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 لبةالط ورأم ءأوليا اتاجتاه ديلتع يف تدريبي امجبرن رأث
 األردن يف املصادر غرفة حنو التعلم صعوبات ذوي

ىدفت ىذه الدراسة إلى قياس أثر برنامج تدريبي في تعديل  _الممخص
اتجاىات أولياء أمور الطمبة ذوي صعوبات التعمم نحو غرفة المصادر 

( أب وأم، قّسموا بالتساوي 100في األردن. تكونت عينة الدراسة من )
، أم 25( وتجريبية )أب=25، أم =25إلى مجموعتين: ضابطة )أب=

وعتين لإلجابة عمى مقياس االتجاىات نحو (. خضع أفراد المجم25=
غرفة المصادر قبل وبعد تطبيق البرنامج التدريبي، بعد ذلك خضع أفراد 
المجموعة التجريبية لمبرنامج التدريبي لمدة ثمانية أسابيع، في حين لم 
يخضع أفراد المجموعة الضابطة لنفس البرنامج التدريبي. أظيرت النتائج 

درجات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات وجود فروق بين متوسط 
المجموعة الضابطة عمى المقياس البعدي تبعًا لمتغير المجموعة، 
ولصالح أفراد المجموعة التجريبية، كما أشارت النتائج إلى عدم جود 
فروق تعزى لمتغيرات الجنس والمستوى التعميمي والعمر وعدد أفراد 

 .ه المتغيراتاألسرة، أو لمتفاعل بين المجموعة وىذ
صعوبات التعمم، غرف المصادر، أولياء أمور ذوي  الكممات المفتاحية:

 .صعوبات التعمم
 المقدمة. 1

تحتل األسرة مكانًا بارزًا في المجتمعات اإلنسانية، ويشكل      
الطفل في حياة األسرة عنصرًا ىامًا في بنائيا وتكوينيا، فاألسرة 

فيي ترعاه في طعامو كما ترعاه  أكثر المؤسسات تأثيرًا في الفرد،
ويستمر تأثير األسرة عمى الطفل حتى  .انفعاليًا وفكريًا واجتماعياً 

يمتحق بالمدرسة وما بعدىا، ومن ىنا تبرز المكانة اليامة التي 
تمثميا األسرة في حياة الطفل، حيث يصبح ىؤالء األطفال أفرادًا 

فاألسرة ىي  يشاركون في حياة المجتمع وتطوره في المستقبل،
البيئة األولى التي ينمو فييا الطفل ويتطور، والوالدان ىما المعممان 
األوائل ألطفاليم، لذلك ُيعدان أىم عنصرين في حياة الطفل حيث 

يتأثر بيما ويتعمم منيما كثيرًا، وىما أيضًا أحرص الناس عمى 
مصمحتو وأدراىم بخصائصو وحاجاتو، وتزداد أىمية دور األسرة 

يعاني الطفل من صعوبة ما، لذلك يولي مجال التربية  عندما
الخاصة اىتمامًا كبيرًا بالعالقات التفاعمية بين المعممين وأولياء 
رشاد أولياء األمور ودعميم وتدريبيم حسب الحاجة،  األمور، وا 
وتقييم مستوى رضاىم عن البرامج التعميمية التي تقدم لألطفال ذوي 

 ].17الحاجات الخاصة ]
ُوتعد عممية التكّيف مع اإلعاقة من الميمات الصعبة التي      

بغية مواجية التحديات المتمثمة في التغّيرات الجسدية  تواجو األسرة
المعاق وقمة المعمومات والخدمات  والسموكية واالنفعالية لدى ابنيم

المناسبة، والعبء المادي الناجم عن المتطمبات المادية والطبية 
لتعميمية والضغوطات االنفعالية الناتجة عن فترات والتأىيمية وا

العناية الطويمة التي تقدم لمطفل المعاق. فأسر األطفال المعاقين 
غير قادرين عمى مواجية ىذه المشكالت، كما أن التوتر النفسي 
الذي يعاني منو أولياء األمور والناتج عن شعورىم بأن ابنيم ال 

طفال العاديين تجعميم بحاجة إلى يممك المقومات المتوافرة لدى األ
[. لذلك نجد أن أغمب البرامج التي تتعامل 1,7] الدعم والمساعدة

مع ذوي اإلعاقات تعتبر األسرة أىم المصادر التي تعمل عمى 
 ]. 34تسييل عممية العالج ]

إن معرفة أسر ذوي الحاجات الخاصة بأن طفميم لديو إعاقة      
واجتماعية واقتصادية صعبة.  يضع األسرة تحت ضغوط نفسية

فاإلعاقة  لم تكن ضمن تفكير ىذه األسر وبالتالي فيم ال يعرفون 
كيف يتعاممون مع ىذا الموقف، ويمكن أن تمر أسر األطفال 
المعاقين بردود فعل انفعالية كالصدمة واإلنكار والمساومة وغيرىا، 
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مل مع وبناًء عمى ذلك فإن ىناك أكثر من استراتيجية فّعالة لمع
أسر األطفال ذوي الحاجات الخاصة مثل البحث عن مساعدة أو 

[. وفي بعض المدارس يقدم الدعم 29] مساندة من ىذه األسر
االجتماعي وورش العمل في الموضوعات ذات االىتمام بالنسبة 

الحاجات الخاصة، وىنا يأتي دور معمم  ألولياء أمور األطفال ذوي
الدين عمى تقبل اإلعاقة الموجودة التربية الخاصة في مساعدة الو 

لدى أطفاليم، وُيعد الدور الذي يقوم بو معمم التربية الخاصة من 
 أكثر جوانب ىذه المينة تعقيدًا وصعوبة، فقانون تربية المعاقين

IDEA  يتطمب أن يكون أولياء األمور أعضاء في فريق البرنامج
 ].18التربوي الفردي ]

ألمور في تعميم أبنائيم ذوي صعوبات وُتعد مشاركة أولياء ا     
التعمم في غرفة المصادر أمرًا ضروريًا وىذا ما نص عميو قانون 

 The Individuals with Disabilities)تربية األفراد المعاقين

Education Act)  والذي يدعم فكرة مشاركة أولياء األمور في
أولياء مجتمع المدرسة وفي تعميم أبنائيم ومن الميم مشاركة 

