة التدي دهددر  مندن العددصم 1948تشدريع ت دد   اإلكيدص  عدصم فدي 
  و ددد  لت  ذلددي إلددى إبدددار ا مددق الدت دددد واي ددة 1981الدددولي لاددد صص الدصددصيين ا عص ددص  

تضددق ال  اعددد الند ذجيددة الد تدددد لت ددصفم الفددرص لافددرال الددنرن لدددرهق إعص ددص   ومددن ايددرب ال دد اكين 
ص  الددددولي استفص يدددة الدوليدددة ل  ددد   ا دددد صص ذو  اإلعص دددة التدددي بددددر  فدددي عدددصم علدددى  النطددد 

(، والتي تنص علدى وجد   تدصيدة جديدع ا دد صص الدنرن لددرهق إعص دص  وتددتعهق تدتعدصو 2006) 
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 ا دد صص اسدتبعصل عددموصمالو اتديع ت    اإلكيص  وال ريص  ا سصسية، وتفظ ارامتهق، وعلى 

الدنرن  ا افدصل اسدتبعصل وعددم اإلعص دة،   سدصو علدى العدصممنظ مدة التعلديق  مدنالدنرن لددرهق إعص دص  
)منظدة ا مق اإلعص ة   على  سصو واإللاامي الدتصكي الفصك     و اسيتدائي التعليق من لدرهق إعص ص 

 (   2006الدت دد، 

 القوانين والتشريعات األمريكية المتعلّقة باألفراد الذين لديهم إعاقات: -2

ال سيددص  الدت دددد ا مريكيددة مددن الدددول الرائددد فددي ويددع ال دد اكين والتشددريعص  التددي تعتبدر  
( ا كد   دد 2007(  وينار اصمدل ) 2005تتعلف يتراية وتعليق ا فرال النرن لدرهق إعص ص  )عبد ، 

 بدر في  مريكص العدرد من ال  اكين والتشريعص  الدنظتدة لتديع ج اكب تعلديق ا فدرال الدنرن لددرهق
إعص ددددص ، وت دددد  هق الددكيددددة، واددددنلي ت دددد    سددددرهق، مددددن  يربهددددص  ددددصك   التعلدددديق لتديددددع ا افددددصل 

والدن  يندص   1975عدصم    Education for All Handicapped Children Actالدعد  ين
عليدد  الدد  ال دد كترو ا مريكددي الدنددصاف التعليديددة فددي ال سيددص  اصت ددصذ إجددرا ا  م دددلد لتعلدديق 

ت ددددديق ميددددصعد مصليددددة لبددددرامج الترايددددة ال صبددددة، وتدددد فير التعلدددديق العددددصم الدتددددصكي هددددمس  التالميددددن و 
والدنصسب ومص ررتبل ا  مدن فددمص  للتالميدن الدنرن لددرهق إعص دة مدن سدن ال صميدة وتتدى ال صليدة 
م ال دددمص  مددن فددالل البددرامج الترادد   الفددرل  فددي   ددل البياددص  ت ييددداو  و ددد تددقت  والعشددرين، و   ت دددت

ا يددث تددق الت سددع فددي متددصل ال  دد    1986التعدددرال  علددى هددنا ال ددصك   فددي عددصم إجددرا  اعدد  
والضدصكص  التي يكفلهص ال صك   لاافصل النرن لدرهق إعص ص  من سن الفصلفة إلدى ال صميدة، وت دديق 
التد يدددل لديدددصعدد ال سيدددص  علدددى إعددددال وتنفيدددن يدددرامج التددددفل الدبكدددر للتعصمدددل مدددع الريدددع )مدددن 

مددة ل ددل تصلددة مددن الددديالل الددديالل تتددى ال فصلفددة(، وويددع البددرامج الفرليددة لل دددمص  ا سددرية الد دت
     (Heward & Orlansky, 1992)وتتى الفصلفة من العدر

مددع  2004عددصم تتددى  1975علددى ال ددصك   ا سصسددي منددن والتطدد ير التعدددرال  و ددد ت الددت       
ر اسدددد  إلدددى ل ال دددصك   التراددد   م مدددع تءييددد  1990عدددصم إبددددارق   ف دددد  عيدددد ال فدددصا علدددى جددد هرق

اددص  جريدت عليد   ، الفرل يدسو مدن اإلعص دة هدية لافرال النرن لدرهق إعص ص  ل لتيليل الض   على 
ت يددددين ل التعلدددديق والددددتعلق ل وذلددددي اتعددددل ي يينهددددص اإلهتدددددصم ، مددددن  1997تعدددددرال   فددددر  عددددصم 

ال دصك   علدى  ودد   2004وفدي عدصم   ، ا سصسدية للت طديل التراد    د البركصمج الترا   الفدرل  ا لا 
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وويددددددددع م ابددددددددفص  للدعلددددددددق ذ  التصهيددددددددل العددددددددصلي  وجدددددددد   تطدددددددد ير عدليتددددددددي التعلدددددددديق والددددددددتعلق
  (  2014) ي كيص ، 

 التشريعات واألنظمة المتعلّقة باألفراد الذين لديهم إعاقات في المملكة العربية السعودية:  -3
 ات:ـــــريعــــالتش (أ

تعد الددل ة العراية اليدع لية إتدد  الددول العرايدة التدي و عدت علدى استفص يدة الدوليدة ل  د       
(، ا يث تلتام اددص جدص  فيهدص مدن البند ل 2006ا د صص النرن لدرهق إعص ص  التي بدر  عصم ) 

 وتعدددل اد تضددصهص فددي متددصل ت ددديق ال دددمص  لافددرال الددنرن لدددرهق إعص ددص   ول نهددص  ددد سددب ت ذلددي
تشددريع فددصص ال ددصك   فددي إعطددص  اسددد صص الددنرن لدددرهق إعص ددص  ال ددف فددي التعلدديق، ف ددد بدددر 

م اسدددتند إلددى متد عددة مدددن ا سددا اسجتدصعيددة والترا يدددة و هدهددص تددف الديدددصواد 1987يهددنا عددصم 
لافدددرال الدددنرن لددددرهق إعص دددص  فدددي ال  ددد   وال اجبدددص  اءيدددرهق مدددن  فدددرال الدتتددددع اددددص ردددتال م مدددع 

مكصكيصتهق، و د ادتدل على العدرد من ا اعصل الترا يدة والت هيليدة والدهنيدة ) يدن بددترف،  دراتهق وا
فيدد   ت فددلهددد، 1421كظددصم رعصيددة الدعدد  ين فددي الددل ددة العرايددة اليددع لية هددد ( ودددص بدددر 1426
) كظصم رعصية الدعد  ين فدي الددل دة العرايدة  التعليق فيا د صص النرن لدرهق إعص ص   تف الدولة

 (  ده1421ليع لية، ا

 القواعد التنظيمية لمعاهد وبرامج التربية الخاصة :   (ب

ا مصكددة العصمددة للترايددة ال صبددة ا عدددال   اعددد فددي  صمددت وبارد الترايددة والتعلدديق مدفتلددة ل ددد  
صلعددددل يهددددص مددددع يدايددددة العددددصم ي ضددددي ا ددددرار و بدددددر  تنظيديدددة لدعصهددددد واددددرامج الترايددددة ال صبدددة 

  تدد علدى ال  اعد هنق وتشتدل   د و إلءص  جديع مص رتعصر  مع م الهصه 1423/ 1422الدراسي 

ا مصكددة العصمددة ) ت تدد   اددل مددص يدكددن الرجدد إ إليدد  فددي إلارد فدددمص  الترايددة ال صبددة   اصاددصو  عشددر
 هد(     1422 ، للتراية ال صبة

 صعوبات التعلم:ثانيا: مهام وواجبات مديرات المدارس ومعلمات صعوبات التعلم حول برامج 

   مهام وواجبات المديرات: (أ

يد تي اهتددصم ال  اعددد التنظيديدة اددددررد الددرسدة ل  كهددص تعدد مددن  هدق  راددص  الددرسدة تيددث  
دددارو االارد يدرامج الترايدة ال صبدة و تت لى مهصم إلارد جديدع الشدمو  اإللاريدة والترا يدة والدصليدة، 
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رو تدددد ل يددددرامج الترايددددة االدددددد ا يددددة واجبددددص  مدددددرر تدددددل  ال  اعددددد التنظيدو ددددد    التعلدددديق العددددصم
 : ( 50، هد1422)ا مصكة العصمة للتراية ال صبة ، فيدص رلي  ، ال صبة
 اإلدراف العصم على يرامج التراية ال صبة والعدل على ت فير جديع ميتلامصتهص    -1
العدددل علددى إيتددصل يياددة ترا يددة تدكددن تالميددن الترايددة ال صبددة مددن اسكدددمص  مددع   ددراكهق  -2

 العصلرين في ا كشطة الصفية وغير الصفية   
اإلددددراف علدددى فددددمص  التءنيدددة واإلسدددكص  الددددافلي )إ  وجدددد(، وف دددصو لددددص كصدددت عليددد   -3

 ية ال صبة   الدصلد اليصاعة من الالئ ة التنظيدية لا يصم الدافلية ادعصهد الترا
اإلددددراف علدددى عدليدددة ك دددل تالميدددن الترايدددة ال صبدددة والت ودددد مدددن اكتظصمهدددص اددد ال العدددصم  -4

 الدراسي   
متصاعدددة اسسدددت  ص ص  الدصليدددة مدددن سدددل  ومكصفدددا  والعددددل علدددى بدددرفهص وتيددددردهص وف دددصو  -5

  للتعليدص  الدنظدة لنلي   

   مهام وواجبات معلّمة صعوبات التعلم: (ب

 د م اد  تيدنفا الددور الدن  بدع اص  الدتعلق ت د م  ةمعلدد تنظيديدة    رتض  مدن ال  اعدد ال 
فيددددص ي دددص يدددرامج بدددع اص   اصلدهدددصم التصليدددةو ، معلددددة التعلددديق العدددصم فيددددص ردددرتبل اددد لارد الددرسدددة

   : التعلق
للتعدددرف علدددى التلديدددنا  الالتدددي لددددرهن بدددع اص  تعلدددق الدشدددصراة الفصعلدددة فدددي التشددد يص  -1

   هن الترا ية  اتتيصجصتوت درد 
 إعدال ال طل الترا ية الفرلية والعدل على تنفينهص اصلتنييف مع  عضص  فريف ال طة    -2
 ال طة الترا ية الفرلية   ا  وفف تدريا التلدين -3
    بع اص  التعلق على التءلب على الدشكال  النصجدة عن ا ميصعدد التلدين -4
     ةعلى اوتيص  مهصرا  الت ابل والدهصرا  اسجتدصعي ا ميصعدد التلدين -5
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فيدددص رتعلددف اطددر  تدددريا واسسددتراتيتيص ، و سددصليب التعلدديق العددصم  ص ت ددديق الدشدد رد لدعلددد  -6
صلدفدددصهيق ا سصسدددية فدددي الترايددددة وتعدددريفهن ات ليدددة اسفتبدددصرا  الد تلفدددة  وويدددع الددددرجص  

 ال صبة   
 في عدلية الدشصراة في ا كشطة الصفية والالبفية   التلدينا   تفعيل مهدة  -7
فددي اسجتدصعددص  الددرسددية، والت ويددد علددى اتتيصجددصتهق ا سصسددية، والدددفصإ  ا التلديددنتدفيددل  -8

 عن ت   هق و ضصيصهق الضرورية   
اددصر النفيددية واسجتدصعيددة ينددصتهق واآ ا صددصئص واتتيصجددص  ا  وليددص   مدد ر التلديددنت عيددة  -9

 يندددددصئهق يدددددهل مهددددددة متصاعدددددة واجبدددددص  يمدددددن دددددد ك     وتاويددددددهق اددددددص ، لصدددددع اص  الدددددتعلق
     الددرسية

 والديا لين في الددرسة   ا  يين  سر التلدينوالت ابل ت ايد التعصو   -10
اسسددتفصلد مددن  ا العدددل علددى إيتددصل يياددة  وصليديددة واجتدصعيددة وكفيددية ييددتطيع فيهددص التلديددن -11

    ن دراتهق وت  يف اد تصته
تددددددصل والدددددددورا  والندددددددوا  فددددددي موتضدددددد ر ، الب دددددد  صلدشددددددصراة فددددددي التطدددددد ير الدهنددددددي ا -12

    نهت صص
 ، ا مصكدددة العصمدددة للترايدددة ال صبدددةن) فددي متدددصل عدله نال يددصم اددد    عددددصل  فدددر  تيدددند إلددديه -13

    (  58، ده1422

 :ةــابقـــات الســدراســـال

، مصنفة إلدى كد عين مدن الدراسص  التي ترتبل اد ي إ الدراسة ال صليةفيدص رلي عدل من  
 وهدص: ال  اكين والتشريعص  ذا  الصلة اصلتراية ال صبة وتنفين والارد فدمصتهص   ، صم اييعهتيث 

أوال: الدراسات التي تناولــت تشــريعات ويــوانين األلــراد الــذين لــديهم إعايــات لــي 
 المجال التربوي:

إلددى التعدددرف علدددى تتددصر  الددددول الدت دمدددة فدددي  م( 2007كامللل    هدددفت لراسدددة  دددصم يهددص         
كين رعصيدددة ا فدددرال الدددنرن لددددرهق بدددع اص  تعلدددق مدددن  جدددل اإلفدددصلد منهدددص فدددي ويدددع تشدددريعص  و ددد ا
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تشددددريعص  تضدددددن ال  دددد   التعليديددددة والددكيددددة للتالميددددن الددددنرن لدددددرهق بددددع اص  الددددتعلق وتنظدددديق 
ال ددددمص  التددددي ت ددددم لهددددق  و ددددد تللدددت تتراددددة ال سيدددص  الدت دددددد ا مريكيددددة فدددي م اجهددددة مشددددكلة 

لتشددريعي، واعدد  يندد ل استفص يددة الدوليددة ل دصيددة ت دد   ا ددد صص بددع اص  الددتعلق فددي التصكددب ا
م، و ددد فلصددت الدراسددة إلددى 2006الددنرن لدددرهق إعص ددة التددي بددصل ت عليهددص ا مددق الدت دددد عددصم 

