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امللدص:
ىدفت الدراسة إلى الكشف عن مستوى تطبيق معممي الطالب ذوي صعوبات التعمم
لقواعد وأسس التقييم والتشخيص المنصوص عمييا في القواعد التنظيمية فيما يخص جمع
المعمومات ومصادرىا ،وآلية تطبيق عممية القياس والتشخيص ،وتحديد األىمية لبرامج
صعوبات التعمم .كما ىدفت الدراسة إلى تقديم تصور مقترح لرفع جودة عمميات التقييم
والتشخيص في برامج صعوبات التعمم وقياس مدى مساىمتو في تحقيق ما بني ألجمو.
واستخدمت االستبانة لجمع البيانات وىي من اعداد الباحثة ،وتكونت عينة الدراسة من ();6
من معممي الطالب ذوي صعوبات التعمم في مدينة الرياض؛ منيم ( 58معمم ،و ;8معممة)،
وتوصمت نتائج الدراسة إلى أن مستوى تطبيق عينة الدراسة لإلجراءات المدرجة في الدراسة
كان متفاوت بين المتوسط والمرتفع .كما تكون التصور المقترح من عدد من اإلجراءات وىي:
تفعيل الكراسي البحثية ،وتفعيل القوانين والتشريعات ،وتوفير أدوات التقييم الرسمية وغير
الرسمية ،وتدريب معممي الطالب ذوي صعوبات التعمم ورفع كفاءاتيم الفنية ،واشراك أسر
الطالب ذوي صعوبات التعمم ،واعداد معممي الطالب ذوي صعوبات التعمم قبل الخدمة ،وتفعيل
الفريق متعدد التخصصات.

الكممات المفتاحية :تصور مقترح ،جودة ،تقييم وتشخيص ،صعوبات التعمم
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A Suggested proposal to raise the quality of assessment and diagnosis
processes in learning disabilities programs
Abstract:
The aim of the research is to reveal the level of application of learning
disabilities teachers to the rules and principles of assessment and diagnosis
stipulated in the organizational rules regarding information collection and its
sources, the mechanism for applying the measurement and diagnosis process,
and determining eligibility for learning disabilities programs. The research also
aimed this research to present a proposed vision to raise the quality of
evaluation and diagnosis processes in learning disabilities programs and
measure the extent of its contribution to achieving what was built for it. The
questionnaire was used to collect data by (83) of learning disabilities teachers
in Riyadh city, and the study concluded that the level of application of the
research sample to the procedures included in the research was variable
between medium and high. The proposed scenario consists of several
measures, namely: activating research chairs, activating laws and legislations,
providing formal and informal evaluation tools, training teachers, and raising
their technical competencies, involving families, preparing teachers before
service. Activating the multidisciplinary team, and the perception reviewed the
most important obstacles that hinder its implementation and the reason for
facing it.
Key words: a suggested proposal, quality, assessment, and diagnosis, learning
disabilities
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املكدة :
يعج الحقل التربوي بالعديد من مبادرات القياس والتشخيص؛ والتي من شأنيا
م ساعدة المعممين في التعرف عمى الطالب ذوي صعوبات التعمم وتقييميم واختيار اإلجراءات
التدريسية المالئمة ليم ،كما أنيا تعتبر القضية التي حظيت باىتمام العديد من المختصين
بالدول المتقدمة ،وذلك لما لتقييميم وتشخيصيم من أىمية في تقديم الخدمات بعد إحالتيم
لبرامج التربية الخاصة .ويعتمد المعممون عادة عمى نتائج التقييم في اتخاذ العديد من
الق اررات التربوية ذات األغراض المتباينة والمختمفة خالل العام الدراسي .كما تكمن أىمية
قياس الصعوبات التي يعاني منيا الطالب وتشخيصيم في كونيا الخطوة األولى التي من
خالليا يمكن التعرف عمى فئات الطالب ذوي االعاقة ،ومن ثم تقديم الخدمات التربوية
والتعميمية المناسبة ليم ،أو تحويميم إلى الجيات المختصة لتمقي ىذه الخدمات (كمال،
;.)500
وباعتبار أن فئة صعوبات التعمم من أكثر الفئات التي تتمقى خدمات التربية الخاصة
منذ صدور قانون تعميم األفراد المعاقين ،فقد أفاد التقرير ( )74لمكونجرس األمريكي بشأن
تنفيذ قانون تعميم األفراد ذوي االعاقة والصادر من وزارة التعميم األمريكية بأن نسبة صعوبات
التعمم تبمغ حوالي  %70من طالب التربية الخاصة ،من عمر ( )54-9سنة ( U.S.
وبناء عمى دراسة أبو نيان ( )5047فقد أشار
.)Department of Education ,2019
ً
إلى أن تمك النسبة قد تصل إلى  %:من طالب المدارس في المممكة العربية السعودية ،وأن
ىذه النسبة قد تتزايد كمما تأخر الكشف عنيا ،وبالتالي يتأخر كذلك تقديم البرامج العالجية
الفعالة بالنسبة ليم .تكشف ىذه اإلحصاءات عن أن ىناك نقص في تغطية احتياجات الطالب
من ذوي صعوبات التعمم في المممكة العربية السعودية ،وال تصف بدقة الطريقة التي تم
اعتمادىا لتشخيص ىؤالء الطالب المستفيدون عمى أنيم من ذوي صعوبات التعمم .كما يشير
المتعمقة بغياب المعمومات الدقيقة والموثوقة حول نسب
أبو نيان ( )5050إلى المشكالت ُ
انتشار اإلعاقات في الوطن العربي عموماً ،وصعوبات التعمم عمى وجو التحديد ،ذلك أن
مسألة تقييم وتشخيص ذوي صعوبات التعمم ىي مسألة شائكة وجدلية عمى مستوى العالم
ككل .وقد اعترف مركز اإلعاقة الوطنية منذ فترة طويمة بأن ممارسات التقييم والتقييم غير
المالئمة قد تؤدي إلى معدالت مشكوك فييا في حاالت اإلصابة بصعوبات التعمم (National
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) .Joint Committee on Learning Disabilities (NJCLD),2001كما أشارت
دراسة جيممور وآخرون ( )Gilmore et, al., 2015إلى انتشار ظاىرة وجود عدد من
الطالب الذين يتمقون خدمات التربية الخاصة وىم ال يحتاجون إلى ىذه الخدمات ،أو الطالب
الذين يحتاجون إلى خدمات التربية الخاصة لكنيم ال يتأىمون ليا.
لذلك دعت المجان التربوية والمنظمات الدولية والجمعيات العممية ،مثل :المجنة
الوطنية المشتركة الخاصة بصعوبات التعمم ) (NJCLD , 2011إلى ضرورة التقييم الشامل
من قبل فريق متعدد التخصصات ،مستخدمين بيانات متنوعة مثل االختبارات الرسمية وغير
الرسمية ،وتقارير الوالدين ،والتقارير الذاتية لمطالب ،باإلضافة لممالحظة .كما تؤكد
االستراتيجية الوطنية لتطوير التعميم العام في الئحة الخاصة بالمساواة في التعميم لألشخاص
ذوي اإلعاقة عمى إتاحة فرص التعمم المتكافئة ونظم الدعم لجميع الطالب ،من خالل
السياسات التالية :تطوير السياسات المتعمقة بتحديد الطالب ذوي االحتياجات الخاصة
وتصنيفيم ،وتطوير أدوات عممية تحدد الطالب ذوي االحتياجات الخاصة وتقوميم( .وزارة
التعميم .)5050 ،وقد نتج عن ذلك االىتمام تحوالت جذرية وجوىرية ىدفت إلى اإلصالح
التربوي والتوسع في مجال تقييم وتشخيص الطالب ذوي صعوبات التعمم؛ وذلك نتيجة لما
واجيتو طرق التقييم التقميدية مثل أسموب التباين ال نتقادات أدت إلى الدراسة عن بدائل
حديثة تكون فعالة بشكل أكبر في التعرف عمى الطالب ذوي صعوبات التعمم.
وقد ذكر الشعيل (< )500بأنو من أكبر التحديات التي تواجو معممي الطالب ذوي
صعوبات التعمم ىي عدم تطوير االختبارات التشخيصية وتقنينيا ،حيث إنيا غير كافية وغير
مقننة وتؤدي إلى تشخيص خاطئ .وتبعاً لما نص عميو الدليل التنظيمي لمتربية الخاصة " أن

تكون أدوات التقييم صادقة وممثمة لما يتوقع من الطالب تعممو من ميارات ومعارف وفق
المنيج الدراسي" إال أن معممي الطالب ذوي صعوبات التعمم في الواقع يعتمدون عمى اختبارات
غير رسمية التي تكون بالعادة من اعداد المعممين وفي كثير من األحيان تفقد دالالت الصدق
والثبات المناسبة ،وىنا تمميح الستخدام القياس المبني عمى المنيج كأحد الممارسات المبنية
عمى األدلة كما نص عميو الدليل التنظيمي في عبارة "وفق المنيج الدراسي"(وزارة
التعميم .)476:،وتأكيداً عمى ما سبق يشير الشيري والحسيني (< )504بأن التحدي
الحقيقي الذي يواجو الممارسين التربويين في ميدان ص عوبات التعمم ىو اثبات أن األدوات
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اء كانت اختبارات ذكاء ،أو تحصيل ،أو قدرات
المستخدمة لمتعرف ذات جودة عالية سو ً
معرفية.
وقد أشار البتال ( )5004إال أن بعض أساليب حساب التفاوت بين القدرة العقمية
والتحصيل األكاديمي كأداة لمتعرف عمى صعوبات التعمم عمى سبيل المثال قد تؤدي إلى نتائج
غير صحيحة وتشخيص خاطئ في التعرف عمى صعوبات التعمم .وأشارت الورقة البيضاء
لمجمعية األمريكية لصعوبات التعمم المتعمقة بمعايير التقويم ( )LDAA, 2010إلى أن
تحميالت التباين في القدرة عمى االنجاز كمؤشر تشخيصي غير كافي لتحديد األىمية .كما
أشارت الدراسات إلى أن استخدام محك التباين كمعيار يجعل من الصعب تحديد التالميذ في
الصفوف األولى عمى أن لدييم صعوبات تعمم وذلك ألنيم لم يصموا بعد إلى ذلك السن الذي
يكون بوسعيم فيو إظيار ىذا التفاوت .ويطمق عمى ىذه الظاىرة (نموذج انتظار الفشل) .وفي
ضوء ذلك أوصت المجنة الوطنية المشتركة لصعوبات التعمم ) (NJCLD, 2011بأنو يتم
تحديد األىمية لمطالب ذوي صعوبات التعمم من خالل اجراء اختبارات شاممة لمذكاء واألداء
المدرسي باإلضافة إلى بيانات االستجابة لمتدخل .ومن ىنا اتجو الممارسين بتطبيق محكات
بناء عمى إعادة إقرار قانون تعميم األفراد
مختمفة لتحديد التالميذ ذوي صعوبات التعمم وذلك ً
ذوي اإلعاقات حيث ألغى الكونجرس إثبات محك التباين بوصفو معيا ارً ،وأعطى المناطق
المدرسية اإلذن لتحديد التالميذ بوصفيم من ذوي صعوبات التعمم عندما يخفقون في

االستجابة لمممارسات القائمة عمى األدلة .وقد تم إلغاء معيار التفاوت بوصفو شرطاً ألنو ال

يمكن لمممارسين االتفاق عمى حجم االختالف المتوقع واالنجاز الفعمي الالزم لمكشف عن

ىوية التمميذ لتحديد إن كان يعاني من صعوبة تعمم محددة أم ال ( Whittaker, & Burns,
.)2019
وقد تباينت الدراسات التي تناولت مستوى وعي وتطبيق التربويين لمقواعد التنظيمية
واأللة التنظيمية واالجرائية؛ حيث قاست دراسة القحطاني (< )504مستوى المعرفة وااللتزام
لدى معممي التربية الخاصة بالدليل التنظيمي واالجرائي ومدى تطبيقيم ليا ،ووجدت الدراسة
بأن مستوى المعرفة والتطبيق يعتبر مرتفع ،في حين أجرى المالكي ( )504:دراسة ىدفت
إلى التعرف عمى معوقات تطبيق الدليل التنظيمي واالجرائي لمعاىد وبرامج التربية الخاصة
وفقاً لعدد من المتغيرات ،وجاء محور التقييم والتشخيص بدرجة أعمى معيق بين المحاور
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األخرى في الدراسة .وأجرت السالمة ( )5049دراسة في ىدفت إلى التعرف عمى واقع التزام
بالقواعد التنظيمية في معاىد وبرامج التالميذ الصم وضعاف السمع في المرحمة االبتدائية فيما
يخص عدداً من المحاور ،ومنيا التقييم والتشخيص وفق عدداً من المتغيرات .وجاءت النتائج
بأن االلتزام بالقواعد التنظيمية المتعمقة بالتقييم والتشخيص جاءت في المرتبة األولى من

