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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 

 جودة التعلٌم العام وعاللته بصعوبات التعلم

 من إعداد طالبة : نورة فهد الخالدي

 فً صعوبات التعلمطالبة ماجستٌر التربٌة الخاصة 

 جامعة الملن فٌصل

 للفباتإلى تحمٌك التمٌز فً خدماتها  التعلٌمٌةوفك نظام الجودة  التعلٌمةتسعً المإسسات 

من  المستهدفةإال بمستوي متمٌز من الجودة ٌشمل كافة الشرابح  ؤتً,وهذا ال ٌ منها المستفٌدة

اإلعالة أو المستوى  النظر عن التباٌن فً مستوٌات الذكاء أو الموهبة أوالتعلٌمة بغض  الخدمة

بما  التعامل مع الفروق بٌن التالمٌذ,و(1)للطالب الثمافٌةأو الخلفٌة  االلتصاديأو  االجتماعً

فً سد الفجوة بٌنهم وبٌن ألرانهم محممة بذلن  للمساهمةتصمم  تعلٌمٌةٌتناسب معها من برامج 

 .(2)لفرص لكل الطالبا وتكافا الشمول 

رٌا عن بالً ٌختلفون ظاه الطالب الذٌن ٌعانون من صعوبات التعلم الوكما أن عزٌزي المارئ 

لمدرسة وخارجها البدنٌة داخل ا سابر األنشطةؤكلون وٌشربون معا وٌمارسون ٌألرانهم فهم 

ولكن عند ,(3)الفعالٌات عند ممارسة هذه االنتباهفً المجمل فروق تثٌر  دون أن تظهر علٌهم

لمصور فً ولٌاس أثر العملٌة التعلٌمٌة علً الطالب تبرز أوجه التفاوت وا المتابعة و المالحظة

 الخاصة بالمراءة والتهجً والحساب األساسٌةالمهارات الذي ٌمتد إلً التحصٌل العلمً بٌنهم و

والحركة الزابدة وضعف  االندفاعٌة إلً النماذج السلوكٌة وعدم المدرة علً التكٌف و

 .(4)التركٌز

ه بحاجة إلى هذه الفبة فإن من البالط واستٌعاب تحول دون تعلم التًولمواجهة هذه العمبات 

 .(5)ةالفردٌ احتٌاجاتهلتلبٌة  خاص, مصممنظام تعلٌمً 

فً غرفة المصادر تؤهٌله ضمن فصول التعلٌم العام وٌحصل علً المساندة والدعم  حٌث ٌتم

وبالً الساعات الدراسٌة ٌمضٌها مع  ,أسبوعكل  الدراسٌةمن الساعات  اعدد فٌها ٌمضًحٌث 

وفً كال الطرٌمتٌن فإن الهدف لٌس عزل  ضمن المسار التعلٌمً العام,(6)ألرانه فً الفصل

,ولكن مساعدته على تحسٌن مهاراته (7)الطالب عن بالً زمالبه لما فً ذلن من اثار سلبٌة علٌه

فهنان  واجتماعٌا, وبالتالًالعمبات التً تمنعه من مساٌرة زمالبه دراسٌا  اجتٌازن حتى ٌتمكن م

                                                           
(

1
  17,ص 2113:دار الكتاب الجامعً, األمارات .الدمج فً مدارس التعلٌم العام وفصوله,, ,كمال سالمسٌ (

(
2

 5,ص 2112دار الجامعة الجدٌدة, اإلسكندرٌة: الجودة فً التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة, رضا عبدالبدٌع. السٌد,( 
(

3
    217ص ,2112صعوبات التعلم,األردن:الوراق, أحمد عواد. نداء,( 

(
4

 266,ص 2112دار الفكر العربً, الماهرة, صعوبات التعلم النمابٌة, السٌد عبدالحمٌد. سلٌمان,( 
(