 هديددة تشدددكيل هيادددة   ميددة تدفدددل العدردددد مددن الدمسيدددص  ال ك ميدددة وممسيددص  الدتتددددع الدددددكي، 
 هق بع اص  تعلق وفدمتهق  ل يع فطة وانية دصملة للتعرف على من لدر

لراسة هدفت إلى الد صركدة يدين اعد  التشدريعص   م( 2009حريزي وأبي مولود   ييندص  عد        
وال دددد اكين ا مريكيددددة لافددددرال الددددنرن لدددددرهق إعص ددددص  وتشددددريعص  لولددددة التاائددددر فددددي هددددنا الدتددددصل، 

اكين والتشدريعص  الصدصلرد ميت دمين الدنهج ال اصئ ي الد صر ، واصكت عيندة الدراسدة متد عدة ال د  
لافددرال الددنرن لدددرهق إعص ددص  فددي ال سيددص  الدت دددد ا مريكيددة وفددي جده ريددة التاائددر الصددصلرد مددن 

( تشدريعص  و سدفر  الدراسدة عدن العدردد مدن النتدصئج 18م، وعددلهص ) 2003م إلى سنة 1980سنة 
دردد مدن م الهدص س عال دة من  هدهص    تشريعص  لولدة التاائدر مصبالدت فدي تصلدة ماريدة، ل د   الع

لدد  اصل يددصد الي ميددة لافددرال الددنرن لدددرهق إعص ددص ، إيددصفة إلددى عدددم تطبيددف التشددريعص  علددى  ر  
ال ا ددددع، و وبدددديص اضددددرورد إعددددصلد مراجعددددة التشددددريعص  التاائريددددة فددددي متددددصل ا فددددرال الددددنرن لدددددرهق 

 إعص ص   
عددرف علددى مددد  معرفددة يهدددف الت ( Jesteadt.2012جسلللت )    وفددي لراسددة  صمددت يهددص        

مدددددرر  الددددددارو فددددي وسيددددة فل ريدددددا اصل سيددددص  الدت دددددد ا مريكيددددة اييصسددددص  وتشددددريعص  الترايددددة 
م صاعددة فددي  67ال صبددة، اب ددت علددى مدددرر  التعلدديق العددصم اسيتدائيددة والدت سددطة والفصك يددة فددي 

صفيددة اييصسددص  الترايددة وسيددة فل ريدددا ا مريكيددة، تبددين   ت مدددرر  الددددارو س يدتل دد   الدعرفددة ال 
(، ادص  دهر  الدراسة اد  ت الددورا  التدريبدة IDEA,2004ال صبة، وفصبة  هق مبصلئ  صك   ) 

 انص  العددل والدتعلتق الدناتي مدن  هدق سدبل اوتيدص  الدعرفدة لدددرر  الدددارو  اددص  وبدت الدراسدة 
فتهق اييصسدددص  ومبدددصلئ ا هديددة إعددددال البدددرامج والددددورا  التدريبيدددة لدددددرر  الدددددارو لت يدددين معدددر 

 التراية ال صبة و   رتق ت ديق تلي الدعل مص  في يرامج الدرتلة التصمعية   
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ف د  صر  يين ال  اعد التنظيديدة لدعصهدد وادرامج الترايدة  ( Alquraini,2013القريني    مص        
فدي  (IDEA) ال صبة في الددل دة العرايدة اليدع لية، و دصك   تعلديق ا فدرال الدنرن لددرهق إعص دص  

ال سيددص  الدت دددد ا مريكيددة، وذلددي مددن فددالل لراسددة واصئ يددة ت ليليددة لل ددصك   وال  اعددد التنظيديددة، 
لت الدراسة    الدشكلة ا سصسية في تطبيف ال  اعد التنظيديدة هد  عددم وجد ل  واص   يرب مص ت بت

لدد عي يهددنق ال  اعددد  كظددصم م صسددبة ادددص هدد  متبددع فددي  ددصك   ال سيددص  الدت دددد ا مريكيددة، و لددة ا
و وبدت الدراسدة ا كد  رنبءدي علدى الديدمولين عددن الترايدة ال صبدة تعريدف العدصملين فدي الددددارو 

 س ا  معلدي التراية ال صبة او معلدي التعليق العصم يتلي ال  اعد  
مدن الدراسدص  الد ليدة ال ليلدة التدي  هللل( 1428القحطللا ي   هنا، وتعد الدراسة التدي  جراهدص  

  اعددد التنظيديددة لدعصهددد واددرامج الترايددة ال صبددة فددي الددل ددة العرايددة اليددع لية، تيددث تنصولددت ال
هددددفت إلدددى التعدددرف علدددى مدددد  معرفدددة والتددداام العدددصملين يبدددرامج ومعصهدددد الترايدددة الف ريدددة اصل  اعدددد 

( مددن العددصملين  واددص  567التنظيديددة  و ددد اسددت دمت الدراسددة اسددتبصكة وبعددت علددى عينددة يلءددت ) 
صئج الدراسددة اتفددص  العينددة علددى معددرفتهق اصل  اعددد التنظيديددة الدتعل ددة اصل طددة الترا يددة مددن  يددرب كتدد 

الفرليدددة لصدددصل  العدددصملين ال صبدددلين علدددى لرجدددة البكدددصل ري و فدددي الترايدددة ال صبدددة، مدددع وجددد ل 
 ج اكب  ص ر في تطبيف ال  اعد التنظيدية   

لتعلم لي مدارس التعليم ثانيا: الدراسات التي تناولت إدارة وتنفيذ برامج صعوبات ا
 العام:

يدراسدددة تهددددف إلدددى التعدددرف علدددى ر يدددة مددددرر   ( Moorhead,2002موره لللل)    صمدددت        
الدددارو اسيتدائيددة ي سيددة اصروسرندص التن ايددة اصل سيددص  الدت دددد ا مريكيدة، تيددصل معددرفتهق اصلترايددة 

مدن معل مدص  ومدص ي تصج كد  مدن  ال صبة واص لوار التي ي  م   يهص، والتعرف علدى مدص يدتل  كد 
( مدررا  وجدص  فدي كتدصئج الدراسدة    لدد  الدددررين ا دة تتدراوح 305تدريب  والءت عينة الدراسة ) 

يددددين مت سددددطة وعصليددددة فيدددددص رتعلددددف ادددددصمتالوهق الدعرفددددة ا صددددصئص واتتيصجددددص  تالميددددن الترايدددددة 
لنتدددصئج      غلدددب الدددددررين ال صبدددة، وادددصلبرامج التعليديدددة التدددي تلبدددي اتتيصجدددصتهق، اددددص  دهدددر  ا

يشصرا   في إجرا ا  التراية ال صبة، مفدل الدشدصراة فدي ال طدة الترا يدة الفريددد، و كهدق رد فرو  
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الدعق للدعلددين لتطبيدف  هدداف ال طدة الترا يدة الفرليدة، و كهدق يشدرف   علدى البركدصمج اشدكل عدصم 
سددة ا هديددة ال بدد  ال ايددد  مددع اسسددتعصكة ي ايددل الددرسددة فدددي هددنا التصكددب، و ددد  وبدددت الدرا

  لوار وميموليص  اإللاريين العصملين مع التالمين النرن لدرهق إعص ص   
إلددددى التعددددرف علددددى مددددد   ( Durtschi,2005ديرتسللللل ي   وهدددددفت الدراسددددة التددددي  عدددددهص       

مشصراة مدرر  الددارو اسيتدائية في وسيدة وييكصوكيد   اصل سيدص  الدت ددد ا مريكيدة فدي الترايدة 
ال صبددة والت ضددير لهددص، والتعددرف علددى ت جهددصتهق ك دد  الترايددة ال صبددة، ودددكلت عينددة الدراسددة 

فدددي  كشدددطة الترايدددة  ( مددددررا  وتبدددين مدددن كتدددصئج الدراسدددة    ال  دددت الدددن  ي ضدددي  الدددددررو  566) 
ال صبة يك   تيب كيبة عدل التالمين النرن لددرهق إعص دص ، و كهدق واا د   مدن  ددراتهق ويعدلد   
علددى تشددتيع الدددمج الترادد  ، والتعددصو  يددين معلدددي التعلدديق العددصم والترايددة ال صبددة، و   ت جهددصتهق 

 تصيية جدا  يك   لمج التالمين النرن لدرهق إعص ص  إ
يهدف التعرف على الدشدكال  التدي ت اجد  مددرر   هل( 1427الض )ان    جراهص  وفي لراسة      

الددددارو الدل ددف يهددص يددرامج الترايددة ال صبددة، وت ددديق م ترتددص  وتلدد ل ت ددد مددن تلددي الدشددكال  
( مدددررا مددن مدددرا  مدددارو التعلدديق العددصم الدل ددف يهددص يددرامج الترايددة ال صبددة  ددددلت 144علددى ) 

الدددتعلق، دهدددر وجددد ل مشدددكال  فنيدددة يدرجدددة ابيدددرد  ومدددن  هدددق تلدددي  ( مددددررا لبدددرامج بدددع اص 82) 
الدشكال  تصجة الددررين إلى يدرامج تدريبيدة إللارد يدرامج الترايدة ال صبدة، ف دد اصكدت الدشدكال  
اإللاريدددة افيدددرد مدددن  هدهدددص عددددم ا دددث اتتيصجدددص  مددددرر  الدددددارو مدددن  بدددل إلارد التعلددديق وعددددم 

 الت طيل والتنفين  إعطصئهق بالتيص  إلارية واسعة في 
ومن الدراسص  التدي تنصولدت يدرامج بدع اص  الدتعلق و هديدة لور مددرر الددرسدة فدي ت  يدف        

د( وهددفت إلدى التعدرف علدى لرجدة مدصرسدة 1429 هداف تلدي البدرامج، لراسدة  دصم يهدص  ال ركدي )  هد
ال دددمص  الترا يددة مددرر الددرسددة لددورق فددي اوتشدصف التالميددن الدنرن لدددرهق بدع اص  تعلددق، وت دديق 

لهددق، واددنلي ال  دد ف علددى لور مدددرر الددرسددة فددي الت عيددة ا هديددة يددرامج بددع اص  الددتعلق  و ددد 
كدت عينددة الدراسددة مدن جديددع معلدددي بددع اص  الدتعلق فددي الددددارو اسيتدائيدة فددي منط ددة مكددة  ت  ت

  الدددارو فدي ( معلدصو  واص  من  يرب كتصئج الدراسة    لور مددرر 138الدكرمة والبصل  عدلهق ) 
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اوتشدددصف التالميدددن الدددنرن لددددرهق بدددع اص  تعلدددق جدددص  يدرجدددة مت سدددطة، اددددص   ت لورهدددق فدددي ت دددديق 
ال ددددمص  الترا يدددة للتالميدددن ادددص   يضدددصو فدددي كطدددص  الدت سدددل وادددنلي لورهدددق فدددي الت عيدددة يبدددرامج 

امج بدع اص  الددتعلق  و وبددت الدراسدة اضددرورد رفددع ميددت   إلرا  مددرر  الددددارو اسيتدائيددة لبددر 
 بع اص  التعلق من  بل البرامج الت ع ية التي ي  م يهص مشرف  التراية ال صبة   

فددددي التعددددرف علددددى مددددد  مدصرسددددة مدددددرر  الددددددارو  ( 1430الغصللللا    هددددنا، و ددددد ا ددددث       
 لوارهق تتصق يرامج بع اص  التعلق من وجهدة كظدر معلددي التالميدن الدنرن لددرهق بدع اص  تعلدق 
ومددرر  الددددارو التددي تطبددف فيهددص تلددي البددرامج اددرندة الريددص ، واب ددت الدراسددة علددى عينددة مددن 

يدين آرا   فدرال الدراسدة تتدصق وج ل فدرو  ( معلدص  و د  سفر  الدراسة عن 163( مدررا، و) 118) 
التنظيديدة،  رهدقالو علدى وجد  العدد م لصدصل  الدددررين، مدص عددا   مدصرسة الددررين لددورهق اإللار  

 تيث س ر جد فرو  يين  را  الدتد عتين   واإلدرافية، والترا ية
والدد م ل لدددرر هددفت إلدى التعدرف علدى الددور الد ا عي  هللل( 1430الفح لي   ادص  صم يهص        

الددرسدة ك د  يددرامج الترايدة ال صبددة مدن وجهددة كظدر مدددرر  الدددارو ومشددرفي الترايدة ال صبددة  
كت عينة الدراسة من )  ( مدرراو من مدرا  مدارو التعليق العدصم الدل دف يهدص يدرامج الترايدة 164وت  ت

   الدددور الدد ا عي ( مشددرفص علددى يددرامج الترايددة ال صبددة  وورل فددي كتددصئج الدراسددة 30ال صبددة و ) 
لددرر  الددارو ي تل  عن الدور الد م ل  و وبدت الدراسدة اضدرورد مراجعدة ال  اعدد التنظيديدة 
لدعصهدد واددرامج الترايدة ال صبددة لديددصعدد مددرر  الددددارو علدى فهددق متطلبددص  لورهدق تتددصق يددرامج 

ررا  مدن الترايددة الترايدة ال صبدة فدي مدارسدهق، وتد فير الفدرص التدريبيدة لهدق مدن فدالل إلرا  م د 
 ال صبة في يرامج إعدال الدعلدين وارامج تدريب الددررين في التصمعص   

للتعدرف علدى ال فصيدص  ا وفدر  هديدة ومدصرسدة  هل( 1431األطرم    مص الدراسة التي  جراهدص        
لد  مدرر  مدارو التعليق العصم الدل ف يهص يرامج الترايدة ال صبدة فدي مدرندة الريدص  مدن وجهدة 

( مشدرفصو ترا يدصو، 42( مددرراو، و) 55كظر مدرر الددارو ومشرف التراية ال صبة، على عينة من ) 
ف د ت بلت إلى    متصل الت جي  اص   وفر متصس  ال فصيص   هديدة، يينددص ادص    لهدص هد  متدصل 
 الت طدديل،  مددص  وفددر متددصس  ال فصيددص  مدصرسددة ف ددص  متددصلي التنظدديق والت جيدد ، ييندددص اددص  متددصل
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الت طيل ه  ا لهص مدصرسة  و وبت الدراسة اضدرورد ت هيدل واعددال مددرر  الدددارو  بدل تعييدنهق 
 في إلارد الددارو الدل ف يهص يرامج التراية ال صبة  