األمور في جميع القرارات المتعمقة بطفميم بدءًا من مرحمة التعرف 
والمشاركة في اجتماعات فريق متعدد التخصصات، والتخطيط 
التربوي الفردي وانتياًء في اتخاذ القرارات المتعمقة بالوضع التربوي 
لمطفل، كما يجب إبالغ أولياء األمور بمدى التحسن الذي طرأ 

 ].8] ل العام الدراسيعمى طفميم خال
كما أن ألولياء األمور دورًا مؤثرًا في تشجيع دمج أبنائيم ذوي      

صعوبات التعمم في الصف العادي، وليذا فإن أولياء األمور 
يحتاجون إلى أن تتاح ليم الفرص الكافية لممشاركة الفاعمة في 

عمية فعاليات برامج الدمج، وأما أولياء األمور الذين يشككون في فا
تعميم أبنائيم من ذوي صعوبات التعمم في غرفة المصادر، فيم 
بحاجة إلى تزويدىم بالمعمومات الكافية حول برنامج غرفة 
المصادر من خالل برامج اإلرشاد والتدريب التي ستساعد أولياء 

 ].29] األمور عمى أخذ فكر عما تقدمو غرف المصادر ألبنائيم
 لتعمم إلى منحيم الفرص الكافيةوتحتاج أسر ذوي صعوبات ا     

بالغيم بمدى تحسن طفميم، ويمكن الوصول إلى  لتوجيو األسئمة وا 
ذلك من خالل عقد االجتماعات الدورية مع األسر، وفي حال 
تعذر مشاركة األىل في ىذه االجتماعات، فإنو يمكن القيام 

[. وبوسع 28بالزيارات المنزلية لبدء االتصال اإليجابي معيم ]
عممين أن يستخدموا المؤتمرات التي تجمع بين أولياء األمور الم

والمعممين في سبيل تحقيق أىداف ىامة منيا: تزويد أولياء األمور 
بمعمومات عن السموك األكاديمي واالجتماعي ألبنيم، والتخطيط 
لمبرنامج التربوي الفردي، وحل المشكالت التي يمكن أن يواجييا 

[ أن يكون 28ويرى ىالىان وماترينز ][. 29ابنيم في المدرسة ]
ىناك مكالمات ىاتفية ألولياء األمور يوضح فييا أىمية مثل ىذه 
المؤتمرات، ثم يتبع ذلك خطاب يوضح فيو ألولياء األمور بموعد 

 .ومكان انعقاد االجتماع أو المؤتمر
يشكل وجود طفل معاق مع األسرة أزمة حقيقية تواجو األسرة،      

دان وأفراد األسرة إلى  مواجية ىذه األزمة من خالل فعل ويمجأ الوال
شيء محدد. وىذا يؤدي بالوالدين ألن يشعروا أنو ال يوجد وقت 

 ].9] يمكن مضاعفتو في حل مشكالت طفميم
وتؤثر اإلعاقة سواًء أكانت مكتسبة أم ذات المنشأ الوالدي      

ؤثر عمى عمى الشخص المعاق وعمى األسرة بأكمميا. فاإلعاقة  ت
األسرة بنفس الشكل والشدة التي تؤثر بيا عمى الشخص المعاق، 
إن لم تكن بدرجة أكبر، وبالتالي فإن التكيف مع اإلعاقة من 
الميمات الصعبة التي تواجو األسرة لمواجية التحديات المتمثمة في 
التغيرات الجسدية والسموكية واالنفعالية لدى الشخص المعاق وقمة 

لخدمات المناسبة، باإلضافة إلى العبء المادي الناجم المعمومات وا
عن المتطمبات المادية الطبية والتأىيمية والتعميمية، والضغوطات 
االنفعالية الناتجة عن فترات العناية الطويمة التي تقدم لمشخص 
المعاق. فأسر األطفال المعاقين غير قادرين عمى مواجية ىذه 

ي الذي يعاني منو الوالدان والناتج المشكالت، كما أن التوتر النفس
عن شعورىم بأن ابنيم ال يممك المقومات المتوافرة لدى األطفال 

 [. لذلك نجد أن,17] العاديين تجعميم بحاجة إلى الدعم والمساعدة
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 أغمب البرامج التي تتعامل مع ذوي اإلعاقات تعتبر األسرة من أىم
 ].34المصادر التي تعمل عمى تسييل عممية العالج ] 

إن أولياء أمور ذوي صعوبات التعمم يمعبون دورًا ميمًا في      
وقد كان لقمق الوالدين عمى  ،تقديم الخدمات المختمفة ألطفاليم

مستقبل أبنائيم غير القادرين عمى التعمم في الفصل الدراسي 
تفادتيم مما يقدم داخل غرفة مقارنة بزمالئيم العاديين، وعدم اس

الدراسة بالقدر الكاف، دور ميم في ظيور مصطمح صعوبات 
التعمم، إضافة إلى الدور الذي قامت بو الجمعية األمريكية 

 (Learning Disabilities Association) لصعوبات التعمم
 ].40] في ىذا المجال

تعمم تمر إن األسرة التي يعاني أحد أفرادىا من صعوبة في ال     
بالعديد من ردود الفعل والتأثيرات، فتربية ىذا الطفل تتطمب وقتًا 
إضافيًا عما يتطمبو الوقت الالزم لتربية الطفل العادي، فتربية طفل 
من فئة صعوبات التعمم يمكن أن يغّير من تمك الكيفية التي 
يتفاعل بيا أفراد األسرة مع بعضيم البعض ومع الطفل الذي يعاني 

وبة في التعمم، وتتفاوت بين أعضاء األسرة الواحدة ردود من صع
الفعل في مسايرة صعوبات التعمم، فبعضيم لدييم قدرات قوية عمى 
التحمل والمواجية، بينما البعض اآلخر يحتاجون إلى  مزيد من 

 ].30] الدعم
إن أولياء أمور ذوي صعوبات التعمم يمرون بسمسمة متتابعة     

لسمبية عمى مدى فترة زمنية معينة، ومن ىذه من ردود األفعال ا
الردود: الصدمة، واإلنكار، والخوف، والقمق، والتردد، والغضب، 
والحزن، وتتفاوت ردود الفعل بين األسر المختمفة وفقًا لدرجة ونوع 
الصعوبة، وربما تكون ردود فعل أسرة طفل يعاني صعوبة تعمم أقل 