5
 217,ص  مرجع سبك ذكره نداء,( 

(
6

 255ص  مرجع سبك ذكره, سلٌمان,( 
(

7
 13-12,ص  مرجع سبك ذكره سٌسالم,( 

 جامعة الملن فٌصل 

 كلٌة التربٌة 

 لسم التربٌة الخاصة 
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جودة التعلٌم  تساهم  حٌث ,تماس بٌن التعلٌم العام وصعوبات التعلم وجودة التعلٌم العامعاللة 

 طبٌعة ولبل الحدٌث عن ,هذه الفبة التً تهٌا الفرصة لطالب المناسبةبٌبة الدراسٌة فً توفٌر ال

 خصابصها, أنواعها, بإٌجاز)تعرٌف صعوبات التعلم,هذه العاللة من المناسب أن نستعرض 

ثم نذكر ممدمه عن جودة التعلٌم ثم طبٌعة العاللة بٌن جودة التعلٌم العام  التشخٌص والتمٌٌم(

 وصعوبات التعلم.

 تعريف صعوبات التعلم

وزارة التربٌة والتعلٌم فً المملكة  اعتمدتتعددت التعرٌفات لمصطلح)صعوبات التعلم( ولد 

اضطرابات فً واحدة أو أكثر من العملٌات النفسٌة  هًالعربٌة السعودٌة التعرٌف التالً)

اللغة المكتوبة أو اللغة المنطولة والتً تبدو فً اضطرابات  األساسٌة التً تتضمن فهم واستخدام

والرٌاضٌات والتً ال  "الء, والتعبٌر, والخطاإلم" والكالم, والمراءة, والكتابة االستماع والتفكٌر

 إلى أسباب تتعلك بالعوق العملً أو السمعً أو البصري أو غٌرها من أنواع العوق أو تعود

 (2)(ظروف التعلم أو الرعاٌة األسرٌة

 :أنواع صعوبات التعلم

 (9)تنمسم صعوبات التعلم إلى نوعٌن

 / صعوبات التعلم النمابٌة وتشمل:1

*اضطرابات اللغة الشفهٌة        التفكٌر   *اضطرابات  *صعوبات الذاكرةاالنتباه  *صعوبات 

 *صعوبات اإلدران

 / صعوبات التعلم األكادٌمٌة2

 صعوبات التعلم فً الكتابة    .1

 صعوبات التعلم فً المراءة .2

 صعوبات التعلم فً الرٌاضٌات .3

وهً  عبر مراحل الصعوبةونوع الذٌن ٌعانون من صعوبات التعلم  الطلبةوٌتم تحدٌد 

 (11):كالتالً

 الفرز والمسح   .1

 اإلحالة   .2

 التصنٌف   .3

 الخطة التربوٌة   .4

 مرالبة تمدم التلمٌذ .5

                                                           
(

2
 27,ص 2115حكومً,إصدار  دلٌل معلم/معلمة صعوبات التعلم, وزارة التعلٌم.( 

(
9

الناشر  الرٌاض: صعوبات التعلم المفاهٌم والتشخٌص وطرق التدرٌس, ٌاسر السمٌري. دمحم طلٌحان, الشدادي,( 

 6,ص2114الدولً,
(

11
 149,ص  مرجع سبك ذكره (نداء,
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 صعوبات التعلم : خصائص

 المالحظةمإشرا هاما ٌدعوا إلى  علً التالمٌذ بر هذه الصفات والسلوكٌات التً تظهرتوتع

ٌعانون من مشاكل صعوبات التعلم والتالمٌذ ذ الذٌن المعلم علً التمٌٌز بٌن التالمٌوٌساعد 

 (11)ومنها العادٌٌن

 الذاكرة اضطرابات .1

 والمدرة علً تعرٌفها والسمعٌةإدران المعلومات البصرٌة  فًصعوبات  .2

 الحسً )الحواس( اإلدرانضعف  .3

  االندفاعٌةالنشاط الزابد و  .4

بسبب سوء فهمه وتمدٌره لطبٌعة الموالف  والعدوانٌة العزلة,المٌل إلى  االعتمادٌة .5

 االجتماعٌة

 