حيث االلتزام .في حين أشارت دراسة النيدي ( )500:التي ىدفت إلى التعرف عمى مدى
تطبيق قواعد وأسس التقييم والتشخيص الواردة في القواعد التنظيمية لمعاىد وبرامج التربية
الخاصة في معاىد وبرامج التربية الفكرية ،وأشارت النتائج إلى أن ىناك قصور في اال لتزام
بقواعد وأسس التقييم والتشخيص المنصوص عمييا في القواعد التنظيمية لمعاىد وبرامج
التربية الخاصة .أما دراسة أبونيان والعمار ( )5048فقد ىدفت إلى التعرف عمى وعي
مديرات المدارس ومعممات صعوبات التعمم بالقواعد التنظيمية لبرامج صعوبات التعمم
وتطبيقين ليا ،وتوصمت نتائج الدراسة إلى أن مديرات المدارس ومعممات صعوبات التعمم
لديين وعي ب القواعد التنظيمية لبرامج صعوبات التعمم ،ويطبقنيا بشكل دائم.
أما فيما يخص العمل في فريق ومستوى المشاركة بين األعضاء فقد جاءت دراسة
الحنو ( )Alhano, 2006لترصد معرفة مدى إدراك أعضاء فريق صعوبات التعمم لعممية
تعميم وتشخيص وتحديد خصائص الطالب ذوي صعوبات التعمم من وجية نظر معممي ذوي
صعوبات التعمم في المرحمة االبتدائية في المممكة العربية السعودية .وأظيرت نتائج الدراسة
أن ىناك اعتماد كبير عمى معمم ذوي صعوبات التعمم ،وبالرغم من وجود فريق صعوبات تعمم
في المدرسة ،إال أن دور أعضاءه لم يفعل بالشكل المطموب حيث إنو ىو من يقوم
بالتشخيص ،والتدريس ،ووضع البرنامج التربوي الفردي .في حين ىدفت دراسة البستنجي
( ) 500:إلى التعرف عمى واقع التقييم في التربية الخاصة في األردن ،والمشكالت التي
تواجو القائمين ع مى عممية التقييم .وأظيرت النتائج أن معمم التربية الخاصة يتواجد كعضو
في فريق التقييم بنسبة عالية ،وأن نسبة مرتفعة من المراكز والمدارس التي تمت تغطيتيا في
الدراسة ال يوجد فييا فريق تقييم ،حيث يقوم بالتقييم فييا أخصائي واحد فقط ،إضافة إلى
عدم توافر أدوات مناسبة لمتقييم .أما فيما يخص طبيعة العمل بين أعضاء فريق العمل فقد
قام البتال ( )5046بدراسة ىدفت إلى التعرف عمى مستوى الممارسة لعممية االستشارة
والعمل الجماعي بين معممي صعوبات التعمم ومعممي التعميم العام في المدارس االبتدائية،
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فتوصمت نتائج الدراسة إلى أن مستوى الممارسة لعممية االستشارة كان متوسطاً ،بينما
مستوى الممارسة ألسموب العمل الجماعي كان ضعيفاً .وذكرت دراسة السممان والشيحة

(< )504بأن دور القيادات في عممية التشخيص كان ضعيف؛ وىذا يدل عمى محدودية
الخدمات لمتمميذات ذوات صعوبات التعمم.
أما من حيث الدراسات التربوية التي تناولت معوقات التقييم والتشخيص في برامج
صعوبات التعمم فيي متعددة ،ومن تمك الدراسات دراسة أبو الرب ( )5049والتي ىدفت إلى
التعرف عمى مشكالت تشخيص الطالب ذوي صعوبات التعمم من وجية نظر اختصاصي
صعوبات التعمم في المممكة ،وأشارت النتائج إلى وجود مشكالت في تشخيص الطالب ذوي
صعوبات التعمم في جميع محاور االستبانة األربعة (بيئة التعمم ،المقاييس ،اإلجراءات قبل
التشخيص ،الطالب) .أما دراسة جيممور وآخرون ( )Gilmore et, al., 2015فقد أشارت
إلى أن ىناك معوقات تحول دون جودة التشخيص منيا :ندرة أدوات التشخيص ذات الصفات
السيكو مترية الجيدة ،ضعف ميارات القائمين عمى التشخيص لضعف تدريبيم العائد إلى قمة
أو عدم توفر الخبراء الذين يدربون طالب الجامعات في ىذا المجال ،والمجوء إلى ترجمة
األدوات األجنبية مع ما في ذلك من سمبيات ومنيا عدم مناسبتيا لمعمر الزمني والبيئة
المدرسية ،وأخي ارً عدم وجود نظام يعزز أخالقيات التشخيص ويوجو استخدام االختبارات .في

حين أجرت أباحسين ) )Abahusain, 2015دراسة ىدفت إلى تسميط الضوء عمى األسباب
الكامنة وراء تباين مستوى رضا الوالدين عن الخدمات التي تقدميا غرف المصادر لمطالبات
ذوات صعوبات التعمم في المممكة العربية السعودية ،وأظيرت نتائج الدراسة أن خدمات التقييم

والتشخيص حصمت عمى مستوى متوسط.
كما أن مشكمة االعتماد عمى االجتيادات الشخصية فقط في تطوير مقاييس غير
رسمية ،وعدم توفر مقاييس مقننة عمى البيئة السعودية لممرحمة الثانوية ،يشكل مشكمة من
المشاكل الجادة التي يواجييا برنامج صعوبات التعمم ،كما أن المقاييس المقننة عمى البيئة
السعودية ،وان وجدت عمى المرحمة االبتدائية بشكل خاص إال أن األدلة محدودة حول
خصائصيا السيكو مترية ودقتيا حسب ما أوردتو دراسة (المبدل ،)504; ،التي ذكرت أيضاً
أن ىذه األدلة المحدودة حول الخصائص السيكو مترية لممقاييس المقننة تقمل من صحة
االستنتاجات حول الثقة في خصائصيا ونتائجيا التشخيصية .وقد أشار كمال (; )500إلى
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أنو يوجد عدد من المعوقات التي قد تواجو عممية التشخيص منيا :عدم وجود أماكن مناسبة
لمتطبيق ،وعدم وجود متخصصين ومدربين تدريب نظري وعممي ،وقمة استخداميا بين
المختصين.
ويعد قصور فعالية الدورات التدريبية المقدمة فيما يتعمق بتقييم وتشخيص الطالبات
ذوات صعوبات التعمم من أبرز نقاط الضعف والتي أكدت عميو نتائج دراسة أبا حسين
والرزيحي ( ) 5049والتي أشارت إلى ارتفاع احتياج معممات صعوبات التعمم لمتدريب عمى
االختبارات التشخيصية؛ حيث احتمت المرتبة األولى ،في حين جاءت درجة أىمية االحتياجات
التدريبية لممعممات في مجال التقييم والتشخيص حسب دراسة السبيعي ( )5047بدرجة
متوسطة ،ومن ىنا جاءت فكرة الدراسة الحالية لوضع تصور مقترح يساىم في رفع جودة
عمميات التقييم والتشخيص بعد تحديد مستوى تطبيق معممي الطالب ذوي صعوبات التعمم
لقواعد وأسس التقييم والتشخيص المنصوص عمييا في القواعد التنظيمية.

ةشهل الدزاس :
نصت رؤية المممكة  5060في بند "نتعمم لنعمل" عمى ما يمي "س ُنواصل االستثمار

في التعميم والتدريب وتزويد أبنائنا بالمعارف والميارات الالزمة لوظائف المستقبل ،وسيكون
ىدفنا أن يحصل كل طفل سعودي -أينما كان -عمى فرص التعميم الجيد وفق خيارات متنوعة،
وسيكون تركيزنا أكبر عمى مراحل التعميم المبكر ،وعمى تأىيل المدرسين والقيادات التربوية
وتدريبيم وتطوير المناىج الدراسية" (رؤية  .)5049 ،5060يركز ىذا البند من الرؤية عمى
التعميم والتدريب كاستثمار ،ويشترط حصول كل طفل عمى حقو في التعميم المناسب وفق
خيارات متنوعة مع التركيز عمى المراحل المبكرة ،إن ىذه الرؤية تتطمب تحسين آلية التقييم
والتشخيص لموصول إلى معرفة القدرات الحقيقية لمطالب ومن بينيم الطالب ذوي صعوبات
التعمم ،وتقديم التدخالت المناسبة مبك ار مما يساىم في ردم أو تقميل الفجوة في األداء والتي
قد تحدث الحقاً فيما لو تم التأخر في اكتشاف الحاالت وتقديم الخدمات التربوية الخاصة .وقد
ذكر أبونيان ( ) 5047بأن ىناك عالقة قوية بين دقة وتفاصيل القانون في جودة خدمات

التربية الخاصة .أما عمى الصعيد الدولي فقد أكدت القوانين والتشريعات عمى أىمية التقييم
المالئم لمطالب ذوي االعاقة حيث أورد ريبكا وآخرون ( )Rebecca et ,al., 2014أحد
أىم مكونات القانون الفيدرالي في تعديالتو لمعام 4<<:م وىو التقييم المالئم لذوي اإلعاقة
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ومنيم ذوي صعوبات التعمم ويتضمن :اشتراطات متعددة في عممية التقييم ومنيا :التقييم
األولي الشامل والفردي ،وموافقة الوالدين عمى التقييم األولي ،والتقييم من جانب فريق متعدد
التخصصات ،والتقييم بمغة الطالب األصمية أو نمط التواصل الذي يستخدمو ،واستخدام
مقاييس متعددة بدالً من االعتماد عمى أداة واحدة لتقرير استحقاق الطالب لمخدمات ،واشتراط

إعادة التقييم ،باإلضافة إلى أنو ينبغي أن تتضمن أنشطة التقييم جمع المعمومات وبيانات

وثيقة الصمة بمشاركة الطالب وتقدمو في منيج التعميم العام األساسي ،وأال تكون إجراءات
التقييم تمييزية.
وباالطالع عمى أسس القياس والتشخيص وف ًقا لمدليل التنظيمي في التربية الخاصة

عددا من االعتبارات التي يجب أن تتوفر عند القيام بعممية التشخيص ومنيا :أن تتم
نجد ً
عممية القياس والتشخيص من قبل فريق متعدد التخصصات يتم تشكيمو في المدرسة وفقًا

لمحاجة التي تشير إلييا نتائج المسح األولية ،وأن تكون المقاييس المستخدمة في عمميتي

القياس والتشخيص معتمدة من وزارة التعميم بالمممكة ،واذا لم تتوفر فيجب أن تكون
المقاييس واألدوات المستخدمة مناسبة ومالئمة وواضحة لمفاحص والمفحوص ،وأن تكون
متنوعة (رسمية ،غير رسمية) وأن ال يكتفى بنتائج مقياس واحد عند تحديد أىمية الطالب
لخدمات التربية الخاصة ،وأن يوضع الطالب تحت المالحظة -عند الحاجة -لمدة فصل
دراسي كامل ،وأن يعاد تشخيص الطالب بعد عممية التشخيص األولي بما ال يقل عن ستة
أشير وال يتجاوز ; 4شي ارً من نتيجة القياس(وزارة التعميم.)476:،

وبنظره عمى الواقع المحمي فيما يتعمق بالقوانين والتشريعات الميتمة بتقييم

وتشخيص ذوي صعوبات التعمم في المممكة ،يتضح لنا بأن تمك التشريعات ىي عبارة عن
أنظمة ولوائح وتعاميم ،طبق بعضيا ،ومازال الكثير ينتظر التطبيق ،وبعضيا يطبق ولكن
بطريقة عشوائية ،أو خاطئة فيسيء بذلك لمنظام والموائح ولمطالب ذوي صعوبات التعمم
تحديداً .وفي ىذا الخصوص قامت الباحثة بدراسة استطالعية حيث شممت (<) من معممات
الطالبات ذوات صعوبات التعمم ،وأظيرت نتائج الدراسة االستطالعية بأن ىناك تدني في

مستوى التطبيق لمقواعد واألدلة التنظيمية واالجرائية ،وتكرار التشخيص الخاطئ بسبب
االعتماد عمى االختبارات غير الرسمية ،وقمة األدوات المستخدمة في عممية تقييم وتشخيص
الطالب ذوي صعوبات التعمم في المرحمة المتوسطة والثانوية باإلضافة إلى ضعف فعاليتيا،
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ومحدودية معرفة معممي الطالب ذوي صعوبات التعمم بتطبيق االختبارات التشخيصية بميارة
ومرونة ،مع عدم توفر فريق المتعدد التخصصات التخاذ قرار األىمية ،إضاف ًة إلى عدم تكرار

عممية التقييم لمطالب ذوي صعوبات التعمم بشكل دوري ،وغياب دور األسرة في عمميات
التقييم والتشخيص .لذلك كان من الضروري االىتمام برصد آراء معممي الطالب ذوي صعوبات
التعمم حول مستوى التطبيق لقواعد وأسس التقييم والتشخيص المنصوص عمييا في القواعد
التنظيمية في مجال صعوبات التعمم ،وذلك لمحاولة الخروج بتصور مقترح لرفع جودة عمميات
التقييم والتشخيص في مجال صعوبات التعمم .وتتحدد مشكمة الدراسة في السؤال الرئيس
التالي :ما التصور المقترح لرفع جودة عمميات التقييم والتشخيص في برامج صعوبات التعمم؟

أسئل الدزاس :
ما التصور المقترح لرفع جودة عمميات التقييم والتشخيص في برامج صعوبات
التعمم؟
ويتفرع من ىذا السؤال األسئمة التالية:
 .4ما مستوى تطبيق معممي الطالب ذوي صعوبات التعمم لقواعد وأسس التقييم والتشخيص
المنصوص عمييا في القواعد التنظيمية فيما يخص جمع المعمومات ومصادرىا؟
 .5ما مستوى تطبيق معممي الطالب ذوي صعوبات التعمم لقواعد وأسس التقييم والتشخيص
المنصوص عمييا في القواعد التنظيمية فيما يخص آلية تطبيق عممية القياس
والتشخيص؟
 .6ما مستوى تطبيق معممي الطالب ذوي صعوبات التعمم لقواعد وأسس التقييم والتشخيص
المنصوص عمييا في القواعد التنظيمية فيما يخص تحديد األىمية لبرامج صعوبات
التعمم؟
 .7ما التصور المقترح لرفع جودة عمميات التقييم والتشخيص في برامج صعوبات التعمم؟
 .8ىل يسيم التصور المقترح في رفع جودة عمميات التقييم والتشخص في برامج صعوبات
التعمم؟

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 0114 -

تصور مقترح لرفع جودة عمليات التقييم ...

