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 صملخ

هدفت الدراسة إلى كشف عن مستوى الخدمات الُمسانِدة الُمقدَّمة لطلبةة صةعوبات الةتعلم فة  

المدارس األساسيَّة فة  ماافةةة البلقةان مةن  نظةة نةةرهمق  لتاقيةل هةدة الدراسةة قةام الباح ةان 

نت عي ِنة الدراسة من ) لب  طالبةة مةن ي ص صةعوبات ( طا100بتطوير استبانة خاصة لذلك، تكوَّ

( سنةق إي أشارت النتائج إلةى أنَّ مسةتوى الخةدمات الُمسةانِدة 13-8التعلم، من الفئات العمريَّة من )

الُمقدَّمة لطلبة صعوبات التعلم ف  المدارس األساسيَّة فة  ماافةةة البلقةان مةن  نظةة نةةر الطلبةة 

ًطا، كما أظظرت النتائج عةدم  نةو د فةر   يات دللةة إحئةائيَّة، تعةمى لُمت ي ةر أنفسظم نان ُمتوس ِ

ننس المدرسة  السلطة الُمشرفة ف  نميع األبعاد،  فة  الدرنةة الُكليَّةة،  أ صةت الدراسةة بعةدد 

من التوصيات منظا ضر رة الهتمام بتوفر الخدمات المساندة الُمقدَّمة لطلبة صةعوبات الةتعلم فة  

ِ ف  ماافةة الب   لقانقمدارس الت عليم األساس  

الخدمات الُمسانِدة، صعوبات التعلم، المةدارس األساسةيَّة، مديريَّةة تربيةة  الكلمات المفتاحية:

 قئبة السلط بماافةة البلقانق

 

Abstract 

The current study aimed to identify the level of the support services 

provided to students with learning difficulties in the basic schools in Al-

Balqa'a directorate of education based on student's point of view. To 

achieve the objectives of the study, the researcher's developed 
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questionnaire. The study sample consisted of 100 students with category 

of 8-13 years, and after conducting the appropriate statistical analysis, the 

researcher's showed the support services provided to the students with 

learning difficulties in the basic schools in Al-Balqa'a directorate of 

education from their perspective was moderate, and there no statistically 

significant differences due to the impact of gender, authority in all 

dimensions and the overall degree. The study recommended, to pay 

attention to the availability of support services provided to students with 

learning difficulties in the basic education schools in Al-Balqa'a. 

Keywords: Support Services, learning difficulties, basic schools,  

Al-Balqa'a directorate of education. 

 

 المقدمة

ةةازداد الهتمةةام بالخةةدمات  البةةرامج التربويَّةة طلبةةة صةةعوبات الةةتعلم فةة  ا  نةةة بة ة الخاصَّ

لتاسين الخةدمات،  توافةل هةذا الهتمةام  ؛ين  ختئ ِ اهتمام أصااب القرار  المُ  من خاللاألخيرة، 

دة سةانِ ( لاقةو  األشةخاذ ي ص ااعاقةة بتقةديم الخةدمات المُ 2018) مع صد ر التعديالت لقانون

 بظم إلةى ة المالئمة لظؤلن األفراد،  صوًل  الئايَّ  ،ة النتماعيَّ  ،ةتشمل الخدمات التربويَّ   لظم،

صعوبات الةتعلم  مة لطلبةقدَّ دة المُ سانِ تقييم مستوى الخدمات المُ  عد  يُ إي  أقئى ما تسمح به قدراتظم،

طة بِ رت  دة مُ سانِ ؤلن الطلبة من خدمات مُ ساعدنا على معرفة ما ياتانه هالت  تُ  ،ةم  ظِ من األمور المُ 

 ِ ِ  ،بةةادائظم النتمةةاع   ِ  ، السةةلوك    ،سةةاعد طلبةةة صةةعوبات الةةتعلم فةة  األدان،  تُ  أدائظةةم التربةةوص 

 ِ دة سةانِ ة  نةود خةدمات مُ ،  مةن هنةا نةانت أهميَّة التخطيط للمستقبل ف  مراحةل الت علةيم األساسة  

مةن  لتلةك الخةدمات، حيث أ نَّ هذه الفئة من الطلبةة تاتةا   لطلبة صعوبات التعلم بشكٍل خاذ ٍ مُ قدَّ تُ 

ة، ة  التعليميَّةمكنة من البرامج التربويَّةساعدهم على الستفادة المُ تُ ألنَّظا  ة؛ضر ريَّ ق فظ  المدارس

ِ من التوافل الشَّ   تُساعدهم على تاقيل أعلى درنة ُممِكنة ِ  خئ     . النتماع  

ِ   ،ت نطةةل  الكةةالمتشةةمل الخةةدمات المسةةاندة خةةدما ِ  العةةال  الةةوظيف    الخةةدمات  ، الطبيعةة  

 ،تعمةل علةى تاقيةل الةذاتالةتعلم؛ لصةعوبات  التة  تُقةدَّم لطلبةة ة النفسيَّ  ،ة النتماعيَّ  ،ةاارشاديَّ 

 ق(Abu Assaad, 2012ة لظم )ة التربويَّ  تاسين العمليَّ ، ةة النفسيَّ اَّ  الئ ِ  ، التوافل

ةةةون بالخةةةد ةةةِة أنَّظةةةا  يةةةرى الُمختئ   مات الُمسةةةانِدة الُمقدَّمةةةة للطلبةةةة ي ص الحتيانةةةات الخاصَّ

الةةةِب، حسةةةب نوعيَّةةةة  حجةةةم الةةةدعِم الُمقةةةدَِّم للطلبةةةة منظةةةا، كمةةةا  ةً فةةة  حيةةةاة الطَّ  خةةةدمات ُمسةةةتمرَّ

ي ر  ن  ضر رة تعميم ُمشارك ة  طلبة صعوبات التَّعلم ف  الاياة النتماعيَّة  نشاطات المجتمع من 

دمات الُمسةةةانِدة ؛ ألنَّظةةةا تُسةةةاِعد تعميةةةم المقةةةدرة علةةةى اختيةةةار البةةةدائل الُمناسةةةب ِة لظةةةم خةةةالل الخةةة

(Thompson, 2014  ق لةةةذا تاةةا ل الدراسةةة تقيةةةيم  ُمسةةتوى الخةةدمات الُمسةةةانِدة الُمقدَّمةةة فةةة)

ِة، من  نظة نةةر طلبةة صةعوبات الةتَّعل ِم فة  ماافةةة البلقةاِن،  بيةا ن المدارس الاكومي ة  الخاصَّ
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ةلطة الُمشةرفة علةى المدرسةة  يموفرافيَّةة، م ةل الس  عالقة الخدمات الُمسةانِدة بةبعِ  الُمت ي ِةراِت الد ِ

ة(، أ  ننس الم  درسة )مدرسة يكور، مدرسة إناث(ق)حكوميَّة أ  خاصَّ

ة  الخطيب  الاديدص ) الخدمات الُمسانِدة بانَّظا الخدمات  Khatib & Hadidi, 2010)عرَّ

ةِة،  الت  ي تِم   ع  ِ توفيرها للطلبة ي ص الحتيانةات الخاصةة،  تظةدة إلةى تلبيةة حانةات الطلبةة الُمت نو 

اِمل ِة، حيث تعتمد الخدمات الُمسةانِدة علةى الاانةات الفرديةة للطلبةة،  تشةمُل   تقديم الخدمات الُمتك 

ِ،  عال  الكالم  الل ةة، ب ِ،  العال  الوظيف   ِ،  العال  الطبيع   ااضةافِة للخةدمات العال  العئب  

 ،ِ ةةةة،  العةةةال  التر ياةةة   النفسةةةيَّة،  الخةةةدمات النتماعيَّةةةة المدرسةةةيَّة،  التربيةةةة البدنيَّةةةة الخاصَّ

ِ،  خةةدمات التربيةةة الفنيَّةةة  الموسةةيقىق  ِ  البئةةرص   الخةةدمات الئةةايَّة،  خةةدمات القيةةاس السةةمع  

ةةة، إي إنَّ  التربيةةة الخاصةةة هةة  طةةر  التربيةةة  تةةرتبط الخةةدمات الُمسةةانِدة بخةةدمات التربيةةة الخاصَّ

ِة للطفل الُمعا ،  منظا التعليم  ؛ لتلبية الاانات الفرديَّة  الخاصَّ اذ ٍ ْت بِش كٍل خ  م   التعليم الت  ُصم ِ

ايَّة الُمقدَّمة ف  المستشفيات،  الخةدمات التربويَّةة  فيَّة،  الخدمات الئ ِ الذص يُقدَُّم داخل ال رفة الئَّ

لمراكم،  تخةةت   بعةةدَّةِ مجةةالتق  تشةةمل الخةةدمات الُمسةةانِدة التةة  تُقةةدَُّم مةةن قبةةل التةة  تُقةةدَُّم بةةا

ِ،  العةال   األخئائيين المظنيةين لةذ ص ااعاقةة خةدمات عةال  النطةل  الكةالم،  العةال  الطبيعة  

( ِ (  فيما يلة  توضةيح لةبع  الخةدمات الُمسةانِدة التة  تقةدم للطلبةة ي ص Smith, 2007الوظيف  

 : التعلمبات صعو

 الخدمات النفسيَّة

ُمظا  تتم ل الخدمات النفسية الُمقدَّمة لطلبةة صةعوبات الةتعلم ببةرامج تعةديل السةلوي، التة  يُقةد ِ

األخئةةائيون النفسةةيون بالتعةةا ن مةةع ُمعل ِمةة  الئةةفوة  األخئةةائيين ا خةةرين، مةةن خةةالل دعةةم 

ف يَّة  خارنظةا، م ةل الةتخل  مةن السلوي اايجاب  للطالب ي ص صعوبات العلم داخل ال رفة الئَّ

ِ عنةةدهم، مةةع مراعةةاة  السةةلوكيات فيةةر المرفةةوب فيظةةا، أ  التقليةةل منظةةا،  دعةةم السةةلوي اايجةةاب  

 ,Smith, Camfield, Camfield).العوامل البيئية  الُم يراِت الت  تُةؤ  ُِر علةى سةلوي الطلبةةق 

& Kim, 2010) ُن الخةةدمات النفسةةيَّة تطبيةةل الخ تبةةارات النفسةةيَّة  التربويَّةةة، حيةةُث تتَّةةمَّ

ِ،  تفسةةير نتةةائج التقيةةيم؛ للائةةول علةةى معلومةةات خاصةةة بسةةلوي   المقةةابالت،  التقيةةيم السةةلوك  

الطالةةب،  الةةةر ة الُمرتبطةةة بةةالتعلم، مةةن خةةالل السةةتعانة بةةالمعلمين  العةةاملين علةةى تقةةديم 

لنفسةيَّة، التة  تُلب ِة  الاانةات الخدمات لظم؛ بظةدة تخطةيط البةرامج المدرسةيَّة  بةرامج الخةدمات ا

ِة للطلبة )   Stuberg & Schafer, 2012).الخاصَّ

 الخدمات اإلرشاديّة

ُل  ُن خةةدمات اسةةتجابيَّة ت شةةةم  تُعةةد  الخةةدمات اارشةةادية مةةةن الخةةدمات الُمسةةانِدة التةة  تتَّةةةمَّ

رفةة الئةف فة  المظارات النتماعيَّة،  عالقات األقران،  التدخل ف  األزمات،  التَّونيه فة  ف

ةةل ِ المشةةكالت  (Najjar, 2014) موضةةوعات م ةةل مفظةةوم الةةذات،  اتخةةاي القةةرار أ  صةةنعه،  ح 

ِ، تةرتبط بَّةعف  ِ  النتمةاع   حيُث يوانه طلبة صعوبات التعلم مشكالت ف  المجالين األكةاديم  

ِ لديظم،  انخفاض مستوى تقةدير الةذات لةديظم، ِ  التائيل األكاديم   ص  المستوى التعليم   ةا يُةؤد ِ ِممَّ
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إلى ضر رة تقةديم الخةدمات اارشةاديَّة،  النَّفسةيَّة،  التَّربويَّةة،  تةاهيلظم للت ل ةِب علةى الُمشةكالت 

 (ق (Vaughn, 2010األكاديميَّة  التَّعليميَّة 

 الخدمات االجتماعيَّة

ظ   نَّ ِة  الُمو  ُن األفةراد، تتم  َُّل الخدمات النتماعيَّة ف  الجظود  النشاطات الُمنةَّم  ِة،  الت  تُمك ِ

 األُسر،  الجماعات،  المجتمعات من موانظة الُمشكالت  التَّ ل ِب عليظةا، كمةا تُسةاِعدُ فة  تةوفير 