 تشخيص صعوبات التعلم

محدد أو كشف  اختبار فلٌس هنان إن عملٌة تمٌم الطالب ذوي صعوبات التعلٌم لٌست سهلة,

من صعوبات التعلم خاصة فً ظل تشابه  طبً ٌمكن من خالله الجزم بؤن طالبا ما ٌعانً

 (12) مال فً التحصٌل واإلنجازاألعراض مع حاالت المصور واإله

وٌمً عمٌك ٌهدف الً معرفة ولد عرفت وزارة التربٌة والتعلٌم التشخٌص بؤنه)إجراء تم

وجود صعوبات فً التعلم لدى الطالب من خالل تطبٌك أدوات المٌاس الخاصة  احتمالٌة

اإلجراءات والتراح بصعوبات التعلم وفً حالة وجود صعوبات فً التعلم فإنه ٌحدد طبٌعتها 

 (13)للحد من أثارها( والتوصٌات المناسبة

أما التموٌم فهو)إصدار حكم أو لرار بعد جمع المعلومات بؤدوات رسمٌة و غٌر رسمٌة عن 

من خدمات برنامج صعوبات  واالستفادةخذ بشؤنهم لرار المبول الطالب والذٌن سوف ٌت

 (14)التعلم(

مٌاس من خمسة موٌتكون ال ,مٌاس ماٌكل بستللتشخٌص والتموٌم م المستخدمةومن المماٌٌس 

 (15)خصابص سلوكٌة تمثل الجانب اللفظً وغٌر اللفظً من عملٌة التعلم وهً

  ًوالذاكرةالسمعً  وٌشمل: االستٌعابالجانب اللفظ 

  ًالشخصً  لحركً, السلونالتناسك  ,العامة وٌشمل: المعرفةالجانب غٌر اللفظ

 واالجتماعً

                                                           
(

11
 27-25,مرجع سبك ذكره, ص  الشدادي( 

(
12

 26,ص 3,ط2114,األردن:المٌسرة,تدرٌس األطفال ذوي صعوبات التعلم حافظ بطرس. بطرس,( 
(

13
 51ص  ,مرجع سابك, وزارة التعلٌم( 

(
14

 51,ص  المرجع السابك( 
(

15
 63,ص 3,ط2113جهٌنة للنشر, األردن: .ممٌاس ماٌكل بست للكشف والتعرف علً صعوبات التعلم, ,جوٌعد (الشرٌف
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لبرامج  احتٌاجه من حمٌمة ٌهدفان إلى جمع معلومات عن الطالب للتؤكدفالتشخٌص والتموٌم 

 ودرجته طإرر6االحتٌاجتساعد فً التعرف علً نوع كما و بصعوبات التعلم تعلٌمة خاصة

(16) 

بكل طالب   الخاصة الفردٌةٌتم عمل الخطة التربوٌة  عن الطالب وبناء علً هذه المعلومات

 (17)واالحتٌاجمبنٌة على نماط الموة 

 العامجود التعليم 

وٌر ٌسعى المابمٌن على المجال التربوي من خالل تطبٌك إدارة الجودة الشاملة إلى إحداث تط  

التعلٌمة واإلدارٌة وٌواكب  المستجدات التربوٌة وٌالبم  المدارس, بما  نوعً لدورة العمل فً 

 (12)المإسسات التربوٌة ٌة لتحمٌك التمٌز فً كافة أعمال التطورات الساع

 تعريف الجودة الشاملة في المؤسسات التربوية:

هً جملة الجهود المبذولة من لبل العاملٌن فً المجال التربوي لرفع مستوي المنتج)الطالب(بما 

مجموعة من  متمن, وفكصحٌح  بؤسلوبٌتناسب مع متطلبات المجتمع من خالل أداء العمل 

فع مستوي جودة المنتج التعلٌمً حتى ٌصل إلى أهدافه التربوٌة لر الالزمةالتربوٌة  المعاٌٌر

 (19)والتعلٌمة بؤلل جهد وكلفة

 في العملية التعليمة المبادئ األساسية إلدارة الجودة الشاملة

 األفراد به وٌتطلب تحمٌك التحسٌن المستمر التزام /التحسٌن المستمر لجودة األداء المدرسً و1