عدد مايو-ج4244 )58( -4م

أهداف الدزاس :
ييدف ىذا الدراسة إلى:
 .4الكشف عن مستوى تطبيق معممي الطالب ذوي صعوبات التعمم لقواعد وأسس التقييم
والتشخيص المنصوص عمييا في القواعد التنظيمية فيما يخص جمع المعمومات
ومصادرىا.
 .5الكشف عن مستوى تطبيق معممي الطالب ذوي صعوبات التعمم لقواعد وأسس التقييم
والتشخيص المنصوص عمييا في القواعد التنظيمية فيما يخص آلية تطبيق عممية
القياس والتشخيص.
 .6الكشف عن مستوى تطبيق معممي الطالب ذوي صعوبات التعمم لقواعد وأسس التقييم
والتشخيص المنصوص عمييا في القواعد التنظيمية فيما يخص تحديد األىمية لبرامج
صعوبات التعمم.
 .7تقديم تصور مقترح يمكن أن يرفع من جودة عمميات التقييم والتشخيص في برامج
صعوبات التعمم.

أهمي الدزاس :
-

تكمن أىمية ىذا الدراسة في أنيا من البحوث العربية الحديثة التي تسمط الضوء عمى
استجابات معممي الطالب ذوي صعوبات التعمم ،ومستوى تطبيقيم لقواعد واسس التقييم
والتشخيص المنصوص عمييا في القواعد التنظيمية.

-

أنيا تقدم تصور مقترح يساعد الجيات المعنية في وزارة التعميم والمختصين في الجامعات
في توحيد جيودىم نحو تحسين جودة عمميات التقييم والتشخيص في مجال صعوبات
التعمم.
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حدود الدزاس :
تتحدد الدراسة الحالية بالمحددات التالية:
الحدود الموضوعية :اقتصر الدراسة الحالي عمى تحديد مستوى تطبيق معممي الطالب ذوي
صعوبات التعمم لقواعد وأسس التقييم والتشخيص المنصوص عمييا في القواعد التنظيمية
فيما يخص :جمع المعمومات ومصادرىا ،وآلية تطبيق عممية القياس والتشخيص ،وتحديد
األىمية لبرامج صعوبات التعمم.
الحدود المكانية :تم تطبيق ىذا الدراسة في برامج صعوبات التعمم.
الحدود الزمانية :تم تطبيق ىذا الدراسة خالل الفصل الدراسي األ ول لعام 4775ىـ5050 /م.
الحدود البشرية :تشمل ىذا الدراسة جميع معممي الطالب ذوي صعوبات التعمم (ذكور واناث)
في مدينة الرياض.

ةصطلحاج الدزاس :
التصور المقترح  :Paradigmىو "تخطيط مستقبمي مبني عمى نتائج فعمية ميدانية
من خالل أدوات منيجية كمية أو كيفية لبناء إطار فكري عام يتبناه فئات الباحثين أو
التربويين" (زين الدرين 5046، ،ص  .)9ويعرف التصور المقترح اجرائياً بأنو دليل مقترح
ييدف إلى تحسين جودة عمميات التقييم والتشخيص في مجال صعوبات التعمم وذلك من خالل
تقديم عدد من الخطوات واإلجراءات ،والذي يبنى في ضوء دراسة األدبيات والواقع ،ثم يتم
تحكيمو من قبل خبراء التربية الخاصة.
جودة  :Qualityتعرف الباحثة الجودة اجرائياً بأنيا مجموعة المؤشرات التي يبغي

أن تتوفر في جميع مراحل عمميات التقييم والتشخيص لمطالب ذوي صعوبات التعمم ،والتي
تطابق في إجراءاتيا مع المعايير العالمية.
التقييم  :Evaluationىو "جمع المعمومات باستخدام األدوات واإلجراءات الرسمية
وغير الرسمية من مصادر متنوعة لمحصول عمى معمومات كمية ونوعية عن كل تمميذ تساعد
الفريق المختص عمى صنع الق اررات المتعمقة بالتمميذ كالتأىيل لمخدمة ونوع وكثافة الخدمات
التي يحتاجيا وكذلك كثافة وطبيعة التدريس" (أبو نيان ،5050،ص .)5;.ويعرف التقييم
اجرائياً بأنو جمع المعمومات باستخدام األدوات واإلجراءات الرسمية وغير الرسمية من مصادر
متنوعة لمحصول عمى معمومات كمية ونوعية عن كل تمميذ تساعد الفريق المختص عمى
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صنع الق اررات المتعمقة بالتمميذ كالتأىيل لمخدمة ونوع وكثافة الخدمات التي يحتاجيا وكذلك
كثافة وطبيعة التدريس.
التشخيص : Diagnosisىو "إجراء عميق ييدف إلى معرفة احتمالية وجود
صعوبات تعمم لدى الطالب من خالل تطبيق أدوات القياس الخاصة بصعوبات التعمم ،وفي
حال وجود صعوبات التعمم فإنو يحدد طبيعتيا واقتراح اإلجراءات والتوصيات المناسبة لمحد من
آثارىا .وبذلك فإن التشخيص يشمل (القياس ،التقدير ،والتقييم)" (وزارة التعميم،)5048 ،
وتتبنى الباحثة تعريف وزارة التعميم ( )5048ليكون التعريف االجرائي في الدراسة لمصطمح
التشخيص.

ةنهجي الدزاس وإجساءاةها:
ةنهج الدزاس :
فرضت طبيعة الدراسة الحالي ومشـكمتو وأىدافـو اسـتخدام منيجيـة مركبـة مكونـة مـن
شقين ،فقد تـم اسـتخدام المـنيج الوصـفي (المسـحي)؛ باعتبـاره المـنيج العممـي األكثـر مناسـبة
لطبيعــة الدراســة الحاليــة فــي شــقيا األول .وتــم اســتخدام المــنيج الوصــفي الوثــائقي فــي شــقة
الثاني؛ حيث اسـتخدم ىـذا المـنيج فـي جميـع البيانـات والمعمومـات عـن مشـكمة الدراسـة وجمـع
الحقائق عنيا واألفكار حول عمميات التقيـيم والتشـخيص فـي مجـال صـعوبات الـتعمم .والتوصـل
إلى معرفة ليا فائدتيا العممية في حل المشكمة القائمة ،وما قد يؤديو ذلك من اكتشـاف حقـائق
عممية تؤدي إلى تصور لتطوير عمميات التقييم والتشخيص في مجال صعوبات التعمم.

جمتمع وعين الدزاس :
بمغ مجتمع الدراسـة فيمـا يخـص الشـق األول لمبحـث تكونـت عينـة الدراسـة مـن ();6
مـن معممــي الطــالب ذوي صــعوبات الــتعمم فــي مدينــة الريــاض 58( ،معمــم 8; ،معممــة) خــالل
فترة إجراء الدراسة خالل العام الدراسي 4775ىـ ،وتـم اختيـارىم بالطريقـة العشـوائية البسـيطة.
وفيما يخص الشق الثاني لمبحث فقـد تـم اعتمـاد عينـة قصـدية مـن خبـراء الجامعـات الحكوميـة
السعودية في مجال التربية الخاصة وتحديداً مجال صعوبات الـتعمم وعـددىم ( )45عضـو ىيئـة
تدريس من حممة الدكتوراة لتقييم التصور المقترح وابداء مرئياتيم حول مدى إسيامو فـي رفـع
جودة عمميات التقييم والتشخيص في مجال صعوبات التعمم.

أداة الدزاس :
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استبانة لقياس مستوى تطبيق معممي صعوبات التعمم لقواعد وأسس التقييم
والتشخيص (من اعداد الباحثة):
بعد االطالع عمى األدبيات التربوية ،والدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع الدراسة
الحالية ،وفي ضوء معطيات وتساؤالت الدراسة وأىدافيا قامت الباحثة بإعداد استبانة لقياس
مستوى تطبيق معممي الطالب ذوي صعوبات التعمم لقواعد وأسس التقييم والتشخيص
المنصوص عمييا في القواعد التنظيمية ،وتكونت في صورتيا النيائية من ثالثة أجزاء ،وىي
كالتالي:
القسم األول :يحتوي عمى مقدمة تعريفية بأىداف الدراسة ،ونوع البيانات والمعمومات التي تود
الباحثة جمعيا من أفراد عينة الدراسة ،واخبارىم بسرية المعمومات وأنيا ستستخدم ألغراض
البحث العممي فقط.
القسم الثاني :يحتوي عمى البيانات األولية الخاصة بأفراد عينة الدراسة ،والمتمثمة في :النوع.
القســم الثالــث :ويتكــون مــن (< )4عبــارة ،موزعــة عمــى محــور أساســي واحــد ،والجــدول ()4
يوضح عدد عبارات االستبانة ،وكيفية توزيعيا.
القســم الرابـــع :ســـؤال مفتــوح حـــول المقترحـــات التــي تســـاعد فـــي رفــع جـــودة عمميـــات التقيـــيم
والتشخيص.
جذول ()0
يحبوس اسزجبَخ رطجُق يؼهًٍ طؼىثبد انزؼهى نقىاػذ وأسس انزقُُى وانزشخُض وػجبسارهب
ػذد
انًجًىع
انجؼذ
انًحىس
انؼجبساد
5
انجؼذ األول :جًغ انًؼهىيبد ويظبدسهب
انجؼذ انثبٍَ :آنُخ رطجُق ػًهُخ انقُبس
09
4
ػًهُبد انزقُُى وانزشخُض
وانزشخُض
ػجبسح
فٍ يجبل طؼىثبد انزؼهى
انجؼذ انثبنث :رحذَذ األههُخ نجشايج طؼىثبد
9
انزؼهى
09
االسزجبَخ
ػجبسح

تم استخدام مقياس ليكـرت الثالثـي لمحصـول عمـى اسـتجابات أفـراد عينـة الدراسـة ،وفـق
درجات الموافقة التالية( :نعم  -أحياناً  -ال) .ومن ثم التعبير عن ىذا المقياس كميـاً ،بإعطـاء

كـل عبــارة مــن العبــارات الســابقة درجــة ،وفقـاً لمتــالي :نعــم ( )6درجــات ،أحيانـاً ( )5درجتــان ،ال

( )4درجة واحدة.
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ولتحديـد طــول فئـات مقيــاس ليكـرت الثالثــي ،تـم حســاب المـدى بطــرح الحـد األعمــى مــن
الحد األدنى ( ،)5 = 4 –6ثم تم تقسـيمو عمـى أكبـر قيمـة فـي المقيـاس (،)0.9: = 6 ÷ 5
وبعـد ذلـك تــم إضـافة ىـذه القيمــة إلـى أقـل قيمــة فـي المقيـاس ()4؛ لتحديــد الحـد األعمـى ليــذه
الفئة ،وىكذا أصبح طول الفئات كما ىو موضح في الجدول التالي:
و
0
1
2

جذول ()1
رقسُى فئبد يقُبس نُكشد انثالثٍ (حذود يزىسطبد االسزجبثبد)
حذود انفئخ
انفئخ
إنً
يٍ
2311
1324
َؼى
1323
0359
أحُبَب
0359
0311
ال

وتم استخدام طول المدى في الحصول عمى حكـم موضـوعي عمـى متوسـطات اسـتجابات
أفراد عينة الدراسة ،بعد معالجتيا إحصائياً.