إعاقات شديدة. ويذكر حدة من ردود فعل أسرة طفل يعاني من 
[ إلى أن ىناك العديد من المشاعر التي 16ىاالىان وأخرون ]

 تنتاب الوالدين عندما يعممان لممرة األولى أن طفميما يعاني من
 صعوبات تعمم، وربما ُيعد الشعور بالذنب ىو األكثر شيوعًا بين 
 .ىذه المشاعر 

 أساسيًا من أنظمةوأصبح تخطيط برامج اإلرشاد يشّكل جزءًا      
الخدمة النفسية والصحية، ومن ضمنيا رعاية ذوي الحاجات  

الخاصة من ىنا أصبح لزامًا عمى الممارسين لمينة اإلرشاد النفسي 
القيام بتنمية مياراتيم في توثيق المعمومات وفي وضع الخطط 

لذلك  .اإلرشادية الالزمة ليذه الفئات التي تحتاج إلى تمك الخدمات
فقد احتمت البرامج اإلرشادية والتخطيط ليا مكانة متميزة، من حيث 
تحديد المشكمة، وتحديد أسبابيا والعوامل التي أسيمت في ظيورىا 

 ].9بيذا الشكل لذوي الحاجات الخاصة ]
ومع تعدد مجاالت اإلرشاد وتشعبيا إال أن إرشاد ذوي      

في أن الفرد المعاق  الحاجات الخاصة من أبرزىا واألىمية تكمن
من أشد المحتاجين إلى مثل ىذه الخدمات نظرًا لممشكالت 

[. فاإلرشاد ضروري لممعاقين 7] االجتماعية التي يعاني منيا
بجميع خدماتو )الصحية والنفسية واالجتماعية والتربوية والمينية( 
 .بيدف تمكينيم من التكّيف النفسي والميني واالجتماعي في الحياة

وقد أشارت الدراسات إلى فاعمية البرامج التعاونية بين      
المدرسة والبيت في تدعيم سموكات الطمبة األكاديمية والتقميل من 

[. ويأخذ التواصل مع 15السموكيات االجتماعية غير المرغوبة ]
شراكيم في البرنامج التعميمي أشكااًل عدة أبسطيا تبادل  الوالدين وا 

ينجزه الطالب من تقدم في المجال المعمومات معيم حول ما 
الدراسي، وأكثرىا تقدمًا ما يسمح بإشراك األىل كمعممين مساعدين 
في غرفة الصف، كما ويعتبر األىل من أفضل المصادر في تقييم 
الطمبة والتعرف إلى احتياجاتيم، كون الطالب يقضي الجزء األكبر 

ريبو وتعزيزه من وقتو مع أسرتو التي تعمل عمى متابعة الطالب وتد
عمى ما تعممو في المدرسة وتقدم لو التغذية الراجعة وتعميم ما تم 

 ].31تعممو ]
كما أن إشراك األىل في عممية تعميم الطالب ذي الحاجة      

الخاصة ُمّكن المعمم من االستعانة بيم في البرامج التعميمية أو 
 عمىاألنشطة الالمنيجية، كما يساعد إشراك األىل في الحصول 

 ثقتيم ومساندتيم في الحصول عمى الدعم العام لمبرنامج التعميمي
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 .ويسيل الكثير من العقبات المالية واإلدارية التي تعترضو
 مشكمة الدراسة. 2

حظيت قضية دمج ذوي صعوبات التعمم في المدارس العادية      
من خالل برنامج غرف المصادر باىتمام الباحثين في مجال 

الخاصة، كما أن قبول أولياء األمور لفكرة التحاق أبنائيم التربية 
ذوي صعوبات التعمم بغرفة المصادر ُيعد عاماًل ميمًا في إنجاح 
الجيود المبذولة لتفعيل عممية التحاق أبنائيم بيا، حيث تمعب 
مشاركة أولياء األمور في برنامج غرفة المصادر دورًا ميمًا في 

تقييم الخدمات المقدمة ألطفاليم. وفي إنجاح العممية التعميمية و 
األردن تبذل وزارة التربية والتعميم جيودًا كبيرة في رعاية ذوي 
صعوبات التعمم من خالل فتح غرف المصادر في مختمف مناطق 
المممكة، إضافة إلى عممية تأىيل معممي غرف المصادر من 

  .ةخالل ابتعاثيم ببرامج الدراسات العميا داخل وخارج المممك
ويجمع األخصائيون والتربويون في مجال التربية الخاصة      

عمى أن مشاركة الوالدين في البرامج والنشاطات التربوية والتعميمية 
ألبنائيم الطمبة داخل المؤسسات الخاصة وخارجيا ضرورية 
لمساعدتيم في صنع القرارات المتعمقة بيم، وتؤدي إلى زيادة قوتيم 

لدين أكثر شعورًا بالمسؤولية عن نمو أطفاليم عمى افتراض أن الوا
[. وقد أظيرت الدراسات 2وأكثر قابمية ألخذ دور نشط في تربيتيم ]

أن إشراك الوالدين في األنشطة التربوية والتعميمية يساعد عمى 
تحسن العالقة بين المعمم وأولياء األمور وزيادة فيم الوالدين 

مومات حول التقدم األكاديمي لموضوع التربية الخاصة، وزيادة المع
[. وبما أن اتجاىات أولياء األمور نحو التحاق أبنائيم 29ألبنائيم ]

ذوي صعوبات التعمم بغرفة المصادر ُيعد عاماًل ميمًا في إنجاح 
برنامج غرفة المصادر، فقد جاءت ىذه الدراسة لمتعرف عمى أثر 

وبات برنامج تدريبي في تعديل اتجاىات أولياء أمور ذوي صع
 .التعمم نحو غرفة المصادر

 محددات الدراسةأ. 
  :تتمثل حدود الدراسة بما يمي

 حدود بشرية: اقتصرت عينة الدراسة عمى أولياء أمور الطمبة. 1
ذوي صعوبات التعمم فقط وال يمكن تعميم النتائج عمى أولياء أمور  

 .الطمبة في الفئات األخرى
خالل الفصل الدراسي  حدود زمانية: جمع بيانات الدراسة. 2

 .م2012/2013الثاني من العام الدراسي 
حدود مكانية: اقتصرت عينة الدراسة عمى أولياء أمور الطمبة . 3

ذوي صعوبات التعمم في لواء الكورة وال يمكن تعميم النتائج عمى 
 .مناطق أخرى داخل األردن وخارجو

حدود موضوعية: اقتصرت الدراسة عمى مقياس لقياس . 4
جاىات أولياء األمور نحو غرفة المصادر وبرنامج تدريبي صمم ات

 .ألغراضيا فقط وال يمكن تعميم النتائج عمى برامج أخرى
 المفاهيم اإلجرائيةب. 