إلدددى التعدددرف علدددى الدشدددكال   هلللل( 1433بلللل ولللل و    يينددددص هددددفت لراسدددة  صمدددت يهدددص        
  الدددارو اسيتدائيدة ال ك ميدة الدل دف يهدص يدرامج اإللاريدة والفنيدة واسجتدصعيدة التدي ت اجد  مددررا

( مددددررد  وادددص  73بدددع اص  الدددتعلق اددرندددة الريدددص  مدددن وجهدددة كظدددرهن  والءدددت عيندددة الدراسدددة ) 
غيددص  ال دد افا الدعن يددة والدصليددة مددن  يددرب الدشددكال  اإللاريددة التددي فددي را  الددددررا ، واددنلي 

وال سدددصئل التعليديدددة، يينددددص جدددص   الدشدددكال  الدشدددكال  الفنيدددة التدددي مدددن  يربهدددص  لدددة التتهيددداا  
الفنيدددة يدرجدددة مت سدددطة، يينددددص الدشدددكال  اسجتدصعيدددة التدددي اصكدددت يدرجدددة ابيدددرد جددددا هدددي إهددددصل 

 اع   وليص  ا م ر في متصاعة  ينصئهق في الدنال واسعتدصل على معلدة بع اص  التعلق  
الشلل ري صليددة، فهددي لراسددة  عدددهص  مددص   ددر  الدراسددص  اليددصا ة إلددى م يدد إ الدراسددة ال        

، للتعرف على وعي مدرر  الددارو ومعلدي بع اص  التعلق ا  اعدد التنظديق اإللار  هل( 1435  
والفنددي لبددرامج بددع اص  الددتعلق وتطبددي هق لهددص فددي الددددارو التصاعددة إللارد الترايددة والتعلدديق ادنط ددة 

كتددددصئج الدراسدددة    الددددددررين  ( مددددررا ومعلدددددص، وادددص  مددددن  هدددق92عيدددير، وت  كددددت عينتهدددص مددددن ) 
والدعلدددددين مدددد اف ين علددددى وعدددديهق ا  اعددددد التنظدددديق اإللار  والفنددددي لبددددرامج بددددع اص  الددددتعلق، و   
الدددررين والدعلدددين مدد اف ين  يضدص علددى تطبددي هق ل  اعددد التنظديق اإللار  والفنددي لبددرامج بددع اص  

ة كظددددر مددددررا  الددددددارو الدددتعلق، و وبددددى البصتدددث ادددد جرا  لراسدددة ميددددت بلية للتعدددرف علددددى وجهددد 
 ومعلدص  بع اص  التعلق ت ل وعيهن اصل  اعد التنظيدية لبرامج بع اص  التعلق وتطبي هن لهص  

 التعليق على الدراسات السابقة:

من فالل اسدتعرا  الدراسدص  اليدصا ة رتضد     مدن الدراسدص  مدص تندصول تشدريعص  و د اكين      
التراددد   مدددن تيدددث التعريدددف يتلدددي التشدددريعص  وال ددد اكين  ا فددرال الدددنرن لددددرهق إعص دددص  فدددي الدتدددصل

وال  اعددد التنظيديدددة التددي تضددددن ت ددد   الطددال  الدددنرن لدددرهق إعص دددص ، إيدددصفة إلددى اإلسدددهصم فدددي 
ت يي  الر ية إلجرا ا  تنفين والارد البرامج الترا يدة، تيدث هددفت اعد  الدراسدص  إلدى الد صركدة 

، 2009؛ وتريددددا  و يددددي م لدددد ل،  2007 )وصمددددل، يددددين التشددددريعص  وال دددد اكين فددددي اعدددد  الدددددول 
(، ييندددص اتتهددد اعضددهص اىفددر إلددى اشدد  مددد  معرفددة ال يددصلا  Alquraini, 2013وال رينددي ) 
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؛  Jesteadt.2012)جيدددددتيد ،  والعدددددصملين فدددددي يدددددرامج الترايدددددة ال صبدددددة اصلتشدددددريعص  وال ددددد اكين
 هد(   1428ال  طصكي 

نفيدن يدرامج بدع اص  الدتعلق فدي مددارو التعلديق العدصم ف دد  مص الدراسص  التدي تنصولدت إلارد وت      
تن عددت  يضددص فددي  هدددافهص، تيددث هدددف اعضددهص إلددى التعددرف علددى مددد  معرفددة مدددرر  الددددارو 

 ركدددي ؛ ال( Moorhead,2002اددد لوارهق فدددي يدددرامج الترايدددة ال صبدددة وادددرامج بدددع اص  الدددتعلق، ) 
د1429 دد ؛ الف يلددي، 1430لءصددص ، ؛ اهدد د1430هد دد(  ييدنددص هدددف الشددهر  1431ا اددرم، ؛ هدد هد

ددد( إلدددى التعدددرف علدددى وعدددي مددددرر  الدددددارو ومعلددددي بدددع اص  الدددتعلق ا  اعدددد التنظددديق 1435)  هد
اإللار  والفندددي لبدددرامج بددددع اص  الدددتعلق وتطبددددي هق لهدددص  هدددنا و ددددد هددددفت اعدددد  الدراسدددص  إلددددى 

ترايددددة ال صبددددة، التعددددرف علددددى الدشددددكال  التددددي ت اجدددد  مدددددرر  الددددددارو الدل ددددف يهددددص يددددرامج ال
دددددددد، فددددددددي تددددددددين هدددددددددفت لراسددددددددة لررتيددددددددكي 1433؛ وايددددددددن دددددددددله  ، دهدددددددد 1427)الضدددددددديدا ،  هد

 (Durtschi,2005 إلدددددى التعدددددرف علدددددى مدددددد  مشدددددصراة مددددددرر  الدددددددارو فدددددي يدددددرامج الترايدددددة )
 ال صبة  

ومددددن تيددددث الدنهتيددددة، ف ددددد اسددددت دمت اعدددد  الدراسددددص  الدددددنهج ال اددددصئ ي للد صركددددة يددددين       
؛ وال رينددي  2009؛ تريددا  و يددي م لدد ل  2007التشددريعص  وال دد اكين فددي اعدد  الدددول )وصمددل، 

Alquraini,2013 علدددص ادد   معظددق الدراسددص  اليددصا ة اسددت دمت الدددنهج ال بددفي واسسددتبصكة  )
هددد( التددي اسددت دمت الد صيلددة الش صددية اصإليددصفة إلددى 1435ا لراسددة الشددهر  )  لاد للدراسددة مصعددد

 اسستبصكة  ل د  عطت هنق الدراسص  تص را واي ص تيصل إجرا  الدراسة ال صلية  
 مدددص  وجددد  افدددتالف الدراسدددة ال صليدددة عدددن الدراسدددص  اليدددصا ة فتدددتل ص فدددي  كهدددص تهددددف إلدددى       

الدل ف يهص يرامج بدع اص  الدتعلق ومعلددص  بدع اص   التعرتف على مد  وعي مدررا  الددارو
الدتعلق اصل  اعدد التنظيديدة لدعصهددد وادرامج الترايدة ال صبددة فيددص رتعلدتف يبددرامج بدع اص  الدتعلق مددن 
وجهددة كظددرهن، لتاويددد الديددمولين وبددنتصإ ال ددرار ادددص  ددد ييددصعد فددي العدددل علددى تطدد ير ميددت   

 الدتعل ة يبرامج بع اص  التعلق في مدارو البنص    ال عي ا هدية تفعيل ال  اعد التنظيدية 
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 :منهج الدراسة وإجراءاتها

 يد: ــــــــتمه

لددددنهج الدراسدددة، وت دردددد متتددددع الدراسدددة وعينتهدددص د وت يدددي  ييدددص   الفصدددلرتضددددن هدددنا        
إلجددرا ا  الدراسددة وا لاد الديددت دمة، و سددصليب الدعصلتددة اإلتصددصئية التددي اسددت دمت فددي ت ليددل 

 لبيصكص   ا

 ة: ــــدراســــج الــــمنه

دتدددد  للدراسددددص  ئالبصتفددددة فدددي هددددنق الدراسددددة الددددنهج ال بددددفي )الديددد ي(، لدال اسدددت دمت        
( ا كد ل الدن  ردتق ي اسدطة 191 د: هد 1427الترا ية الدرتبطة اظصهرد معصبرد، و د عرف  العيدصف ) 

ي يهددف وبد  الظدصهرد الددروسدة استت ا  جديع  فرال متتدع الب ث  و عينة ابيرد مدنهق، وذلد 
مدددن تيدددث ابيعتهدددص ولرجدددة وج لهدددص ف دددل، لو     رتتدددصوب ذلدددي إلدددى لراسدددة العال دددة  و اسدددتنتص  

 ا سبص  ف لل  

 ة: ـــدراســـع الـــمجتم

مددددررا  الدددددارو ومعلددددص  بدددع اص  الدددتعلق الالتدددي متتددددع الدراسدددة مدددن جديدددع  ت ددد           
ي الددددارو الدل ددف يهددص يركددصمج بددع اص  الددتعلق فددي مدرنددة يعدلددن فددي يددرامج بددع اص  الددتعلق فدد 

( ت بيدددع  فدددرال متتددددع الدراسدددة وفدددف إتصدددصئية اإللارد العصمدددة 1الريدددص ، وي يددد  التددددول ر دددق ) 
 هد  1436/ 1435للتراية ال صبة للعصم الدراسي 

 (1جدول ريم )
 ةـــــدراســـــع الـــــع مجتمـــــوزيـــــت

 المجموع معلمات صعوبات التعلم مديرات المدارس الدراسةلئات مجتمع 

 339 226 113 العدل 
 هد( 1435)اإللارد العصمة للتراية ال صبة، 

 ة: ـــدراســــة الــــعين

لا بل في الب د   العلديدة    تتدر  علدى جديدع  فدرال متتددع الب دث    ذلدي  لعدى          
لصدد  النتدصئج، ول دن رلتد  البصتددث سفتيدصر عيندة مدنهق إذا تعدنر ذلددي ايدبب افدرد عددلهق مددفال ل 

افتيدددصر عيندددة سدددعت البصتفدددة إلدددى (، وكظدددرا ل بدددر تتدددق متتددددع الدارسددة 93: دهددد 1427)العيددصف، 
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مدددددررا  ( مددددن متددددد إ %25ينيددددبة  دددددرهص ) مدددددررد، ( 28)  مددددن مدددددررا  الددددددراو تبلدددد عشدددد ائية 
ينيددبة  دددرهص معلدددة، ( 70)  مددن معلدددص  بددع اص  الددتعلق تبلدد افتيددصر عينددة عشدد ائية الددددارو، و 

 معلدص  بع اص  التعلق  ( من متد إ 30%) 

( مددددررد 92التدددي يلدد  متدددد عهق )  (  ت بيدددع  فدددرال عينددة الدراسدددة2وي يدد  التددددول ر ددق )  
 ومعلدة   

 (2جدول ريم )
 توزيع ألراد عينة الدراسة

عدد ألراد عينة  مجتمع الدراسة لئات مجتمع الدراسة
 الدراسة

نسبة العينة من 
 المجتمع

 % 25 28 113 مدررا  الددارو
 % 30 70 226 معلدص  بع اص  التعلق

 % 28.9 98 339 المجموع

 ( عينة الدراسة وكيبة اسستبصكص  الد بعة والعصئد منهص  3التدول ر ق ) وي ي   
 (3جدول ريم )

 ةــــــدراســـة الـــراد عينــــــع ألــــــوزيـــت

االستبانات  لئات مجتمع الدراسة

 الموزعة

 النسبة االستبانات العائدة

 % 89 25 28 مدررا  الددارو
 % 98 69 70 معلدص  بع اص  التعلق

 % 95.9 94 98 المجموع

( %9 95رتض  من التدول اليصيف    العصئد من اسسدتبصكص  الصدصل ة للت ليدل مدص كيدبت  )       
( اسدددتبصكة 69( اسددتبصكة، و) 25مددن عينددة الدراسددة، تيددث اددص  العصئدددد اصلنيددبة لددددررا  الددددارو ) 

 لدعلدص  بع اص  التعلق  

 ة:ـــــدراســـــأداة ال

هددد( 1435، وهددي اسددتبصكة اب هددص الشددهر  ) البيصكددص لتدددع الدعل مددص  و اسددت دمت اسسددتبصكة       
للتعددددرف علددددى وعددددي مدددددرر  ومعلدددددي بددددع اص  الددددتعلق ا  اعددددد التنظدددديق اإللار  والفنددددي للبددددرامج 
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وتطبي هص  وتت    من  لاد للتعرف على ال عي و فر  للتعرف علدى التطبيدف ل دل عيندة، وت تد   
( عبددصرد  وفددي الدراسددة 20عشددرين )  وددل واتدددد منهدددص علددى م دد رين رتددصل  اددل م دد ر منهدددص مددن

 ال صلية يدكن وب  ا لاد ادص رلي: 

 األداة الموجهة لمديرات المدارس وتتألف من: -1

: إلدصم مدررا  الددارو اصل  اعد التنظيديدة لبدرامج بدع اص  الدتعلق، ويت د   مدن أ( المحور األول
 ( عبصرد  20) 

: تطبيدف مددررا  الدددارو لل  اعدد التنظيديدة لبدرامج بدع اص  الدتعلق، ويت د    ( المحور الثللا ي 
 ( عبصرد  20من ) 

 األداة الموجهة لمعلمات صعوبات التعلم وتتألف من: -2

: إلددددصم معلددددص  بدددع اص  الدددتعلق اصل  اعدددد التنظيديدددة لبدددرامج بدددع اص  الدددتعلق، أ( المحلللور األول
 ( عبصرد  20ويت    من ) 
: تطبيدف معلددص  بدع اص  الدتعلق لل  اعدد التنظيديدة لبدرامج بدع اص  الددتعلق، ا ي  ( المحللور الثلل 
 ( عبصرد  20ويت    من ) 

 الخصائص السيكومترية ألداة الدراسة:

 :دق األداةـــــأوالً: ص

 الص)ق الظاهري:  (أ

دددد( ادددصلت  ف مدددن الصدددد  الظددددصهر   لاد الدراسدددة مدددن فددددالل 1435ل دددد  دددصم الشدددهر  )   هد
مدن الت كديق ( م كدين من  عضص  هياة التدريا اتصمعدة الدلدي سدع ل، وجدر   5عريهص على ) 