اخلصائص الشيهو ةرتي الستبان ةطبيل ةعلمي صعوباج التعلم لكواعد وأسص التكييم والتشديص:
صدددم أداة الدزاسد  :صــدق أداة الدراســة يعنــي التأكــد مــن أنيــا تقــيس مــا أعــدت كمــا يقصــد بــو
شمول االستبانة لكل العناصر التي تدخل في التحميل مـن ناحيـة ،ووضـوح عباراتيـا مـن ناحيـة
أخــرى ،بحيــث تكــون مفيومــة لكــل مــن يســتخدميا وقــد قامــت الباحثــة بالتأكــد مــن صــدق أداة
الدراسة من خالل:
الصـــدق الظـــاىري ألداة الدراســـة (صـــدق المحكمـــين) :لمتعـــرف عمـــى مـــدى الصـــدق
الظــاىري لالســتبانة ،والتأكــد مــن أنيــا تقــيس مــا وضــعت لقياســو ،فقــد مــرت األداة بمــرحمتين؛
مرحمة األداة األوليـة والتـي تـم عرضـيا بصـورتيا األوليـة عمـى عـدد مـن المحكمـين المختصـين
في موضوع الدراسة ،حيث وصل عدد المحكمين إلـى (<) محكمـاً مـن األسـاتذة المختصـين فـي

مجال التربية الخاصة بالجامعات الحكومية السـعودية ،وقـد طُمـب مـن السـادة المحكمـين تحكـيم

األداة ،مــن حيــث قــدرتيا عمــى قيــاس مــا أعــدت لقياســو ،والحكــم عمــى مــدى مالءمتيــا ألىــداف
الدراســة ،وذلــك مــن خــالل تحديــد وضــوح العبــارات ،وانتمائيــا لممحــور ،وأىميتيــا ،وســالمتيا
لغوياً ،وابـداء مـا يرونـو مـن تعـديل ،أو حـذف ،أو إضـافة لمعبـارات .وبعـد أخـذ االراء ،واالطـالع
عمــى الممحوظــات ،تــم إجـراء التعــديالت الالزمــة التــي اتفــق عمييــا غالبيــة المحكمــين ،والمرحمــة

الثانية مرحمة األداة النيائية.
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حســاب االتســاق الــداخمي :لمتحقــق مــن االتســاق الــداخمي لالســتبانة ،قامــت الباحثــة
بحساب معامل ارتبـاط بيرسـون )(Pearson's Correlation Coefficient؛ لمتعـرف عمـى
درجة ارتباط كل عبارة من عبارات االستبانة بالدرجة الكمية لممحور الذي تنتمي إليو العبارة.
انجذول سقى ()2
يؼبيالد اسرجبط ثُشسىٌ نؼجبساد انًحىس يغ انذسجخ انكهُخ نهًحىس
(ػًهُبد انزقُُى وانزشخُض فٍ يجبل طؼىثبد انزؼهى)
يؼبيم
سقى
يؼبيم
سقى
االسرجبط
انؼجبسح
االسرجبط
انؼجبسح
انًحىس
ثبنًحىس
ثبنًحىس
**13994
3
**13521
0
**13549
4
**13519
1
انجؼذ األول :جًغ انًؼهىيبد ويظبدسهب
**13403
5
**13952
2
**13533
01
**13544
9
انجؼذ انثبٍَ :آنُخ رطجُق ػًهُخ انقُبس
**13592
00
**13930
9
وانزشخُض
**13594
9
**13999
05
**13999
01
**13939
09
**13592
02
انجؼذ انثبنث :رحذَذ األههُخ نجشايج طؼىثبد
انزؼهى
**13513
09
**13519
03
**13593
09
**13949
04
** دال ػُذ يسزىي انذالنخ  1310فأقم

يتضح من الجدول ( )6أن قيم معامل ارتباط كل عبارة من العبارات مع محورىا
موجبة ،ودالة إحصائياً عند مستوى الداللة ( )0.04فأقل؛ مما يشير إلى مالئمة استخدام
االستبانة في الدراسة الحالية.

حباج أداة الدزاس :

تم التأكد من ثبات أداة الدراسة من خالل استخدام معامل الثبات

ألفاكرونباخ (معادلة ألفا كرونباخ) () ،)Cronbach's Alpha (αويوضح الجدول رقم ()7
قيم معامالت الثبات ألفاكرونباخ لكل محور من محاور االستبانة.
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يؼبيم أنفب كشوَجبخ نقُبس ثجبد أداح انذساسخ
ػذد انؼجبساد
انًحىس

االسزجبَخ
ػًهُبد انزقُُى
وانزشخُض فٍ
يجبل طؼىثبد
انزؼهى
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انجؼذ األول :جًغ انًؼهىيبد ويظبدسهب
انجؼذ انثبٍَ :آنُخ رطجُق ػًهُخ انقُبس
وانزشخُض
انجؼذ انثبنث :رحذَذ األههُخ نجشايج طؼىثبد انزؼهى
انثجبد انؼبو

5
4
9
09

ثجبد
انًحىس
13930
13919
13922
13990

يتضح من الجدول رقم ( )7أن معامل الثبات العام ٍ
عال حيث بمغ ( ،)0.;:4وىـذا يـدل
عمى أن االستبانة تتمتع بدرجة ثبات مرتفعة يمكن االعتمـاد عمييـا بثقـة فـي التطبيـق الميـداني
لمدراسة.

أسدداليا املعا دد ايحصددائي

 :لتحقيـــق أىــداف الدراســـة ،وتحميــل البيانـــات التــي تـــم

تجميعيا ،فقد تم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية المناسبة باستخدام الحزم اإلحصـائية
لمعمــوم االجتماعيــة  Statistical Package for Social Sciencesوالتــي يرمــز ليــا
اختصا ارً بالرمز (.)SPSS

وبعد ذلك تم حساب المقاييس اإلحصائية التالية:

-

التكــــ اررات ،والنســــب المئويــــة؛ لمتعــــرف عمــــى خصــــائص أفــــراد عينــــة الدراســــة ،وتحديــــد
استجاباتين تجاه عبارات المحاور الرئيسة التي تتضمنيا أداة الدراسة.

-

المتوسط الحسابي الموزون (المرجح) ""Weighted Mean؛ وذلك لمتعرف عمى متوسـط
استجابات أفراد عينة الدراسة عمى كل عبارة من عبارات المحاور ،كما أنو يفيـد فـي ترتيـب
العبارات حسب أعمى متوسط حسابي موزون.

-

المتوســط الحســابي ""Mean؛ وذلــك لمعرفــة مــدى ارتفــاع ،أو انخفــاض اســتجابات أفــراد
عينة الدراسة عن المحاور الرئيسة ،مـع العمـم بأنـو يفيـد فـي ترتيـب المحـاور حسـب أعمـى
متوسط حسابي.

-

االنحراف المعياري ""Standard Deviation؛ لمتعرف عمـى مـدى انحـراف اسـتجابات أفـراد
عينة الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة ،ولكل محور من المحـاور الرئيسـة عـن
متوسطيا الحسابي .ويالحظ أن االنحراف المعياري يوضح التشتت في اسـتجابات أفـراد عينـة
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الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيـرات الدراسـة ،إلـى جانـب المحـاور الرئيسـة ،فكممـا اقتربـت
قيمتو من الصفر تركزت االستجابات ،وانخفض تشتتيا.

إجساءاج الدزاس امليداني :
 .1الحصول عمى موافقة لجنة أخالقيات البحث العممي في جامعة الممك سعود عمى تطبيق
أداة الدراسة.
 .2التحقق من الخصائص السيكو مترية لألداة الدراسة عمى عينة من معممي الطالب ذوي
صعوبات التعمم.
 .3الحصول عمى الموافقة اإلدارية من الجيات المعنية بوزارة التعميم.
 .4توزيع االستبانة عمى الفئة المستيدفة الكترونياً.

 .5جمع االستبانات بعد تعبئتيا ،وقد بمغ عددىا ( );6استبانة.
 .6تحميل البيانات ومناقشة النتائج وكتابة التوصيات.

نتائج الدزاس :
لإلجاب على الشؤال األول الري ينص على (ةا ةشتوى ةطبيل ةعلمي الطالب ذوي صعوباج التعلم لكواعد
وأسص التكييم والتشديص املنصوص عليها يف الكواعد التنظيمي فيما خيص مجع املعلوةاج وةصادزها؟)
يوضح ا دول زقم ( )5نتائج استجاباج ةعلمي الطالب ذوي صعوباج التعلم حول ةشتوى ةطبيكهم لكواعد
وأسص التكييم والتشديص املنصوص عليها يف الكواعد التنظيمي فيما خيص مجع املعلوةاج وةصادزها،
وجاءج النتائج نما يلي:
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جذول سقى ()4
اسزجبثبد أفشاد ػُُخ انذساسخ حىل يسزىي رطجُق يؼهًٍ انطالة روٌ طؼىثبد انزؼهى نقىاػذ وأسس
انزقُُى وانزشخُض انًُظىص ػهُهب فٍ انقىاػذ انزُظًُُخ فًُب َخض جًغ انًؼهىيبد ويظبدسهب
يشرجخ رُبصنُب حست يزىسطبد انًىافقخ
و
2

5

4

1

0

3

انزكشاس
انؼجبساد
انُسجخ
%
ك
َزى االسزؼبَخ ثًؼهى انظف
نهطبنت/ح انًفحىص/ح فٍ
%
ػًهُخ جًغ انًؼهىيبد
ك
االخزجبساد
اسزخذاو
َزى
انزحظُم غُش انشسًُخ انًؼزًذح
فٍ انىصاسح نزحذَذ يسزىي
%
انطبنت/ح انًفحىص/ح
ك
َزى اسزخذاو انًقبثهخ خالل
ػًهُخ جًغ انًؼهىيبد حىل
%
انطبنت/ح انًفحىص/ح
ك
َزى االسزؼبَخ ثبنًؼهى انسبثق
نهطبنت/ح انًفحىص/ح (اٌ
وجذ) فٍ ػًهُخ جًغ
%
انًؼهىيبد
ك
َزى جًغ انًؼهىيبد حىل
انطبنت/ح انًفحىص/ح ػٍ
طشَق ػذح قُىاد يُهب األسشح
%
نغشع انزقُُى وانزشخُض
ك
َزى اسزخذاو انًالحظخ خالل
ػًهُخ جًغ انًؼهىيبد حىل
%
انطبنت/ح انًفحىص/ح
انًزىسط انؼبو

دسجخ انًىافقخ
أحُب
ال
َؼى
َب
2
4
94
531 9133
90

9

933 9435
59

02

0439 9139
54

02

0439 9932
51

09

1039 9132
50

04

0930 9234

235

انًزىسط االَحشاف
انحسبثٍ انًؼُبسٌ
1399

انشرجخ

13324

0

4
531

1391

13425

1

1399

13411

2

2
235
4
531

1391

13491

3

4
531

1355

13491

4

9
933

1354
1393

13522

5

13251

مــن خـــالل الجـــدول الســابق ( )8يتضـــح االتـــي :أن جميــع عبـــارات المحـــور المتعمـــق
بمســـتوى تطبيـــق معممـــي الطـــالب ذوي صـــعوبات الـــتعمم لقواعـــد وأســـس التقيـــيم والتشـــخيص
المنصوص عمييا في القواعد التنظيمية فيما يخـص جمـع المعمومـات ومصـادرىا ،كانـت تتـراوح
بين ( )5.;:كحد أعمى و ( )5.98كحد أدنى ،مما يعني قبوليا بدرجة عالية مـن قبـل معممـي
الطــالب ذوي صــعوبات الــتعمم ،وذلــك وفق ـاً لممتوســط الحســاب المــوزون المشــار إليــو ســابقاً،
واالنحراف المعياري كان أقل من واحد الصحيح مما يدل عمى قمة التشتت بأن ىنـاك توافـق فـي

العينة ،والمتوسط العام لممحور كان ( )5.:7وداللـة عمـى القبـول العـالي لممحـور بشـكل عـام.
وقــد كانــت أعمــى العبــارات اســتجابة العبــارة رقــم (":)6يــتم االســتعانة بمعمــم الصــف لمطالــب/ة
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المفحــوص/ة فــي عمميــة جمــع المعمومــات" بمتوســط حســابي بمــغ ( 5.;:مــن  ،)6ممــا يعنــي
قبول العبارة بدرجة عالية.