ِ؛ بظةدة بنةان ال قةة  ِ النتماع   ِة بعمليَّة الت يير،  تُقدَُّم من قِب ِل األخئائ   اصَّ الُمتطلَّب اِت الماديَّة الخ 

 المدرسة،  الوقوة على قدرات  استعدادات األطفةال مةن فئةة صةعوبات  التواصل بين األسرة 

 (ق AL Zaher, 2008التعلم،  است مارها بالشكل السليم )

 خدمات عالج الكالم واللغة

ة  على الطلبة الذين يُعانون  تشمل خدمات النطل  الل ة الُمقدَّمة لطلبة صعوبات التعلم التَّعر 

النطةل  الل ةة،  تقييمظةةا  تشخيئةظا لةديظم،  تةاهيلظم للت ل ةِب عليظةةا، مةن ُمشةِكالِت  اضةِطراب اِت 

ف ُِر خةةدمات الكةةالم  الل ةةة الوقايةةة مةةن اضةةطرابات التواصةةل، حيةةث ي ةةتِم  تشخيئةةظم مةةن قبةةل   تُةةو 

أخئائ  النطل  الل ة،  الذص بد ره يقةوم بالتونيةه  اارشةاد للطفةل،  األسةرة،  المعلمةين فيمةا 

 (قStuberg & Schafer, 2012ات النطل  الل ة )ي تعلَُّل باضطراب

 الخدمات الصحيَّة

ٍ للمةةةةري ،   ضةةةةع األهةةةةداة  ةةةةايَّة  ضةةةةع تشةةةةخي  تمريَّةةةة   ُن الخةةةةدمات الئ ِ ةةةةمَّ تتَّ 

  المخرنةةةات؛ لتلبيةةةة حانةةةات الرعايةةةة الئةةةايَّة الُماةةةدَّد ةِ،  تقيةةةيم السةةةتجابات البشةةةريَّة تجةةةاه 

ِ الاال  للمري ،   ضع خط ا   ةايَّة  السةتمرار بتنفيةذها،  تطبيةل الةرة الئ ِ ة للرعايةة الئ ِ

ِة علةةةى مةةةدى السةةةتجابة ِعنةةةد   ةةةِة الِعالنيَّةةةة؛ للت ع ةةةر  ةةةايَّة،  تقيةةةيم الُخطَّ ةةةاِت الرعايةةةة الئَّ ارس   ُمم 

المةةري ؛ مةةن أنةةل تاديةةد حانةةة الطفةةل لخةةدمات التربيةةة الخاصةةة  الخةةدمات الُمسةةانِدةق  تُقةةدَُّم 

ايَّة من قِ  ةِل المسةؤ ليَِّة الخدمات الئ ِ هَّالٍت لذلك، يُات ُِم عليِظنَّ يلةك د ًرا فة  ت ام  ضاٍت ُمؤ  ب ِل ممر ِ

(Mehfoud, 1999ق) 

 مشكلة الدراسة

تُعد  صعوبات التَّعل ِم من أبرِز  أك ر الضطرابات التعليميَّة الت  توانه طلبة المةدارِس أ نةان 

 ِ ع هذه الضط، مرحلة التعليم األساس   ةايَّة، رابات بةين النَّفسةيَّة تتنوَّ  منظةا ،  النتماعيَّةة،  الئ ِ

ةلوكيَّة، صعوبات النطل  الكالمِ   فقةدان ،  الضةطرابات النَّفسةيَّة الناشةئِة عةن بعة  الاةالت الس 

 يسعى طلبة المةدارس بالتَّعةا ن مةع ُمعلمةيظم للت ل ةِب  ؛ال  ِقة الُمتبادلة بين أطراِة العمليَّة التعليميَّة

ق إي يسةعى عل ،  صةعوبات الةتَّعلم بشةكٍل خةاذ ٍ ى الضطرابات التعليميَّة الت  توانظظم بشكٍل عةام ٍ

،  المظةةاراِت،  الت ِجاهةةات  الطلبةةة فةة  سةةبيل موانظةةة تلةةك الضةةطرابات إلةةى اكتسةةاب المعةةارة 

ةِة بالضةطرابات التَّ  عليميَّةة التة  الُمناسبِة؛ لموانظةة تلةك  الضةطرابات،  حةل ِ الُمشةكالِت الُمرتبِط 

  توانظظمق  
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 2020(، 2)34إلنسانية( المجلد اوم )العل ألبحاثمجلة جامعة النجاح لـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

راسة ف  ماا لتظا تقييم  ُمستوى الخدمات  لطلبةة صةعوبات  الُمقدَّمةة الُمسةانِدةتبرُز ُمشكلة الد ِ

ةةِة فةة  ماافةةةة البلقةةان  ،مةةن  نظةةِة نةةةر الطلبةةة أنفُِسةةظم، الةةتَّعل ِم فةة  المةةدارِس الاكوميَّةةة  الخاصَّ

ةةةةِ  درس  ةةةلطة الُمشةةةرف ِة علةةةى الم  العظمةةةا  –؛ إي لحةةةل الباح ةةةان  عالقتظةةةا بالس  افتقةةةار  –حسةةةب اط ِ

راساِت الت  تنا لْت موضوع  صعوبات التَّعلِم  الخةدمات  لطلبةِة صةعوباِت الةتَّعل ِم إلةى  الُمسةانِدةالد ِ

ِة نةر الطلبة أنفسظم إضاف ةً إلى التفا ت ف  نتةائجِ ، الذين يُعانون من الضطرابات التَّعليميَّة، ِ نظ 

لطلبةةة صةةعوبات الةةت عل ِم  عالقتظةةا  الُمقدَّمةةة الُمسةةانِدةلتةة  تنا لةةت موضةةوع الخةةدمات الدراسةةات ا

راس ة ةً لختالة مجتمعِ الد ِ يم رافيَّة؛ نتيج    العي ن ِة الُمست خدمة فيظاق ، ببع  الُمت ي ِراِت الد ِ

 أسئلة الدراسة

 حا لت هذه الدراسة اانابة عن أسئلة التالية:

ِ  الُمقدَّمةة الُمسانِدةما مستوى الخدمات  ق1 ، لط لبةة صةعوبات الةتعلم فة  مةدارس الت علةيم األساسة  

 ف  مديري ة تربية ماافةة البلقان من  نظة نةر الطلبة أنفسظم؟ 

( فةة  مسةةةتوى الخةةةدمات α =0.05هةةل تونةةةد فةةر   يات دللةةةة إحئةةةائيَّة عنةةد مسةةةتوى ) ق2

ِ فةة  مديريةةة تربيةةة لطلبةةة صةةعوبات الةةتعلم فةة  مةةدارس الت   الُمقدَّمةةة الُمسةةانِدة علةةيم األساسةة  

ى لُمت ي ِر السلطة المشرفة )حكوميَّة ة (؟، ماافةة البلقان تُعم   خاصَّ

( فةة  مسةةةتوى الخةةةدمات α =0.05هةةل تونةةةد فةةر   يات دللةةةة إحئةةةائيَّة عنةةد مسةةةتوى ) ق3

لطلبةةة صةةعوبات الةةتعلم فةة  مةةدارس الت علةةيم األساسةة   فةة  مديريةةة تربيةةة  الُمقدَّمةةة الُمسةةانِدة

ى لُمت  ي ِِر ننس المدرسة )مدرسة يكور، مدرسة إناث(؟م  اافةة البلقان تُعم 

 أهداف الدراسة

تظدة الدراسة إلى بيان مستوى الخدمات الُمسانِدة الُمقدَّمة لطلبة صعوبات التَّعل ِم مةن ِ نظةة 

 قبلقانلط ف  ُماافة ة النةر الطلبة أنفُِسظم، ف  المدارِس األساسيَّة ف  لوان قئبة السَّ 

 أهمية الدراسة

 :  يتجلَّيان فيما يات ،  األخرى تطبيقيَّة، أحدهما نةريَّة، تبرز للدراسة أهميَّتان

ُمةةهُ مةةن بيانةةاٍت نةريَّةةة، يُمكةةُن  األهميَّةةة النظريَّةةة: تكمةةُن األهميَّةةة النةريَّةةة للدراسةةة فيمةةا تُقد ِ

ِ ف  مجةال صةعوبات الةتَّع ل ِم، إضةاف ةً إلةى بيةان ُمسةتوى الخةدمات العتمادُ عليظا ف  الباث العلم  

راسةات التة   الُمسانِدة الُمقدَّمة لطلبة صعوبات التَّعل ِم من  نظِة نةةرهم؛ إي لحةل الباح ةان قلَّةة الد ِ

تنا لْت موضوع الخدمات الُمسانِدة لطلبة صعوبات الةتَّعل ِم،  مةا توانظةه مةن عقبةاٍت  قئةوٍر فة  

 تنفيذهاق

ين باداةٍ لقياِس مستوى  تكمُن األهميَّة التَّطبيقيَّة للدراسة ة:األهمية التطبيقي ف  تم يد الُمختئَّ

ُمهُ من نتائِج   الخدمات الُمسانِدة الُمقدَّمة لطلبة صعوبات التَّعل ِم،  تطويِر قُدراتِظم، إضاف ةً إلى ما تُقد ِ
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ةة؛ لتعمية ئ  م ُمسةتوى الخةدمات الُمسةانِدة الُمقدَّمةة تُفيدُ الباح ين ف  تئميِم براِمج  ُمسةانِدةٍ  ُمتخئ ِ

 قلطلبة صعوبات التَّعل ِم،  تاديدها بما يُناسُب طبيعة تلك الئعوبات

 الدراسة النظريَّة واإلجرائيَّة مصطلحات

سةةان دة: هةة  مجموعةةة الخةةدمات التةة  تُقةةدَُّم أ  تُةةوفَُّر للطلبةةة ي ص الحتيانةةات  الخةةدمات الما

ةِة، بااضةافِة إلةةى  ةةة،  هة  تظةةدة إلةى تقةديم خةةدماٍت ُمتكاملةٍة تُلب ِةة  الخاصَّ خةدمات التربيَّةة الخاصَّ

ِ،  الخةدمات  ِ،  العةال  الن طقة   ِ،  العال  الةوظيف   حانات الطلبة الفرديَِّة،  تشمُل العال  الطبيع  

ةةايَّة،  اارشةةاديَّة،  التربيةةة البدنيَّةةة،  التَّ ذيةةة،   ِ، النتماعيَّةةة،  النَّفسةةيَّة،  الئ ِ ةةمع   القيةةاس السَّ

ِ األسةنان ِ،  طةب  ُة إنرائياةا  ,Orelove, Sobsey & Silberman) 2004)  البئةرص   تُعةرَّ

النفسةيَّة،  اارشةاديَّة،  النتماعيَّةة،  عةال  النطةل  الل ةة، الُمقدَّمةة بِشةكٍل بانَّظا نميةع الخةدمات 

ِ، ف  ُماافةِة البلقاِنقُمب اِشٍر أ  فير ُمب اشٍر لطلبة صعوبات التَّعل ِم ف  مدا  رس التعليم األساس  

هم الطلبة الذين لديظم ُمشِكالٍت ع ئبيٍَّة تُؤ  ِر ف  طريقةة تلقة   الةدما   طلبة صعوبات التعلم:

للمعلومات،  تُؤ  ِر على العمليات األساسيَّة،  مخازن المعلومات  تاليلظةا؛ بسةبب صةعوبة الةتعلم 

ةا يُةؤ  ُِر علةى قُةد ةِ الطالةب علةى تطةوير القةرانة،  الكتابةة،  المظةارات الاسةابيَّة،  ي ةتِم  لديظم، ِممَّ ر 

ة الطلبةة ي ص صةعوبات (Patino, 2014تشخيئةظا عنةد  نةود الطالةب فة  المدرسةة  (ق  يُعةرَّ

ِئةةين  ِ فةةل  مقةةاييس التَّشةةخيِ   الةةتعلم إنرائياةةا بةةانَّظم الطلبةةة الُملت اقةةين  ب ةةرة المئةةادر،  الُمشخَّ

 دةِ بوزارة التربية  التعليمقالُمعت م

ه  المدارس التابعة لةوزارة الت ربيةة  الت علةيم فة  األردن،  تقةوم علةى  المدارس األساسيَّة:

ل األساسةة    حتةةى الئةةف العاشةةر األساسةة  ) لبةةة مةةن الئةةف األ    Ministry ofاسةةتقبال الط 

Education, Jo, 2015ق) 