 البرنامج التدريبي: -
مجموعة من جمسات التدريب التي سيتم  تطبيقيا من قبل      

ذوي  الباحثين لمعرفة أثرىا في تعديل اتجاىات أولياء أمور
 .صعوبات التعمم نحو غرفة المصادر

 االتجاه: -
مواقف أولياء األمور نحو غرفة المصادر  ويقاس من خالل      

الدرجة التي يحصل عمييا أولياء األمور عند اإلجابة عمى مقياس 
 .االتجاىات نحو غرفة المصادر قبل وبعد تطبيق البرنامج التدريبي

 ذوو صعوبات التعمم:  -
الطمبة  الذين يتمقون تعميمًا خاص داخل غرفة المصادر ىم      

في مجال المغة العربية والرياضيات، وقد تم تشخيصيم أنيم من 
ذوي صعوبات التعمم من خالل تطبيق مجموعة من االختبارات 

 .والمقاييس المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعميم في األردن
 غرفة المصادر:  -

ة بالمدرسة العادية مزودة بالوسائل واألدوات غرفة صفية ممحق    
التعميمية واأللعاب التربوية واألثاث المناسب مخصصة لرعاية 
 الطمبة ذوي صعوبات التعمم بيدف تعميميم الميارات األساسية في
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 .الحساب والقراءة والكتابة وفق خطط تربوية فردية
 الدراسات السابقةاالطار النظري و . 3

[ إلى التعرف عمى أثر برنامج 12ىدفت دراسة شمختي ]     
تدريبي في إكساب أميات أطفال ذوي الصعوبات القرائية ميارات 
تنمية القراءة لدى أبنائين الممتحقين بغرف المصادر في األردن. 

( أّمًا، تم توزيعين بالتساوي إلى 46تكونت عينة الدراسة من )
( أمًا. طبق مقياس 23ية )( أمًا، وتجريب23مجموعتين: ضابطة )

الميارات القرائية عمى أفراد المجموعتين قبل وبعد تطبيق البرنامج 
التدريبي، التحق أفراد المجموعة التجريبية بالبرنامج التدريبي. 
أظيرت النتائج وجود أثر لمبرنامج التدريبي في إكساب أميات 

أبنائين  أطفال ذوي الصعوبات القرائية ميارات تنمية القراءة لدى
وكانت ىذه الفروق لصالح أفراد المجموعة التجريبية. وأما دراسة 

ىدفت إلى التعرف عمى أساليب [ 19] الناطور والخمرة والصمادي
التقييم التي يستخدميا معممي غرف المصادر لمتعرف عمى الطمبة 
ذوي صعوبات التعمم والعقبات التي تواجو عممية التقييم. أشارت 

ن معممي غرفة المصادر يعتمدون في عممية تقييم النتائج إلى أ
ذوي صعوبات التعمم عمى اختبارات تحصيمية قائمة عمى التقييم 
المبني عمى المنياج واالستجابة لممعالجة. كما يواجو معممو غرفة 

حالة. وىدفت دراسة سوانسون المصادر عقبات في إجراءات اإل
راءة لمطمبة ذوي إلى التعرف عمى جودة تعميم الق [38] وفوكن

صعوبات التعمم الممتحقين بغرفة المصادر. تكونت عينة الدراسة 
( طالب وطالبة من ذوي صعوبات التعمم في المرحمة 32من )

االبتدائية. أشارت النتائج إلى دور غرفة المصادر في تحسين 
ميارات الوعي الصوتي، والفيم القرائي، والطالقة في القراءة 

لمفردات لذوي صعوبات التعمم الممتحقين بغرفة الشفوية، وتعميم ا
[ إلى التعرف عمى 33المصادر. وىدفت دراسة الصباح وشناعة  ]

فاعمية غرف المصادر من وجية نظر المدراء والمعممين 
والمرشدين التربويين، أشارت النتائج إلى وجود درجة رضا كبيرة 

فاعمية غرفة من قبل المدراء والمعممين والمرشدين التربويين حول 

المصادر في مجاالت الوسائل واألساليب التعميمية، والبرنامج 
التربوي الفردي، والتجييزات. وىدفت دراسة الزعبي وبني عبد 

إلى قياس أثر غرفة المصادر في تحسين ميارات [ 20] الرحمن
القراءة والحساب لمطمبة ذوي صعوبات التعمم. تكونت عينة الدراسة 

ة من ذوي صعوبات التعمم، قسموا بالتساوي طالب وطالب 60من 
إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية بحيث تكونت كل مجموعة من 

أنثى. التحق أفراد المجموعة  15ذكر و 15( فردًا منيم 30)
التجريبية بغرفة المصادر بينما ظل أفراد المجموعة الضابطة 
ية يتمقون تعميميم داخل الصف العادي. أشارت النتائج إلى فاعم

غرفة المصادر في تحسين ميارات القراءة والحساب لمطمبة ذوي 
 [25] وىدفت دراسة اليكينس وكرينورد وجوبمنج .صعوبات التعمم

إلى التعرف عمى اتجاىات أولياء أمور ذوي صعوبات التعمم 
واضطراب نحو الدمج الشامل ألطفاليم في المدارس العادية. 