لإلجاب الشؤال الخاني والري ينص على (ةا ةشتوى ةطبيل ةعلمي الطالب ذوي صعوباج التعلم لكواعد
وأسص التكييم والتشديص املنصوص عليها يف الكواعد التنظيمي فيما خيص آلي ةطبيل عملي
الكياض والتشديص؟) يوضح ا دول زقم ( )6نتائج استجاباج ةعلمي الطالب ذوي صعوباج التعلم
حول ةشتوى ةطبيكهم لكواعد وأسص التكييم والتشديص املنصوص عليها يف الكواعد التنظيمي فيما
خيص آلي ةطبيل عملي الكياض والتشديص ،وجاءج النتائج نما يلي:
جذول سقى ()5
اسزجبثبد أفشاد ػُُخ انذساسخ حىل يسزىي رطجُق يؼهًٍ انطالة روٌ طؼىثبد انزؼهى نقىاػذ وأسس
انزقُُى وانزشخُض انًُظىص ػهُهب فٍ انقىاػذ انزُظًُُخ فًُب َخض آنُخ رطجُق ػًهُخ انقُبس
وانزشخُض يشرجخ رُبصنُب حست يزىسطبد انًىافقخ
انزكشا
دسجخ انًىافقخ
س
انًزىسط االَحشاف
انشرجخ
و انؼجبساد
انحسبثٍ انًؼُبسٌ
انُسجخ
أحُبَب ال
َؼى
%
4
5
91
ك
َزى انحظىل ػهً يىافقخ ونٍ
0
13419
1390
 9األيش خطُب قجم انجذء فٍ ػًهُخ
531
931 9539 %
انزقُُى وانزشخُض
0
05
55
ك
انًقبَُس انًسزخذيخ يُبسجخ
نثقبفخ انطبنت/ح انًفحىص/ح
1
13332
1399
9
ويزُبسجخ يغ ثقبفخ انًجزًغ
031 0932 9934 %
انسؼىدٌ
2
01
59
ك
َزى انًحبفظخ ػهً سشَخ
2
13394
1399
 00يؼهىيبد انزقُُى وانزشخُض
235 0334 9039 %
نهطبنت/ح انًفحىص/ح
02
01
51
ك
َشبسك يؼهى انطالة روٌ
طؼىثبد انزؼهى فٍ ػًهُخ رقُُى
3
13941
1349
9
ورشخُض انطالة انًحىنٍُ
0439 0131 9132 %
نغشفخ انًظبدس
30
09
13
ك
َزى رطجُق أدواد انقُبس
وانزشخُض يٍ قجم فشَق
4
13955
0391
01
ش ّكم
3933 1039 1939 %
يزؼذد انزخظظبد انزٌ ُ
داخم انجشَبيج نهزِ انؼًهُخ
13241
1344
انًزىسط انؼبو
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مـــن خـــالل الجـــدول الســـابق ( )9يتضـــح االتـــي :أن أغمـــب عبـــارات المحـــور المتعمـــق
بمســـتوى تطبيـــق معممـــي الطـــالب ذوي صـــعوبات الـــتعمم لقواعـــد وأســـس التقيـــيم والتشـــخيص
المنصوص عمييا في القواعد التنظيميـة فيمـا يخـص آليـة تطبيـق عمميـة القيـاس والتشـخيص،
كانـت تتـراوح بــين ( )5.;4كحـد أعمـى و ( )5.8:كحــد أدنـى ،ممـا يعنــي قبوليـا بدرجـة عاليــة
من قبل معممي الطالب ذوي صـعوبات الـتعمم ،وذلـك وفقـاً لممتوسـط الحسـاب المـوزون المشـار

إليـو سـابقاً ،واالنحـراف المعيــاري كـان أقـل مـن واحــد الصـحيح ممـا يـدل عمــى قمـة التشـتت بــأن
ىنــاك توافــق فــي العينــة ،والمتوســط العــام لممحــور كــان ( )5.88داللــة عمــى القبــول العــالي

لممحور بشكل عام .في حين أشار الجدول (<) عمى أن العبـارة رقـم ( ":)40يـتم تطبيـق أدوات
شكل داخل البرنامج ليـذه العمميـة "
القياس والتشخيص من قبل فريق متعدد التخصصات الذي ُ

بمتوســـط حســـابي ( )4.;0حيـــث حصـــمت عمـــى قبـــول بدرجـــة متوســـطة .وأن أعمـــى العبـــارات

اســتجابة كانــت العبــارة رقــم ( " ):يــتم الحصــول عمــى موافقــة ولــي األمــر خطيـاً قبــل البــدء فــي
عمميــة التقيــيم والتشــخيص " بمتوســط حســابي بمــغ ( 5.;4مــن  ،)6ممــا يعنــي قبــول العبــارة
بدرجة عالية.

لإلجاب الشؤال الخالد الري ينص على (ةا ةشتوى ةطبيل ةعلمي الطالب ذوي صعوباج التعلم
لكواعد وأسص التكييم والتشديص املنصوص عليها يف الكواعد التنظيمي فيما خيص حتديد األهلي
لرباةج صعوباج التعلم؟) يوضح ا دول زقم ( )7نتائج استجاباج ةعلمي الطالب ذوي صعوباج التعلم
حول ةشتوى ةطبيكهم لكواعد وأسص التكييم والتشديص املنصوص عليها يف الكواعد التنظيمي فيما
خيص حتديد األهلي لرباةج صعوباج التعلم ،وجاءج النتائج نما يلي:
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جذول سقى ()9
اسزجبثبد أفشاد ػُُخ انذساسخ حىل يسزىي رطجُق يؼهًٍ انطالة روٌ طؼىثبد انزؼهى نقىاػذ وأسس
انزقُُى وانزشخُض انًُظىص ػهُهب فٍ انقىاػذ انزُظًُُخ فًُب َخض رحذَذ األههُخ نجشايج طؼىثبد
انزؼهى يشرجخ رُبصنُب حست يزىسطبد انًىافقخ
و

02

03

05

09

04

09

01

09

انؼجبساد

انزكشاس
انُسجخ
%
ك

َشبسك يؼهى/ح انطالة روٌ
طؼىثبد انزؼهى فٍ ارخبر انقشاس
حىل أههُخ انطبنت/ح انًفحىص/ح
%
نهجشَبيج
ك
َشبسك ونٍ األيش فٍ ارخبر انقشاس
حىل أههُخ انطبنت/ح انًفحىص/ح
%
نهجشَبيج
ك
َقىو يؼهى/ح طؼىثبد انزؼهى
ثبنزؼبوٌ يغ (انفشَق يزؼذد
انزخظظبد) ثزقذَى رقشَش َهبئٍ
ػٍ وضغ انطبنت/ح انًفحىص/ح
%
ورحذَذ االحزُبجبد انزشثىَخ
وانزىطُبد انًُبسجخ
ك
َقىو يؼهى/ح طؼىثبد انزؼهى
ثبنزؼبوٌ يغ (انفشَق يزؼذد
انزخظظبد) ثزحذَذ االحزُبجبد
%
انزشثىَخ وانزىطُبد انًُبسجخ
انطبنت/ح انًفحىص/ح
ك
َزى ارخبر انقشاس (ثشكم جًبػٍ)
حىل انطبنت/ح انًفحىص/ح
نجشَبيج طؼىثبد انزؼهى ثُبء ػهً
%
َزبئج يشحهخ جًغ انًؼهىيبد
ك
انطبنت/ح
رشخُض
إػبدح
انًفحىص/ح خالل فزشح رزشاوح يب
ثٍُ  6أشهش و 18شهشا نهزحقق
%
يٍ َزبئج انزقُُى
ك
َزى ارخبر انقشاس حىل أههُخ
انطبنت/ح ػٍ طشَق فشَق يزؼذد
%
انزخظظبد داخم انجشَبيج
ك
َزى وضغ انطبنت/ح انًفحىص/ح
رحذ انًالحظخ نًذح فظم دساسٍ
نهزأكذ يٍ طحخ َزبئج انزشخُض
%
وانزقُُى
انًزىسط انؼبو

دسجخ انًىافقخ
َؼى

أحُبَب

ال

91

01

2

9333

0131

235

35

14

01

4433
34
4331
31
4135
20
2932
21
2935
19
2339
10
1432

0334 2130
04

1300

13999

1301

13910

5

0399

13939

9

29

3335 2130

0390
1311

13909
13422

مـــن خـــالل الجـــدول الســـابق ( ):يتضـــح االتـــي :أن أغمـــب عبـــارات المحـــور المتعمـــق
بمســـتوى تطبيـــق معممـــي الطـــالب ذوي صـــعوبات الـــتعمم لقواعـــد وأســـس التقيـــيم والتشـــخيص
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21

2531 1939
14

1314

13929

3

13

1939 2134
13

1319

13990

2

11

1534 2531
19

1330

13922

1

10

1432 1330
21

1390

13391

0

12

1939 0930
11

انًزىسط
انحسبثٍ

االَحشاف
انًؼُبسٌ

انشرجخ
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المنصــوص عمييــا فــي القواعــد التنظيميــة فيمــا يخــص تحديــد األىميــة لبـرامج صــعوبات الــتعمم،
كانت تتراوح بين ( )5.;4كحد أعمى و ( )4.;4كحد أدنى ،مما يعني قبوليـا بدرجـة متوسـطة
من قبل معممي الطالب ذوي صـعوبات الـتعمم ،وذلـك وفقـاً لممتوسـط الحسـاب المـوزون المشـار

إليـو سـابقاً ،واالنحـراف المعيــاري كـان أقـل مـن واحــد الصـحيح ممـا يـدل عمــى قمـة التشـتت بــأن
ىنــاك توافــق فــي العينــة ،والمتوســط العــام لممحــور كــان ( )5.55داللــة عمــى القبــول المتوســط

لممحـــور بشـــكل عـــام .فـــي حـــين أشـــار الجـــدول (<) عمـــى أن العبـــارة رقـــم (; ":)4يـــتم وضـــع
الطالــب/ة المفحــوص/ة تحــت المالحظــة لمــدة فصــل دراســي لمتأكــد مــن صــحة نتــائج التقيــيم
والتشــخيص" بمتوســط حســابي ( )4.;4حيــث حصــمت عمــى قبــول بدرجــة متوســطة .وأن أعمــى
العبــارات اســتجابة كانــت العبــارة رقــم ( " )46يشــارك معمــم/ة الطــالب ذوي صــعوبات الــتعمم فــي
اتخـاذ القـرار حــول أىميــة الطالــب/ة المفحـوص/ة لمبرنــامج " بمتوســط حســابي بمــغ ( 5.55مــن
 ،)6مما يعني قبول العبارة بدرجة عالية.
القسم الرابع :وتناول السؤال المفتوح في االسـتبانة والـذي يـنص عمـى (اذكـر عـدد مـن
المقترحــات التــي تزيــد مــن جــودة عمميــات التقيــيم والتشــخيص فــي مجــال صــعوبات الــتعمم)،
ويتضح أن أبرز المقترحات تمثمت في االتي:
-

"توفر فريق العمل المتكامل ومشاركتو الجادة في عممية التشخيص".

-

"أن يكون ىناك اختبارات تشخصية معتمدة ورسمية لجميع مراحل التعميم"

-

" أن يكــون ىنــاك وســائل تقيــيم مختمفــة غيــر االختبــارات التشخيصــية لكــي تســاعد المعمــم
عمى تأكيد التشخيص".

-

"إنشــاء مركــز تشــخيص وتقيــيم مســتقل بعيــداً عــن المــدارس يتبــع لمــوزارة وتشــرف عميــو