مال مددددة العبدددصرا  للد يدددد إ ولد دددصور اسسددددتبصكة، ومدددد  ويدددد ح العبددددصرا   فدددالل ال كددددق علدددى 
،  و الصديصغة   مدن تيدث ال دنف  و اسيدصفة  الد كدد وبى يهدص التي  تعدرال  واعدهص  جر  ال

الدددي م ددد ر مدددن م صورهدددص وهدددي  ( عبدددصرد20) إلدددى تتدددى وبدددلت اسسدددتبصكة فدددي بددد رتهص النهصئيدددة 
   ال عي والتطبيف

 ص)ق االتساق ال)اخلي:  (  
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تددق الت  ددف مددن بددد  استيددص  الدددافلي سسددتبصكة الددددرا  والدعلدددين يتطبي هددص علددى عينددة  
( مددن معلدددي بددع اص  الددتعلق تيددب وفددف العينددة 10( مددن مدددرر  الددددارو و ) 10ن ) تت دد   مدد 

الديتهدفة  وتق  يصو ارتبدصة يند ل ا لاد اصلدرجدة ال ليدة للد د ر الدنتديدة إليد  اصسدت دام معدصمال  
ذا  ارتبصة عصل اصلدرجدة ال ليدة   -وعي الددرا  -ارتبصة ييرس    وتبين    عبصرا  البعد ا ول 

(، اددددص جددص   عبدددصرا  التطبيدددف مرتبطدددة يددددرجص   506 0و  878 0كدددت تتدددراوح يدددين ) تيددث اص
(   مددص وعدددي الدعلدددين فتدددص   عبصراتدد  مرتبطدددة اصلدرجددة ال ليدددة 405 0و 850 0تراوتددت يدددين ) 

(، فددي تددين ارتبطددت عبددصرا  تطبيددف الدعلدددين 443 0و  749 0ادعدصمال  ارتبددصة تتددراوح يددين ) 
(  واهدددددنا رتضددددد     اسلاد تتدتدددددع 423 0و  885 0تدددددت يدددددين ) اصلدرجدددددة ال ليدددددة يددددددرجص  تراو 

 هد(  1435اصتيص  لافلي، وادرجة جيدد من الصد  )الشهر  

 رة الدراسة:ادإثانياً: ثبات 

(  Alpha Cronbach’sجددر  الت  ددف مددن ابددص  ا لاد اصسددت دام معصللددة  لفصورمبددص  )  
ادصلت الي  مددص  9369 0و  9589 0هد : ودهر    معصمل الفبص  العدصم  لاد الدددرا  والدعلددين 
 هد(   1435يشير إلى تدتع ا لاتين يدرجة ابص  عصلية )الشهر  

 مددص اري ددة اإلجصاددة علددى  لاد الدراسددة ف ددد تددق فددي اسسددتبصكتين ال صبددة اددددررا  الددددارو  
إلددصم  فدرال عيندة الدراسدة اصل  اعدد لت درد لرجة  منهص ييرالتا  ا وال صبة اصلدعلدص  ت صيص 

(، غيددر مت ودددد 3 وافددف )  : متدددر  االادديوفددف معيددصر  التنظيديددة مددن فددالل الد اف ددة علددى العبددصرا 
تطبيددف  فددرال عينددة الدراسددة لت درددد لرجددة  منهددصييددر التددا  ا (، ادددص فصددص 1(، س  وافددف ) 2) 

(، 3(، غصلبدص ) 4)  لائددص : متددر  رادصعيوفدف معيدصر لتلي ال  اعد من فالل الد اف ة علدى العبدصرا  
 (  1(،  يدا ) 2كصلرا ) 

 : ةــائيــب اإلحصـــاليــــاألس

 ا سصليب اإلتصصئية التصلية:   مت البصتفةكص  الدراسة است دلت ليل ييص
 الت رارا  والنيب الدا ية ل ب  فصصئص  فرال الدراسة   -1

الت دددددددرارا  والنيدددددددب الدا يدددددددة والدت سدددددددطص  ال يدددددددصيية واسك رافدددددددص  الدعيصريدددددددة والرتدددددددب  -2
 ومعلدددص  بددع اص سسددتتصاص   فددرال عينددة الدراسددة تيددصل لرجددة إلدددصم مدددررا  الددددارو 

، و دددد تدددق ت دردددد اددد ل فاليدددص الد يدددصو  ل  اعدددد التنظيديدددة لبدددرامج بدددع اص  الدددتعلقالددتعلق ل
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الفالاددي )ال دددول الدددكيص والعليددص( الديددت دمة فددي معرفددة لرجددة اإللدددصم ، تيددث تددق تيدددص  
(، اددق تددق ت يديد  علددى عدددل فاليدص سسددتبصكة لل صدد ل علدى ادد ل ال ليددة 2=1-3الددد  ) 

ذلددي تددق إيددصفة هددنق ال يدددة إلددى يدايددة اسسددتبصكة، وذلددي ( اعددد 67 0=3/ 2الصدد ي     ) 
 لت درد ال د ا على لهنق ال لية، وهكنا  بب  ا ل ال اليص ادص رلي : 

 يدفل )س  وافف(   67 1إلى       1من    ▪

 يدفل )غير مت ودد(    34 2إلى   68 1من    ▪

 يدفل ) وافف(    00 3إلى   35 2من    ▪

لدت سدددددددطص  ال يدددددددصيية واسك رافدددددددص  الدعيصريدددددددة والرتدددددددب الت دددددددرارا  والنيدددددددب الدا يدددددددة وا -3
ومعلدددص  بددع اص  مدددررا  الدددارو  تطبيدفسسدتتصاص   فددرال عيندة الدراسددة تيدصل لرجددة 

، و دددد تدددق ت دردددد اددد ل فاليدددص الد يدددصو  ل  اعدددد التنظيديدددة لبدددرامج بدددع اص  الدددتعلقالددتعلق ل
التطبيددف، تيددث تددق تيددص   الراددصعي )ال دددول الدددكيص والعليددص( الديددت دمة فددي معرفددة لرجددة

(، اددق تددق ت يدديد  علددى عدددل فاليددص الد يددصو لل صدد ل علددى ادد ل ال ليددة 3=1-4الددد  ) 
( اعددد ذلددي تددق إيددصفة هددنق ال يدددة إلددى يدايددة الد يددصو، وذلددي 75 0=4/ 3الصدد ي     ) 

 لت درد ال د ا على لهنق ال لية، وهكنا  بب  ا ل ال اليص ادص رلي : 
 ) يدا(  يدفل   75 1إلى    1من    ▪

 يدفل )كصلرا(    50 2إلى   76 1من    ▪

 يدفل )غصلبص(    25 3إلى   51 2من    ▪

 يدفل )لائدص(    00 4إلى   26 3من    ▪

( لدعرفدددة Independent Samples T-testلعينتدددين ميدددت لتين )  -   -افتبدددصر   -4
بدع اص  الدتعلق  فرال عينة الدراسة من مدررا  الددارو ومعلددص  استتصاص  الفرو  يين 

   ل  اعد التنظيدية لبرامج بع اص  التعلقال عي والتطبيف ل لرجة يصلت

 عرض نتائج الدراسة ومنايشتها 

 د: ـــــتمهي

رهدددف هددنا التددا  إلددى عددر  كتددصئج الدراسددة اعددد ت ليددل ييصكصتهددص إتصددصئيص،  وفيدددص رلدددي 
 عر  للنتصئج تيب ترتيب  سالة الدراسة  
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ومعلمةةات بةةرامج صةةعوبات الةةتعلم  المةةدارس مةةديراتوعةةي مةةا درجةةة إجابةةة السةةاال األول: 
 .بالقواعد التنظيمية لبرامج صعوبات التعلم؟

اليمال ا ول  تق اسدت را  الت درارا  والنيدب الدا يدة والدت سدطص  ال يدصيية على لإلجصاة        
 الدراسة ، وذلي وف ص لآتي:  واسك رافص  الدعيصرية والرتب سستتصاص   فرال عينة 

 مديرات المدارس بالقواعد التنظيمية لبرامج صعوبات التعلم:وعي أ( البعد األول: 

( الت دددرارا  والنيددددب الدا يدددة والدت سدددطص  ال يدددصيية واسك رافددددص  4ر يددد  التددددول ر دددق )       
دددددارو اصل  اعدددد مددددررا  الوعدددي الدعيصريدددة والرتدددب سسدددتتصاص   فدددرال عيندددة الدراسدددة تيدددصل لرجدددة 

 التنظيدية لبرامج بع اص  التعلق  
 ( 4جدول ريم ) 

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرالات المعيارية الستجابات ألراد  
 عينة الدراسة 

 التنظيمية لبرامج صعوبات التعلم مديرات المدارس بالقواعد وعي حيال درجة 

 العبارة م

 الموالقةدرجة 
المجمو

 ع

المتوس
ط 

الحساب
 ي

االنحرا
ف 

 المعياري
 الترتيب

غير  أوالق
 متأكد

ال 
 أوالق

13 

بيدددددددددصرد الدعلددددددددددة فدددددددددي غرفدددددددددة الدصدددددددددصلر 
واساددددددددددالإ علددددددددددى  عدصلهددددددددددص وكشددددددددددصاصتهص 

 ومشصراصتهص ومتصاعة ت دم التلدينا 

  25 0 0 25 

3 00 0 00 1 % 100 0 0 100 

 معرفة مهصم معلدة بع اص  التعلق 2
  24 1 0 25 2 96 0 20 2 % 96 4 0 100 

12 

الددتعلق علددى إاددرا  تشددتيع معلدددة بددع اص  
فبراتهددددددددص اصلايددددددددصرا  الديداكيددددددددة والددددددددددورا  

 والندوا 

  24 1 0 25 

2 96 0 20 3 % 96 4 0 100 

19 

العددددل علدددى ت ايدددد العال دددة ا وليدددص   مددد ر 
التلديدددنا  الالتدددي لددددرهن بدددع اص  تعلدددق، 
ولعددددد تهق لالادددددالإ علددددددى  تددددد ال ينددددددصتهق 

 وادعصرهق اصلدالتظص 

  24 1 0 25 

2 96 0 20 4 % 96 4 0 100 

1 
 

 معرفة  هداف يركصمج بع اص  التعلق
  23 2 0 25 2 92 0 27 5 % 92 8 0 100 

11 
متصاعدددة يدددد  التددددريا فدددي البركدددصمج تيدددب 

 الددد الامنية الدعلنة في ال طة

  23 2 0 25 2 92 0 27 6 % 92 8 0 100 

 7 27 0 92 2 25 0 2 23  الترا يدددص  وغيدددرهن التعددصو  مدددع الدشدددرفص   14
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 العبارة م

 الموالقةدرجة 
المجمو

 ع

المتوس
ط 

الحساب
 ي

االنحرا
ف 

 المعياري
 الترتيب

غير  أوالق
 متأكد

ال 
 أوالق

مدن ت تضي ابيعة عدلهددن بيددصرد البركددصمج  
وتيدددددددددددددهيل مهددددددددددددددصتهن ومتصاعدددددددددددددة تنفيدددددددددددددن 

 ت بيصتهن

% 92 8 0 100 

15 
 

العدددل علددى ينددص  عال ددة فصعلددة يينددي واددين 
معلددددددة غرفدددددة الدصدددددصلر ومعلددددددة الفصدددددل 

 العصل  و وليص  ا م ر

  24 0 1 25 

2 92 0 39 8 % 96 0 4 100 

18 

ت ايدددددف تدددددصس  غيدددددص  وتددددد فر الدعلددددددص  
والعدددصمال  فددددي يركددددصمج بددددع اص  الددددتعلق، 
وات ددصذ جديددع اإلجددرا ا  النظصميددة الالبمددة 

 ك  هص

  23 1 1 25 

2 88 0 43 9 % 92 4 4 100 

17 

العدددددددل علددددددى إيتددددددصل يياددددددة ترا يددددددة تدكددددددن 
التلديددددنا  الالتددددي لدددددرهن بددددع اص  تعلددددق 

اسكدددددمص  مددددع   ددددراكهن العصليددددص  فددددي مددددن 
 ا كشطة الصفية وغير الصفية

  22 2 1 25 

2 84 0 46 10 % 88 8 4 100 

9 

الدشددصراة فددي ت عيددة العددصملين فددي الددرسددة 
و وليدددص   مددد ر التلديدددنا  والددداوار اصلبركدددصمج 

 وتص يب مفصهيدهق عن 

  21 3 1 25 

2 80 0 49 11 % 84 12 4 100 

7 
الدشددصراة فددي ت يدديق البركددصمج وتطدد يرق ينددص  

 على النتصئج

  19 4 2 25 2 68 0 61 12 % 76 16 8 100 

6 
العددددل علدددى تلبيدددة اتتيصجدددص  وميدددتلامص  

 البركصمج وتهيات  للعدل

  18 5 2 25 2 64 0 62 13 % 72 20 8 100 

3 
الدشددددددصراة فددددددي تطدددددد ير وت يددددددين فصعليددددددة 

 بع اص  التعلقيركصمج 

  16 8 1 25 2 60 0 57 14 % 64 32 4 100 

4 
الدشدددددددصراة فدددددددي لتندددددددة بدددددددع اص  الدددددددتعلق 

 اصلددرسة

  15 9 1 25 2 56 0 57 15 % 60 36 4 100 

8 
ت دددديق الت دددصرير اليدددن ية عدددن البركدددصمج إلدددى 

 إلارد التعليق

  15 8 2 25 2 52 0 64 16 % 60 32 8 100 

10 

التعصو  مددع  عضددص  لتنددة بددع اص  الددتعلق 
اصلددرسددددددة فددددددي تنظدددددديق التدددددددول ال ددددددصص 
اصلتلديدددنا  الالتددددي لددددرهن بددددع اص  تعلددددق  

 واعتدصل فطل العدل

  15 2 8 25 

2 28 0 92 17 % 60 8 32 100 
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 العبارة م

 الموالقةدرجة 
المجمو

 ع

المتوس
ط 

الحساب
 ي

االنحرا
ف 

 المعياري
 الترتيب

غير  أوالق
 متأكد

ال 
 أوالق

16 

تيدددددهيل مهدددددددة فددددددرو  التلديددددددنا  الالتددددددي 
لددددرهن بدددع اص  تعلدددق مدددن فصددد ل التعلددديق 