 محددات الدراسة

 :(ق2017/2018الدراس  األ ل من العام الدراس  ) الفئل المحددات الزمانيَّة 

 :ِة المئادر ف  المدارس األساسيَّة،  المحددات المكانيَّة طلبة صعوبات التعلم الُملت اقين  ب ُر 

 التابعة لمديرية التربية  التعليم ف  قئبة السلط ف  ماافةة البلقانق 

 ِة : الطلبةةة ي ص صةةعوبات الةةتعلم )الةةذكورالمحةةددات البشةةريَّة ،  اانةةاث( الُملت اقةةين  ب ُةةر 

 المئادر ف  المدارس األساسيَّة ف  قئبة السَّلِط ماافةة البلقانق

 الدراسات السابقة

لطلبةة  الُمقدَّمةة الُمسةانِدةتعدَّدت الباوث  الدراسات السابقة الت  تنا لةت موضةوع الخةدمات 

اِت،  سيسةتعرض  صعوبات الةتعلم مةن  نظةة نةةر العةاملين،  األسةر،  عالقتظةا بةبع  الُمت   ي ِةر 

 الباح ان بعًَّا من هذه الدراساتق



 315ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ منى الحديديو ،معتصم الزعبي

 2020(، 2)34إلنسانية( المجلد اوم )العل ألبحاثمجلة جامعة النجاح لـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الُمقدَّمة الُمسانِدة( دراسة هدفت إلى تقويم مستوى الخدمات Kerrin, 2001أنرت كارين )

طلبةة صةعوبات ف  تطةوير نطةل  الُمسانِدة ةف  مجال الخدمات التكنولونيَّ  ،طلبة صعوبات التعلمل

نةتْ ة التابعة لولية إلينوص، التعلم ف  المدارس العاديَّ  ي ص  مةن ( طةالب6نةة الدراسةة مةن )عيَّ  تكوَّ

 الُمقدَّمة الُمسانِدةالخدمات  أنَّ  ظانت نتائجبيَّ ( سنة، 12-11، تترا ح أعمارهم من )تعلمالصعوبات 

علةى  يجاب    إ ر  كان لظا أ   ،برنامج الااسوبل الُمسانِدةلطلبة صعوبات التعلم باستخدام التكنولونيا 

  قصعوبات التعلم ةبتاسين مظارات النطل  الئوت لطل

( إلةى تاديةد مسةتوى الخةدمات Shannon & Lari, 2004دراسةة شةانن  ليةر ) هةدفت 

ة فةة  منطقةةة كومنولةةث فيرنينيةةا لطلبةةة صةةعوبات الةةتعلم فةة  المةةدارس الاكوميَّةة الُمقدَّمةةة الُمسةةانِدة

نْت عي نة الدراسةة، األمريكيَّ   أنَّ  ظةانتائج تْ أ ظ ظةرا مةن طلبةة صةعوبات الةتعلم، البًة( ط26من ) تكوَّ

صعوبات التعلم من خدمات نموي   ظا األخئائيين ف  المدارس لطلبةمُ قد ِ الت  يُ  الُمسانِدةالخدمات 

ٍ  إشةةكلٍ ة بِ شةةكالت دراسةيَّ صةعوبات الةةتعلم الةةذين يوانظةون مُ  طلبةةةسةاعد التعلةيم المةةدعوم، تُ   يجةةاب  

 الُمقدَّمةةة( ة،  الخدمات األكاديميَّ )الخدمات اارشاديَّ  الُمسانِدةالخدمات  ل، حيث نان مستوىاٍ  فعَّ 

 لظم مرتفعق

( Nelson, Benner & Gonzalez, 2005مةةن نيسةةلون  ينيةةر فةونماليس ) ل  قةام ُكةة 

ف   ة إلى طبيعة خدمات عال  النطل  الل ة لدى طلبة صعوبات التعلملتعر  إلى اهدفت  ،بدراسة

نتْ ،  سيَّة ف  نيجرياالمدارس األسا الذين يتلقون خدمات عةال   طالبا  طالبة( (36نة من العيَّ  تكوَّ

النطةةل  الل ةةة،  بينةةت نتةةائج الدراسةةة انةةه يونةةد فةةر   يات دللةةة إحئةةائية لةةدى خةةدمات عةةال  

  ةقلالنطل  ال

ةا دراسةة  ِة علةى حانةات ( (Dyson, 2010 دايسةونأمَّ طلبةة صةعوبات فظةدفت إلةى التَّعةر 

نةتْ ةق يَّ ساسةة ف  المدارس األعلم  أسرهم للخدمات اارشاديَّ الت ِ ( 11الدراسةة مةن ) نةةعيَّ  تكوَّ  لة  

ة ( سةةنة،  أظظةةرت النتةةائج  نةةود حانةةة للخةةدمات اارشةةاديَّ 16-8تتةةرا ح أعمةةارهم بةةين )، أمةةر

 قنون من صعوبات التعلم بمستوى عالٍ ألسر الطلبة  أبنائظم الذين يعا الُمقدَّمة

 لطلبةة الُمسةانِدة( إلةى تقيةيم مسةتوى الخةدمات (AL Zyoud, 2011الميةود  دراسةهدف ْت  

ةكوميَّةة الاُ ة األردنيَّةصعوبات التعلم ف  المةدارس األساسةيَّ  نةتْ ة،  ة  الخاصَّ ( (31نةة مةن العيَّ  تكوَّ

ة الُمقدَّمةة الُمسانِدةالخدمات  أنَّ  ظانتائجأظظرْت ا، معلمً  ةفة  المةدارس الخاصَّ أكبةر  شةكلٍ بِ  بُ ة تتناس 

طلبةة قارنة مع احتيانات ، مُ التعلم، حيث حئلت على مستوى عالٍ  مع احتيانات طلبة صعوبات

مسةتوى الخةدمات  نةانة، حيةث ظا المةدارس الاكوميَّةمُ قد ِ الت  تُ  الُمسانِدةصعوبات التعلم للخدمات 

ة عنةد مسةةتوى ئيَّ يات دللةةة إحئةا إلةى عةةدم  نةود فةر  ٍ  إضةافةً لظةم ضةةعيف،  الُمقدَّمةة الُمسةانِدة

 (ق، خاذ  )حكوم    عمى لقطاع المدرسةالدللة يُ 

الت  أنراها حول مستوى رضا أ ليان أمةور ( AL Ayed, 2012أظظرت دراسة العايد ) 

نتْ لظم ف  فرة المئادر ف  مدينة عمان،  الُمقدَّمةطلبة صعوبات التعلم عن الخدمات  نة عي ِ  تكوَّ

نتةائج  تْ ن ةلجمةع البيانةات،  بيَّ  السةتبانة؛ فيظا استخدم الباحثة، بً ا  طال( طالبً 2000الدراسة من )

ةة شةةكلٍ ألبنةةائظم بِ  الُمقدَّمةةةلخةةدمات عةةن االوالةةدين   مسةةتوى رضةةاالدراسةةة أنَّ  ا، فعًةةرت  مُ  نْ ُكةةلةةم ي   ام ٍ ع 
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 هة  الخةدمات األكاديميَّةة أك ر الخةدمات التة  نالةت رضةا أ ليةان األمةور أنَّ  ظا إلى أشارت نتائج

 لرضةا الخدمات نةياًل  أقلَّ  ا إلى أنَّ حيث أشارت النتائج أيًَّ  ؛من قبل معلم فرفة المئادر قدَّمةالمُ 

تْ   ليان األمور الخدمات الالمنظجيَّة،أ ة ونةد فةر   يات دللةة إحئةائيَّ ه ل تأنَّة ظانتائج كما أظظر 

ظا فةةرة مُ قةةد ِ التةة  تُ  ،( فةة  مسةةتوى رضةةا أ ليةةان األمةةور عةةن الخةةدمات a=0.05) علةةى مسةةتوى

 نةوع  ،الطفةل رات صةف ِ ت ي ةا لمُ بعًةضةمن كافةة األبعةاد تِ  ،المئادر ألبنائظم ي ص صعوبات التعلم

 المدرسةق

ة التة  ظدفت إلى معرفة طبيعة الخدمات اارشاديَّ ف (Abdullah, 2012)ا دراسة عبدهللا مَّ أ

 عالقتظةا بالكفةانة  ،وبات التعلمصع ة لطلبةبمنطقة الرياض ف  المملكة السعوديَّ  ،ظا المدارسمُ قد ِ تُ 

ِ النتماعيَّة  ترنمةةة  ،ة، حيةث قةةام الباحةةث ببنةةان مقيةاس للخةةدمات اارشةةاديَّ ة  التائةةيل الدراسةة  

نةةتْ ة، مقيةةاس لةةولكر للكفةةانة النتماعيَّةة ا لةةذ ص ( معلًمةة33(  لةة  أمةةر  )276نةةة مةةن )العيَّ  تكوَّ

تْ ، االبيا طُ  ا( مرشدً 33صعوبات التعلم  )  الُمقدَّمةةة مسةتوى الخةدمات اارشةاديَّ  أنَّ  ظةاجنتائ أظظةر 

طً  ، نانصعوبات التعلم لطلبة   المرشدينق ، أ ليان األمور ،من  نظة نةر المعلمين امتوس ِ

ة ( تقيةيم مسةتوى الخةدمات األكاديميَّةProquestllc, 2014تنا لت دراسة بر كسةت ليةك ) 

ِ فةة   ،صةةعوبات الةةتعلم ةبةةلطل فةة  المةةدارس  المؤسسةةات التابعةةة لوليةةة  مرحلةةة التعلةةيم األساسةة  

نتْ كولومبيا،   ظةا إلةىنتائج( طالٍب  طالبة من ي ص صعوبات الةتعلمق أشةارت 100نة من )العيَّ  تكوَّ

تْ ، لظم يات مستوى عالٍ  الُمقدَّمةة أنواع الخدمات األكاديميَّ  تئورات الطالب عن أنَّ  إلةى   أشةار 

لطلبة صعوبات التعلم من خةدمات عةال   الُمقدَّمة ُمسانِدةالة الوع  بالخدمات ضر رة إبراز أهميَّ 

 ةق صايَّ  ،ة إرشاديَّ  ،ة ترفيظيَّ  ،ة مظنيَّ  ،ة نفسيَّ  ،ة خدمات انتماعيَّ  ،نطل

( إلى تقييم الخدمات الُمسانِدة الُمقدَّمة لألطفال Najjar, 2014 أشارْت دراسة النجار )

فرة المئادر ف  المدارس الاكوميَّة األردنيَّة، ي ص الئعوبات التعلم من  نظة نةر ُمعل ِم  

نْت عي ِنة الدراسة من ) ايَّة 150تكوَّ ( معلًما  معلمة، أظظرت نتائجظا أنَّ مجال الخدمات الئ ِ

حئلت على أعلى مستوى تقدير من  نظة نةر ُمعل ِم  فرة المئادر ف  األردن، حيث كان 

ًطا، كما كشف ْت الن تائج عن  نود فر   يات دللة إحئائيَّة لمجال مستوى التقديرات متوس ِ

النطل،  الل ة،  العال  الوظيف  تُعمى لُمت ي ر الخبرة،  لئالح المعلمين من ي ص الخبرة )أك ر 

 سنوات(ق 10من 

ة ( إلى معرفة درنة توفر الخدمات اارشاديَّ Shammari, 2014الشمرص ) هدفت دراسة 

ة من السعوديَّ  العربيَّة ف  مدارس المملكة ،  فرة المئادرصعوبات التعلم فلطلبة  الُمقدَّمة

نتْ  نظة نةر المعلمين،  ة ف  ة  الشرقيَّ من المدارس الشماليَّ  ا  معلمةً مً ( معل ِ 238العينة من ) تكوَّ

لطلبة  الُمقدَّمةة درنة توافر الخدمات اارشاديَّ  أنَّ  ظانتائج تْ ن  ة، بيَّ السعوديَّ  العربيَّة المملكة

طبع  المدارس من  نظة نةر المعلمين بات التعلم ف  فرة المئادر ف  عوص  ةقمتوس ِ

التة   الُمسةانِدة( إلى تقييم مستوى الخةدمات Abahuasin, 2016حسين ) هدفت دراسة أبا 

ة مةةن  نظةةة نةةةر السةةعوديَّ  العربيَّةةة طلبةةة صةةعوبات الةةتعلم فةة  المملكةةةمظا فةةرة المئةةادر لتقةةد ِ 

نتْ الوالدين،   نةود  عةن ظةانتائج كشةف تْ أ ليةان أمةور الطالبةات مةن ( 283نة الدراسة من )ي ِ ع تكوَّ
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ظا فرفةة مُ قةد ِ فة  مسةتوى الخةدمات التة  تُ  (05ق0ألفةا = )ة عند مسةتوى فر   يات دللة إحئائيَّ 