الجامعة".
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لإلجاب على الشؤال السابع والري ينص على (ةا التصوز املكرتح لسفع جودة عملياج التكييم
والتشديص لسفع جودة عملياج التشديص التكييم يف بساةج صعوباج التعلم؟)
 فمسفة التصور :تعتمد فمسفة التصور لرفع جودة عمميات التقييم والتشخيص عمى أساس
أن التقييم والتشخيص من الركائز األساسية في التربية الخاصة وخاصة مع الطالب ذوي
صعوبات التعمم التي يبنى عمييا مجال صعوبات التعمم ،وتعد الخطوة األولى لحصوليا
عمى األىمية لخدمات التربية الخاصة ،وىذا يتطمب االعتماد عمى أساليب قياس
وتشخيص مالئمة ومتنوعة تساعد في التعرف عمى ىؤالء التمميذات ،ومن ثم تقديم
الخدمات العالجية ليم .كما أوصى قانون تعميم األفراد ذوي االعاقة ( )IDEAعمى أىمية
استخدام استراتيجيات متنوعة لمتقييم ،وأدوات متعددة لجمع البيانات والمعمومات ،وعدم
استخدام أي اختبار أو محك باعتباره الوحيد في تحديد مدى أىمية الطالب في الحصول
عمى خدمات التربية الخاصة ،وأن القانون ُيمزم باختيار األدوات المتصفة بالكفاءة العالية
في التقييم والصالحة ليذا الغرض .كما أن العمل عمى تطوير واقع تقييم وتشخيص
الطالب ذوي صعوبات التعمم يسيم في تحقيق رؤية المممكة ( )5060من خالل تحسين
األداء المستمر وتحقيق التطوير المنشود ،وتحقيق أفضل المراكز في التصنيفات العالمية
فيما يخص جودة خدمات التقييم والتشخيص التي تضمن تقديم برامج مالئمة لمطالب
ذوي االعاقة.
 مصادر إعداد التصور المقترح :تم االستناد في إعداد التصور المقترح إلى المصادر
االتية:
 .1األدب التربوي لمدراسات العربية واألجنبية ذات الصمة بمشكالت عمميات التقييم
والتشخيص القائمة في ميدان صعوبات التعمم.
 .2نتائج الدراسات السابقة التي أجريت لتطوير أدوات التقييم ورفع جودة التشخيص في
ميدان صعوبات التعمم.
 .3يقوم ىذا التصور عمى واقع الممارسات الميدانية لمتربويين لقواعد وأسس التقييم
والتشخيص المنصوص عمييا في القواعد التنظيمية التي قامت الباحثة بتحميل محتواىا
بناء عمى قائمة من الممارسات التي تم اعدادىا ليذا الغرض.
ً
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 منطمقات التصور المقترح :ينطمق التصور المقترح من عدة منطمقات وىي عمى النحو
التالي:
 .1األخطاء التشخيصية في التعرف عمى الطالب ذوي صعوبات التعمم ،وعدم توفر تدخالت
تدريسية قبل اإلحالة إلى غرفة المصادر ناتج عن تدني مستوى وعي معممي الفصول
العادية بأعراض ومظاىر صعوبات التعمم.
 .2وجود معوقات بدرجة كبيرة في تطبيق الدليمين اإلجرائي والتنظيمي فيما يخص تقييم
وتشخيص الطالب ذوي صعوبات التعمم ،حيث أثبتت الدراسات أن التقييم والتشخيص
يحتل المرتبة األولى في سمم معوقات تطبيق الدليل التنظيمي واإلجرائي لبرامج التربية
الخاصة.
 .3تكمن أىمية التقييم والت شخيص في أن الحكم عمى الطالب بأنو من ذوي صعوبات التعمم
آثار خطيرة في توجيو حياتو وتحديد مستقبمو ،لذا تظير ضرورة تنوع وسائل
يترتب عميو ًا
القياس والتشخيص  ،وأن يتم عمى يد فريق متعدد التخصصات ،وذلك التخاذ الق اررات
الصحيحة.
 .4األخذ بزمام المبادرة في التفاعل الجدي بين مختمف المشكالت التي تواجو معممي الطالب
ذوي صعوبات التعمم ،والقيام برصدىا ،ودراستيا وتحميميا وتقييميا ،ثم االجتياد في وضع
حمول إيجابية ليا.
 .5إقرار نظام التعميم الشامل في المممكة؛ مما يزيد الحاجة في توفير تدخالت تربوية
معاصرة ومتناسبة مع ىذا النظام مثل نظام االستجابة لمتدخل لتعزيز جودة عمميات
التعرف عمى الطالب ذوي االعاقة.
 .6توجو الدولة نحو الخصخصة في التعميم بحسب رؤية المممكة  ،5060والذي ييدف إلى
رفع مستوى الكفاءة في العممية التعميمية.
 .7توسع وزارة التعميم في المممكة العربية السعودية في فتح مراكز تشخيص لتحديد أىمية
الطالب ذوي اإلعاقة.
 أىداف التصور المقترح :ييدف ىذا التصور لرفع جودة عمميات التشخيص التقييم
المطبقة مع الطالب ذوي صعوبات التعمم في ضوء ممارساتيم وتطبيقيم لقواعد وأسس
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التقييم والتشخيص المنصوص عمييا في القواعد التنظيمية .ويتحقق ىذا اليدف من
خالل تحقيق األىداف الفرعية االتية:
 .1اإلفادة من مخرجات الدراسة العممية في تطوير عمميات التقييم والتشخيص عن طريق
الكراسي البحثية.
 .2تحديد اإلجراءات والممارسات بشكل قانوني وممزم والتي يمكن من خالليا تحسين جودة
عمميات التقييم والتشخيص.
 .3تنويع أدوات القياس والتقييم الرسمية وغير الرسمية لتشخيص الطالب ذوي صعوبات
التعمم.
 .4إشراك القطاع الخاص في بناء وتطوير أدوات القياس والتقييم.
 .5تفعيل أدوار الفريق المتعدد التخصصات لتنفيذ عمميات التقييم والتشخيص بشكل
تعاوني.
 .6تحقيق رؤية  5060والتي تنص عمى أن نصل بتعزيز مشاركة األسر بنسبة =;0
بحمول عام  5050من خالل تعزيز مشاركتيم في تطبيق إجراءات التقييم والتشخيص.
 .7تنمية كفاءة معممي الطالب ذوي صعوبات التعمم في مجال التقييم والتشخيص عن
طريق التدريب أثناء الخدمة وفقاً لالحتياج.

 .8تطوير برامج إعداد معممي الطالب ذوي صعوبات التعمم لمواكبة التوجيات العالمية في
عمميات التقييم والتشخيص.
 إجراءات تنفيذ التصور المقترح :يتطمب تحقيق األىداف السابقة مجموعة من اإلجراءات
التي تقع عمى عاتق المسؤولين في وزارة التعميم بالمممكة العربية السعودية والمختصين
في الجامعات وعدد من المؤسسات ذات العالقة ،ىذه اإلجراءات تتحدد في:
أوالً :تفعيل الكراسي البحثية :إن كراسي البحث العميمة ىي واحدة من أىم برامج البحث

العممي التي تحقق إنجازات عممية نوعية تساعد بشكل مباشر في دعم الشراكة بين الجامعات
والقطاعات األخرى وتحقيق التنمية المستدامة ،وىي بالتالي تحقق ضماناً لممتبرع بأن أموالو
تساىم في تحقيق أىداف سامية لموطن ولألفراد ذوي اإلعاقة ،وتكون عن طريق:

الكرسي البحثية بيدف تحويل
ا
 .4عقد ورش عممية وحمقات نقاش لإلفادة من مخرجات
نتائج البحوث عمى منتجات تسيم في تطوير عمميات التقييم والتشخيص.
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 .5تمويل أبحاث متخصصة بيدف اثراء المعرفة اإلنسانية وتطوير الفكر ومواجية التحديات
لخدمة قضايا ذوي اإلعاقة ،مثل :تطبيق دراسات مسحية لحصر أعداد الطالب ذوي
بدءا من مرحمة التدخل
صعوبات التعمم في المممكة العربية السعودية في جميع المراحل ً
انتياء بالمرحمة الجامعية وذلك من خالل استخدام مقاييس مقننة ورسمية.
المبكر و
ً

 .6دعم األبحاث العممية إلعداد وتطوير أدوات التقييم والتشخيص والتي تيتم بنقل وتعريب
أدوات رسمية حديثة تتمتع بدالالت صدق وثبات وأثبتت نجاحيا ،ومن ثم تقنينيا بحيث
تراعي تمك المقاييس خصوصية المغة العربية ومناسبتيا لمبيئة السعودية.
 .7دعم األبحاث لبناء المقاييس المبنية عمى المنيج لقياس مستوى أداء الطالب ذوي
صعوبات التعمم وتحديد الطالب المعرضين لمخطر.
 .8إجراء دراسات إجرائية لمعرفة مدى نجاح تطبيق نموذج االستجابة لمتدخل ()RTI
والتحديات التي تواجو الممارسين في الميدان ،والحمول المتاحة لتكييفو وتطبيقو في
البيئة السعودية.
 .9دعم البحوث التي تساىم في استثمار وتفعيل التقنية في القياس والتشخيص؛ وذلك
إليجاد الحمول وتوفير الجيد والوقت واختصار المسافات وسد العجز واستغالل اإلمكانات
فيما يخص التقييم والتشخيص ،مثال :تأسيس منصة الكترونية دورىا تطبيق التقييم عن
بعد وتقديم عمميات التقييم والتشخيص عن طريق فريق متعدد التخصصات ،وبمساندة
من األىالي لمحصول عمى تشخيص بجودة عالية ،ومن قبل فريق عمل متكامل بطرق
تقنية مبتكرة ومفيدة.
 .:تكوين لجان ميمتيا حصر واستقصاء نتائج الدراسات الحديثة والممارسات الناجحة ذات
الجودة العالية في مجال التقييم والتشخيص ومراجعتيا وانتقاء المناسب منيا لالستناد
عميو في عمميات التخطيط والتنفيذ وصنع القرار.
ثانياً :تفعيل القوانين والتشريعات :تعتبر القوانين والتشريعات حجر األساس لتطوير

وبداية أي عمل ،كما أن أىميتيا تبرز عند الحديث عن ذوي اإلعاقة أكثر ،وفيما يخص سن
القوانين والتشريعات لرفع جودة عمميات التقييم والتشخيص في مجال صعوبات التعمم
فستكون من خالل االج ارءات االتية:
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 .4سن القوانين والتشريعات ومتابعة تنفيذىا والتي تكفل حقوق جميع الطالب ذوي صعوبات
التعمم في جميع المراحل في التقييم والتشخيص المناسب ،وتكافؤ الفرص باإلضافة إلى
السياسات التي تضمن تقديم خدمات االنتقال بين المراحل والتعاون بين الممارسين في
الميدان.
 .5ا الستفادة من القوانين والتشريعات الدولية الناجحة في مجال صعوبات التعمم ،ونقميا
وتكييفيا عمى البيئة السعودية.
 .6اعتماد الق اررات المبنية عمى البيانات والتي تحوي الكثير من المعمومات حول الحاالت
والبرامج والمناىج وأيضاً فعالية المقاييس المستخدمة ،وبالتالي اتخاذ الق اررات المناسبة.

 .7مراجعة وتطوير الدليل التنظيمي واإلجرائي في مجال صعوبات التعمم ،وتعديل ما يمزم
لدعم عممية التقييم والتشخيص بشكل يواكب االتجاىات العالمية في عممية التقييم
والتشخيص.
 .8تفعيل نظام المساءلة لضمان جودة تقديم الخدمات واإلجراءات التي تتعمق بعمميات
التقييم والتشخيص ،حيث ال بد أن يشتمل النظام عمى مساءلة جميع التربويين وادارات
التعميم في برنامج صعوبات التعمم في حال حصول تشخيص خاطئ أو تجاوز إلجراءات
التقييم والتشخيص التي تضمنتنيا الموائح.
 .9منح بعض الصالحيات في المستويات المختمفة لمعممي الطالب ذوي صعوبات التعمم
ومشرفييم في الميدان ،واالبتعاد عن المركزية في اإلدارة ،وذلك لفتح المجال لمممارسات
الناجحة في الميدان مثل تطبيق البحوث اإلجرائية داخل الفصول وتعميم التجارب
الناجحة.
 .:تفعيل نظام (نور) لمممفات التي تتعمق بعممية التقييم والتشخيص واتاحتو لجميع
المستخدمين ذوو العالقة والمسؤولين من المرحمة االبتدائية وتمتد لممرحمة الجامعية.
ثالثاً :توفير أدوات التقييم الرسمية وغير الرسمية :تعتبر المقاييس الرسمية وغير

الرسمية أحد أىم أركان التربية الخاصة والتي من خالليا يتم ترشيح الطالب لتمقي الخدمات؛
بناء عمى الحالة ،ويتم تطوير المقاييس في مجال
لذا ال بد من تنوعيا والدقة في اختيارىا ً
صعوبات التعمم عن طريق:
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 .4توفير المقاييس الرسمية وغير الرسمية لتشخيص الطالب ذوي صعوبات التعمم ،مع
ضرورة التنوع في المقاييس وعدم اال كتفاء بمقاييس محدودة وذلك لممساىمة في تقميل
أخطاء عممية التشخيص.
بدءا
 .5بناء مقاييس (مقننة) بنوعييا (النمائية ،األكاديمية) لجميع المراحل التعميمية ً
انتياء بالمرحمة الجامعية.
بمرحمة رياض األطفال و
ً
 .6زيادة فعالية مراكز القياس والتشخيص في التربية الخاصة الحكومية والخاصة وتزويدىا

باألدوات المناسبة لقياس مستويات الطالب ذوي صعوبات التعمم بكافة المراحل ،وذلك
لضمان جودة تقديم الخدمات من قبل المختصين.
 .7تعميم المسوح األولية بكافة القطاعات التعميمية والمراكز الصحية بالتعاون مع األىل
لتوفير بيانات أكبر ولزيادة فرص االكتشاف المبكر لألطفال المعرضين لمخطر.
 .8تفعيل التطبيقات الذكية إلجراء عمميات المسح األولي وذلك لضمان الوصول لكافة شرائح
المجتمع وكافة المناطق.
 .9تطبيق االختبارات الوطنية التحصيمية لممواد األساسية (رياضيات ،لغتي) لجميع المراحل
بيدف الحصول عمى بيانات الطالب المعرضين لمخطر والتعامل مع البيانات بمينية
وبمنيجية عممية.
 .:بناء وتطبيق االختبارات المبنية عمى المنيج كنوع من االختبارات التحصيمية التي تساعد
في مراقبة التقدم واكتشاف الطالب المعرضين لمخطر.
; .تنشيط حركة بناء المقاييس وتقنينيا وترجمتيا عن طريق طرح الفرص أمام الشركات
والمراكز المتخصصة ،وذلك من باب إتاحة االستثمار في إعداد األدوات.
رابعاً :تدريب معممي الطالب ذوي صعوبات التعمم ورفع كفاءاتيم الفنية :نجد أنو من

الضروري تنظيم وتوجيو عمميات التدريب أثناء الخبرة لمعممي التعميم العام ومعممي الطالب
ذوي صعوبات التعمم ،إضاف ًة إلى تدريب القيادات التي تعمل في برامج صعوبات التعمم ،ويمكن

أن يتم ذلك من خالل:

 .4االىتمام بالتنمية المينية المتخصصة والمستمرة لبناء وتطوير كفاءات معممي الطالب
ذوي صعوبات التعمم ومشرفييم والتي تكون مبنية عمى احتياجاتيم الدقيقة.
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 .5تدريب معممي الطالب ذوي صعوبات التعمم عمى الكفايات التشخيصية ومنحيم (رخص
تشخيص) لممعممين المتميزين في عممية التقييم والتشخيص وفقاً لمعايير وضوابط

محددة.