 الدصصلرالعصم إلى غرفة 

  13 4 8 25 

2 20 0 89 18 % 52 16 32 100 

20 
 

الدشددددددددصراة فددددددددي اسجتدصعددددددددص  والل ددددددددص ا  
وادددددددرامج التددددددددريب ذا  العال دددددددة يبركدددددددصمج 
 بع اص  التعلق التي تنظدهص إلارد التعليق

  13 4 8 25 

2 20 0 89 19 % 52 16 32 100 

5 

وا كظدددددددة الدشددددددصراة فددددددي إعدددددددال اللدددددد ائ  
ال صبدددددة يبركدددددصمج بدددددع اص  الدددددتعلق فددددددي 

 الددرسة

  11 5 9 25 

2 08 0 89 20 % 44 20 36 100 

  0.48 2.69 المتوسط العام
مدددررا  الددددارو اصل  اعددد التنظيديددة لبددرامج وعددي (     لرجددة 4رتضدد  مددن التدددول ر ددق )      

( وهدد  مت سددل ي ددع فددي الفاددة الفالاددة 00 3مددن  69 2بددع اص  الددتعلق جددص   ادت سددل تيددصيي ) 
وهدددنا ( وهددي الفاددة التددي تشدددير إلددى فيددصر  وافددف، 00 3إلدددى  35 2مددن فاددص  الد يددصو الفالاددي ) 

هددنق اد   هددنا الد عي فددالل  يديرويدكددن تف ، وعدي مدددررا  الدددارو اصل  اعددد التنظيديدةيشدير إلددى 
وتتفددف هددنق    يددرامج بددع اص  الددتعلق فددي الددرسددةعلددى مددن مهددصمهن الرئييددة ادشددرفص  الت اكددب 

ددد( التدددي  ددددصر  إلدددى م اف دددة مددددرر  الدددددارو علدددى وعددديهق 1435النتيتدددة مدددع لراسدددة الشدددهر  )  هد
ع لراسددة ال  طددصكي ا  اعددد التنظدديق اإللار  والفنددي لبددرامج بددع اص  الددتعلق، ادددص تتفددف النتيتددة مدد 

هددد( التددي  دددصر  إلددى معرفددة العددصملين يبددرامج ومعصهددد الترايددة الف ريددة اصل  اعددد التنظيديددة، 1428) 
( التي  دصر  إلدى عددم تفهدق اإللارد 2008ييندص ت تل  كتصئج الدراسة ال صلية عن لراسة ال ركي ) 

 الددرسية لدتطلبص  التراية ال صبة في الددرسة  
نتدددصئج رتضددد  ارتفدددصإ لرجددددة م اف دددة مددددررا  الدددددارو علدددى اإللددددصم اصل  اعددددد ومدددن فدددالل ال     

وتددت مت سددطصتهص ا( عبددصرد يدرجددة  وافددف، تر 16التنظيديددة لبددرامج بددع اص  الددتعلق، تيددث جددص   ) 
(، وهددددددي مت سددددددطص  ت ددددددع فددددددي الفاددددددة الفالاددددددة التددددددي تشددددددير إلددددددى فيددددددصر 52 2 – 00 3يددددددين ) 
بيددددصرد الدعلدددددة فددددي غرفددددة ( تيددددث جدددص   4لتدددددول) مرتبدددة مددددن تيددددث الدرجددددة اددددص فددددي ا) وافف(، 

فدددي الدرتبدددة  الدصدددصلر واسادددالإ علدددى  عدصلهدددص وكشدددصاصتهص ومشدددصراصتهص ومتصاعدددة ت ددددم التلديدددنا 
 في الرتبة اليصلسة عشرد   ت ديق الت صرير الين ية عن البركصمج إلى إلارد التعليقو  ا ولى
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(، 08 2 – 28 2وتددت مت سددطصتهص يددين ) ييندددص جددص    راددع عبددصرا  يدرجددة  غيددر مت ودددد ترا   
التعدددصو  مدددع  عضدددص  لتندددة بدددع اص  الدددتعلق اصلددرسدددة فدددي تنظددديق التددددول ال دددصص فدددي م ددددمتهص 

اصلتلديددنا  الالتددي لددددرهن بددع اص  تعلددق  واعتددددصل فطددل الدشددصراة فدددي إعدددال اللدد ائ  وا كظددددة 
 ال صبة يبركصمج بع اص  التعلق في الددرسة  

ــاني:  ــد الثــ ــي ب ( البعــ ــرامج وعــ ــة لبــ ــد التنظيميــ ــتعلم بالقواعــ ــعوبات الــ ــات صــ  معلمــ
 صعوبات التعلم:

( الت دددرارا  والنيددددب الدا يدددة والدت سدددطص  ال يدددصيية واسك رافددددص  5ر يددد  التددددول ر دددق )       
معلددددص  بدددع اص  الدددتعلق وعدددي الدعيصريدددة والرتدددب سسدددتتصاص   فدددرال عيندددة الدراسدددة تيدددصل لرجدددة 

 د التنظيدية لبرامج بع اص  التعلق  اصل  اع
 (5جدول ريم )

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرالات المعيارية الستجابات ألراد  
 عينة الدراسة 

 التنظيمية لبرامج صعوبات التعلم معلمات صعوبات التعلم بالقواعد وعي حيال درجة 

 العبارة م

 درجة الموالقة

المجم
 وع

المتوس
ط 

الحساب
 ي

االنحرا
ف 

المعيار
 ي

الترتي
 أوالق ب

غير 
 متأكد

 ال 
 أوالق

18 
العددددل علدددى ت ايدددد عال تدددي اسجتدصعيدددة مدددع 

 ا ية معلدص  الددرسة 

  68 0 1 69 2 97 0 24 1 % 99 0 1 100 

2 
  دددد م ا عدددددال ال طددددل الترا يددددة للتلديددددند ينددددص  

 اتتيصجصتهص على 

  66 2 1 69 2 94 0 29 2 % 96 3 1 100 

6 

ميدددصعدد التلديدددنا  الالتدددي لددددرهن بدددع اص  
تعلدددددددددق علدددددددددى اوتيدددددددددص  مهدددددددددصرا  الت ابدددددددددل 
والدهددددددصرا  اسجتدصعيددددددة التددددددي تدكددددددنهن مددددددن 

 النتصح في ال يصد ي ج  عصم 

  66 2 1 69 

2 94 0 29 3 % 96 3 1 100 

14 

اسستشددصرد الترا يددة لدعلدددة التعلدديق العددصم ت ددديق 
للديصعدد في تدريا التلديددنا  الالتددي لدددرهن 

 بع اص  تعلق في الفصل العصل  

  66 1 2 69 

2 93 0 35 4 % 96 1 3 100 

7 

تفعيدددددددل مشدددددددصراة التلديدددددددنا  الالتدددددددي لددددددددرهن 
بدددددددددع اص  تعلدددددددددق فدددددددددي ا كشدددددددددطة الصدددددددددفية 

 والالبفية 

  64 4 1 69 

2 91 0 33 5 % 93 6 1 100 

1 
الدشددددددصراة فددددددي عدليدددددددص  الت يدددددديق والتشددددددد يص  
 ا صد ت درد استتيصجص  الترا ية ل ل تلديند  

  63 5 1 69 2 90 0 35 6 % 91 7 1 100 

 7 40 0 88 2 69 2 4 63  العددددل علدددى إيتدددصل ييادددة  وصليديدددة واجتدصعيدددة  16
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وكفيية تيتطيع فيهددص التلديددنا  الالتددي لدددرهن 
اسدددددتءالل  ددددددراتهن وت  يدددددف بدددددع اص  تعلدددددق 

 اد تصتهن 

% 91 6 3 100 

17 

الدشدددصراة فدددي الدراسدددص  وا ا دددص  والددددورا  
والندددددددوا  والددددددددمتدرا  الدهتدددددددة اصدددددددع اص  

 التعلق

  63 4 2 69 

2 88 0 40 8 % 91 6 3 100 

12 

ت ديق اإلردصلا   وليددص  ا مدد ر تدد ل الطددر  
التي تيصعد ا سددرد فددي التعصمددل اإليتددصيي مددع 

 التلديند في الدندال 

  64 2 3 69 

2 88 0 44 9 % 93 3 4 100 

8 

تدفيل التلدينا  الالتي لدرهن بددع اص  تعلددق 
فددددددي اسجتدصعددددددص  الددرسددددددية والت ويددددددد علددددددى 
 يرورد تلبية اتتيصجصتهق ا سصسية وت   هن 

  61 7 1 69 

2 87 0 38 10 % 88 10 1 100 

20 
اإلددددددددراف علدددددددى التلديدددددددنا  الالتدددددددي لددددددددرهن 

 بع اص  تعلق  انص  اسفتبصرا  

  60 7 2 69 2 84 0 44 11 % 87 10 3 100 

10 

تعريددددددددف  وليددددددددص   مدددددددد ر التلديددددددددنا  ا  دددددددد   
وواجبددددددص  ينددددددصتهق واصل دددددددمص  الدتدددددد فرد فددددددي 

 الددرسة والدتتدع 

  61 5 3 69 

2 84 0 47 12 % 88 7 4 100 

 الدشصراة في كشصاص  الددرسة الد تلفة  19
  61 5 3 69 2 84 0 47 13 % 88 7 4 100 

9 

تعريددددف  وليددددص   مدددد ر التلديددددنا  ا صددددصئص 
واتتيصجدددددددددص  يندددددددددصتهق ا وصليديدددددددددة والنفيددددددددددية 

 واسجتدصعية وت ايرهص على تيصتهن 

  61 4 4 69 

2 83 0 51 14 % 88 6 6 100 

5 

التنيدديف مددع الدرددددد الطالييددة اشدد   التعددصو  
مددددع  وليددددص  ا مدددد ر لتددددنليل الصددددع اص  التددددي 
تعيدددددددف التلديدددددددنا  مدددددددن  لا  واجبدددددددصتهن فدددددددي 

 الدندال 

  62 2 5 69 

2 83 0 54 15 % 90 3 7 100 

4 

تبصلل الدش رد مع معلدة الفصددل العددصل  فيدددص 
ي ددددددص ت ددددددديق ال دددددددمص  الترا يددددددة ال صبددددددة 

 للتلدينا  تيب ابيعة اتتيصجصتهن 

  60 5 4 69 

2 81 0 52 16 % 87 7 6 100 

15 

العددددل علدددى ت ايددددد  وابدددر التعدددصو  وت  يددددة 
 نددد ا  الت ابدددل يدددين  سدددر التلديدددنا  الالتدددي 
لدددرهن بددع اص  تعلددق واإللاريددص  والدعلدددص  

  58 8 3 69 

2 80 0 50 17 % 84 12 4 100 
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 العبارة م

 درجة الموالقة
المجم
 وع

المتوس
ط 

الحساب
 ي

االنحرا
ف 

المعيار
 ي

الترتي
 أوالق ب

غير 
 متأكد

 ال 
 أوالق

 والدرددد الطاليية في الددرسة 

3 
تنفيددن فطددة التلديددند الترا يددة الفرليددة اصلتنيدديف 

 مع  عضص  فريف ال طة 

  57 7 5 69 2 75 0 57 18 % 83 10 7 100 

13 

تاويد التلدينا  الالتي لدددرهن بددع اص  تعلددق 
ي اجبص  مندددالية تيددصعد علددى مدصرسددة وتعددديق 

 الدهصرا  التي تعلدنهص في الددرسة

  56 7 6 69 

2 72 0 61 19 % 81 10 9 100 

11 

تاويددد  وليددص   مدد ر التلديددنا  اددصلد ال الترا يددة 
وال سددصئل التعليديددة التددي مددن ددد كهص    تيددهل 

 مهدة متصاعة واجبص  ينصتهق الددرسية 

  51 13 5 69 

2 67 0 61 20 % 74 19 7 100 

  0.43 2.85 امـــــــط العـــــــوســـــــالمت

معلدددص  بددع اص  الددتعلق اصل  اعددد التنظيديددة وعددي (    لرجددة 5رتضدد  مددن التدددول ر ددق )       
( وهدد  مت سددل ي ددع فددي الفاددة 00 3مددن  85 2لبددرامج بددع اص  الددتعلق جددص   ادت سددل تيددصيي ) 

( وهددي الفاددة التددي تشددير إلددى فيددصر  وافددف، 00 3إلددى  35 2الفالاددة مددن فاددص  الد يددصو الفالاددي ) 
ويدكدن تفيدير هدنق النتيتدة    اصل  اعدد التنظيديدة لبدرامج بدع اص  الدتعلقى وعدي الدعلددص  لالة علد 

اددد   اإللددددصم اصل  اعدددد التنظيديدددة تعدددد مدددن واجبدددص  ومهدددصم معلددددص  بدددع اص  الدددتعلق، وتتفدددف هدددنق 
ددد( التددي  ددددصر  إلددى م اف دددة معلدددي بدددع اص  الددتعلق علدددى 1435النتيتددة مددع لراسدددة الشددهر  )  هد

لتنظدددديق اإللار  والفندددي لبددددرامج بددددع اص  الدددتعلق، ادددددص تتفددددف النتيتدددة مددددع لراسددددة وعددديهق ا  اعددددد ا
دد( التددي  دددصر  إلددى معرفددة العددصملين يددرامج ومعصهددد الترايددة الف ريددة اصل  اعددد 1428ال  طددصكي )  هد
 التنظيدية  

ومددددن فددددالل النتددددصئج رتضدددد  ارتفددددصإ لرجددددة م اف ددددة معلدددددص  بددددع اص  الددددتعلق علددددى اإللدددددصم      
اصل  اعددد التنظيديددة لبددرامج بددع اص  الددتعلق، تيددث جددص   جديددع العبددصرا  العشددرين يدرجددة  وافددف، 

(، وهددي مت سددطص  ت ددع فددي الفاددة الفالاددة التددي تشددير 67 2 – 00 3وتددت مت سددطصتهص يددين ) اتر 
اسجتدصعيددة  ة الدعلدددة العدددل علددى ت ايددد عال دد وادددص يظهددر مددن التدددول جددص   فددف، إلددى فيددصر  وا

تاويدددد  وليدددص   مدد ر التلديدددنا  ادددصلد ال الترا يدددة فدددي بددددارد العبددصرا  و  مددع ا يدددة معلددددص  الددرسددة
   في آفرهص وال سصئل التعليدية التي من د كهص    تيهل مهدة متصاعة واجبص  ينصتهق الددرسية
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ومعلمةةات بةةرامج صةةعوبات الةةتعلم  المةةدارس الساال الثاني: ما درجةةة تيبيةةي مةةديراتإجابة 