ألمور فضموا عممية دمج أشارت النتائج إلى أن بعض أولياء ا
أبنائيم مع أقرانيم العاديين؛ في حين أن البعض األخر من أولياء 
األمور فضموا الدمج الجزئي ألبنائيم من خالل الصفوف الخاصة 
الممحقة بالمدرسة أو غرفة المصادر. كما أشارت النتائج رغبة 
أولياء األمور بحضور برامج تدريبية حول الدمج الشامل. وىدفت 

[ إلى التعرف عمى أثر برنامج تدريبي في تعديل 5راسة خريس ]د
اتجاىات والدّي األطفال ذوي صعوبات التعمم نحو أطفاليم، وقد 

( أب وأم، تم توزيعيم بالتساوي إلى 40تكونت عينة الدراسة من )
مجموعتين ضابطة وتجريبية، خضعت المجموعتان لإلجابة عمى 

البرنامج التدريبي، التحق أفراد  مقياس االتجاىات قبل وبعد تطبيق
المجموعة التجريبية ببرنامج تدريبي لتعديل اتجاىات والدّي 
األطفال ذوي صعوبات التعمم، في حين لم يمتحق أفراد المجموعة 
الضابطة بأي برنامج تدريبي. أشارت النتائج إلى وجود أثر 

وىسو لمبرنامج لدى أفراد المجموعة التجريبية. وىدفت دراسة شانغ 
[ إلى التعرف عمى اتجاىات األسر في تايوان نحو أطفاليم 22]

من ذوي الصعوبات التعممية. أظيرت النتائج أن ىناك مجموعة 



  

47 

من الضغوطات األسرية التي تواجو اآلباء تتعمق بالنواحي 
االقتصادية والتعميمة والجسمية ناتجة عن الصعوبات التي يعاني 

أن الدعم المقدم من العائمة  منيا أبنائيم، كما أشاروا إلى
واألصدقاء يكون أكثر أىمية وفائدة من الدعم المقدم من المينيين 

فقد ىدفت إلى  [18والمختصين. أما دراسة الخطيب والحديدي ]
التعرف عمى مدى رضا معممي غرف المصادر وأولياء أمور ذوي 
صعوبات التعمم عن واقع الخدمات التي تقدميا غرفة المصادر في 
األردن. أظيرت النتائج أن لدى معممي غرفة المصادر رضا 
بدرجة متوسطة عن العمل في غرف مصادر صعوبات التعمم، 
ولكن غير راضين من ضعف مشاركة أولياء األمور ببرامج غرفة 

[ إلى التعرف عمى اتجاىات 26المصادر. ىدفت دراسة الزين ]
المدارس اآلباء نحو دمج أطفاليم ذوي الحاجات الخاصة في 

العادية التي توجد فييا غرف المصادر في لبنان، وقد أجريت 
مقابالت شخصية مع أولياء أمور ذوي صعوبات التعمم. أشارت 
النتائج أن ىناك اتجاىات إيجابية من قبل الوالدين نحو دمج 
أطفاليم في المدارس العادية، حيث كان لغرفة المصادر دورًا ميمًا 

اديمية واالجتماعية ألبنائيم من ذوي في تحسين الجوانب األك
[ إلى التعرف عمى أثر 4صعوبات التعمم. وىدفت دراسة الحديد ]

مشاركة أولياء األمور في العممية التربوية في تحسين التحصيل 
الدراسي ومفيوم الذات والسموك المدرسي االجتماعي ألبنائيم من 

ردن. ذوي صعوبات التعمم الممتحقين بغرف المصادر في األ
( أب 800( طالب وطالبة، ومن )400) تكونت عينة الدراسة من

وأم. أظيرت النتائج أن درجة مشاركة أولياء األمور في تعميم 
أطفاليم ذوي صعوبات التعمم داخل وخارج المدرسة جاء بدرجة 
متوسطة. كما أظيرت النتائج وجود أثر لمشاركة أولياء األمور في 

مفيوم الذات والسموك المدرسي تحسين التحصيل األكاديمي و 
االجتماعي ألبنائيم من ذوي صعوبات التعمم الممتحقين بغرف 
المصادر. وىدفت دراسة الصميمي، والزعبي، وبني عبدالرحمن 

[ إلى التعرف عمى اتجاىات أولياء أمور الطمبة ذوي صعوبات 36]

التعمم نحو غرفة المصادر. أشارت النتائج إلى وجود اتجاىات 
متوسطة نحو غرفة المصادر. وىدفت دراسة جاندرمكي  بدرجة

[ إلى التعرف عمى اتجاىات اآلباء نحو 21وشيستري وفراندا ]
أطفاليم ذوي صعوبات التعمم في اليند. تكونت عينة الدراسة من 

( أب وأم، ولقياس االتجاىات فقد تم استخدام مقياس 60)
عمم. أظيرت االتجاىات الوالدية نحو أبنائيم ذوي صعوبات الت

النتائج وجود فروق في االتجاىات الوالدية نحو أبنائيم تعزى 
 .لمتغير الجنس ولصالح الذكور

 الطريقة واإلجراءات. 4
 أ. مجتمع وعينة الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من جميع أولياء أمور الطمبة ذوي      
صعوبات التعمم الممتحق أبناؤىم بغرف مصادر صعوبات التعمم 

( أب وأم، وذلك 1018لواء الكورة، األردن، والبالغ عددىم )في 
حسب اإلحصائية الرسمية التي حصمت عمييا الباحثة من مديرية 

م، أما 2012/2013التربية والتعميم لمواء الكورة لمعام الدراسي 
( أب وأم، تم اختيارىم بأسموب 100عينة الدراسة فقد تكونت من )

ساوي إلى  مجموعتين بحيث تضم كل العينة القصدية، وزعوا بالت
(. تم اختيار إحدى 25،أم=  25( أب وأم، )أب= 50مجموعة )

المجموعتين لتكون تجريبية واألخرى ضابطة، بطريقة عشوائية، 
حيث التحق أفراد المجموعة التجريبية بالبرنامج التدريبي، في حين 

 .لم يخضع أفراد المجموعة الضابطة لنفس البرنامج التدريبي
 ب. أدوات الدراسة

بيدف تحقيق أىداف الدراسة فقد تم بناء مقياس اتجاىات      
أولياء أمور ذوي صعوبات التعمم نحو غرفة المصادر، وبرنامج 
تدريبي لتعديل اتجاىاتيم نحو غرفة المصادر، وفيما يمي عرضًا 