 .6ربط النمو الميني لمعممي الطالب ذوي صعوبات التعمم والمشرفين بمزايا وظيفية
وبالعال وات السنوية.
 .7تقديم دورات معتمده مجانية لممارسة التشخيص وفقًا ألحدث المقاييس العالمية في

مجال صعوبات التعمم ،ومقاييس اختبارات الذكاء ،باإلضافة إلى تدريبيم عمى

المقاييس النمائية واألكاديمية لجميع المراحل.
 .8تدريب المعممين عمى االتجاىات الحديثة في التقييم والتشخيص مثل :نموذج االستجابة
لمتدخل كنموذج مقترح لتشخيص الطالب ذوي صعوبات التعمم.
خامساً :إشراك أسر الطالب ذوي صعوبات التعمم :لألسر دور كبير في توفير المعمومات

حول أبنائيم المفحوصين ،ولكن يجب أال يقف أدوارىم عند توفير المعمومات لذلك البد من
رفع مستوى اشراكيم في عمميات التقييم والتشخيص ليكونوا أعضاء فاعمين في الفريق
المتعدد التخصصات ،وذلك عن طريق:
 .4إلزام مكاتب اإلشراف بمتابعة المدارس في مدى التزاميم بتفعيل الشراكة األسرية ،وتفعيل
نظام المحاسبة في حال عدم االلتزام بيذا الخصوص.
 .5تفعيل مبادرات برامج التحول الوطني لوزارة التعميم ومنيا مبادرة (ارتقاء) والتي تعطي
لألسرة دور أكبر في تعميم أبنائيا بحيث تشارك أسر الطالب ذوي صعوبات التعمم في
التقييم والتشخيص بطريقة فعالة لموصول إلى مخرجات مناسبة.
 .6تفعيل ممفات اإلنجاز االلكترونية ( )E-portfoliosإلبقاء الوالدين عمى تواصل فيما
يخص مستوى ابنيم بشكل مستمر ومستقل ،كما أنو يبقي األىالي عمى اطالع بكل ما
يجري في غرفة الصف ونوع الخدمات الخاصة المقدمة لالبن.
 .7إعداد وتصميم البرامج التوعوية وتوزيعيا لمتوعية بماىية صعوبات التعمم من الطفولة
إلى الرشد ودور األسر في مواجية تمك الصعوبات.
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سادساً :إعداد معممي الطالب ذوي صعوبات التعمم قبل الخدمة :نجد أن لمجامعات دور

فعال في المشاركة في تطوير عمميات التقييم والتشخيص لذا كان من الضروري االلتفات إلى
بعض اإلجراءات التي تساعد في رفع جودة عمميات التقييم والتشخيص ،وذلك عن طريق:
تحديدا ،والذي يمكن
 .4فتح برامج عمى مستوى الدراسات العميا في مجال التقييم والتشخيص
ً
خريجي تمك البرامج من العمل في جميع المراحل الدراسية ومن ضمنيا مرحمة رياض
األطفال.
 .5ضرورة تخصيص برامج مناسبة لمعممي التعميم العام في مختمف التخصصات الكتشاف
الحاالت داخل الفصول ،وذلك مواكبة لتطبيق التعميم الشامل في المدارس السعودية.
 .6تطوير برامج اعداد معممات رياض األطفال وتضمينو أحدث األدوات لمتدخل المبكر وذلك
لدورىم األساسي في عمميات االكتشاف واالحالة لبرامج صعوبات التعمم.
 .7تطوير برامج اإلعداد الميني لمعممي الطالب ذوي صعوبات التعمم وفقًا لمعايير عالمية
مثل :معايير مجمس األطفال غير العاديين  CECوذلك ألىميتيا في عمميات التقييم

والتشخيص.
سابعاً :تفعيل الفريق المتعدد التخصصات :يعتبر الفريق المتعدد التخصصات من أىم

أركان عمميات التقييم والتشخيص ،ونظ ارً لالحتياج لتفعيل دوره وتطويره كان ال بد لمجيات
المعنية من القيام بما يمي:

 .1انشاء فريق متعدد التخصصات عمى شكل أعضاء أساسيين ومتجولين في كل مكتب
إداري تكون ميمتو تقديم خدمات التقييم والتشخيص لممدارس التابعة لممكتب وذلك لحل
مشكمة ندرة المختصين في المدارس.

 .2ضرورة إلزام جميع أعضاء فريق العمل لالنضمام لمفريق ومتابعة الحاالت المفحوصة
وفي حال مخالفة ذلك يحاسب قائد الفريق.

 .3إنشاء قاعدة بيانات معموماتية رسمية إلكترونية مشتركة تضم كافة أعضاء الفريق متعدد
التخصصات ،اليدف منو إبقاء عممية التواصل فيما بينيم وطرح االستشارات واألسئمة

عمى كل مختص وفقًا الحتياجات الطالب.
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 .4إبراز دور المراكز الصحية بالحي لتقديم الخدمات الطبية لمطالب المفحوصين مثل:
خدمات العالج الوظيفي ،العالج الطبيعي ،اضطرابات النطق والتخاطب وغيرىا من

الخدمات الطبية التي يصعب توفيرىا في كل مدرسة بشكل منفرد.

 .5التنمية المينية المستمرة ألعضاء الفريق بحضور ورش عمل ودورات تدريبية لمواكبة
االتجاىات العالمية الحديثة في عمميات التقييم والتشخيص وتطوير أدواتو.

 معوقات تنفيذ التصور المقترح :ىناك مجموعة من المعوقات التي قد تعيق تنفيذ
التصور المقترح ،وىي تتمثل في االتي:
 .1عدم وجود قنوات تواصل بحثية بين الكادر التدريسي في مراحل التعميم العام ومراحل
التعميم العالي ،لتقنين المقاييس ولتطوير المجال عن طريق امداد الميدان بنتائج
الدراسات الحديثة.
 .2عدم إحساس بعض القيادات بأىمية القيام بمثل ىذا العمميات مما يترتب عميو ضعف
في الدعم وابطاء اإلجراءات اإلدارية.
 .3صعوبة تطبيق االليات المنظمة والمحددة في الدليل التنظيمي واإلجرائي لمتربية
الخاصة؛ خاصة في المرحمتين المتوسطة والثانوية.
 .4مقاومة معممي الطالب ذوي صعوبات التعمم في الميدان لمتغيير والتطوير.
 .5عدم توافر جميع التخصصات في الفريق متعدد التخصصات ،مثل :العالج الوظيفي،
العالج الطبيعي ،أخصائي التخاطب ،واألخصائي النفسي.

خاةشاً :إجاب الشؤال اخلاةص :هل يشهم التصوز املكرتح يف زفع جودة عملياج التكييم
والتشدص يف بساةج صعوباج التعلم؟
لإلجابة عمى ىذا السؤال تم بناء التصور المقترح لرفع جودة عمميات التقييم والتشخيص في
مجال صعوبات التعمم – في صورتو األولية -وتم عرضو عمى ( )45من الخبراء في التربية
الخاصة  ،ومن خالل إبداء آرائيم في خطوات التصور المقترح ،وحصمت الباحثة عمى تغذية
راجعة أسيمت في الوصول إلى التصور النيائي المقترح لرفع جودة عمميات التقييم
والتشخيص في مجال صعوبات التعمم .ووجدت الباحثة أن ىناك نسبة موافقة لمخبراء من
أعضاء ىيئة التدريس والمشرفين التربويين عمى التصور المقترح الذي يمكن أن يساعد في
تحسين عمميات التقييم والتشخيص في برامج صعوبات التعمم فيما يتعمق باإلجراءات ،حيث
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تراوحت نسبة االتفاق ما بين (;< )%400-وىي نسب مرتفعة جداً ،مما يدل عمى أن ىناك

اتفاقاً كبي ارً بين الخبراء عمى ىذا التصور والذي يسيم في رفع جودة عمميات التقييم
والتشخيص في برامج صعوبات التعمم.

ةناقش النتائج:
يتضح مـن العـرض السـابق وفيمـا يخـص السـؤال األول بـأن مسـتوى تطبيـق معممـي
الطالب ذوي صعوبات التعمم لقواعد وأسس التقيـيم والتشـخيص المنصـوص عمييـا فـي القواعـد
التنظيميــة فــي ب ـرامج صــعوبات الــتعمم بمدينــة الريــاض مــن وجيــة نظــر المعممــين فيمــا يخــص
محاور الدراسة الثالثة :جمع المعمومات ومصادرىا ،وآليـة تطبيـق عمميـة القيـاس والتشـخيص،
وتحديد األىميـة لبـرامج صـعوبات الـتعمم ،كـان ىنـاك تفـاوت بـين المتوسـط والمرتفـع .حيـث كـان
ىنـاك قبـول لـبعض بنــود المحـاور المدرجـة فــي االسـتبانة بدرجـة مرتفعـة ،فــي حـين كـان ىنــاك
قبول بدرجة متوسطة لإلجراءات التي تناولتيا الدراسة .وىذا يتفـق مـع الدراسـات السـابقة التـي
تم استعراضيا مثل :دراسة القحطاني (< ،)504ودراسـة السـالمة ( ،)5049ودراسـة أبـو نيـان
والعمــار ( ،)5048واختمفــت نتــائج ىــذا الدراســة مــع دراســة النيــدي ( .)500:وتعــزو الباحثــة
ىذه النتيجـة إلـى أن المعممـين يحـاولون التقيـد بمـا ورد فـي القواعـد واألدلـة التنظيميـة رغـم مـا
يوجد من قصور في الواقع ،إال أن ىنـاك محـاوالت لتطـوير العمـل ولكـن مازالـت الجيـود تحتـاج
إلى تكثيف في ظل ازدياد أعداد الطالب ذوي صعوبات التعمم وتنوع احتياجاتيم ،وتوسع الـوزارة
في افتتاح البرامج في مراحل التعميم العام.
ومــن خــالل االطــالع عمــى العبــارات التــي حصــمت عمــى قبــول بدرجــة متوســطة ىــي
العبــارة الخاصــة بفريــق العمــل ،وىــي " :يــتم تطبيــق أدوات القيــاس والتشــخيص مــن قبــل فريــق
شـكل داخـل البرنـامج ليـذه العمميـة " .وتفسـر ىـذه النتيجـة بـأن ىنـاك
متعدد التخصصات الذي ُ
حاجة لتقييم الطالب بصورة شاممة ولـذلك عـادة مـا يـتم تطبيـق أدوات القيـاس والتشـخيص مـن
شـكل داخـل البرنـامج ليـذه العمميـة .وتتفـق ىـذه النتيجـة
قبل الفريق المتعدد التخصصات الذي ُ
مـع دراسـة البتـال ( ،)5045ودراسـة الحنـو ) ،)Alhano, 2006ودراسـة الشـيحة والســممان
(< ،)504ودراسة البستنجي ( ،)500:ودراسة كمال (;.)500
أمـــا فيمـــا يخـــص التـــدريب لمعـــاممين مـــع الطـــالب ذوي صـــعوبات الـــتعمم فقـــد اتفقـــت
بنـاء عمـى االحتيـاج خاصـة فـي مجـال التقيـيم والتشـخيص وذلـك
الدراسات عمى أىمية التدريب ً
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كنوع من التطوير المينـي المبنـي عمـى االحتيـاج والـذي تدعمـو الـوزارة ورؤيـة المممكـة 5060
التي نصت عمى ":س ُنواصل االستثمار في التعمـيم والتـدريب وتزويـد أبنائنـا بالمعـارف والميـارات

الالزمــة لوظــائف المســتقبل" .وىــذه البيانــات تتفــق مــع مــا جــاءت بــو الدراســات مثــل دراســة أبــا

حسين والرزيحي ( ،)5049ودراسة السبيعي ( ،)5047ودراسة جيممر وآخرون ( Gilmore,
 .)et, al , 2015وتفسر الباحثة ذلك بأن التدريب أثناء الخدمة يعتبر ضرورة ممحة فـي ظـل
المستجدات العالمية والمحمية ،فالتعميم الشامل أصـبح واقـع ال بـد مـن مواكبتـو وتحقيـق أىدافـو
المرسومة ،كما أنو يستمزم تطبيق إصالحات وتغييرات ميمة في الممارسات المدرسية.
أما فيما يخص العبـارة" يـتم وضـع الطالـب/ة المفحـوص/ة تحـت المالحظـة لمـدة فصـل
دراســي لمتأكــد مــن صــحة نتــائج التقيــيم والتشــخيص" فقــد حصــمت عمــى مســتوى متــدني مــن
الموافقة حيث أن الطالب يخضعون لتقييم واحد سنوي عن طريـق معمـم الطـالب ذوي صـعوبات
التعمم وذلك بعد إحالتو من قبل معمم الصف العادي ،ويندر مشـاركة األعضـاء فـي التقيـيم ،كمـا
تنحصـر مشــاركة األســر عمــى إعطــاء الموافقــة الخطيـة لمبــدء فــي التقيــيم بــدون مشــاركة ،وىــذا
يتفق مع نتائج دراسة أبا حسين ( ،)Abahusain, 2016رغم أن رؤيـة المممكـة  5060قـد
حثـــت عمـــى زيـــادة نســـبة مشـــاركة األســـر بنســـبة  % ;0بحمـــول عـــام  5050ضـــمن مبـــادرة
(ارتقاء) ،والتي تسـعى إلـى تعزيـز مشـاركة األسـر فـي األنشـطة المدرسـية ،إلـى جانـب االرتقـاء
بالعمميـــة التعميميـــة وبنـــاء جســـور التعـــاون بـــين المعممـــين وأوليـــاء األمـــور وتشـــجيعيم عمـــى
المشــاركة مــع المدرســة ،إضــاف ًة إلــى رفــع مسـتوى الثقــة بمــا يقدمــو المعمــم لألســرة أو لمطالــب.