 للقواعد التنظيمية لبرامج صعوبات التعلم؟

اليدمال الفدصكي تدق اسدت را  الت درارا  والنيدب الدا يدة والدت سدطص  ال يدصيية علدى لإلجصاة        
 ، وذلي وف ص لآتي:  سةتب سستتصاص   فرال عينة الدراواسك رافص  الدعيصرية والر 

 أ ( البعد األول: تطبيق مديرات المدارس للقواعد التنظيمية لبرامج صعوبات التعلم:

( الت دددرارا  والنيددددب الدا يدددة والدت سدددطص  ال يدددصيية واسك رافددددص  6ر يددد  التددددول ر دددق )       
ارو لل  اعدددد الدعيصريددة والرتدددب سسدددتتصاص   فدددرال عيندددة الدراسدددة تيدددصل لرجدددة تطبيدددف مددددررا  الددددد

 التنظيدية لبرامج بع اص  التعلق  
 ( 6جدول ريم )

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرالات المعيارية الستجابات ألراد 
 عينة الدراسة 

 برامج صعوبات التعلم حيال درجة تطبيق مديرات المدارس للقواعد التنظيمية ل

 العبارة م

 درجة الموالقة
المجمو

 ع

المتوس
ط 

الحساب
 ي

االنحرا
ف 

 المعياري
 الترتيب

 أبدا نادرا بالغا دائما

 معرفة  هداف يركصمج بع اص  التعلق  1
  20 5 0 0 25 3 80 0 40 1 % 80 20 0 0 100 

15 

العدددل علددى ينددص  عال ددة فصعلددة يينددي واددين 
معلددددددة غرفدددددة الدصدددددصلر ومعلددددددة الفصدددددل 

 العصل  و وليص  ا م ر 

  20 5 0 0 25 

3 80 0 40 2 % 80 20 0 0 100 

18 

وتددددد فر الدعلددددددص  ت ايدددددف تدددددصس  غيدددددص  
والعدددصمال  فددددي يركددددصمج بددددع اص  الددددتعلق، 
وات ددصذ جديددع اإلجددرا ا  النظصميددة الالبمددة 

 ك  هص 

  22 1 1 1 25 

3 76 0 81 3 % 88 4 4 4 100 

14 

التعددصو  مدددع الدشدددرفص  الترا يدددص  وغيدددرهن 
مدن ت تضي ابيعة عدلهددن بيددصرد البركددصمج 
وتيدددددددددددددهيل مهددددددددددددددصتهن ومتصاعدددددددددددددة تنفيدددددددددددددن 

 ت بيصتهن 

  19 5 1 0 25 

3 72 0 60 4 % 76 20 4 0 100 

13 

بيدددددددددصرد الدعلددددددددددة فدددددددددي غرفدددددددددة الدصدددددددددصلر 
واساددددددددددالإ علددددددددددى  عدصلهددددددددددص وكشددددددددددصاصتهص 

 ومشصراصتهص ومتصاعة ت دم التلدينا  

  20 4 0 1 25 

3 72 0 72 5 % 80 16 0 4 100 

 6 47 0 68 3 25 0 0 8 17   معرفة مهصم معلدة بع اص  التعلق  2
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 العبارة م

 درجة الموالقة
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 ع

المتوس
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الحساب
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 أبدا نادرا بالغا دائما

% 68 32 0 0 100 

11 
متصاعدددة يدددد  التددددريا فدددي البركدددصمج تيدددب 

 الددد الامنية الدعلنة في ال طة 

  19 5 0 1 25 3 68 0 73 7 % 76 20 0 4 100 

12 

تشددتيع معلدددة بددع اص  الددتعلق علددى إاددرا  
فبراتهددددددددص اصلايددددددددصرا  الديداكيددددددددة والددددددددددورا  

 والندوا  

  19 5 0 1 25 

3 68 0 73 8 % 76 20 0 4 100 

19 

العددددل علدددى ت ايدددد العال دددة ا وليدددص   مددد ر 
التلديدددنا  الالتدددي لددددرهن بدددع اص  تعلدددق، 
ولعددددد تهق لالادددددالإ علددددددى  تددددد ال ينددددددصتهق 

 وادعصرهق اصلدالتظص  

  16 9 0 0 25 

3 64 0 48 9 % 64 36 0 0 100 

17 

العدددددددل علددددددى إيتددددددصل يياددددددة ترا يددددددة تدكددددددن 
التلديددددنا  الالتددددي لدددددرهن بددددع اص  تعلددددق 
مددددن اسكدددددمص  مددددع   ددددراكهن العصليددددص  فددددي 

 ا كشطة الصفية وغير الصفية 

  14 10 1 0 25 

3 52 0 64 10 % 56 40 4 0 100 

3 
الدشددددددصراة فددددددي تطدددددد ير وت يددددددين فصعليددددددة 

 يركصمج بع اص  التعلق 

  14 8 3 0 25 3 44 0 85 11 % 56 32 12 0 100 

6 
العددددل علدددى تلبيدددة اتتيصجدددص  وميدددتلامص  

 البركصمج وتهيات  للعدل 

  13 8 4 0 25 3 36 0 93 12 % 52 32 16 0 100 

9 

الدشددصراة فددي ت عيددة العددصملين فددي الددرسددة 
و وليدددص   مددد ر التلديدددنا  والددداوار اصلبركدددصمج 

 وتص يب مفصهيدهق عن  

  12 7 6 0 25 

3 24 1 07 13 % 48 28 24 0 100 

16 

تيدددددهيل مهدددددددة فددددددرو  التلديددددددنا  الالتددددددي 
لددددرهن بدددع اص  تعلدددق مدددن فصددد ل التعلددديق 

 العصم إلى غرفة الدصصلر 

  15 2 6 2 25 

3 20 1 33 14 % 60 8 24 8 100 

4 
الدشدددددددصراة فدددددددي لتندددددددة بدددددددع اص  الدددددددتعلق 

 اصلددرسة 

  8 11 6 0 25 3 08 1 02 15 % 32 44 24 0 100 

8 
ت دددديق الت دددصرير اليدددن ية عدددن البركدددصمج إلدددى 

 إلارد التعليق 

  10 8 6 1 25 3 08 1 16 16 % 40 32 24 4 100 

7 
الدشددصراة فددي ت يدديق البركددصمج وتطدد يرق ينددص  

 على النتصئج 

  11 5 9 0 25 3 08 1 23 17 % 44 20 36 0 100 

 18 46 1 04 3 25 5 3 3 14  التعصو  مددع  عضددص  لتنددة بددع اص  الددتعلق  10
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اصلددرسددددددة فددددددي تنظدددددديق التدددددددول ال ددددددصص 
اصلتلديدددنا  الالتددددي لددددرهن بددددع اص  تعلددددق  

 واعتدصل فطل العدل 

% 56 12 12 20 100 

5 

الدشددددددصراة فددددددي إعدددددددال اللدددددد ائ  وا كظدددددددة 
ال صبدددددة يبركدددددصمج بدددددع اص  الدددددتعلق فددددددي 

 الددرسة 

  8 5 7 5 25 

2 64 1 49 19 % 32 20 28 20 100 

20 

الدشددددددددصراة فددددددددي اسجتدصعددددددددص  والل ددددددددص ا  
وادددددددرامج التددددددددريب ذا  العال دددددددة يبركدددددددصمج 
 بع اص  التعلق التي تنظدهص إلارد التعليق 

  9 4 3 9 25 

2 52 1 63 20 % 36 16 12 36 100 

  0.907 3.38 المتوسط العام

(     لرجة تطبيف مدررا  الددارو لل  اعدد التنظيديدة لبدرامج  6رتض  من التدول ر ق )         
( وهدد  مت سددل ي ددع فددي الفاددة الرااعددة 00 4مددن  38 3بددع اص  الددتعلق جددص   ادت سددل تيددصيي ) 

( وهددي الفاددة التددي تشددير إلددى فيددصر لائدددص، ويدكددن 00 4إلددى  26 3مددن فاددص  الد يددصو الراددصعي ) 
 هديدة تطبيدف مدص تضددنت  ال  اعدد التنظيديدة مدن دران رد مددررا  الدددارو اد   تفيدير هدنق النتيتدة 

 جل ت  يف  هداف يرامج بع اص  التعلق في الددرسة ، وت تل  هنق النتيتة مدع لراسدة الشدهر  
ددد( التدددي  ددددصر  إلدددى    مددددرر  الدددددارو م اف ددد   غصل1435)  ص علدددى تطبدددي هق ل  اعدددد التنظددديق بددد هد

 تلددد  كتدددصئج الدراسدددة ال صليدددة عدددن لراسدددة ال ركدددي اإللار  والفندددي لبدددرامج بدددع اص  الدددتعلق، اددددص ت
( التدددي  ددددصر  إلدددى    لرجدددة مدصرسدددة مددددرر الددرسدددة لددددورق فدددي ت  يدددف  هدددداف يركدددصمج 2008) 

 مت سطة  اصكت بع اص  التعلق 
ومددددن فددددالل النتددددصئج رتضدددد  ارتفددددصإ لرجددددة م اف ددددة مدددددررا  الددددددارو علددددى تطبيددددف ال  اعددددد      

( عبددصرد يدرجددة لائدددص، تروتددت مت سددطصتهص 12ق، تيددث جددص   ) التنظيديددة لبددرامج بددع اص  الددتعل
(، وهدددي مت سدددطص  ت دددع فدددي الفادددة الرااعدددة التدددي تشدددير إلدددى فيدددصر لائددددص، 36 3 – 80 3يدددين ) 

العدددل علددى تلبيددة اتتيصجددص  فددي الدرتبددة ا ولددى و  معرفددة  هددداف يركددصمج بددع اص  الددتعلقفتددص   
يينددص جدص   ا يدة العبدصرا  الفددص  يدرجدة  ة ا فيدرد، في الدرتبد  وميتلامص  البركصمج وتهيات  للعدل

   (  6ادص في التدول)  ( 52 2 – 24 3تراوتت مت سطصتهص يين )   ، غصلبص
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وتدل النتصئج اليصا ة على ارتفصإ لرجة م اف ة مدررا  الددارو علدى تطبيدف ال  اعدد التنظيديدة    
بدددصرا  البعدددد علدددى مت سدددل    عبدددصرد مدددن ع لبدددرامج بدددع اص  الدددتعلق، ويعددداب ذلدددي عددددم تصددد ل

، وهددنق النتيتدة تتفدف مدع إجصاددة اليدمال ا ول التدي تبددين لرجتددي )كدصلرا( و) يددا( تيدصيي يشدير إلدى 
ارتفدددصإ لرجدددة م اف دددة مددددررا  الدددددارو علدددى اإللددددصم اصل  اعدددد التنظيديدددة لبدددرامج بدددع اص  منهدددص 
   واجبدددص  ومهدددصم مددددررد إلدددى  هدددنق النتيتدددةتعددد ل ويدكدددن  والتدددي اصكدددت يدرجدددة ) وافدددف(،  الدددتعلق، 

رتطلددددب مددددنهن اإللدددددصم اصل  اعددددد  بددددع اص  الددددتعلق فددددي الددرسددددة الددرسددددة ادشددددرفة علددددى يركددددصمج
 التنظيدية وتطبي هص  

ــرامج  ــة لبــ ــد التنظيميــ ــتعلم للقواعــ ــعوبات الــ ــات صــ ــق معلمــ ــاني: تطبيــ ــد الثــ  ب( البعــ
 صعوبات التعلم:

والدت سدددطص  ال يدددصيية واسك رافددددص   ( الت دددرارا  والنيددددب الدا يدددة7ر يددد  التددددول ر دددق )       
الدعيصريددة والرتدددب سسددتتصاص   فدددرال عينددة الدراسدددة تيددصل لرجدددة تطبيددف معلددددص  بددع اص  الدددتعلق 

 لل  اعد التنظيدية لبرامج بع اص  التعلق  
 ( 7جدول ريم )

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرالات المعيارية الستجابات ألراد  
 نة الدراسة عي

 التعلم حيال درجة تطبيق معلمات صعوبات التعلم للقواعد التنظيمية لبرامج صعوبات 

 العبارة م

 درجة الموالقة
المجمو

 ع

المتوس
ط 

الحساب
 ي

االنحرا
ف 

المعيار
 ي

 أبدا نادرا بالغا دائما الترتيب

2 
  دد م ا عدددال ال طددل الترا يددة للتلديددند ينددص  

 على اتتيصجصتهص 

  62 5 1 1 69 3 86 0 55 1 % 90 7 1 1 100 

1 

الدشددصراة فددي عدليددص  الت يدديق والتشدد يص 
ا صددددد ت درددددد استتيصجددددص  الترا يددددة ل ددددل 

 تلديند 

  58 8 2 1 69 

3 78 0 63 2 % 84 12 3 1 100 

20 
اإلدددددراف علددددى التلديددددنا  الالتددددي لدددددرهن 

 بع اص  تعلق  انص  اسفتبصرا  

  53 9 4 3 69 3 62 0 90 3 % 77 13 6 4 100 

4 

تبددصلل الدشددد رد مدددع معلدددة الفصدددل العدددصل  
فيددددددددص ي دددددددص ت دددددددديق ال ددددددددمص  الترا يدددددددة 
ال صبدددددددددددة للتلديدددددددددددنا  تيدددددددددددب ابيعدددددددددددة 

 اتتيصجصتهن 

  45 21 2 1 69 

3 59 0 69 4 % 65 30 3 1 100 

18 
العدددددل علددددى ت ايددددد عال تددددي اسجتدصعيددددة 

 مع ا ية معلدص  الددرسة 

  46 19 3 1 69 3 59 0 73 5 % 67 28 4 1 100 

6 
ميصعدد التلدينا  الالتي لدرهن بددع اص  
تعلددددددق علددددددى اوتيددددددص  مهددددددصرا  الت ابددددددل 

  45 18 5 1 69 3 55 0 81 6 % 65 26 7 1 100 
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 العبارة م