 : إلجراءات إعداد وتطوير أدوات الدراسة
مقياس اتجاىات أولياء أمور ذوي صعوبات التعمم نحو غرفة . 1

( فقرة، 55المصادر: اشتمل المقياس بصورتو األولية عمى )
ولمتحقق من صدق المقياس فقد تم عرضو عمى مجموعة من 



312014 
 

48 
 

المحكمين من ذوي الخبرة في مجال التربية الخاصة، وبناًء عمى 
( فقرة. 30ة من )اقتراحاتيم، فقد تكون المقياس بصورتو النيائي

ولمتحقق من ثباتو، فقد تم احتساب معامالت الثبات باستخدام 
إذ وزع المقياس عمى  (Cronbach Alpha) معادلة كرونباخ ألفا

 ( ولي23عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة والبالغ عددىم )
 .(0.83أمر، وقد بمغ معامل االتساق الداخمي لممقياس ) 
التدريبي لتعديل اتجاىات أولياء أمور ذوي صعوبات البرنامج . 2

التعمم نحو غرف المصادر: تم بناء البرنامج من خالل الرجوع إلى 
اإلطار النظري والدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة، ومن 
خالل الدراسة االستطالعية التي ُطبقت عمى عينة من مجتمع 

ضوعات التي يحتاج أولياء الدراسة، والتي ُحددت في ضوئيا المو 
أمور ذوي صعوبات التعمم مزيدًا من المعمومات عنيا، حيث تم 

وبيدف التحقق من  .تناول ىذه الحاجات في صورة جمسات تدريبية
صدق البرنامج فقد تم عرضو في صورتو األولية عمى عدد من 
المحكمين من أعضاء ىيئة التدريس، بغية التحقق من مالئمة 

راد عينة الدراسة وصحة اإلجراءات التطبيقية لمبرنامج البرنامج ألف
وأىدافو وأسس بناءه واستراتيجيات تطبيقو ومدتو، وفي ضوء 

مالحظات المحكمين فقد أجريت التعديالت المطموبة، بحيث تم 
( 15إعداد الصورة النيائية لمبرنامج التدريبي، حيث تكون من )

ضوعات تتعمق بمسيرة جمسة تدريبية، وقد اشتممت جمساتو عمى مو 
التربية الخاصة في األردن، صعوبات التعمم من حيث مفيوما 
وأسبابيا، صعوبات التعمم النمائية، صعوبات التعمم األكاديمية، 
غرفة المصادر، أدوار العاممين ببرنامج غرفة المصادر، آليات 
الكشف التشخيص عن ذوي صعوبات التعمم، التكامل بين اآلسرة 

ماذج من التدريس داخل غرفة المصادر في مجال والمدرسة، ن
المغة العربية والرياضيات، وقصص نجاح لمطمبة الممتحقين ببرنامج 

 .غرفة المصادر
 . النتائج5

لإلجابة عن السؤال األول والذي ينص عمى: "ما أثر البرنامج  
التدريبي في تعديل اتجاىات أولياء أمور الطمبة ذوي صعوبات 

المصادر"؟ فقد تم استخراج المتوسطات الحسابية  التعمم نحو غرفة
واالنحرافات المعيارية، التجاىات أولياء أمور ذوي صعوبات التعمم 

يوضح  1نحو غرفة المصادر حسب متغّير المجموعة، والجدول 
 .ذلك

 1جدول 
 المتوسطات الحسابية التجاهات أولياء األمور

 المعياري االنحراف الحسابي المتوسط العدد مستوياته  المتغير
 المجموعة     

 
 117. 2.72 50 تجريبية
 168. 1.93 50 ضابطة

 المتوسطات بين ظاىرية فروق وجود 1 الجدول من يتبين     
 االتجاىات مقياس عمى البعدية األمور أولياء التجاىات الحسابية
 لممجموعة الحسابي المتوسط بمغ إذا المجموعة؛ لمتغير تبعاً  الكمي

 لممجموعة الحسابي المتوسط من أكبر وىو( 2.72=م) التجريبية

 الداللة عن الكشف وبيدف(. 1.93=م) يبمغ والذي الضابطة
 التباين تحميل استخدام تم فقد الظاىرية، الفروق ليذه اإلحصائية
 .2 الجدول في موضح ىو وكما األحادي،

 2 جدول
 المجموعة متغّير حسب الوالدية لالتجاهات األحادي التباين تحميل

 اإلحصائية الداللة ف قيمة المربعات متوسط الحرية درجات المربعات مجموع التباين مصدر
 000.* 749.141 15.708 1 15.708 المجموعة
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 تعزى إحصائية داللة ذات فروق وجود 2 الجدول من يتضح     
 المجموعة أفراد لصالح الفروق ىذه وكانت المجموعة، ألثر

 ىل: "عمى ينص والذي الثاني السؤال عن ولإلجابة. التجريبية
 ذوي أمور أولياء اتجاىات تعديل في التدريبي لمبرنامج أثر ىناك

 المجموعة لمتغّيري يعزى المصادر غرفة نحو التعمم صعوبات
 الحسابية المتوسطات استخراج تم فقد" بينيما؟ والتفاعل والجنس

 غرفة نحو األمور أولياء التجاىات المعيارية واالنحرافات
 .ذلك يوضح 3 والجدول المصادر،

 3 جدول
 والجنس المجموعة متغّيري حسب الوالدية لالتجاهات الحسابية المتوسطات

 المعياري االنحراف الحسابي المتوسط العدد مستوياته  المتغير
 

 المجموعة
 117. 2.72 50 تجريبية
 168. 1.93 50 ضابطة

 
 الجنس

 423. 2.34 50 ذكر
 428. 2.31 50 أنثى

 المتوسطات بين ظاىرية فروق وجود 3 الجدول من يتضح
 المجموعة لمتغّيري تبعاً  البعدية األمور أولياء التجاىات الحسابية
 أكبر وىو( 2.34=م) لمذكور الحسابي المتوسط بمغ إذا والجنس؛

 وبيدف(. 2.31=م) يبمغ والذي لإلناث الحسابي المتوسط من
 تم فقد الظاىرية الفروق ليذه اإلحصائية الداللة عن الكشف
  .ذلك يوضح 4 والجدول الثنائي، التباين تحميل استخدام