 إلةى االنتةائج أيًَّة أشارتر ننس الوالدين،  ت ي ِ ى لمُ عم  المئادر لألطفال ي ص صعوبات التعلم تُ 

احتلةت  ،درنةة مةن اسةتجابات المفاوصةين أعلةىة حئلت علةى ة  األكاديميَّ مات التربويَّ الخد أنَّ 

لطلبةة رس المرتبة األ لةى مةن الخةدمات التة  يقةدمظا األخئةائيين فة  فةرة المئةادر فة  المةدا

 صعوبات التعلمق

فةة  دراسةةة أنراهةةا كةةل مةةن إسةةماعيل،  شةةافار د  مظرابةةان،  بارانةةد  قربةةان ،  يةةازدان 

 ,Esmaili, Shafaroodi & Mehraban, Parand & Qorbani)ور  مامةةود بةة

Yazdani, Mahmoudpour,  2016)    َّة التة  هةدفت إلةى التعةرة علةى المشةكالت النفسةي

ظةا هةؤلن الطلبةة فة  مةدارس التعلةيم الت  ياتان الُمسانِدةالخدمات  صعوبات التعلم،  طلبةتوانه 

نتْ ،  التاهيل ف  طظران ترا ح أعمارهم تتعلم، الي ص صعوبات من  الب( ط107)نة من عي ِ  تكوَّ

لطلبةةة صةةعوبات الةةتعلم  الُمقدَّمةةةة الخةةدمات النفسةةيَّ  أنَّ عةةن  ظةةانتائج كشةةفتْ سةةنة(،  11إلةةى  7) مةةن

ة بةةين الجنسةةين احتلةةت المرتبةةة األ لةةى بمسةةتوى عةةال، عةةدم  نةةود فةةر   يات دللةةة إحئةةائيَّ 

ةةتةةو ة، )الةةذكور، اانةةاث( للخةةدمات النفسةةيَّ  اة حيةةث احتلةةت المرتبةةة األخيةةرة فير خةةدمات الئ ِ

 بمستوى ضعيفق

 ,Dempsey, Megan & Colyvas أنةةرى كةةل مةةن ديمبسةة   مي ةةان،  كوليفةةاس )

( دراسة هدفت إلى معرفة مسةتوى الخةدمات الُمسةانِدة الُمقدَّمةة لطلبةة صةعوبات الةتعلم فة  2016

نْت العي ِنة من نميع المدارس األساسيَّة التابعةة لةوزارة التربيةة  المدارس األساسيَّة الستراليَّة، تكوَّ

 التعليم الستراليَّة التة  تقةدم الخةدمات الُمسةانِدة، بيَّن ةْت نتائجظةا أنَّ الخةدمات التربويَّةة  الخةدمات 

السلوكيَّة  اارشاديَّة احتلت المرتبة األ لى مةن الخةدمات التة  تُقةدَُّم للطلبةة،  كشةفت النتةائج عةن 

  يات دللة إحئائيَّة لألطفال الذين يائلون على خدمات بمستوى أقل إحئائياا مةن  نود فر 

 مختلف المجموعات المتطابقةق

 ابقة التعقيب على الدراسات السَّ 

مةةةن الباةةةوث  اعلمياةةة اًمةةةاكُ ر  ح ت  َِّةةةتَّ ي    نتائجظةةةا مةةةن خةةةالل اسةةةتعراض الدراسةةةات السةةةابقة

صةعوبات طلبةة ل الُمقدَّمةة ظةابمختلةف أنواع ،سةانِدةالمُ الخةدمات  تنا لت موضةوع الدراسات الت  

دراسةات حدي ةة  الدراسةات السةابقة، لةم يجةدل ان  مةن خةالل مرانعتظمةالتعلم،  حسب علم الباح ي

الدراسةة عةن الدراسةات  مُ ميَّ تت   حيثُ تنا لت هذا الموضوع الخاذ بالطلبة ي ص صعوبات التعلمق 

لطلبة صعوبات التعلم ف  مةدارس  الُمقدَّمة الُمسانِدةلخدمات ظا هدفت إلى تقييم مستوى االسابقة بانَّ 

 ِ ا ة التربية  التعليم قئبة السلط ف  ماافةةة البلقةان،  تمتةاز الدراسةة أيًَّةلمديريَّ  التعليم األساس  

 لظمق الُمقدَّمة الُمسانِدةأران الطلبة أنفسظم حول الخدمات  باعتمادها على

 منهجية الدراسة

لطلبةةة  الُمقدَّمةةة الُمسةةانِدةالمةةنظج الوصةةف ؛ للكشةةف عةةن مسةةتوى الخةةدمات  اسةةتخدم الباح ةةان

صعوبات التعلم، ف  المدارس األساسيَّة التابعة لمديرية التربية  التعلةيم لقئةبة السةلط مةن  نظةة 

 قنةر الطلبِة أنفُُسظم 
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 مجتمع الدراسة

ن مجتمع الدراسة من نميع طلبة صعوبات التعلم الُملتاقين  ب  رة المئادر ف  تكوَّ

المدارس األساسيَّة الت ابع ِة لُمديريَّة التربية  التعليم لقئبة السلط ف  ماافةة البلقان، الذين تترا ح 

( طالبًا  طالبةً، ف  المدارس األساسيَِّة التَّابِع ِة إلى 534( سنةً، البالغ عددهم )13-8أعمارهم بين )

( مدرسةً، حسب إحئائيَّة  زارة التربية 34ددها )مديريَّة التربية  التعليم لقئبة السلط  ع

ل لعام ) ِ األ َّ  ق(2017/2018 التعليم األردنيَّة للفئل الدراس  

 عينة الدراسة

نتْ  ( طالٍب  طالبٍة من فئة صعوبات التعلم، الُملتاقين  ب رة 100عي نة الدراسة من ) تكوَّ

ِ مئادر بمدارس التعليم األال  ةٍ بطريق   مدرسةٍ  ل ِ من كُ   ال ة طلبة واقِعِ هم باختيار مَّ ت  ، ساس  

، من األميرة  ر تاختبارات كلية  باستخدام ،علم  فرة المئادر، حسب تشخي  مُ ةٍ عشوائيَّ 

رات نة الدراسة باساب التكراتوزيع عي ِ  نُ يَّ ب  ( يُ 1ادس،  الجد ل )السَّ  ف ِ ى الئَّ ال الث حتَّ  ف ِ الئَّ 

 اتظاقر  ي  ت   حسب مُ   النسب المئوية لظا

اسةالتكرارات  النسب المئويَّ :  (1جدول ) ر  اِت الد ِ  قة حسب ُمت  ي ِر 

 النسبة التكرار الفئات 

 12.5 12 ال الث الئف

 21.0 21 الرابع

 28.4 28 الخامس

 38.1 39 السادس

 0ق100 100 المجموع

 37.6 37 يكر ننس الطالب

 62.4 63 أن ى

 0ق100 100 المجموع

 1ق33 23 خاصة درسةقطاع الم

 9ق66 77 حكوميَّة

 0ق100 100 المجموع

 41.9 42 يكور  نوع المدرسة

 58.1 58 إناث

 100.0 100 المجموع

سان دةأداة الدراسة )استبانة مستوى الخدمات   (الما

لطلبة  مةالُمقدَّ  الُمسانِدةاطَّلع  الباح ان على الدراسات السابقة الُمتعل ِق ِة بتقييم مستوى الخدمات 

 دراسةةةة  ، (Nelson, Benner & Gonzalez, 2005دراسةةة )م ةةل ، صةةعوبات الةةتعلم
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 2020(، 2)34إلنسانية( المجلد اوم )العل ألبحاثمجلة جامعة النجاح لـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(AL Zyoud, 2011)،   دراسةة(Dempsey, et al. 2016)،   دراسةةة(abahuasin, 

 AL) دراسةة  ،((Najjar, 2014دراسةة  ،  (Esmaili, at al. 2016)دراسةة  ،(2016

Ayed, 2012)ق 

ةةة بظةةا؛ تظةةدة لبيةةان مسةةتوى الخةةدمات تطلَّةةب  تاقيةةل أهةةداة الدر اسةةة تئةةميم  اسةةتبانة خاصَّ

لبةِة  الُمقدَّمة الُمسانِدة ة، من ِ نظِة نةةر الطَّ لطلبة صعوبات التعلم، ف  المدارِس الاكوميَّة  الخاصَّ

نتْ يُث أنفسظمق ح راسةة، الستبانة من نمأين تكوَّ ن  الجمن األ ل معلوماٍت تخت   بعيَّنةة الد ِ ، تَّمَّ

ن الجةةمن ال َّةةان  )في ةةْت األبعةةاد  الخمسةةة للخةةدمات 51مةةا تَّةةمَّ لطلبةةة  الُمقدَّمةةة الُمسةةانِدة( فقةةرةً ف طَّ

( فقةةةرة للخةةةدمات 14 )، ( فقةةةراتٍ 9حيةةةث اشةةةتمل ْت الخةةةدمات النَّفسةةةيَّة علةةةى )صةةةعوبات الةةةتعلم، 

( 6الل ةة،  )( فقةرة لخةدمات عةال  النطةل  13( فقراٍت للخدمات النتماعيَّة،  )9اارشاديَّة،  )

ايَّةق طاعتمادًا على ما سبل، تعامل الباح ان مع قيم ال فقرات للخدمات الئ ِ ات الاسابيَّة الت  متوس ِ

لْت  راسة على الناو ا ت توصَّ   : إليظا الد ِ

حيةث قامةا بطعطةان كةل فقةرة لتئايح أداة الدراسةة،  ؛م ليكرت الخماس لَّ ستخدم الباح ان سُ ا

مسةتوى  درنةات ُسةلَّم ليكةرت الخمةس )مسةتوى عةاٍل نةداا،مةن  رنة  احةدةمن فقرات الستبانة د

ةةطمسةةتوى  ،عةةالٍ    ارقمياةة  هةةذه الةةدرناتلُ م  ِةةتُ  ، (، مسةةتوى ضةةعيف نةةداامسةةتوى ضةةعيف ،متوس ِ

ألفةةراض تاليةةل  ؛ الباح ةةان علةةى المقيةةاس ا تةةد ( علةةى الترتيةةب، كمةةا اعتمةة1، 2 ،3، 4، 5)

 النتائج:

  ضعيف  33ق2 -00ق1من 

 ط  67ق3 -34ق2ن م  متوس ِ

  عال   00ق5 -68ق3من 

 ية:س من خالل استخدام المعادلة ا تاحتساب المقيا مَّ ت   هكذا؛ إِي 

 (1الاد األدنى للمقياس ) -( 5الاد األعلى للمقياس )           

 (3عدد الفئات المطلوبة )                       

  33ق1=       5-1               

                3 

 ( إلى نظاية كل فئةق33ق1الجواب ) من  م إضافة 

 صدق أداة الدراسة

 صدق المحتوى

،  مين  اك ِ ة على عدد من المُ الستبانة بئورتظا األ ليَّ  تْ ض  رِ عُ  ين  من أعَّةان الظيئةة الُمختئ ِ

ة ِ  تخئ  ليَّة التدريس عةددهم لةغ ب أخئةائيين  ،ة  اارشةاد فة  الجامعةات األردنيةةالتربية الخاصَّ

لمةةا  ظةةا لظةةا،  مةةدى ُمالئمتِظةةاعبارات  موافقةةة، السةةتبانة مَّةةمونالةةرأص فةة  صةةد  ابةةدان  ؛(10)
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؛ %( لبيةان صةالحية الفقةرة80،  اعتمد الباح ةان معيةار )بيان درنة  ضوحظالقياسه،   تْ ع  ِض  ُ 

مون ح حيث اقتر يل بعة  الفقةرات، أُِخذ ْت بعين العتبار فة  تعةدالت  ناسبة، التعديالت المُ الُماك ِ

ةةيافة؛ لميةةادة  ضةةوحظا، إضةةافة إلةةى حةةذِة بعةة  الفقةةرات؛ لتشةةابظظا  قُةةرِب  مةةن ناحيةةة الئ ِ

مدلولتظا من الفقرات األخةرى،  لعةدم مناسةبة بعَّةظا ألفةراض الدراسةة أ  البُعةِد، الةذص تنتمة  

عةةً علةى  رة( فق70( فقرةً بعد أْن كانت ف  بداية األمر )51إليه، فاصبات فقرات الستبانة ) ُموزَّ

ْت فقراتظةةةا )، ( أبعةةةادٍ 5) ( فقةةةرة تخةةةت   بالخةةةدمات 14 )، ( ت خةةة   الخةةةدمات النَّفسةةةيَّة9فا صةةةب ا 