 التالً:

  الفردي  االبتكاروأهداف خاصة تشجع  واستراتٌجٌاتتصمٌم وتطوٌر رإٌة مستمبلٌة

 واإلبداع

 تطوٌر نمط إداري ٌشجع علً المكاشفة والثمة والتفاوت 

 تصمٌم برامج التدرٌب المستثمر لتحسٌن جودة أداء األفراد 

 بما ٌتناسب مع مستوى اإلنجاز المكافآت تطوٌر نظام الحوافز و 

 العمٌلً /التركٌز عل2

 :هنان نوعٌن من العمالء وهم    

 ,المجتمع( ,اآلباء العمٌل الداخلً وهم)الطالب 

 ى المدرسةعمٌل الداخلً وٌمصد به أي موظف فال 

 

ً الجودة أن تعمل عل دابها وفك مدخل إدارةأفالمإسسات التعلٌمة ٌجب علٌها حتى تطور 

 والمستمبلٌة من الخدمة الحالٌةإشباع تولعات و احتٌاجات العمالء والمتطلبات 

                                                           
(

16
 133,ص 3,ط2112صعوبات التعلم النظري والتطبٌمً,األردن:المٌسرة, ,راضً. الولفً( 

(
17

 26, ص 1431, 4وزارة التربٌة والتعلٌم,ط السعودٌة: المرشد لمعلمً صعوبات التعلم, سلٌمان عبدالعزٌز. العبداللطٌف,( 
(

12
 123-122,ص 1,ط2113دار غٌرا, األردن, .إدارة الجودة الشاملة فً العملٌة التعلٌمٌة, مصطفً نمر دعمس,(

(
19

 341-321,ص 2111دار الجامعة الجدٌدة, اإلسكندرٌة, الجودة فً التعلٌم, استراتٌجٌة. هشام كنانً دمحم عطوه, مجاهد,(



5 
 

 

 /الرلابة الولابٌة3

وتساعد علً تحمٌك  الذاتٌةتهدف الً التعرف على جودة أداء الفرد وإمكانٌاته وتطوٌر لدراته 

 التنمٌة البشرٌة فً داء العملٌات الوظٌفٌة

 وتتكون الرلابة الولابٌة فً المدارس من ثالث عناصر

 المعاٌٌر والبٌانات والمعلومات عن األداء المدخالت: وتتمثل - أ

 فً المتابعة ولٌاس األداء العملٌات: وتتمثل - ب

 فً نتٌجة المٌاس ومستوى الجودة الذى تم بلوغه المخرجات: وتتمثل - ت

وٌتطلب تحمٌك الرلابة الولابٌة على األداء توافر مناخ تنظٌمً لتحفٌز األفراد فً اإلدارة 

الً  الكتشافهانحو األخطاء فً األداء من السعً  اتجاههمٌم المدرسٌة وفرق العمل علً تمٌ

 السعً لمنعها

 الفعال التصال/4

ٌسمح بجمع المعلومات والبٌانات من مصادرها  بما االتصاالت توفٌر نظم فعاله للمعلومات و

فنجاح األداء المدرسً ٌعتمد بدرجة كبٌره علً وجود لنوات اتصال بٌن األفراد والعاملٌن 

الفعالة والتدلٌك السرٌع للمعلومات  االتصالتنظٌمٌة فً المدرسة ألن توفٌر نظم والوحدات ال

 سٌن المستمر لألداء المدرسًحلتا من أهم السبل لدعم مشاركة األفراد فً تحمٌك فعالٌة عملٌة

 

 /اإلدارة الذاتٌة للمدرسة وتمكٌن العاملٌن5

 الجودة  إلدارةوٌتطلب التطبٌك الناجح 

 المدرسة استماللٌةنحو  جاهاالت 

 مع  االستماللٌةبدرجة من  مهامهمتجاه نحو تمكٌن األفراد والعاملٌن من أداء اال

 عن النتابج مسإولٌتهم

 