 4 جدول
 والجنس المجموعة متغيّري حسب الوالدية لالتجاهات الثنائي التباين تحميل

 اإلحصائية الداللة ف قيمة المربعات متوسط الحرية درجات المربعات مجموع التباين مصدر
 000.* 741.754 15.708 1 15.708 المجموعة
 327. 970. 021. 1 021. الجنس

 802. 063. 001. 1 001. الجنس ×المجموعة
 إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم 4 الجدول من يتضح     
 ولإلجابة. والجنس المجموعة بين لمتفاعل أو الجنس لمتغير تعزى
 لمبرنامج أثر ىناك ىل: "عمى ينص والذي الثالث السؤال عن

 نحو التعمم صعوبات ذوي أمور أولياء اتجاىات تعديل في التدريبي

 التعميمي والمستوى المجموعة لمتغّيري يعزى المصادر غرفة
 الحسابية المتوسطات استخراج تم فقد" بينيما؟ والتفاعل

 .ذلك يوضح 5 والجدول المعيارية، واالنحرافات

 5 جدول
 التعميمي والمستوى المجموعة متغّيري حسب الوالدية لالتجاهات الحسابية المتوسطات

 المعياري االنحراف الحسابي المتوسط العدد مستوياته  المتغير
 117. 2.72 50 تجريبية المجموعة

 168. 1.93 50 ضابطة
 
 التعميمي المستوى

 
 

 405. 2.27 20 دون فما ثانوي
 407. 2.15 40 دبموم
 فأكثر بكالوريوس

40 2.52 .372 
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 المتوسطات بين ظاىرية فروق وجود 5 الجدول من يتضح     
 تبعاً  المقياس عمى البعدية األمور أولياء التجاىات الحسابية
 الحسابي المتوسط بمغ إذا التعميمي؛ والمستوى المجموعة لمتغيري
 من أكبر وىو ،(2.52=م) فأعمى بكالوريوس التعميمي لممستوى

 دون فما ثانوي تعميمي مستوى عمى لمحاصمين الحسابي المتوسط
 الكشف وبيدف(. 2.15= م) الدبموم عمى والحاصمين( 2.27= م)

 استخدام تم فقد الظاىرية، الفروق ليذه اإلحصائية الداللة عن
 .ذلك يوضح 6 والجدول الثنائي، التباين تحميل

 6 جدول
 التعميمي والمستوى المجموعة متغيري حسب الوالدية لالتجاهات الثنائي التباين تحميل

 اإلحصائية الداللة ف قيمة المربعات متوسط الحرية درجات المربعات مجموع التباين مصدر
 000.* 572.597 11.909 1 11.909 المجموعة

 235. 1.472 031. 2 061. التعميمي المستوى
 634. 458. 010. 2 019. التعميمي المستوى ×المجموعة

 إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم 6 الجدول من يتبين     
 المجموعة بين لمتفاعل أو التعميمي المستوى لمتغير تعزى

: عمى ينص والذي الرابع السؤال عن ولإلجابة. التعميمي والمستوى
 أمور أولياء اتجاىات تعديل في التدريبي لمبرنامج أثر ىناك ىل"

 المجموعة لمتغّيري يعزى المصادر غرفة نحو التعمم صعوبات ذوي
 الحسابية المتوسطات استخراج تم فقد" بينيما؟ والتفاعل والعمر

 .ذلك يوضح 7 والجدول المعيارية، واالنحرافات

 7 جدول
 والعمر المجموعة متغّيري حسب الوالدية لالتجاهات المتوسطات

 المعياري االنحراف الحسابي المتوسط العدد مستوياته  المتغير
 

 المجموعة
 117. 2.72 50 تجريبية
 168. 1.93 50 ضابطة

 
 العمر
 
 

 424. 2.25 43 دون فما 30
31-40 31 2.50 .389 
 فأكثر 41

26 2.23 .414 

 المتوسطات بين ظاىرية فروق وجود 7 الجدول من يتضح     
 تبعاً  المقياس عمى البعدية األمور أولياء التجاىات الحسابية
( 2.50=م) الحسابي المتوسط بمغ إذا والعمر؛ المجموعة لمتغيري
 لألعمار الحسابي المتوسط من أكبر وىو( 40-31) من لألعمار

 وبيدف(. 2.23=م) فأكثر 41ولألعمار ،(2.25=م) دون فما 30
 تم فقد الظاىرية، الفروق ليذه اإلحصائية الداللة عن الكشف
 .ذلك يوضح 8 والجدول الثنائي، التباين تحميل استخدام

 8 جدول
 والعمر المجموعة متغّيري حسب الوالدية لالتجاهات الثنائي التباين تحميل

 اإلحصائية الداللة ف قيمة المربعات متوسط الحرية درجات المربعات مجموع التباين مصدر
 000.* 634.400 13.479 1 13.479 المجموعة
 331. 1.118 024. 2 048. العمر
 931. 071. 002. 2 003. العمر ×المجموعة
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 إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم 8 الجدول من يتبين     
 ولإلجابة. والعمر المجموعة بين التفاعل أو العمر لمتغير تعزى
 لمبرنامج أثر ىناك ىل: "عمى ينص والذي الخامس السؤال عن

 نحو التعمم صعوبات ذوي أمور أولياء اتجاىات تعديل في التدريبي

 األسرة أفراد وعدد المجموعة لمتغّيري يعزى المصادر غرفة
 الحسابية المتوسطات استخراج تم فقد" بينيما؟ والتفاعل

 غرفة نحو األمور أولياء التجاىات المعيارية واالنحرافات
 .ذلك يوضح 9 والجدول المصادر،

 9جدول 
 األسرة أفراد وعدد المجموعة متغيري حسب الوالدية لالتجاهات الحسابية المتوسطات

 المعياري االنحراف الحسابي المتوسط العدد مستوياته  المتغير
 

 المجموعة
 117. 2.72 50 تجريبية
 168. 1.93 50 ضابطة

 
 األسرة أفراد عدد

1-5 58 2.35 .430 
6-10 31 2.32 .412 

 444. 2.22 11 11فأكثر
ظاىرية بين المتوسطات  وجود فروق 9يتضح من الجدول      

البعدية عمى المقياس تبعًا  موراألأولياء  الحسابية التجاىات
لمتغيري المجموعة وعدد أفراد األسرة؛ إذا بمغ المتوسط الحسابي 

( وىو أكبر من المتوسط 5-1( لعدد أفراد األسرة من )2.35)م=

 11لعدد أفراد األسرة )(، و 10-6) سابي لعدد أفراد األسرةالح
فأكثر(. وبيدف الكشف عن الداللة اإلحصائية ليذه الفروق 

 10اىرية، فقد تم استخدام تحميل التباين الثنائي، والجدول الظ
 يوضح ذلك. 