( فقةةرة تخةةت   بخةةدمات عةةال  13( فقةةراٍت تخةةت   بالخةةدمات النتماعيَّةةة،  )9اارشةةاديَّة،  )

ةةايَّةق6النطةةل  الل ةةة،  )  مةةين  اك ِ الباح ةةان اران المُ  رُ  بةةذلك يعتبةة ( فقةةرات تخةةت    بالخةةدمات الئ ِ

ظةا،  بعةد عِ )السةتبانة(  مالئمةة فقراتظةا  تنو    تعديالتظم دللةة علةى صةد  ماتةوى أداة الدراسةة

 التوازن بين مَّامين المقياس ف  فقراتهق ل  اقَّ إنران التعديالت المطلوبة، ت  

 لالستبانةاالتساق الداخلي 

ة لالسةتبانة، ليَّةعةد  العالمةة الكُ بةين البُ  الرتباطمعامل باساب  التاكد من صد  بنان األداة مَّ ت  

نةةة مجتمةةع ، مةةن خةةار  عي ِ  طالبةةةً  ا( طالبًةة30عةةددها ) ، بلةةغةنةةة اسةةتطالعيَّ بعةةد تطبيقظةةا علةةى عي ِ 

 (ق2ف  الجد ل ) ح  الدراسة، كما هو موضَّ 

 قالكل  الُمسانِدة مستوى الخدمات لستبانةبين األبعاد  العالمة الكلية  ارتباطمعامل  (:2جدول )

 البعد
الخدمات 

 ةالنفسيَّ 

الخدمات 

 ةاإلرشاديَّ 

الخدمات 

 ةاالجتماعيَّ 

خدمات 

عالج النطق 

 واللغة

الخدمات 

 ةحيَّ الّص  

     I ةالخدمات النفسيَّ 

    I (**) 511. ةالخدمات اارشاديَّ 

الخدمات 

 ةالنتماعيَّ 

.262(**) .402(**) I   

خدمات عال  

 النطل  الل ة

.443(**) .587(**) .410(**) I  

 I (**)420. (**)450. (**)591. (**)268. ةايَّ الخدمات الئَّ 

 (**)831. (**)670. (**)683. (**)802. (**)713. الكلي

 (قα=0.01ا عند مستوى الدللة )** دالة إحئائيا 

ل  أبعةةاد ُكةةك   دةالُمسةةانِ بيرسةةون للخةةدمات  ارتبةةاطقةةيم معامةةل  نَّ ( أ  2مةةن الجةةد ل ) حُ َِّةةيتَّ 

ا عنةةد مسةةتوى الدللةةة  كانةةت نميعظةةا دالةةة إحئةةائيا ، (8.31-67ق2بةةين ) انائةةرتالسةةتبانة قةةد 

(α=0.01 ِم ،) َّمةن صةد  البنةان )علةى اعتبةار أن األدان  ةٍ ي ةالِ ع   بدرنةةٍ  عُ تَّةالستبانة تتم   نَّ أ   دُ ؤك ِ ا يُ م

 هو الماك(ق  لالستبانةالكل  
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 ثبات أداة الدراسة

 بةةةات أداة لاسةةةاب (؛ Chronbach Aiphaام الباح ةةةان ُمعامةةةل كر نبةةةا  ألفةةةا )اسةةةتخد

ِ  التسةةا حسةةاب الدراسةةة،   البةةالغ  ،نةةة الدراسةةةسةةتطالعية مةةن خةةار  عي  النةةة عي  اللةةدى  الةةداخل  

إعةةادة مجتمةةع الدراسةةة، حيةةث ت ةةمَّ مةةن خةةار    ،صةةعوبات الةةتعلم  مةةن طالبةةةً  ا( طالبًةة30عةةددها )

ةالكُ  الرتبةاطعامةل بل ت قيم كر نبا  ألفا مُ  أسبوعين، تطبيقظا عليظم بعد    ألداة الدراسةة أعلةى ل ِ

 – 83ق0نةةة لةةألداة مةةا بةةين )كو ِ ة المُ لألبعةةاد الفرعيَّةة الرتبةةاطترا حةةت معةةامالت  (ق 70ق0مةةن )

 (ق3ح ف  الجد ل )ضَّ ة، كما هو مو  (،  ه  نسبة مقبولة ف  الدراسات اانسانيَّ 89ق0

بطريقة  ،ا لمجالتظافقً عامل الرتباط ل بات لكل من األبعاد األداة الكل   ِ قيم مُ : (3جدول )

 قالختبار  إعادة الختبار

 معامل االرتباط عدد الفقرات  عدالبا  ر تغيّ  الما 

الخدمات الُمسانِدة الُمقدَّمة 

للطلبة ي ص صعوبات 

التعلم ف  المدارس 

 األساسية

 0.89 9 الخدمات النفسيَّة

 0.87 14 ت اارشاديَّةالخدما

 83ق0 9 الخدمات النتماعيَّة

 0.84 13 خدمات عال  النطل  الل ة

ايَّة  0.82 6 الخدمات الئ ِ

 0.85 51 الكالي

 حصائية المستخدمة في هذه الدراسةالمعالجة اإل

؛ (spss)برنامج التاليل ااحئائ   باستخداما  تاليلظا إحئائيا  البياناتجمع ب قام الباح ان

ِ  استخدام مَّ حيث ت  ألفراض المعالجة ااحئائيَّة؛  ، الت  شملت أساليب ااحئان الوصف  

طالتكرارات  ال ِ  ،ة النارافات المعياريَّ  ،ةات الاسابيَّ متوس ِ ؛ ة(ة النسبيَّ )األهميَّ   الوزن النسب  

 اختبار المقارنة  استخدام صعوبات التعلم، لطلبة  الُمقدَّمة الُمسانِدةلمعرفة مستوى الخدمات 

(T-test) للتاكد من  ؛كر نبا  ألفا اختباراستخدام  ة، لقياس الفر   يات الدللة ااحئائيَّ  ؛

ايجاد دللت  ؛بيرسون رتباطالحساب معامل  مَّ إيجاد معامل الرتباط، كما ت  ،   بات األداة

 مدى دللة يلك  ،ل  كُ الستبانة ك   عد من خالل إيجاد معامل الرتباط بين البُ  ،صد  المقياس

 اقإحئائيا 

 نتائج الدراسة ومناقشتها

لةةتعلم فةة  مةةدارس صةةعوبات ا طلبةةةل الُمقدَّمةةة الُمسةةانِدةمةةا مسةةتوى الخةةدمات  السةةلال األول:

 ِ  من  نظة نةر الطلبة أنفسظم؟، ماافةة البلقانة تربية قئبة السلط ف  ف  مديريَّ  الت عليم األساس  

طاستخرا  ال مَّ هذا السؤال ت  لإلنابة عن  ة لمسةتوى ة  النارافةات المعياريَّةات الاسابيَّ متوس ِ

مةن  نظةة نةةر الطلبةة  ،صعوبات الةتعلم مةن أبعةاد أداة الدراسةة لطلبة الُمقدَّمة الُمسانِدةالخدمات 

 ( يوضح يلكق4أنفسظم،  الجد ل رقم )
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طال: (4جدول ) دراسة  لألداة ك ُكل ُمرتَّبة بعد من أبعاد أداة ال ل ِ كُ ة  النارافات لِ ات الاسابيَّ متوس ِ

 قتنازلياا

 األبعاد الرقم الرتبة
طال  متوّس 

 الحسابّي  

االنحراف 

 المعيارّي  
 المستوى

ط 454. 3.03 ةالخدمات اارشاديَّ  2 1  متوس ِ

ط 587. 2.81 ةالخدمات النفسيَّ  1 2  متوس ِ

 طمتوس ِ  643. 2.54 ةالخدمات النتماعيَّ  3 3

 ضعيف 651. 2.26 ةالخدمات الئايَّ  5 4

 ضعيف 486. 2.01 خدمات عال  النطل  الل ة 4 5

ط 424. 2.56 الخدمات ككل  متوّس 

ةةابِِل  ةةطال أنَّ يتََِّّةةح مةةن الجةةد ل السَّ  الُمسةةانِدةة لألبعةةاد الخمسةةة للخةةدمات ات الاسةةابيَّ متوس ِ

ة فةة  المرتبةةة األ لةةى بةةاعلى اديَّ (، حيةةث نةةانت الخةةدمات اارشةة3.03-2.01ترا حةةت مةةا بةةين )

ةةط ٍ  متوس ِ  ،(، بينمةةا نةةانت خةةدمات عةةال  النطةةل  الل ةةة فةة  المرتبةةة األخيةةرة3.03بلةةغ ) حسةةاب  

ةةط ب ٍ  متوس ِ ةةط(ق  بلةةغ ال2.01بلةةغ ) حسةةاب   ِ  متوس ِ اناراة معيةةارص بةة(  2.56)  للخةةدماتالاسةةاب  

ط لبة صعوبات التعلملط الُمقدَّمة الُمسانِدةمستوى الخدمات  أنَّ  إلى شيرُ ا يُ مَّ مِ ، (424.) من ، امتوس ِ

معيار الذص اسةتخدمه لا لفقً ،  ِ ةة  الخاصَّ ة الاكوميَّ مدارس األساسيَّ الف    نظة نةر الطلبة أنفسظم

 نة الدراسة على فقرات الستبانةقالباح ان لتقديرات أفراد عي  

ةال إليظةا،النتيجةة لحةل  الباح ةان اخةتالة  ,Shannon & Lariة )مةع دراسة ، التة  توصَّ

اتفقت مع  رتفعة، بينماتعلم مُ الصعوبات  لطلبة الُمقدَّمة الُمسانِدةمستوى الخدمات  إيْ نان، (2004

(،  دراسةة Alnjjar, 2014(،  دراسةة النجةار )Proquest IIc, 2014دراسة بر كسةت ليةك )

(Dempsey, etal. 2016؛ إي) للطلبةةة  الُمقدَّمةةة الُمسةةانِدةمسةةتوى التقةةديرات للخةةدمات  نةةان

ط  الُمقدَّمةة الُمسةانِدةللخةدمات  سةبياانِ  تةدن   لوضةع المُ بانَّظا نتيجةً لتفسير هذه النتيجة  نُ مكِ يُ   ،امتوس ِ

 ةِ لَّة عةن قِ فَّةاًل  فيظا،ات ا لَّعف اامكاننةرً  ؛صعوبات التعلم ف  مدارس الت عليم األساس    لطلبة

 لعدم اهتمام إضافةً تقديمظا لطلبة صعوبات التعلم،  نُ مكِ   يُ الت ،الُمسانِدةالخدمات بمعرفة المعلمين 

 توظيفظةا فة   ،ة بئعوبات التعلمق  ل ِ تع  ة المُ بمتابعة الباوث  التقارير العلميَّ   زارة التربية  التعليم

طات الاسةابيَّة  النارافةات المعياريَّة ؛للطلبة الُمقدَّمة الُمسانِدةتعميم الخدمات  ة ت مَّ حساب المتوس ِ

 لتقديرات أفراد عي نة الدراسة بناًن على فقرات ُكل ِ بُعٍد،  كانت على الناو ا ت :
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 البعد األول: الخدمات النفسيَّة

طال: (5جدول ) ات الاسابيَّة  النارافات المعياريَّة للفقرات الُمتعلقة ببُعِد الخدمات النفسيَّة، متوس ِ

طُمرتَّبة تناُزلياا حسب ال  قاسابيَّةات المتوس ِ

 الفقرات الرقم الرتبة
طال  متوّس 

 الحسابّي  
االنحراف 
 المعيارّي  

 المستوى

1 9 
تقةةةوم المعلمةةةة بجمةةةع معلومةةةات عةةةن 
الطلبةةة الةةذين يعةةانون مةةن سةةلوكيات 

 فير نيدة 
ط 826. 3.14  متوس ِ

2 6 
مساعدت  نفسةياا علةى تقب ةِل المدرسةة، 
  تشجيع  على التعبير عن مشاعرص

طمت 740. 3.06  وس ِ

3 5 
تُقةةةدَّم فةةة  المدرسةةةة خةةةدمات الةةةةدعم 
ِ لةةةة  مةةةةن خةةةةالل إشةةةةراك   النفسةةةة  