 التعلٌم المستمر والتدرٌب للموارد البشرٌة6

 هنان نوعٌن من التدرٌب

اء ومهارات تدرٌب العاملٌن علً مفاهٌم الجودة وأدواتها وعملٌات التموٌم الذاتً لألد - أ

 بناء الفرٌك والعمل به ونماذج حل مشكالت الجودة

 والمعرفً لدى العاملٌن المهنًدة النمو الزٌ اختصاصهمتدرٌب العاملٌن فً مجال  - ب

 

 خطوات تطبيق إدارة الجودة في التعليم

 :(21)تتضمن ثالث مراحل

 وهً مرحلة تهٌبة العاملٌن بالمإسسات التعلٌمٌة /التمهٌد:1

 وتتضمن الممارسات التالٌة:

  اآلراءتشجٌع العاملٌن على المشاركة فً المنالشات وطرح 

                                                           
(

21
 66-65,ص1,ط2114المجموعة العربٌة للتدرٌب والنشر, الماهرة: دمحم.إدارة الجودة الشاملة فً التعلٌم, صادق,( 
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  الخارجٌٌن( العمالء)الداخلٌٌن, احتٌاجاتتحدٌد 

 تحدٌد معاٌٌر الجودة المنشودة 

  وضع خطة تفصٌلٌة للتنفٌذ تتضمن تحدٌد الخطوات والمهام والمسإولٌات والمإهالت

 المطلوبة لكل منها

حسب المإهالت وتحدٌد الصالحٌات لكل   توزٌع المهام والمسإولٌات والصالحٌات /التنفٌذ:2

 منها مع التدرٌب المستر للعاملٌن 

 بالمرالبة المستمرة لألداء وممارنته بمعاٌٌر الجودة التى تم تحدٌده فً مرحلة التمهٌد /التموٌم:3

 صعوبات التعلٌم وجودة التعلٌم العام

مساند  الولت تعلٌم علٌم العام وٌتلمون فً نفستالتعلم فً فصول الذوي صعوبات  الطلبة ٌنتظم

 (21)فً غرفة المصادر

تصمٌمها لخدمة التالمٌذ العادٌٌن باألساس لذلن فإن برامج ذوي  حٌث ان بٌبة الفصل لد تم

صعوبات التعلم  تتٌح لطالبها بتلمً التعلٌم مع زمالبهم العادٌٌن معظم الٌوم الدراسً وفً نفس 

 (22)احتٌاجهمحصلون علً برامج تربوٌة خاصة فً نواحً ٌالولت 

 (23)وترتكز عملٌة الجودة فً التعلٌم علً ركابز أهمها

 /المعلم1

 وضبطالتعلٌمٌة  العملٌةطرٌك تنظٌم  حٌث ٌعمل على تنمٌة لدرات الطالب ومهاراتهم عن

 (24)لدراتهم ٌٌمالتالمٌذ وتم احتٌاجاتمسارها التفاعلً ومعرفة 

على تمٌٌم مدى المشاركة فً عملٌة الجودة لدرة فهو أكثر مصادر المنهج أهمٌة وأكثر الفبات  

حرازه وهو أكثر إفاعلٌة المنهج واألنشطة والممارسات التربوٌة والتغٌر أو التمدم الذي ٌمكن 

التعلم والكشف عنها  تاألشخاص مالحظة ووعٌا للمظهر والسلوكٌات المرتبطة بصعوبا

 (25)ومساعدة التلمٌذ على تجاوزها

 (26)لذلن فإن جودة المعلم تساوي فً أهمتها جودة العمل

وفى ضوء أهمٌة دور المعلم فً تحسٌن مخرجات الجودة فإنه ٌجب أن  ٌكون المعلم معدا إعداد 

 :(27)بحٌث تتوفر فٌه عدد من الخصابص منهامهنٌا  علمٌا و

 التمكن من التخصص معرفة وتدرٌسا 

 واألداء المتمٌز االلتزام 
                                                           

(
21

ها , طبيعتها , التعلم العالجي ترجمة  لم مفهوممارجريت. صعوبات التع ,ويس ,لويد , جون  كوفمان , جيمس, ؛هالالهان , دانيال (
 626ص  ,عادل عبدهللا ,األردن : دار الفكر