 درجة الموالقة
المجمو

 ع

المتوس
ط 

الحساب
 ي

االنحرا
ف 

المعيار
 ي

 أبدا نادرا بالغا دائما الترتيب

والدهدددصرا  اسجتدصعيدددة التددددي تدكدددنهن مددددن 
 ال يصد ي ج  عصم النتصح في 

16 

العدددددددددددل علددددددددددى إيتددددددددددصل يياددددددددددة  وصليديددددددددددة 
واجتدصعية وكفيددية تيددتطيع فيهددص التلديددنا  
الالتدددددي لددددددرهن بدددددع اص  تعلدددددق اسدددددتءالل 

  دراتهن وت  يف اد تصتهن 

  43 21 4 1 69 

3 54 0 77 7 % 62 30 6 1 100 

14 

ت ددددديق اسستشددددصرد الترا يددددة لدعلدددددة التعلدددديق 
العددددددصم للديددددددصعدد فددددددي تدددددددريا التلديددددددنا  
الالتددي لدددرهن بدددع اص  تعلددق فددي الفصدددل 

 العصل  

  40 24 4 1 69 

3 49 0 77 8 % 58 35 6 1 100 

9 

تعريددف  وليددص   مدد ر التلديددنا  ا صددصئص 
واتتيصجددددددص  ينددددددصتهق ا وصليديددددددة والنفيددددددية 

 اسجتدصعية وت ايرهص على تيصتهن و 

  42 19 6 2 69 

3 46 0 91 9 % 61 28 9 3 100 

10 

تعريدددددف  وليدددددص   مددددد ر التلديدددددنا  ا  ددددد   
وواجبدددص  يندددصتهق واصل ددددمص  الدتددد فرد فدددي 

 الددرسة والدتتدع 

  42 18 8 1 69 

3 46 0 91 10 % 61 26 12 1 100 

12 

 وليدددددص  ا مددددد ر تددددد ل ت دددددديق اإلرددددددصلا  
الطددددر  التددددي تيددددصعد ا سددددرد فددددي التعصمددددل 

 اإليتصيي مع التلديند في الدندال 

  41 19 7 2 69 

3 43 0 94 11 % 59 28 10 3 100 

 الدشصراة في كشصاص  الددرسة الد تلفة  19
  37 26 4 2 69 3 42 0 84 12 % 54 38 6 3 100 

5 

الدردددددددددد الطالييدددددددة اشددددددد   التنيدددددديف مدددددددع 
التعدددددددددصو  مدددددددددع  وليددددددددددص  ا مددددددددد ر لتددددددددددنليل 
الصددع اص  التددي تعيددف التلديددنا  مددن  لا  

 واجبصتهن في الدندال 

  39 22 6 2 69 

3 42 0 91 13 % 57 32 9 3 100 

7 

تفعيددددل مشددددصراة التلديددددنا  الالتددددي لدددددرهن 
بددددددع اص  تعلددددددق فددددددي ا كشددددددطة الصددددددفية 

 والالبفية 

  37 24 7 1 69 

3 41 0 87 14 % 54 35 10 1 100 

8 

تدفيدددل التلديدددنا  الالتدددي لددددرهن بدددع اص  
تعلددددق فددددي اسجتدصعددددص  الددرسددددية والت ويددددد 
علدددى يدددرورد تلبيدددة اتتيصجدددصتهق ا سصسدددية 

 وت   هن 

  38 21 8 2 69 

3 38 0 96 15 % 55 30 12 3 100 

15 
وت  يددة العدل علددى ت ايددد  وابددر التعددصو  

 ن ا  الت ابل يين  سر التلديددنا  الالتددي 
  35 19 13 2 69 3 26 1 09 16 % 51 28 19 3 100 
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 العبارة م

 درجة الموالقة
المجمو

 ع

المتوس
ط 

الحساب
 ي

االنحرا
ف 

المعيار
 ي

 أبدا نادرا بالغا دائما الترتيب

لددددددددددددرهن بدددددددددددع اص  تعلدددددددددددق واإللاريدددددددددددص  
والدعلددددددددددددص  والدردددددددددددددد الطالييدددددددددددة فدددددددددددي 

 الددرسة 

13 

تاويدددد التلديدددنا  الالتدددي لددددرهن بدددع اص  
تعلق ي اجبص  مندددالية تيددصعد علددى مدصرسددة 
وتعددددددددديق الدهددددددددصرا  التددددددددي تعلدنهددددددددص فددددددددي 

 الددرسة

  30 25 8 6 69 

3 14 1 13 17 % 43 36 12 9 100 

17 

الدشدددددددددددصراة فدددددددددددي الدراسدددددددددددص  وا ا دددددددددددص  
والددددددورا  والنددددددوا  والددددددمتدرا  الدهتددددددة 

 اصع اص  التعلق

  23 31 13 2 69 

3 09 1 03 18 % 33 45 19 3 100 

3 
التلديددددددددند الترا يددددددددة الفرليددددددددة تنفيدددددددن فطددددددددة 

 اصلتنييف مع  عضص  فريف ال طة 

  28 18 15 8 69 2 96 1 32 19 % 41 26 22 12 100 

11 

تاويدددددددد  وليدددددددص   مددددددد ر التلديدددددددنا  ادددددددصلد ال 
الترا ية وال سصئل التعليدية التي مددن ددد كهص 
   تيدددددهل مهددددددة متصاعدددددة واجبدددددص  يندددددصتهق 

 الددرسية 

  27 17 19 6 69 

2 94 1 32 20 % 39 25 28 9 100 

  0.904 3.42 المتوسط العام

(     لرجددة تطبيددف معلدددص  بددع اص  الددتعلق لل  اعددد التنظيديددة 7رتضدد  مددن التدددول ر ددق )      
( وهدد  مت سددل ي ددع فددي الفاددة 00 4مددن  42 3لبددرامج بددع اص  الددتعلق جددص   ادت سددل تيددصيي ) 

 ( وهددي الفاددة التددي تشددير إلددى فيددصر لائدددص، 00 4إلددى  26 3الراددصعي ) الرااعددة مددن فاددص  الد يددصو 
ويدكدددن  ويعنددي هدددنا ا  الدعلددددص  يطدددب ن ال صعددد التنظيديدددة فيددددص ي دددص يددرامج بدددع اص  الدددتعلق  

تطبيف معلدص  بع اص  التعلق لل  اعد التنظيديدة يعدد مدن ميدموليص  ا   هنق النتيتة تعليل ذلي 
وت تلد  هدنق النتيتدة مدع لراسدة    هن لت  يف  هداف البركصمجدلع تنظق صوواجبص  الدعلدص  ل  كه

دد( التددي  دددصر  إلددى    الدعلدددين م اف دد   غصلبددص علددى تطبددي هق ل  اعددد التنظدديق 1435الشددهر  )  هد
 اإللار  والفني لبرامج بع اص  التعلق  

ال  اعدد ومن فالل النتصئج رتض  ارتفصإ لرجة م اف ة معلددص  بدع اص  الدتعلق علدى تطبيدف      
وتددت مت سددطصتهص ا( عبددصرد يدرجددة لائدددص، تر 16التنظيديددة لبددرامج بددع اص  الددتعلق، تيددث جددص   ) 

(، وهدي مت سدطص  ت دع فددي الفادة الرااعدة التدي تشددير إلدى فيدصر لائددص، و ددد 26 3 – 86 3يدين ) 
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ل علدى العدد هي ا ولدى مدن يدين الدهدصم و وص  إعدال ال طل الترا ية للتلديند ينص  على اتتيصجصتهص 
ت ايددد  وابددر التعددصو  وت  يددة  ندد ا  الت ابددل يددين  سددر التلديددنا  الالتددي لدددرهن بددع اص  تعلددق 

    لكصهص واإللاريص  والدعلدص  والدرددد الطاليية في الددرسة

 – 14 3تراوتدددت مت سدددطصتهص يدددين ) و   ، يينددددص جدددص   ا يدددة العبدددصرا  ا رادددع يدرجدددة  غصلبدددص   
وتدددددل النتددددصئج اليدددصا ة علددددى ارتفددددصإ لرجددددة م اف ددددة   ي  ( ر يدددد  ذلدددد 4-4والتددددول ) (، 94 2

معلدددص  بددع اص  علددى تطبيددف ال  اعددد التنظيديددة لبددرامج بددع اص  الددتعلق، ويعدداب ذلددي عدددم 
  يدا   و تص ل عبصرا  على لرجتي كصلرا 

بةةين ( فأقةةل 0.05ذات داللة إحصةةائية عنةةد مسةةتو  ) إجابة الساال الثالث : هل توجد فروق
للقواعةةد ومعلمات صةةعوبات الةةتعلم حيةةال درجةةة وعةةيهن تيبةةيقهن  مديرات المدارس

 التنظيمية لبرامج صعوبات التعلم؟

لعينتدددددددددين ميدددددددددت لتين  -   -لإلجصادددددددددة علدددددددددى اليدددددددددمال الفصلدددددددددث تدددددددددق إجدددددددددرا  افتبدددددددددصر         
 (Independent Samples T-test لدعرفددة الفددرو  يددين )  فددرال عينددة الدراسددة مددن اسددتتصاص 

ل  اعدد التنظيديدة لبدرامج اإللدصم والتطبيف ل لرجة يصللدص  بع اص  التعلق تمدررا  الددارو ومع
 و د جص   النتصئج على الن   التصلي:    بع اص  التعلق

لقواعــد أ(  الفـروق بـين مــديرات المـدارس ومعلمــات صـعوبات الــتعلم حيـال درجــة وعـيهن با
 :التنظيمية لبرامج صعوبات التعلم

 (8جدول ريم )
 ومستوى داللتها اإلحصائية للفروق بين استجابات ألراد عينة الدراسةييمة ) ت ( 

لقواعد التنظيمية لبرامج صعوبات حيال إلمام مديرات المدارس ومعلمات صعوبات التعلم با
 التعلم

 العدد  الفئة البعد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ييمة ) ت 
) 

مستوى 
 الداللة

التنظيدية لبدرامج اإللدصم اصل  اعد 
 بع اص  التعلق

 48 0 69 2 25 مدررد
2 05- 0 042 

 43 0 85 2 69 معلدة

( 05 0وجددد ل فدددرو  ذا  لسلدددة إتصدددصئية عندددد ميدددت   ) (  8رتضددد  مدددن التددددول ر دددق )         
ل  اعددد التنظيديددة لبددرامج بددع اص  اإللدددصم اص ف  ددل يددين اسددتتصاص   فددرال عينددة الدراسددة تيددصل لرجددة
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(، يينددص يلدد  الدت سددل 96 2، تيددث يلد  الدت سددل ال يدصيي  سسددتتصاص  مددررا  الددددارو ) الدتعلق
(، مدددددص رددددل    الدعلدددددص   وفدددر إلدصمددددص 85 2ال يدددصيي سسددددتتصاص  معلددددص  بددددع اص  الدددتعلق ) 

اصل  اعددد التنظيديددة لبدددرامج بددع اص  الددتعلق، ويدكدددن تفيددير هددنق النتيتدددة  ادد   مهددصم وميدددموليص  
ع اص  الددتعلق ت تضددي اإللدددصم اشددكل تددصم اصل  اعددد التنظيديددة، ييندددص مدددررا  الددددارو معلدددص  بدد 

  ل ميمولية تيصل يدرامج بدع اص  الدتعلق اشدكل مبصددر، ولددرهن مدن الدهدصم وال اجبدص  الدتن عدة 
التددي  ددد تتعددل اإللدددصم اصل  اعددد التنظيديددة لدديا ال تيددد علددى  صئدددة  عدددصلهن  ويتفددف هددنا مددع مددص 

د( عندد تعليلهدص ل جد ل فدر  يدين اسدتتصيص  الدعلددص  الدتعصوكدص  ومددررا  1430عيدكر) ذارتد  ال هد
هددنق الدددارو فدي اتتدصق الدعلدددص  الدتعصوكدص  تد ل واجبدصتهن ك دد  الطصلبدص  الدعلددص   وت تلد  

دد( 1435الشددهر  ) مددص ذاددرق النتيتددة مددع  مددن عدددم وجدد ل فددرو  فددي ميددت   الدد عي يددين مدددرر  هد
   التنظيق اإللار  والفني لبرامج بع اص  التعلقص  التعلق ا  اعد الددارو ومعلدي بع ا

لقواعــد ب(  الفـروق بـين مــديرات المـدارس ومعلمــات صـعوبات الــتعلم حيـال درجــة تطبيـق ا

 .التنظيمية لبرامج صعوبات التعلم
 (9جدول ريم )

 الدراسةييمة ) ت ( ومستوى داللتها اإلحصائية للفروق بين استجابات ألراد عينة 

لقواعد التنظيمية لبرامج صعوبات حيال تطبيق مديرات المدارس ومعلمات صعوبات التعلم ل

 التعلم

 العدد  الفئة البعد
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 ييمة 

 ) ت (

مستوى 

 الداللة

تطبيددددددف ال  اعددددددد التنظيديددددددة لبددددددرامج 
 بع اص  التعلق

 907 0 38 3 25 مدررد
0 164- 0 87 

 904 0 42 3 69 معلدة

( 05 0عددم وجد ل فدرو  ذا  لسلدة إتصدصئية عندد ميدت   ) (  9رتض  من التددول ر دق )       
ل  اعددد التنظيديددة لبددرامج بددع اص  تطبيددف ا ف  ددل يددين اسددتتصاص   فددرال عينددة الدراسددة تيددصل لرجددة

، ويدكن تفيير هنق النتيتة ا   تنفين يرامج بع اص  التعلق فدي مددارو البندص  رتطلدب مدن التعلق
مدص هدنق النتيتدة مدع الددررا  والدعلدص  تطبيدف ال  اعدد التنظيديدة لضددص  كتدصح البركدصمج، وتتفدف 
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التنظدديق اإللار  مددن عدددم وجدد ل فددرو  فددي ميددت   تطبيددف   اعددد هددد( 1435الشددهر  )  دددصر إليدد  
 يين مدرر  الددارو ومعلدي بع اص  التعلق    لبرامج بع اص  التعلقوالفني 
   لرجدددة تطبيدددف معلددددص  بدددع اص  الدددتعلق لل  اعدددد التنظيديدددة كفيددد  مدددن التددددول ويالتدددظ      

مددددررا  الدددددارو تيدددث جدددص  الدت سدددل تطبيدددف لبدددرامج بدددع اص  الدددتعلق اصكدددت  علدددى مدددن لرجدددة 
(، وا  اددددص  مت سددددل 38 3نددددص اصكددددت للددددددررا  ) ( يي42 3الدعلدددددص  ) تطبيددددف ال يدددصيي لدرجددددة 