 باألنشطة
ط 738. 2.92  متوس ِ

4 1 
ةة   الُمقدَّمةةةالخةةدمات النفسةةيَّة  لةة  تُنم ِ

ت  على فظم يات   قُدر 
ط 815. 2.87  متوس ِ

5 7 
يوند بالمدرسة أنشطة تُساِعدُن  على 
 الت لب على الياس  مشاعر النق 

ط 695. 2.83  متوس ِ

6 3 
تُسةةةةةاِعدُن  المعلمةةةةةة للت لةةةةةب علةةةةةى 

 شعورص بالنق  أ  الَّعف  
ط 703. 2.68  متوس ِ

7 4 
تُساِعدُن  األنشطة المدرسيَّة على حل ِ 

 ُمشكالت   
ط 915. 2.65  متوس ِ

8 8 
يوند أنشطة تُساِعدُن  علةى الةتخل  

 من الخوة 
ط 825. 2.63  متوس ِ

9 2 
لةى الخةوة مةن ي ةتِم  تةدريب  للت لةب ع

 المتاان
ط 982. 2.52  متوس ِ

ط 587. 2.81 الخدمات النفسيَّة  متوّس 

ةةةطال ( أنَّ 5)الجةةةد ل مةةةن  يتََِّّةةةحُ  تقةةةديرات الطلبةةةة للخةةةدمات  ة لمسةةةتوىات الاسةةةابيَّ متوس ِ

"تقةوم المعلمةة بجمةع  التاسةعة(، حيةث نةانت الفقةرة 3.14-2.52بةين ) ترا حةت مةا ، قدالُمسانِدة

ةططلبة الذين يعانون من سلوكيات فير نيةدة" فة  المرتبةة األ لةى بمعلومات عن ال ٍ  متوس ِ  حسةاب  

ٍ 3.14) مقداره ةطبمسةتوى تقةدير  (، 826.) (،  اناراة معيةارص  ، بينمةا نةانت الفقةرة رقةم متوس ِ

ةطب" بالمرتبة األخيرة، ( "يتم تدريب  للت لب على الخوة من المتاان2) ٍ  متوس ِ (ق 2.52) حسةاب  

ٍ  اناراة  طتقدير  (،  بمستوى952.) معيارص  ةطال كما يتََّّةح أنَّ ، متوس ِ للخةدمات  الاسةاب    متوس ِ

مسةةتوى  ر ن   الطلبةة ي ةنَّ (، حيةةث إ587.) مقةداره بةةاناراة معيةارص (، 2.81) بلةغ ة ككةلالنفسةيَّ 

ط لظم الُمقدَّمةة الخدمات النفسيَّ   الُمقدَّمةة خدمات النفسيَّ ة العلى ماد ديَّ  دل  ا ي  مَّ ، مِ ام ٍ ع   شكلٍ بِ  امتوس ِ

 لظمق 
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( الت  Najjar, 2014مع دراسة النجار )بالخدمات النَّفسيَّة  تعلَّلُ فيما ي  الدراسة   تتفل نتيجة

للطلبةة فة  فةرة المئةادر  علمةونمُ المظا قةد ِ ة التة  يُ مسةتوى الخةدمات النفسةيَّ أنَّ أظظرت نتائجظا 

ط مستوى تقةديم  نَّ أشارت إلى أ ( حيث(Esmaili, et al. 2016مع دراسة  بينما اختلفت، امتوس ِ

 ق  ة لطلبة صعوبات التعلم عالٍ الخدمات النفسيَّ 

 ةالبعد الثاني: الخدمات اإلرشاديَّ 

طال: (6جدول ) الخدمات  عدِ بُ قة بِ ل ِ تع  ة للفقرات المُ ة  النارافات المعياريَّ ات الاسابيَّ متوس ِ

طلحسب ا نازلياابة ت  رتَّ ة مُ اارشاديَّ   قةات الاسابيَّ متوس ِ

 الفقرات الرقم الرتبة
طال  متوّس 

 الحسابيّ 
االنحراف 
 المعياريّ 

 المستوى

ط 785. 3.45 تونيظ  إلى تنةيم  است الل  قت الفرا   8 1  متوس ِ

2 5 
الت لةةب علةةى مشةةكلة فةة  يسةةاعد المرشةةد 
 ِ  لدص  الرسوب الدراس  

ط 893. 3.39  متوس ِ

3 7 
مسةةةةتوى  يسةةةةاعد المرشةةةةد علةةةةى تاسةةةةين

 دافعيت  للتعلم لدص 
ط 878. 3.37  متوس ِ

4 2 
ة فةة  تاسةةين خةةدمات اارشةةاديَّ التسةةاعدي 

 ة عادات الدراسيَّ ال
ط 731. 3.30  متوس ِ

5 1 
ة فةة  سةةتمرَّ ة مُ يةةتم إنةةران نلسةةات إرشةةاديَّ 

 فرفة اارشاد
ط 772. 3.22  متوس ِ

ط 806. 3.14 تساعدي خدمات اارشاد ف  تنةيم نفس  4 6  متوس ِ

7 9 
ة الخاصةةة نتةةائج األكاديميَّةةاليتةةابع المرشةةد 

  مر ٍ ست  مُ  ب  بشكلٍ 
ط 761. 3.07  متوس ِ

8 12 
يةةدربن  المرشةةد علةةى مظةةارات العتمةةاد 

 على نفس   
ط 816. 3.05  متوس ِ

9 11 
ة يشةةةةركن  المرشةةةةد باألنشةةةةطة المدرسةةةةيَّ 

 المختلفة 
ط 796. 2.90  متوس ِ

10 14 
ة من قبل سيَّ إشراك  ببرامج ااياعة المدر

 المرشد
ط 883. 2.84  متوس ِ

ط 880. 2.82 ة يونظن  المرشد حسب ميول  المظنيَّ  10 11  متوس ِ

12 3 
تسةةاعدن  خةةدمات اارشةةاد ببنةةان عالقةةات 

 مع الممالن 
ط 729. 2.78  متوس ِ

13 6 
ة التعامةةل مةةع يةةدربن  المرشةةد علةةى كيفيَّةة

 قلل المتاان 
ط 922. 2.65  متوس ِ

14 13 
  المرشةةد علةةى تنميةةة القةةدرة علةةى يةةدربن

ةة  ل ِ مظةةارة اتخةةاي القةةرارات  تعلةةم مظةةارة ح 
 المشكالت

ط 850. 2.45  متوس ِ

ط 454. 3.03 الخدمات اإلرشاديَّة  متوّس 
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 2020(، 2)34إلنسانية( المجلد اوم )العل ألبحاثمجلة جامعة النجاح لـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حلَّةْت "تونيظ  إلى تنةيم  اسةت الل  قةت الفةرا "  ال َّامنة الفقرة ( أنَّ 6الجد ل ) يتََّّح من

طب ف  المرتبة األ لى "يدربن  المرشةد  ال ال ة عشر(، بينما نانت الفقرة 3.45  بلغ )حساب متوس ِ

ةةة  الت" بالمرتبةةةة شةةةكِ المُ  ل ِ علةةةى تنميةةةة القةةةدرة علةةةى مظةةةارة اتخةةةاي القةةةرارات  تعلةةةم مظةةةارة ح 

طاألخيرة ب طبلغ ال بينما(ق 2.45حساب  بلغ ) متوس ِ  بشةكٍل عةام ةالاساب  للخدمات اارشةاديَّ  متوس ِ

(، 3.45-2.45ة مةا بةين )لخةدمات اارشةاديَّ عةد اة لفقةرات بُ ات الاسابيَّ طمتوس ِ (ق  نانت ال3.03)

طبمستوى  ِ متوس ِ  الطلبةةفللطلبةة،  اارشةاديَّة فة  تقةديم الخةدمات ،  هذا يدل على الَّةعف النسةب  

  اسةت الل ،بتنةةيم الوقةت الخةدمات الُمتعل ِق ةةِ هة  ، لظم الُمقدَّمةة أك ر الخدمات اارشاديَّ  أنَّ  ي ر ن  

 ِ ؛ إي حئةلت الفقةرات عنةدهم  قت الفرا ،  المساعدة ف  الت لةب علةى مشةكلة الرسةوب الدراسة  

طالخاصة بظذه الخدمات على أعلى ال ة من الخدمات اارشاديَّ  فيرهامقارنة مع  ةات الاسابيَّ متوس ِ

لمدرسةة علةى ا بُ ونِ سةت  طلبةة صةعوبات الةتعلم ت  طبيعةة  إلةى أنَّ ااضةافِة بف  هةذا البُعةد، األخرى 

ةة؛ ةتوفير برامج عالنيَّ  ات توظيةف  سةائط  معةدَّ  عنةدهم، م ةلللت لةب علةى الضةطرابات  خاصَّ

ة شةكلٍ مختلفةة فيةر متةوفرة بالمةدارس بِ ، باسةتخدام تقنيةات صةعوبات الةتعلم طلبةةة مع خاصَّ   ،ام  ع 

ِ  عةةد  حيةةث تُ  ة بةةطل فةة  حةةال تطبيقظةةا علةةى التقنيةةات الادي ةةة مةةن أفَّةةل أسةةاليب اارشةةاد النفسةة  

 صعوبات التعلمق

(  دراسةةة الشةةمرص Abdallah, 2012 اتَّفقةةْت نتيجةةة الدراسةةة مةةع نتيجةةة دراسةةة عبةةدهللا )

(2014 ,(Shammari بينمةا اختلفةت مةع نتةائج دراسةة ،Dempsey, et al. 2016)  التة ،)

 اٍلقأشارت نتائجظا إلى أنَّ مستوى الخدمات اارشاديَّة الت  تُقدَّم لطلبة صعوبات التعلم ع

 ةالبعد الثالث: الخدمات االجتماعيَّ 

طال:  (7جدول ) ة للفقرات المتعلقة ببعد الخدمات ة  النارافات المعياريَّ ات الاسابيَّ متوس ِ

طحسب ال رتَّبة ت ن اُزلياامُ  ةالنتماعيَّ   قةات الاسابيَّ متوس ِ

 الفقرات الرقم الرتبة
طال  متوّس 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى

1 7 
تونيظ  إلى التئرة المناسب فة   م  تِ ي  

 المواقف الت  أتعرض لظا 
ط 1.195 2.99  متوس ِ

2 4 

ة علةةةى سةةةاعدن  الخةةةدمات النتماعيَّةةةتُ 

ة العامة داخل مراعاة ا داب النتماعيَّ 

 المدرسة  خار  المدرسة 

ط 843. 2.67  متوس ِ

3 3 
سةةاعدت  علةةى التفاعةةل مةةع البيئةةة مُ  م  تِ ي ةة

ِ ابِ يج   إشكلٍ ة  المجتمع بِ المدرسيَّ      
ط 817. 2.65  متوس ِ

ط 936. 2.61 ة د ار قياديَّ يتم تكليف  با 8 4  متوس ِ

5 5 
ساعدت  على تطوير عالقةات  مةع مُ  م  تِ ي  

 ا خرين 
ط 875. 2.52  متوس ِ
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 (7ققق تابع ند ل رقم )

 الفقرات الرقم الرتبة
ط  المتوّس 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 وىالمست

6 2 
دت  علةةةةى التكيةةةةف مةةةةع البيئةةةةة سةةةةاع  مُ 

 ة  المجتمعالمدرسيَّ 
ط 830. 2.51  متوس ِ

7 9 
 ةر ة إإنران دراسة الاةالت الفرديَّة م  تِ ي  

  ة لدصَّ  نود مشكالت انتماعيَّ 
ط 911. 2.47  متوس ِ

87 6 
إتقةةةان سةةةاعدت  علةةةى تةةةونيظ   مُ  م  تِ ي ةةة

 ِ  مظارات التواصل النتماع  
 طمتوس ِ  862. 2.45

ِ توفَّ ي   1 9  ضعيف 759. 2.02 ر ف  المدرسة أخئائ  انتماع  

ط 643. 2.54 الخدمات االجتماعيَّة  متوّس 

طال ( أنَّ 7ح من الجد ل )َِّ يتَّ  (، حيةث 2.99-2.02بةين ) ة قةد ترا حةت مةاات الاسابيَّ متوس ِ

" فة  ض لظةارَّ تة  أتع ةناسةب فة  المواقةف التةونيظ  إلةى التئةرة المُ  م  تِ "ي   السَّابعةنانت الفقرة 

ةةطبالمرتبةةة األ لةةى  ٍ  متوس ِ فةة  المدرسةةة  رُ فَّ و  "يت ةة األ لةةى(، بينمةةا نةةانت الفقةةرة 2.99بلةةغ ) حسةةاب  

ةطب" بالمرتبةة األخيةرة، أخئائ  انتماع    ٍ  متوس ِ ةط الاسةاب َّ (ق 2.02بلةغ ) حسةاب    يُشةير المتوس ِ

لنتماعيَّةةة الُمقدَّمةةة للطلبةةة مةةن  نظةةة ( إلةةى أنَّ مسةةتوى الخةةدمات ا2.54للخةةدمات النتماعيَّةةة )