(
22

 253,ص  ,مرجع سبك ذكره الشدادي( 
(

23
 124-122هـ,ص 1426الدار الصوتٌة التربوٌة,  فً التعلٌم, واالعتمادضمان الجودة  ,سالمه عبدالعظٌم. حسٌن( 

(
24

 299,ص 1,ط2113دار اإلبتكار, األردن: الجودة التعلٌمٌة الحدٌثة, طارق عبدالحمٌد. السامرابً,(
(

25
 157ص  ,مرجع سبك ذكره, بطرس( 

(
26

 124ص  مرجع سبك ذكره, حسٌن,( 
(

27
 331,ص 1,ط2113مكتبة العالم العربً, الماهرة: صعوبات التعلٌم مفاهٌم وتطبٌمات, أحمد حجازي. إسماعٌل, الفمً,(
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  الفردٌة لتالمٌذ باالحتٌاجاتاإلحساس 

 والرغبة بتطوٌر المهارات روح التعاون والفرٌك 

الفعال ٌستلزم تعاون معلم الفضل  االتصال التعلٌم فإن تحمٌك ووفك مبادئ الجودة الشاملة فً

العادي مع معلم صعوبات التعلم حتى ٌمدمون مستوي تعلٌمً أفضل لطالب صعوبات التعلم 

 (22):وذلن من خالل

 الالزمةت التعلم بالمعلومات تزوٌد معلم الفصل العام معلم الفصل العام معلم صعوبا 

 عن الطالب الملتحك ببرنامج صعوبات التعلم وأٌة مالحظات علٌه

 للتالمٌذ ذوي  ت التعلم فً وضع الخطة التربوٌة الفردٌةالتنسٌك مع معلم صعوبا

 صعوبات التعلم

 لٌب الحدٌث فً التعلٌم لمساعدة الطالب الذي ٌعانً من صعوبات التعلم ااألس استخدام

 تواجده فً الفصل العام اثناء

  والمعونة لزمالبهم ذوي صعوبات التعلم المساعدةٌحث التالمٌذ العادٌٌن علً تمدٌم 

  :/الطالب2

األساس فً تصمٌم  واعتبارهالطالب  احتٌاجاتمن مبادئ إدارة الجودة فً التعلٌم التركٌز على 

 (29)وأداء الخدمة التعلٌمٌة

 االهتمامالل عدة أمور منها من خ لحسن سالمة الطالبمدرسة أن تخطط وٌجب على إدارة ال

ومن هذه الحاالت حاالت صعوبات التعلم حٌث تساعد  (31)اإلعالة المزمنة أو المإلتة بحالة

 (31)اإلدارة الطالب علً تجاوزها من خالل عدة خطوات منها

 أن ٌكونوا على دراٌة بؤهداف برامج صعوبات التعلم ومهما معلمً صعوبات التعلم 

  ومعلمً صعوبات التعلم ومعلم الفصل العادي  المدرسةفعال بٌن مدٌر  اتصالبناء نظام

 والمرشد الطالبً وأولٌاء األمور

 عن صعوبات التعلم تصحٌح المفاهٌم المغلوطة 

 المعلمٌن وتوفٌر  السعً إلى تطوٌر برامج صعوبات التعلم من خالل تطوٌر مستوى

 للعمل  اإلمكانٌات الالزمة

  علً اعمالهم ونشاطاتهم ومشاركاتهم  واالطالعمتابعة أداء معلمً صعوبات التعلم

 ونتابجهم

 

 

 

 

 

                                                           
(

22
 329 ص مرجع سبك ذكره, مجاهد,( 

(
29

 66,ص 2113إدارة الجودة الشاملة تطبٌمات عملٌة  فً المجال التربوي.األردن:الجنادرٌة, ,نبٌل محمود. الصالحً( 
(

31
 123ص  ,مرجع سبك ذكره, حسٌن( 

(
31

 335-334,ص  مرجع سبك ذكره الفمً,( 
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 /البٌبة المدرسٌة3