أضف إلى ذلك أن ىناك إشـارات فـي الـدليل إلـى المشـاركة فـي اتخـاذ القـرار مـن حميـع أعضـاء

الفريق "المتوفر" ولكن ىذه اإلشـارات ال تجـد مـا يـدعميا اجرائيـاً فـي القسـم األخيـر مـن الـدليل،
حيــث ال يتضــمن الوصــف الــوظيفي الخــاص بالقائــد أو معمــم الصــف العــادي عمــى تحديــد دقيــق

ليذه الميام وبالتالي يقع التربويين فـي ممارسـات ذات طـابع فـردي ،وغيـر الزامـي ممـا يجعميـم
ُعرضو أكثر لمخطأ في اتخاذ القرارات المتعمقة بالطالب.
وعمى ىذا تشير الباحثة إلى أىمية رفع جودة عمميات التقييم والتشخيص في مجال
صعوبات التعمم لمواكبة ما جاء في توصيات قانون تعميم األفراد ذوي االعاقة ( )IDEAوالذي
أكد عمى أىمية استخدام استراتيجيات متنوعة لمتقييم ،وأدوات متعددة لجمع البيانات
والمعمومات ،وعدم استخدام أي اختبار أو محك باعتباره الوحيد في تحديد مدى أىمية الطالب
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في الحصول عمى خدمات التربية الخاصة ،وأن القانون ُيمزم باختيار األدوات المتصفة

بالكفاءة العالية في التقييم والصالحة ليذا الغرض ( .)LDAA, 2010ومن خالل تدارس

بعض ما ورد في القواعد واألدلة التنظيمية واالجرائية نجد أن ىناك إما عدم وجود ما ينص
عمى آلية التقييم والتشخيص بشكل عممي ومناسب ،أو أنيا نصت بتمك االلية ولكنيا غير
مفعمة في الميدان .عمى سبيل المثال :نصت األدلة التنظيمية عمى أىمية أن يثبت أن
الخدمات التربوية في التعميم العام غير مالئمة أو قميمة الفعالية ،إال أنو في الواقع نجد أن
معممي التعميم العام غالباً يقومون بتحويل الطالب لبرامج صعوبات التعمم ما أن يالحظوا أن

ىناك تدن ي في المستوى األكاديمي دون محاولة لفيم األسباب وراء ذلك ،أو محاولة تنويع
طرق التدريس واستخدام ممارسات أكثر فاعمية ومبنية عمى األدلة .كما نص الدليل التنظيمي
عمى " أن تكون أدوات التقييم صادقة وممثمة وأن تكون وفق المنيج الدراسي" ،و"أن يتم
اختيار االختبارات والمقاييس المالئمة لمتالميذ وتطبيقيا بواسطة المختصين في المجال"،
ولكن الحقيقة عكس ذلك؛ حيث أن معممي الطالب ذوي صعوبات التعمم ىم من يقوموا بتطبيق
االختبارات التشخيصية مسبقة االعداد والثابتة والتي تقيس الجانب األكاديمي فقط ،كما أنيا
تفتقد لخاصية الحساسية والمرونة؛ كما ذكرت دراسة المبدل (; )504بأن االختبارات
الموجودة عبارة عن اجتيادات شخصية ،إضافة إلى عدم توافر اختبارات لممرحمة الثانوية،
وخصائص المقاييس السيكو مترية لال ختبارات الموجودة لممرحمة االبتدائية تقمل من صحة
االستنتاجات ،وال يوثق في نتائجيا التشخيصية .إضافة إلى ذلك نجد مشكمة عدم تحديث
المقاييس من قبل وزارة التعميم؛ حيث نص الدليل عمى "أن تخضع عمميات التقييم والتشخيص
واجراءاتو لمراجعة مستمرة لتطويرىا وتعديميا" ،إال أن األدوات المستخدمة مازالت تحتاج
تطوير ومراجعة مستمرة وتعتمد تمك المقاييس عمى اكتشاف التباين بين القدرة العقمية
والتحصيل األكاديمي ،وقد أكدت دراسة أبو الرب (< )504عمى أن أبرز مشكالت تشخيص
الطالب ذوي صعوبات التعمم في السعودية ىي عدم مواكبة المقاييس وتحديثيا ،ونقص
التدريب عمييا.
وترى الباحثة أنو البد من إلى أىمية مواكبة االتجاىات العالمية والبدء بتجريب
تطبيق تجربة االختبارات المبنية عمى المنيج كأحد الممارسات المبنية عمى األدلة كما نص
عمييا الدليل التنظيمي "وفق المنيج الدراسي" .فضالً عن ذلك نجد أن القواعد واألدلة
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التنظيمية واالجرائية تؤكد عمى استخدام محك التباين  -رغم ضعف ىذا المحك في األبحاث
العممية  -والذي يحتم تطبيق اختبارات الذكاء لغرض التحقق من األىمية أو االستبعاد ،ولكن
وكما ذكرت العينة االستطالعية بأنو ال يوجد تطبيق الختبارات الذكاء مع الطالب ذوي
صعوبات التعمم .ويتضح من خالل النظرة الفاحصة لتمك األدلة وجود حاجة إلضافة إجراءات
واضحة ودقيقة ومفصمة لعممية التقييم والتشخيص مع الزامية التطبيق .عمى سبيل المثال:
نجد أنو ال يوجد ممارسات واضحة في الميدان تدل عمى قياس مؤشرات صعوبات التعمم في
مرحمة رياض األطفال رغم تأكيد الدليل عمى ذلك بشكل واضح ،وذلك يعود لعدة أسباب منيا
غياب المساءلة ،وقد أشار القريني ( )Alqurani, 2013بأن المشكمة األساسية في تطبيق
القواعد التنظيمية ىو عدم وجود المساءلة ،وقمة الوعي بالقواعد التنظيمية لمعاىد وبرامج
التربية الخاصة.
وتوصي الدراسة الحالية بأىمية التقييم المستمر والشفاف لمتجارب والخطط،
واالنفتاح عمى وسائل وأدوات القياس المتجددة والمصادر العممية المفتوحة في العالم أجمع،
إضافة إلى االلتفات في ىذا التصور إلى ما تسعى وزارة التعميم في المممكة العربية السعودية
المتعمقة بالتقييم
إليو ضمن برامجيا لتحقيق رؤية 5060؛ والتي تستيدف تطوير السياسات ُ
المتقدمة في المجال ،كما يجب التنبو إلى ضرورة
والتشخيص باستميام النماذج العالمية ٌ

اتساق ىذه الرؤى التطويرية مع التحميل الدقيق لمواقع ،بحيث تكون الحمول مالئمة لمسياق

المحمي ،باإلضافة إلى إخضاع ما يتم استيراده إلى فحص مالئمتو ،وتكييفو أو تعديمو.
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املساجع
أوالً :املساجع العسبي :
-

أباحسين ،وداد؛ والرزيحي ،ريم ( .)2116االحتياجات التدريبية لمعممات صعوبات التعمم في
المرحمة المتوسطة من وجهة نظر المعممات والمشرفات .مجمة التربية الخاصة والتأىيل،

.71-37.)14(4
-

البتال ،زيد ( .)2113مستوى الممارسة لعممية االستشارة والعمل الجماعي بين معممي التالميذ ذوي
صعوبات التعمم ونظرائهم معممي الفصول العادية في المرحمة االبتدائية .المجمة العممية لجامعة

الممك فيصل.37-1 ،)16( ،3،
-

البتال ،زيد ( .)2111استخدام أساليب التفاوت بين القدرات العقمية والتحصيل األكاديمي في
التعرف صعوبات التعمم لدى األطفال .المجمة التربوية.213-177 ،)15( ،85 ،

-

أبو الرب ،محمد ( .)2116مشكالت تشخيص الطمبة ذوي صعوبات التعمم من وجهة نظر
اختصاصي صعوبات التعمم في المممكة العربية السعودية .مجمة الشمال لمعموم االنسانية،)2( 1،

.39-11
-

أبو نيان ،إبراهيم ( .)2114دور القانون في ضمان جودة خدمات التربية الخاصة والخدمات

المساندة :أمريكا نموذجاً ،وبعض األمثمة العالمية .مجمة التربية والخاصة والتأىيل ،)4( ،1 ،ص

ص.64-1 :
-

أبونيان ،إبراهيم ،والعمار ،أريج ( .)2115وعي مديرات المدارس ومعممات صعوبات التعمم
بالقواعد التنظيمية لبرامج صعوبات التعمم وتطبيقهن لها .مجمة التربية الخاصة والتأىيل،)8( ،2 ،

.31-1
-

أبو نيان ،إبراهيم ( .)2121صعوبات التعمم ودور معممي التعميم العام في تقديم الخدمات .مركز
الممك سممان ألبحاث اإلعاقة ،الرياض.

-

البستنجي ،مراد ( .)2117واقع التقييم في التربية الخاصة في األردن .رسالة دكتوراه غير

-

رؤية

من

-

السبيعي ،نهمة ( .)2114االحتياجات التدريبية الالزمة لمشرفات ومعممات التربية الخاصة بالمممكة

منشورة ،الجامعة األردنية.
المممكة

العربية

/http://vision2030.gov.sa

السعودية،

.2131

(.)2116

مسترجعة

العربية السعودية .مجمة العموم اإلنسانية واالجتماعية.226-169 ،)33( ،

-

السالمة ،أنوار ( .)2116واقع االلتزام بالقواعد التنظيمية في معاهد وبرامج التالميذ الصم وضعاف
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السمع في المرحمة االبتدائية .المجمة الدولية التربوية المتخصصة.34-1 ،)9( ،5 ،
-

السممان ،أبرار ،والشيحة ،مها ( .)2119دور قائدات المدارس في تطبيق أهداف برامج صعوبات

التعمم من وجهة نظر معممات صعوبات التعمم في مدينة الرياض .مجمة العموم التربوية والنفسية،

.27 - 1 ،)15(3
-

الشعيل ،محمد ( .)2119المعوقات التي تواجو معممي ذوي صعوبات التعمم .مجمة المعرفة،

-

الشهري ،رجاء ،والحسيني ،عبدالناصر ( .)2119مؤشرات صدق وثبات مجالي المعالجة السمعية

.173

والبصرية من الصورة الرابعة الختبارات وودكوك – جونسون لدى عينة من الطالبات ذوات
صعوبات التعمم في مدينة جدة .مجمة العموم اإلنسانية بجامعة حائل( ،تحت النشر).
-

القحطاني ،نوضاء ( .)2119مدى االلتزام بالدليل التنظيمي واإلجرائي لبرامج التربية الخاصة من
وجهة نظر معممي التربية الخاصة .المجمة السعودية لمتربية الخاصة.41-19 ،11 ،

-

كمال ،سعيد ( .)2118التقييم والتشخيص لذوي االحتياجات الخاصة .دار الوفاء لمنشر والتوزيع

-

المالكي ،نبيل ( .)2117معوقات تطبيق الدليل التنظيمي واإلجرائي لمعاهد وبرامج التربية الخاصة

اإلسكندرية.

كما يدركها العاممون فيها .مجمة التربية الخاصة والتأىيل.81-49 ،17 )5( ،
-

المبدل ،عبد المحسن ( .)2118تقويم البيانات السيكومترية والتشخيصية لمقاييس صعوبات
التعمم في البحوث العربية باستخدام قائمتي كوزمين وكواداس وواقع استخداميا في مدارس

التعميم العام .مركز الممك سممان ألبحاث اإلعاقة .الممخص العممي لبحوث المؤتمر الدولي

الخامس لإلعاقة ،الرياض.
-

النهدي ،غالب ( .)2117مدى تطبيق قواعد وأسس عممية التقييم والتشخيص المنصوص عمييا
في القواعد التنظيمية لمعاىد وبرامج التربية الخاصة في برامج ومعاىد التربية الفكرية .رسالة

ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة الممك سعود.
-

و ازرة التعميم ( .)1437الدليل التنظيمي لمتربية الخاصة .مشروع الممك عبد اهلل بن عبد العزيز

-

اإلعاقة.

لتطوير التعميم العام.

و ازرة

التعميم

(.)2121

المساواة

في

التعميم

لألشخاص

ذوي

https://www.moe.gov.sa/ar/PublicEducation/Pages/Equality_in_edu_disabiliti
es.aspx
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