طا، حيث يرى الطلبة أنَّ أبرز الخدمات النتماعيَّةة الُمقدَّمةة لظةم هة  الُمتعل ِق ةة  نةظرهم نان متوس ِ

بتونيظظم إلةى التئةرة الُمناِسةب، فة  المواقةف التة  مةن الُممِكةن أ ْن يتعرضةون لظةا فة  حيةاتظم 

فة  يلةك مةن خةالل صةعوبة المشةكالت النتماعيَّةة التة  توانةه  النتماعيَّة،  يُمكةُن بيةان السَّةبب

طلبة صةعوبات الةتعلم، م ةل رفة  أقةرانظم للتواصةل معظةم؛ بسةبب تةدن  مفظةوم الةذات  ضةعف 

ةةةا يفةةةرُض التعةةةا ن مةةةع أخئةةةائيين انتمةةةاعيين؛ لتقةةةديم الخةةةدمات  اادارة النتماعيَّةةةة لةةةديظم، ِممَّ

ِ  النتمةاع َّ لةدى طلبةة النتماعيَّة لطلبة صةعوبات الةتعلم؛  ال ِ النفعةال   ت لةب علةى نفة  النمةو 

 صعوبات التعليمق 

( التةة  Najjar, 2014)  تختلةةف نتيجةةة الخةةدمات النتماعيَّةةة مةةع نتيجةةة دراسةةة النجةةار

أشةارت نتائجظةا لتةةدن  مسةتوى الخةدمات النتماعيَّةةة الُمقدَّمةة لطلبةة صةةعوبات الةتعلم؛ بسةبب قِلَّةةِة 

ِ الوع  لُمعل ِم   ،  قِلَّةِة الةدعم الاكةوم   فةرة المئةادر باهميَّةة الخةدمات فة  المجةال النتمةاع َّ

 ٍ ٍ انتمةاع    بتوفير الخدمات النتماعيَّةة فة  المةدارس األساسةيَّة الاكوميَّةة،  عةدم تةوفير أخئةائ  

 قبالمدرسة
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 البعد الرابع: خدمات عالج النطق واللغة

طال:  (8جدول ) خدمات عال   عدِ بُ قة بِ ل ِ تع  ة للفقرات المُ نارافات المعياريَّ ة  الات الاسابيَّ متوس ِ

طحسب ال  تنازليااةً ب  رتَّ النطل  الل ة مُ   قةات الاسابيَّ متوس ِ

 الفقرات الرقم الرتبة
طال  متوّس 

 الحسابّي  
االنحراف 
 المعيارّي  

 المستوى

1 11 

تشةةةمل أنشةةةطة  تةةةدريبات عةةةال  النطةةةل 
ة م ل النقود يَّ  الل ة استخدام األشيان الماد

ة  اسةةةةتخدام الئةةةةور ة  المعدنيَّةةةةالورقيَّةةةة
  الرموزق

 ضعيف 738. 2.13

2 10 
 ِ عةةةةال  النطةةةةل  الل ةةةةة  يقةةةةوم أخئةةةةائ  

ة ااصةةة ان  النتبةةةاه بتعليمةةة  علةةةى كيفيَّةةة
 قللمعلم

 ضعيف 697. 2.11

3 8 
فةة  المدرسةةة تقيةةيم حاناتةةك لتاديةةد  تم  ي ةة

 حانات النطل  الل ة 
 ضعيف 742. 2.09

4 9 
الوقةةةت الةةةذص يسةةةت رقه تقةةةديم الخةةةدمات 
 العال  النطل  الل ة مناسب لحتياناتك 

 ضعيف 655. 2.07

5 12 

ِ يُ  النطةةل  الل ةةة عنةةدما  سةةاعدن  أخئةةائ  
أعةةةان  مةةةن إخةةةرا  األصةةةوات  الاةةةذة 

تخل  مةةةن تلةةةك لةةةل ؛ التشةةةويه  تةةةدريب 
 المشكالت 

 ضعيف 579. 2.06

5 13 
ل عةةال  النطةةة فةةة  سةةاعدن  األخئةةائ يُ 

 التاتاةمشاكل   الل ة حل ِ 
 ضعيف 659. 2.06

7 4 
تستخدم أد ات مناسبة فة  خةدمات عةال  

 النطل  الل ة كالمراة 
 ضعيف 599. 2.04

8 3 
 تشةةمل أنشةةطة عةةال  النطةةل  الل ةةة حةةل ِ 

 مشكالت الئوت  الكالم 
 ضعيف 558. 2.01

9 6 
أند تاسن من خالل تقديم خدمات العال  

 النطل  الل ة 
 ضعيف 571. 1.95

10 5 
تستخدم فة  خةدمات عةال  النطةل  الل ةة 

 أنظمة الااسب لعال  النطل  الل ة 
 ضعيف 518. 1.94

11 7 
ةةة م  تِ ي ةةة ال  النطةةةل  الل ةةةة ة ِعةةةإعةةةداد خطَّ

 لديك الُمقدَّمةة بالخدمات الخاصَّ 
 ضعيف 487. 1.92

 ضعيف 531. 1.88 يوند أخئائ  نطل  الل ة ف  المدرسة  1 12

13 2 
فر فرفة خاصةة لعةال  النطةل  الل ةة يتو

 ف  المدرسة 
 ضعيف 469. 1.86

 ضعيف 486. 2.01 خدمات عالج النطق واللغة
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ط( أن ال8َّح من الجد ل )يتَّ   ترا حةت مةا لفقرات خدمات النطل  الكالم ات الاسابيةمتوس ِ

نطةةل نشةةطة  تةةدريبات عةةال  ال"تشةةمل أ الاادي ةةة عشةةر(، حيةةث نةةانت الفقةةرة 2.13-1.86بةةين )

" فة   اسةتخدام الئةور  الرمةوز ،ة المعدنيَّ  ،ةم ل النقود الورقيَّ  ،ةاستخدام األشيان الماديَّ   الل ة

ةةطبالمرتبةةة األ لةةى  ٍ  متوس ِ ر فرفةةة خاصةةة تةةوفَّ ت"ال انيةةة (، بينمةةا نةةانت الفقةةرة 2.13بلةةغ ) حسةةاب  

طلعال  النطل  الل ة ف  المدرسة" بالمرتبة األخيرة ب  (ق 1.86)حساب  بلغ  متوس ِ

طبلغ الكما  (ق حيث نان مسةتوى خةدمات 2.01لخدمات عال  النطل  الل ة ) الاساب    متوس ِ

حيةث  ،مةن  نظةة نةةر الطلبةة أنفسةظم صعوبات الةتعلم ضةعيفًالطلبة  الُمقدَّمةعال  النطل  الل ة 

طترا حت ال إلةى  اشةارة ل بُةدَّ مةن ا (ق2.13-1.86ات الاسابية لفقرات هذا البعد مةا بةين )متوس ِ

ائةولظم علةى ل  اريِشةلةم يُ إضافة إلةى أنَّ الطلبةة  ،ف  المدارسالنطل  الكالم خدمات ر توف  عدِم 

 خار  المدرسةق  علظا

(، التة  نةانت (Esmaili, et al. 2016تفةل نتيجةة خةدمات النطةل  الكةالم مةع دراسةة ت 

النتيجةة مةع نتةائج دراسةة فيظا تقديرات مستوى خدمات النطةل  الكةالم ضةعيفة، كمةا تختلةف هةذه 

(Najjar, 2014 ،ةط (، الت  أشارت نتائجظا ف  مجال خدمات النطل  الل ة إلى المسةتوى المتوس ِ

 ,Nelson, Benner & Gonzalez تختلةف أيًَّةا مةع دراسةةة نيسةلون  ينيةر فةونماليس )

ة صةعوبات الةتعلم (، الت  دلَّْت نتائجظا على أنَّ مستوى خدمات النطل  الل ة الُمقدَّمةة لطلبة2005

ةطا،  تختلةف أيًَّةا مةع نتةائج دراسةة ) ( التة  كةان مسةتوى خةدمات عةال  Kerrin, 2001متوس ِ

ةِ  نةود المتخئئةين فة  عةال  النطةل  النطل  الل ة ُمرت فعًا،  قد يُعمى السبب ف  يلك إلى نُةدر 

  الل ة ف  المدارسق 

ن خةدمات عةال  النطةل  الل ةة، تقيةيم  تشةخي  الل ِ، حيث تتَّةمَّ  ةة  التواصةل النتمةاع  

ٍة، ل تتوفر ف  ال الب لدى المدارسق ئ  ِ  عمٍل ُمتخئ ِ ِ،  ه  باانة إلى فِر    التواصل المعرف  

 ةحيَّ البعد الخامس: الخدمات الّص  

طال :(9جدول ) الخدمات  عدِ بُ ة بِ ق  تعل ِ ة للفقرات المُ ة  النارافات المعياريَّ ات الاسابيَّ متوس ِ

طحسب ال لياانازُ ت   بةً رتَّ مُ  ،ةايَّ الئ ِ   قةات الاسابيَّ متوس ِ

 الفقرات الرقم الرتبة
طال  متوّس 

 الحسابّي  

االنحراف 

 المعيارّي  
 المستوى

1 5 

ةةةالتشةةةمل  م ةةةل  ،ة أنشةةةطةً اي ِ خةةةدمات الئ ِ

ةةةةة ة  العةةةةةال  اي ِ الت قيةةةةةف  الوقايةةةةةة الئ ِ

  التطعيم

ط 1.111 2.83  متوس ِ

2 6 
 شةةةكلٍ ة بِ صةةةايَّ ك مةةةن ناحيةةةة تُةةةتابع  مُ  م  تِ ي ةةة

  ستمر ٍ مُ 
ط 1.028 2.52  متوس ِ

3 4 
ةةةإعةةةداد خُ  مُ تِ ي ةةة ةةةة خ  طَّ ة بةةةك بالخةةةدمات اصَّ

 ة ايَّ الئَّ 
 ضعيف 894. 2.27
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 2020(، 2)34إلنسانية( المجلد اوم )العل ألبحاثمجلة جامعة النجاح لـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (9ققق تابع ند ل رقم )

 الفقرات الرقم الرتبة
ط  المتوّس 

 الحسابّي  

االنحراف 

 المعيارّي  
 المستوى

4 3 
بالمدرسةةةة تقيةةةيم حاناتةةةك للخةةةدمات  م  تِ ي ةةة

 ة ايَّ الئ ِ 
 ضعيف 913. 2.19

5 1 
ر بالمدرسةةةة عيةةةادة مناسةةةبة لتقةةةةديم يتةةةوفَّ 

 ةالخدمات الطبيَّ 
 ضعيف 620. 1.91

 ضعيف 688. 1.85 ر بالمدرسة ممرض أ  طبيب فَّ يتو   2 6

حيَّة  ضعيف 651. 2.26 الخدمات الّص 

طال ( أنَّ 9) رقم الجد لمن  يتََِّّحُ  (، حيةث 2.83-1.85بين ) ة ترا حت ماات الاسابيَّ متوس ِ

ة الخامسةنانت الفقرة  ة ،ة أنشةطةايَّ "تشةمل خةدمات الئ ِ ة  العةال  ايَّ م ةل الت قيةف  الوقايةة الئ ِ

ةط التطعةيم" فة  المرتبةة األ لةى ب ٍ  متوس ِ ر فَّ "يتةةو  ال انيةة (، بينمةا نةانت الفقةرة 2.83بلةغ ) حسةةاب  

طب" بالمرتبة األخيرة بالمدرسة ممرض أ  طبيب ٍ  متوس ِ ةطبلةغ ال(ق حيةث 1.85غ )بلة حسةاب    متوس ِ

 (ق 2.26ة )ايَّ للخدمات الئ ِ  الاساب   

مةن  اد نةان ضةعيفً قصعوبات التعلم ف لطلبة الُمقدَّمةة ايَّ مستوى الخدمات الئ ِ  دِ عْ ا فقرات بُ أمَّ 

ط ب ،ام ٍ ع   شكلٍ  نظة نةر الطلبة أنفسظم بِ   رُ ر ِ يب ةإي (، 2.83-1.85بين )ة ترا حت ات حسابيَّ متوس ِ

  نود ممرض أ  طبيب ف  المدرسةق  أ  ،ت ذية بعدم توفر أخئائ  يلكباح ان ال

ةايَّة مةع دراسةة ) (، التة  أشةارت نتيجتظةا إلةى Najjar, 2014 تختلف نتيجة الخدمات الئ ِ