حٌث ٌجب أن تكون المدرسة (32)المدرسٌة وجودة التحصٌل الدراسً البٌبٌةهنان عاللة لوٌة بٌن 

 .(33)ومنسابة لعدد المتعلمٌن واسعةبعٌدة عن مصادر الضوضاء وأن تكون مساحة الفصول 

وتوفٌر إلمكانات والتسهٌالت أمام  متطلبات التالمٌذالجودة فً العملٌة التربوٌة تلبٌة  ركابزومن 

وبما أن بٌبة الفصل العادي غٌر مصممة لطلبة ذوي (34)الفردٌة احتٌاجاتهمالطالب وتحمٌك 

غرفة المصادر خالل أجزاء من صعوبات التعلم فإنهم ٌحصلون على خدمة تعلٌمٌة إضافٌة فً 

 الٌوم الدراسً

غرفة بالمدرسة ٌحضر إلٌها الطالب ولد عرفت وزارة التربٌة والتعلٌم غرفة المصادر بؤنها)

منها الخدمات التربوٌة  الدراسً, وتنطلكذوي صعوبات التعلم لفترة ال تزٌد عن نصف الٌوم 

وتعلٌمهم بما ٌتناسب مع خصابصهم  تحتوي علً برامج تكفل للطالب تربٌتهم التًالمتخصصة 

فً الفصل العادي ال  لٌتعلموهاحٌن انها تفسح المجال امامهم  ولدراتهم, فً واحتٌاجاتهم

 (35)( والتواصل مع األخرٌن االجتماعًالتفاعل  فحسب بلالمعلومات والمهارات األكادٌمٌة 

وتوفٌر المورد العمل وفً ضوء مبادئ ومعاٌٌر الجودة فً التعلٌم فإنه ٌجب تهٌبة بٌبة 

باإلضافة إلى التجهٌزات الخاصة بالمعامل  واإلمكانات بالمدرسة من الماعات التدرٌسٌة المالبمة

 (36)الطالب احتٌاجاتٌالبم  بما

 (37)وتنمسم غرفة المصادر إلى ألسام مختلفة هً

 لسم لتعلٌم مهارات المراءة - أ

 لسم لتعلٌم مهارات الحساب - ب

 الكتابةلسم لتعلٌم مهارات  - ت

 لسم التعلٌم المنفرد - ث

 

 :(32)وتحتوى غرفة المصادر على

 ( طالب4-3طاولة كبٌرة فً كل لسم تسع من) 

  حدهتحجز كل لسم على  متحركةحواجز 

 خزابن لكل لسم لحفظ الوسابل التعلٌمٌة الخاصة به 

 خزٌنة إلى جانب مدخل غرفة المصادر لحفظ ملفات الطالب 

 مماعد منفردة للتعلٌم الفردي 

 (39)أما مواصفات غرفة فالمصادر فً

                                                           
(

32
 235ص  مرجع سبك ذكره, السامرابً,( 

(
33

 124,ص  مرجع سبك ذكره حسٌن,( 
(

34
 67,ص  السابكالمرجع ( 

(
35

 42ص  مرجع سابك, وزارة التعلٌم,( 
(

36
 219-215,ص  مرجع سبك ذكره دعمس,( 

(
37

 312,ص 2111صعوبات التعلم بٌن النظرٌة والتطبٌك,الرٌاض:الرشد, محمود ناصر. ,نابل دمحم, أخرس( 
(

32
 252ص  مرجع سبك ذكره, الشدادي,( 

(
39

 259-252ص  المرجع السابك,( 
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 ول التلمٌذ الٌهافصول حتى ٌصل وسهمتوسط بٌن ال  المولع: ٌكون - أ