( وهددي الفاددة التددي 00 4إلددى  26 3البعدددرن  ي ددع فددي الفاددة الرااعددة مددن فاددص  الد يددصو الراددصعي ) 
    ، ول ن هنا الفر  لق يصل إلى لرجة الدسلة اإلتصصئيةتشير إلى فيصر لائدص

ل  اعدددد اصالدددددارو مددددررا   ص مدددنإلدصمددد معلددددص  بدددع اص  الدددتعلق  وفدددر واهدددنا رتبدددين     
 ول ن اال العينتين يطب ص  تلي ال  اعد اشكل مت صر   التنظيدية لبرامج بع اص  التعلق 

 ة:ـــدراســـات الـــوصيـــت 

بيدصلد فدي  تيدهقالتدي  دد التصليدة الت بديص  يدكدن ال بد ل إلدى في ي   كتصئج هنق الدراسة       
اصل  اعدددد التنظيديدددة لبدددرامج بدددع اص  الدددتعلق إلددددصم مددددررا  الدددددارو ومعلددددص  بدددع اص  الدددتعلق 

 وهنق الت بيص  على الن   اىتي : واسهتدصم يتطبيف مص ورل فيهص  
   تعدل   يصم التراية ال صبة اصلتصمعص  على تضدين ال  اعدد التنظيديدة الدتعل دة ا دمدة  -1

 دعلدين  التالمين النرن النرن لدرهق إعص ص  في الد ررا  الدراسية في يرامج إعدال ال

تطبيددف مددص ورل فددي ال  اعددد التنظيديددة لبددرامج بددع اص  الددتعلق فددي التدددريب الديددداكي لايددصلد  -2
 إلدصم الطصلبص  ا هق إجرا ا  تطبيف البركصمج في الددرسة  

ع ددددد الدددددورا  التدريبيددددة لددددددررا  الددددددارو وورل العدددددل يهدددددف بيددددصلد إلدددددصمهن اصل  اعددددد  -3
 التنظيدية لبرامج بع اص  التعلق  

 مستقبلية : لدراساتترحات مق

 جرا  لراسة مدصالة في منصاف تعليدية  فر  في الددل ة  إ -1

إجرا  لراسة مدصالدة للتعدرف علدى لرجدة إلددصم معلددص  التعلديق العدصم ي اجبدصتهن تتدصق يدرامج  -2
 بع اص  التعلق وا لوار التي رنبءي    ي دن يهص  
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 عـــــــراجــــــالم

 المراجع العربية:

هد(  فعصلية يركدصمج بدع اص  الدتعلق الدطبدف فدي مددارو تعلديق 1427ال صسق، فرلوو جبريل )  ي  
  ور دة عددل م دمدة البنص  اصلددل ة ل الند  يين الدع  ص  والطد تص  والر   الديدت بليةل

دد  ا1427/ 11/ 1-10/ 28الدنع ددد فددي للدددمتدر الدددولي ا ول لصددع اص  التعلدديق  إللارد هد
 بة ي بارد التراية والتعليق  الريص   العصمة للتراية ال ص

دد(  بددع اص  الددتعلق : اددر  التدددريا واسسددتراتيتيص  الدعرفيددة  1431 ي كيددص ، إيددراهيق سددعد )   هد
 لار النصدر الدولي: الريص   

(  آرا  معلددددي ومددددرر  مددددارو التعلددديق العدددصم ال ك ميدددة يدولدددة ال  يدددت 2011،  تددددد )  ددددكنصكي
( ، 2) 6فددي مددارو العدصلرين  متلددة الطف لدة والترايددة  ق لتد ل لمدج ذو  بددع اص  الدتع

197-259   

هد(  افصيص  مدرر  مدارو التعليق العدصم الدل دف يهدص يدرامج الترايدة 1431ا ارم، سلدص  بصل  ) 
ال صبدة اددرندة الريدص   رسدصلة مصجيددتير غيدر منشد رد   يدق اإللارد والت طديل الترادد    

 مصم م دد ين سع ل اإلسالمية  الريص   ولية العل م اسجتدصعية  جصمعة اإل

د(  1435اإللارد العصمة للترايدة ال صبدة )  إتصدصئية غيدر منشد رد ا عددال يدرامج بدع اص  الدتعلق  هد
فدي الددل ددة العرايددة اليدع لية و عدددال الطصلبددص  والدعلدددص  فدي تلددي البددرامج  وبارد الترايددة 

 والتعليق  الريص   
ددد(  ال1423البددراهيق، كصبددر تدددد )  دشددكال  التددي ت اجدد  مددددرر  الددددارو الدل ددف يهددص فصددد ل هد

لمددددج الدعدددد  ين سدددددعيصو يددددد بارد الدعددددصرف  رسددددصلة مصجيدددددتير غيددددر منشدددد رد   يدددددق اإللارد 
 الترا ية  الية التراية  جصمعة الدلي سع ل  الريص   

د1430العندد ل ينددت عبددد العايددا )  ، العيددكر ( لور معلدددة غرفددة الدصددصلر الدتعصوكددة فددي تدددريب هدد
رسددصلة علددص  الطصلبددص  اديدصر بددع اص  الدتعلق مددن وجهدة كظددر  بد ص  العال ددة     الد

 يددددق الترايددددة  مصجيددددتير م دمددددة اسددددت دصس لنيددددل لرجددددة الدصجيددددتير فددددي الترايددددة ال صبددددة  
   اتصمعة الدلي سع ل ال صبة ، 
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ة هد(  الدشكال  التدي ت اجد  مددررا  الدددارو اسيتدائيدة ال ك ميد 1433ين دله  ، وفص   تدد ) 
الدل ف يهص يركصمج بدع اص  الدتعلق اددرندة الريدص   رسدصلة مصجيدتير غيدر منشد رد   يدق 
اإللارد والت طدددديل الترادددد    اليددددة العلدددد م اسجتدصعيددددة  جصمعددددة اإلمددددصم م دددددد يددددن سددددع ل 

 اإلسالمية  الريص   

د(  لور إلارد الترايدة ال صبدة فدي تفعيدل ال د اكين والتشدريعص  1426ين بددرف، ليندص عددر )  فدي هد
الددل ددددة العرايددددة اليددددع لية  ور ددددة م دمددددة لندددددود الترايددددة ال صبددددة فددددي الددل ددددة العرايددددة 

 28-27اليددددددع لية م اوبددددددة الت دددددددرث والت ددددددديص  الديددددددت بلية  الدنع دددددددد فددددددالل الفتددددددرد 
 ه، الية التراية  جصمعة الدلي سع ل  1426د ال

ددد(  1427)  تبيدددب، يصسدددر  تددددد ددل دددة العرايدددة اليدددع لية فدددي إكتدددصبا  وبارد الترايدددة والتعلددديق اصلهد
متددددصل بددددع اص  الددددتعلق  ور ددددة عدددددل م دمددددة للدددددمتدر الدددددولي ا ول لصددددع اص  التعلدددديق 

دددد  ا1427/ 11/ 1-10/ 28الدنع ددددد فددددي  إللارد العصمددددة للترايددددة ال صبددددة يدددد بارد الترايددددة هد
 والتعليق  الريص   

عص  وال ددددد اكين (  لراسددددة م صركدددددة يددددين التشدددددري2009تريددددا ، م سدددددى و يددددي م لددددد ل، عبددددددالفتصح ) 
ا مريكيدددة لدددنو  ال صجدددص  ال صبدددة، والتشدددريع التاائدددر  لهدددمس   متلدددة ات دددصل التصمعدددص  

   207-137(، 2) 7العراية للتراية وعلق النفا  س ريص 

ددد(  تصددد ر م تدددرح لتطددد ير إلارا  الدددددارو الدل ددد 1428، عبددددالعايا سدددليدص  ) الددددوي  يهدددص  فهد
  رسدددصلة لاتددد راق دتتصهدددص  العصلديدددة الدعصبدددر يددرامج الترايدددة ال صبدددة فدددي يددد   اعدد  اس

غيدددر منشددد رد   يدددق اإللارد والت طددديل التراددد    اليدددة العلددد م اسجتدصعيدددة  جصمعدددة اإلمدددصم 
 م دد ين سع ل اإلسالمية  الريص   

(  آرا  معلدددددي الترايددددة ال صبددددة تدددد ل إعدددددال البركددددصمج 2008الددددريا، اددددصر  وتنفددددي، علددددي )  
  فدددي اعددد  معصهدددد وادددرامج الترايدددة ال صبدددة اصلددل دددة التراددد   الفدددرل  ومع  دددص  تطبي ددد 

، 22العرايددددة اليددددع لية  متلددددة مراددددا اإلردددددصل النفيددددي  جصمعددددة عددددين ددددددا  ال ددددصهرد  
181-243   
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هددد (   كظددصم التعلدديق فددي الددل ددة العرايددة اليددع لية  لار 1419اليددنبل ، عبدددالعايا ، وآفددرو  ) 
 ال ريتي : الريص    

التشددريعص  وال دد اكين ل  دد   ذو  ال صجددص  ال صبددة واكعكصسددهص  (  2005م سددى )  دددرف الدددرن، 
علددددى يددددرامج الت هيددددل الشددددصمل  ور ددددة م دمددددة لندددددود لور ال دددددمص  الديددددصكدد فددددي الت هيددددل 

-166الشدددصمل لدددنو  استتصجدددص  ال صبدددة، جصمعدددة ال لددديج العرايدددة، الب دددرين  ص ص
187   

دي بع اص  الدتعلق ا  اعدد التنظديق هد( وعي مدرر  الددارو ومعل1435الشهر ، عبد  م دد ) 
اإللار  والفنددي للبددرامج وتطبي هددص  رسددصلة مصجيددتير غيددر منشدد رد   يددق الترايددة ال صبددة  

 ولية التراية  جصمعة الدلي سع ل  الريص   

ددد(   الدشدددكال  التدددي ت اجددد  مددددرر  الدددددارو الدل دددف يهدددص يدددرامج 1427الضددديدا ، ال ديدددد   )  هد
لريدددددص   رسدددددصلة مصجيدددددتير غيدددددر منشددددد رد     يدددددق اإللارد الترايدددددة ال صبدددددة فدددددي مدرندددددة ا

 الترا ية   الية التراية  جصمعة الدلي سع ل ، الريص    
  وبارد الترايدة 4هد(  الدردد لدعلدي بدع اص  الدتعلق  ة1431العبداللطي ، سليدص  عبدالعايا ) 

 والتعليق  الريص    

ريعص  وتطدد ر الترايددة ال صبددة فددي  اددر  ضددصيص الد ددصوق فددي تشدد    ( 2005)  عبددد ،  تدددد عبددصو
   36-9 (، 6)  11ال سيص  الدت دد ا مريكية  متلة التراية العراية  

د1427العيصف، بدصل  يدن تددد )  مكتبدة  : (  الدددفل إلدى الب دث فدي العلد م اليدل اية  الريدص هد
 العبيكص    

ددددد( مد  مدصرسدددددة مددددددرر  الدددددددارو 1430الءصدددددص ، ادددددصر  عبدددددد  )   لوارهدددددق تتدددددصق يدددددرامج هد
بدددع اص  الدددتعلق مدددن وجهدددة كظدددر معلددددي ذو  بدددع اص  الدددتعلق ومددددرر  تلدددي الدددددارو 
اددرندددة الريدددص   رسددددصلة مصجيدددتير غيدددر منشدددد رد   يدددق الترايدددة ال صبددددة  اليدددة الترايددددة  

 جصمعة الدلي سع ل  الريص   
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مددارو التعلديق العدصم مدن  هد(  إلارد يرامج التراية ال صبدة فدي1430الف يلي، عبد  عبدالعايا ) 
وجهة كظر مدرر  الدددارو ومشدرفي البدرامج ومشدرفي الترايدة ال صبدة  رسدصلة مصجيدتير 

 الترا ية  الية التراية  جصمعة الدلي سع ل  الريص    غير منش رد   يق اإللارد

الف ريددة اصل  اعددد هددد(  مددد  معرفددة والتدداام العددصملين يبددرامج الترايددة 1428ال  طددصكي، م دددد علددي ) 
التنظيديددة لدعصهددد وادددرامج الترايددة ال صبدددة  رسددصلة مصجيدددتير غيددر منشددد رد   يددق الترايدددة 

 ال صبة  الية التراية  جصمعة الدلي سع ل  الريص   

ددد(  مدصرسدددة مددددرر الددرسدددة اسيتدائيدددة لددددورق فدددي ت  يدددف  هدددداف 1429، سدددصلق عدددصي  ) ال ركدددي هد
ير غيددر منشدد رد   يددق اإللارد والت طدديل الترادد    يركددصمج بددع اص  الددتعلق  رسددصلة مصجيددت

 ولية التراية  جصمعة  م ال ر   مكة الدكرمة  
(  تشدددريعص  و ددد اكين رعصيدددة الطدددال  ذو  بدددع اص  الدددتعلق فدددي 2007وصمدددل، مصدددطفى م ددددد ) 

يددد   التتراددددة ا مريكيددددة واستفص يددددة الدوليددددة ل دصيددددة ت دددد   ا ددددد صص الدعدددد  ين ليددددنة 
للدددمتدر العلدددددي ال دددصل  عشددددر لالترايدددة وت دددد   اإلكيدددص ل  اليددددة م  ور دددة م دمددددة 2006

   461 -447التراية  جصمعة انطص   مصر  

(  اتفص يدددددة ت ددددد   ا دددددد صص ذو  اإلعص دددددة  ال سيدددددص  الدت ددددددد 2006)  منظدددددة ا مدددددق الدت ددددددد
 ا مريكية  كي ي ر   

  http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-a.pdf 

   http://ksu.edu.sa هد(  1435اإلل تروكي )  م  ع جصمعة الدلي سع ل
دد(  1421  ) كظددصم رعصيددة الدعدد  ين فددي الددل ددة العرايددة اليددع لية   متلددة صيددة الدعدد  ينكظددصم رعهد

   26 -20، 45الت ايف الترا  ، 

د(  سيصسدية التعلديق فدي الددل دة العرايدة اليدع لية  1416وبارد الدعصرف )    الريدص : مطدصاع 4ةهد
 البيص   

http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-a.pdf
http://ksu.edu.sa/
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