ةةِط مسةةتوى  ةةطا،  تعةةم  توس  ةةايَّة الُمقدَّمةةة لطلبةةة صةةعوبات الةةتعلم متوس ِ أنَّ مسةةتوى الخةةدمات الئ ِ

ةةايَّ  ةةٍل ِعلمياةةا فةة  المدرسةةة،الخةةدمات الئ ِ هَّ حيةةث تتفةةل مةةع  ة؛ لعةةدم تةةوفر طبيةةٍب ُمخةةت   ٍ  ُمؤ 

ةةايَّة (Esmaili, et al. 2016دراسةةة (، التةة  أشةةارت نتائجظةةا إلةةى أ نَّ مسةةتوى الخةةدمات الئ ِ

 ضعيف، بينما لم يجد الباح ان دراسة تتفل مع نتائج الدراسة الااليةق

( ف  مستوى α =0.05ة عند مستوى )لة إحئائيَّ هل توند فر   يات دل السلال الثاني:

ِ لط الُمقدَّمة الُمسانِدةالخدمات  ة تربية ف  مديريَّ  ،لبة صعوبات التعلم ف  مدارس الت عليم األساس  

 ( ؟، قطاع خاذ  شرفة )قطاع حكوم   لطة المُ الس   رِ  ي  ت  ى لمُ عم  تُ  ،قئبة السلط بماافةة البلقان

؛ لإلنابة عن السؤال (T-test Independent Sample)مقارنة اختبار ال استخدم الباح ان

 (:10) رقم ف  الجد ل كما نتائجه نانتْ   السَّابل،
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طال :(10جدول ) دللة  ( T-testة  اختبار المقارنة )ة  النارافات المعياريَّ ات الاسابيَّ متوس ِ

لبة الُمقدَّمة لط الُمسانِدةلخدمات شرفة على مستوى االمُ  الس لطة ر ي  ت  عمى لمُ تُ  ،(T-testالفر   )

 ققئبة السلط ، ف  مديريَّة تربيةصعوبات التعلم ف  مدارس الت عليم األساس َّ 

 البعد
قطاع 

 المدرسة
 العدد

طال  متوّس 

 الحسابّي  

االنحراف 

 المعيارّي  

 قيمة

 "ت"

درجات 

 ةالحريَّ 

اللة الّد  

 ةاإلحصائيَّ 

الخدمات 

 ةالنفسيَّ 

 802. 282 252. 445. 2.84 23 ةخاصَّ 

    598. 2.81 77 ةحكوميَّ 

الخدمات 

 ةاارشاديَّ 

 096. 282 1.672- 568. 2.88 23 ةخاصَّ 

    442. 3.04 77 ةحكوميَّ 

الخدمات 

 ةالنتماعيَّ 

 061. 282 1.885 690. 2.78 23 ةخاصَّ 

    636. 2.52 77 ةحكوميَّ 

خدمات عال  

 النطل  الل ة

 862. 282 174.- 700. 1.99 23 ةخاصَّ 

    465. 2.01 77 ةحكوميَّ 

الخدمات 

 ةايَّ الئ ِ 

 210. 282 1.257 696. 2.43 23 ةخاصَّ 

    647. 2.25 77 ةحكوميَّ 

 804. 282 249. 432. 2.58 23 ةخاصَّ  الخدمات

    424. 2.55 77 ةحكوميَّ 

 ( فاقل05ق0*دالة عند مستوى )

مسةتوى ل( 05ق0عند مسةتوى ) نود فر   دالة إحئائياا( عدم  10رقم )من الجد ل  حُ َِّ يتَّ 

ِ  الُمقدَّمةةة لطلبةةة الُمسةةانِدةالخةةدمات  ر ت ي ةةى لمُ عةةم  تُ  صةةعوبات الةةتعلم فةة  مةةدارس الت علةةيم األساسةة  

ةةطة، حيةةث بلةةغ الفةة  نميةةع األبعةةاد  فةة  الدرنةةة الكليَّةة ةِ ف  شةةرِ السةةلطة المُ  للمةةدارس  الاسةةاب    متوس ِ

ةة الُمقدَّمةةة لطلبةةة  الُمسةةانِدة( علةةى مسةةتوى الخةةدمات 432ق0راة معيةةارص )(  بةةانا58ق2ة )الخاصَّ

ةةةط بلةةةغ ال، صةةةعوبات الةةةتعلم (  بةةةاناراة معيةةةارص 2.55ة )للمةةةدارس الاكوميَّةةة الاسةةةاب    متوس ِ

 لختبةار  نةود فةر  ، لطلبةة صةعوبات الةتعلم الُمقدَّمةة الُمسةانِدةق( على مسةتوى الخةدمات 424)

 ٍ ةةطبةةين ال معنةةوص  حيةةث بل ةةت قيمتةةه الماسةةوبة للخةةدمات  (؛T)اختبةةار الباح ةةان م اسةةتخد ينمتوس ِ

 (ق05ق0الة إحئائياا عند مستوى الدللة )(،  ه  قيمة فير د249.)

عةدم  نةود  ةظةُر نتائجظةا( التة  تُ ALAyed, 2012مةع دراسةة العايةد ) ُهنةا النتيجةة تْ فق ةاتَّ 

سةةتوى رضةةا أ ليةةان األمةةور عةةن ( فةة  م05قα  ≥0) ة علةةى مسةةتوىفةةر   يات دللةةة إحئةةائيَّ 

 ابعًةضةمن كافةة األبعةاد تِ  ،ألبنةائظم ي ص صةعوبات الةتعلم التة  تقةدمظا فةرة المئةادر ،الخدمات

نةت نتائجظةا التة  بيَّ  (AL Zyoud, 2011)مع دراسةة أيًَّا  النتيجةر نوع المدرسةق  تتفل ت ي  لمُ 

)حكةةوم ،  ى لقطةةاع المدرسةةةعةةم  ة عنةةد مسةةتوى الدللةةة يُ عةةدم  نةةود فةةر   يات دللةةة إحئةةائيَّ 

ة للعةاملين فة  المةدارس الت العمليَّةؤه ِ تفسير هذه النتيجة من خالل تشابه الُمة نُ مكِ يُ حيث خاذ(، 
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بمسةتوى عةاٍل  الُمسةانِدةعدم قدرة المدارس علةى تقةديم الخةدمات  ة، إضافةً إلىة  الخاصَّ الاكوميَّ 

 ِ ( Najjar, 2014النتيجة مع دراسة النجةار ) بينما اختلفتق أ  الخاذ ِ  سوان ف  القطاع الاكوم  

الت  أشارت إلى  نود فر   يات دللة إحئائيَّة ف  الخدمات الُمسانِدة فة  مجةال النطةل  الل ةة 

مظا ُمعلمةة  فةةرة المئةةادر فةة  المةةدارس،  اختلفةةت أيًَّةةا مةةع دراسةةة )  ,Dempseyالتةة  يُقةةد ِ

Megan & Colyvas, 2016ق)  

( فة  مسةتوى α =0.05ة عنةد مسةتوى )ر   يات دللة إحئةائيَّ هل توند ف السلال الثالث:

ِ لط الُمقدَّمة الُمسانِدةالخدمات  ة تربيةة فة  مديريَّة ،لبة صعوبات التعلم ف  مةدارس الت علةيم األساسة  

 ر ننس المدرسة )مدرسة يكور، مدرسة إناث(؟ت ي  ى لمُ عم  تُ  ،قئبة السلط بماافةة البلقان

(؛ للوصول إلى إنابة T-test Independent Sample)لمقارنة اختبار ااستخدم الباح ان 

 (:11) رقم ف  الجد ل كما نتائجه  تاقيل النتائج المنشودة منه،   نانت ،دقيقة  صاياة

طال :(11جدول ) ( T-testة  اختبار دللة الفر   )ة  النارافات المعياريَّ ات الاسابيَّ متوس ِ

صعوبات التعلم ف   لطلبة الُمقدَّمة الُمسانِدةستوى الخدمات ر ننس المدرسة على مت ي  ى لمُ عم  تُ 

 ِ  قة تربية قئبة السلطف  مديريَّ  مدارس الت عليم األساس  

 البعد
نوع 

 المدرسة
 العدد

طال  متوّس 

 الحسابّي  

االنحراف 

 المعياري

 قيمة

 "ت"

درجات 

 ةالحريَّ 

الداللة 

 ةاإلحصائيَّ 

الخدمات 

 ةالنفسيَّ 

 118. 282 1.567- 592. 2.75 42 يكور

    580. 2.86 58 إناث

الخدمات 

 اارشاديَّة

 388. 282 864. 445. 3.06 42 يكور

    461. 3.01 58 إناث

الخدمات 

 النتماعيَّة

 677. 282 417. 586. 2.56 42 يكور

    682. 2.53 58 إناث

خدمات عال  

 النطل  الل ة

 087. 282 1.720 444. 2.07 42 يكور

    512. 1.97 58 إناث

الخدمات 

ايَّة  الئ ِ

 592. 282 536. 638. 2.29 42 يكور

    662. 2.25 58 إناث

 561. 282 581. 416. 2.57 42 يكور الخدمات

    430. 2.54 58 إناث

 ( فاقل05ق0*دالة عند مستوى )
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ةابِل عةدم  نةود فةر   دالةة إحئةائي ٍامن الجد ل  حُ َِّ يتَّ  مسةتوى ل( 05ق0عنةد مسةتوى ) السَّ

ِ لط الُمقدَّمة الُمسانِدةالخدمات  ر ننس ت ي  ى لمُ عم  تُ  ،لبة صعوبات التعلم ف  مدارس الت عليم األساس  

ةةطة، حيةةث بلةغ الليَّةة فة  الدرنةةة الكُ  ،المدرسةة فةة  نميةةع األبعةةاد لمةةدارس الةةذكور  الاسةةاب    متوس ِ

صةعوبات لطلبةة  الُمقدَّمةة دةالُمسةانِ ( على مسةتوى الخةدمات 416ق0(  باناراة معيارص )57ق2)

ط،  بلغ الة الذكورالتعلم ف  المدارس األساسيَّ  (  بةاناراة 2.54لمدارس ااناث ) الاساب    متوس ِ

لطلبةةة صةةعوبات الةةتعلم فةة  مةةدارس  الُمقدَّمةةة الُمسةةانِدةق( علةةى مسةةتوى الخةةدمات 430معيةةارص )

 قالذكور  ااناث

ٍ عن لختبار  نود فر  م   حيث بل ةت قيمتةه  (؛T)اختبار الباح ان م استخدين طمتوس ِ بين ال وص 

 ق (05ق0عند مستوى الدللة ) ق(،  ه  قيمة فير دالة إحئائياا581) نميعظاالماسوبة للخدمات 

 ,Dempseyدراسةة )  (،abahuasin, 2016مع دراسةة )  اختلفت نتيجة ف  هذا الجانب

Megan & Colyvas, 2016ة عنةد فةر   يات دللةة إحئةائيَّ ظظةرت نتائجظةا  نةود ( حيةُث أ

لألطفةةال  ،المئةةادر ظا فةةرةمُ قةةد ِ التةة  تُ  الُمسةةانِدة(، فةة  مسةةتوى الخةةدمات 05ق0مسةةتوى )ألفةةا = 

 نتيجتظا مع هةذه النتيجةة تتفلُ جنس،  لم يجد الباح ان دراسة الر ت ي  ي ص صعوبات التعلم تعمى لمُ 

راسة،   ة للعةاملين فة  مةدارس ة  العمليَّةخبةرات العلميَّةيعم  الباح ان هذه النتيجة إلةى تشةابه الالد ِ

 ة ف  هذه المدارسقة  التقنيَّ  تشابه اامكانيات الماديَّ  ،الذكور  ااناث

 التوصيات

 بما يل :، نتيجة لما أسفرت عنه الدراسة من نتائجيوص  الباح ان 

 ة ان فاعليَّ لبي ؛عقد الند ات  المااضرات للمدارس الت  يتواند بظا طلبة صعوبات التعلم

 تظا للطلبةق يَّ  أهم الُمسانِدةالخدمات 

  َّطلبة ، الت  يتعرض لظا ةف  تاسين الةر ة النفسيَّ  مُ ساهِ ة تُ ة عالنيَّ تئميم برامج إرشادي

 صعوبات التعلمق

  ُة بالخدمات ة  الخاصَّ ة الاكوميَّ ساسيَّ م  الخدمات ف  المدارس األقدَّ ضر رة اهتمام م

 ق الُمسانِدة

 بتنسيل مع  ،كان داخل المدرسة أ  خارنظاأسوان  ،توفير نميع الخدمات الُمسانِدةة هميَّ أ 

 طلبة صعوبات التعلمق حانة فل  المدرسة  ِ 
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