 تمل مساحة الغرفة عن مساحة الفصل العادي المساحة: ال - ب

 من حٌث التكٌٌف واإلضاءة والتهوٌة البٌبة: مناسبة - ت

 التعلٌمة اللوازمالتجهٌزات :تكامل النوحً التجهٌزٌة والتمنٌات التعلٌمة وتوفر  - ث

ده فً غرفة ناساعده ومسطالب برامج صعوبات التعلم ٌحظون بموكما أن عزٌزي المارئ 

فً الفصل مع  المصادر حٌث ٌمضون حصة أو حصتٌن فً الٌوم وبالً الٌوم الدراسً ٌكو ن

زمالبه العادٌٌن وهذا ٌتطلب التعاون بٌن معلم صعوبات التعلم وصعوبات الفصل العادي حتى 

والوصول لمستوى التمدم المطلوب وذلن بتحمٌك جودة  تلب فً تجاوز الصعوباٌنجح الطا

 المدخالت لنحظى بمخرجات جٌدة .

وجودة التعلٌم العام تإثر علً برامج ذوي صعوبات التعلم حٌث أن هذه البرامج هً جزء مساند 

عام ولٌس م الللتلمٌذ وتإدي دورا فً دعمه علً مواجهة صعوبات التعلم ضمن منظومة التعلٌ

 خارجها.

فهً تتؤثر بشكل إٌجابً عند  والعاللة بٌن جودة التعلٌم وصعوبات التعلم هً عاللة طردٌة و

 واالتصالارتفاع جودة التعلٌم العام من ناحٌة تؤهٌل المعلمٌن والتدرٌب المستمر واهتمام اإلدارة 

فً الممابل فهً كذلن و الفعال والتحسٌن المستر وتوفر كامل تجهٌزات غرفة المصادر...الخ,

 واهتماموالتدرٌب  التؤهٌلجودة التعلٌم العام حٌث ٌنخفض مستوي  انخفاضتتؤثر سلبا عند 

 ر وتمل تجهٌزات غرفة المصادر ووسابل التعلٌم ومستلزماتهموالتحسٌن المست واالتصالاإلدارة 

 .مما ٌؤثر سلبا على فاعلٌة وكفاءة دور البرنامج 

دانٌة التً ولفت علٌها فً المٌدان أنه عند تحسٌن الخدمات الممدمة من ومن والع التجارب المٌ

إدارة التعلٌم من تجهٌزات وتوفٌر كل ما ٌتطلب البرنامج من احتٌاجات ومع وجود اإلدارة 

المدرسٌة المتعاونة والتً وتوصل كل ما ٌحتاجه المعلم لإلدارات لتجوٌد التعلٌم ,ولٌس ذلن 

واعٌة زي المارئ شكال ممٌز عندما ٌحظى البرنامج بمدرسة فحسب فإن الجودة لها عزٌ

الحتٌاجات هذه الفبة وطرق تدرٌسها والتعامل معها من حٌث التشخٌص والتمٌٌم والتدرٌس فال 

شكل أن فً المٌدان هنالن صور مختلفة منها اإلٌجابً ومنها ما ٌحتاج لتوعٌة المجتمع 

لة ذلن من خروج الطالب لغرفة المصادر بحجة المدرسً لٌكون متفهم لتلن الخدمات ومن أمث

وهذه بالعفل عمبة تمف أمام الوصول  عدم جدوى الخدمات الممدمة لتحسٌن مستوى الطالب 

 للجودة التعلٌمٌة فً مدارس التعلٌم العام 

وعلٌنا أن نصل لمناعة هً والعا ال محالة أن فبة صعوبات التعلم هً جزء من التعلٌم العام 

ولٌست فبة دخٌلة وعلى ذلن ٌترتب على المإسسات التعلٌمٌة أن تكثف الجهود لتوفٌر الخدمات 

المجودة لهذه الفبة التً كما هو معروف أنها خفٌة وخدماتها بالوالع تكون بوجود معلمٌن 

وبٌبة مدرسٌة محفزة وتوفٌر برنامج غرفة المصادر بصورة الفعالة بوجود المعلمٌن  مدربٌن

الجٌدة واإلدارة المتعاونة والمرارات التً تصب بمصلحة هذه المتخصصٌن والوسابل التعلٌمة 

 الفبة وتحمك شعار ) معا نحو تعلم بال صعوبة ( .
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