 11 جدول
 متغّيري المجموعة وعدد أفراد األسرة حسب الوالدية لالتجاهات الثنائي التباين تحميل

 اإلحصائية الداللة ف قيمة المربعات متوسط الحرية درجات المربعات مجموع التباين مصدر
 000.* 448.043 9.263 1 9.263 المجموعة

 095. 2.416 050. 2 100. األسرة أفراد عدد
 451. 802. 017. 2 033. األسرة أفراد عدد ×المجموعة 

 إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم 10 الجدول من يتضح     
 وعدد المجموعة بين التفاعل أو األسرة أفراد عدد لمتغير تعزى
 .األسرة أفراد

 النتائج . مناقشة6
 تعديل في التدريبي لمبرنامج أثر وجود النتائج أظيرت     

 غرف نحو التعمم صعوبات ذوي الطمبة أمور أولياء اتجاىات
 بالبرنامج التحقوا الذين التجريبية المجموعة أفراد ولصالح المصادر
 أعطى التدريبي البرنامج أن إلى ذلك يعود أن ويمكن التدريبي،
 حيث من التعمم صعوبات حول وكافية شاممة نظرة األمور ألولياء
 التعمم، صعوبات لذوي والتشخيص اإلحالة وآليات وأنواعيا أسبابيا

 مصادر غرف عن فكرة أعطاىم التدريبي البرنامج أن كما

 والكتابة القراءة ميارات تحسين في ودورىا التعمم صعوبات
 التربوي البرنامج بناء في المصادر غرفة معمم ودور والرياضيات،

 طرح إلى باإلضافة التعمم، صعوبات ذوي من طالب لكل الفردي
 غرف ومعممي التعمم صعوبات ذوي يروييا نجاح لقصص البرنامج
 .المصادر

 من التخفيف في األكبر األثر التدريبي لمبرنامج كان كما     
 ذوي الطمبة أمور أولياء ليا يتعرض التي النفسية الضغوط
 لموصمة نتيجة المصادر بغرف أبنائيم التحاق نتيجة صعوبات

 ساعد كما المصادر، بغرف التحاقيم جّراء بأبنائيم تمحق التي
 أبنائيم نحو األمور أولياء اتجاىات تعديل في التدريبي البرنامج
 أولياء قبل من الفاعمة لممشاركة كان حيث المصادر غرف ونحو
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 البرنامج جمسات في واندماجيم وتفاعميم البرنامج في األمور
 الماسة وحاجاتيم التدريبية الجمسات عن تغيبيم وعدم التدريبي
 األثر المصادر وغرف التعمم صعوبات حول المعمومات من لمزيد
. المصادر غرفة نحو اتجاىاتيم في التغّير ىذا إحداث في األكبر
 فاعمية  إلى الدراسات من العديد أشارت فقد الصدد ىذا وفي

 وتحسين النفسية الضغوط خفض في واإلرشادية التدريبية البرامج
 الخاصة الحاجات ذوي أمور ألولياء الوالدية الكفاءة

 صعوبات ذوي أمور أولياء وجود فإن وكذلك [14,6,39,23].
 البرنامج في جماعية جمسات في البعض بعضيم مع التعمم

 المشاعر تبادل ليم وّفر حيث سموكيم، في تعديالً  أحدث التدريبي
 عالقات وتكوين االنفعالي والتنفيس لمحوار وفرصاً  والمشورة والخبرة
 الضغوط تحمل عمى ساعدىم مما البعض، بعضيم مع قوية

 وزيادة والتماسك المشكالت مواجية وعمى عمييم الواقعة النفسية
 البرنامج في المستخدمة االستراتيجيات ساعدت وقد. الوعي

 االستراتيجيات ىذه ركزت حيث االتجاىات تعديل في التدريبي
 المكون وىي لالتجاه الرئيسة المكونات عمى مجمميا في واألساليب
 ُيعد الذي المعرفي المكون ففي والسموكي؛ والوجداني المعرفي
 ومعتقدات معارف فيتضمن االتجاىات تكوين في األولى المرحمة
 خالل من اكتسابو تم الذي وىو المصادر غرفة نحو األمور أولياء

 برنامج عن كافية معمومات البرنامج وفرّ  إذ التدريبي البرنامج
 تكوين في واألفكار المعمومات ىذه ساعدت وقد المصادر غرف

 المكون مجال في وأما المصادر؛ غرف نحو ايجابية اتجاىات
 جمساتو خالل من التدريبي البرنامج احات فقد العاطفي أو الوجداني
 مع واحتكاك جديدة وتجارب خبرات الكتساب فرص األمور ألولياء
 غرف نحو إيجابية مشاعر تكوين عمى ساعدىم مما األمور أولياء

 الخارجية الوجية يمثل الذي السموكي المكون مجال وفي المصادر؛
 وّفر دفق وتوقعاتو، واتجاىاتو الفرد لقيم انعكاساً  ويمثل لالتجاىات
 تتسق التي الجمسات من مجموعة األمور ألولياء التدريبي البرنامج

 ايجابية اتجاىات لتكوين دفعتيم وبالتالي وانفعاالتيم مشاعرىم مع

 عديدة دراسات أشارت فقد الصدد ىذا وفي. المصادر غرف نحو
 الحاجات ذوي نحو االتجاىات تعديل في التدريبية البرامج أثر إلى

 ذوي من أقرانيم نحو العاديين اتجاىات تعديل في أو الخاصة
   [3,10,5,11].الخاصة الحاجات

 عممي منيج وفق التدريبي البرنامج عرض لطريقة كان وقد     
 ساعد مما المصادر غرف في العمل واقع  يوضح ومنظم متسمسل

 االتجاىات وتغيير األمور أولياء نفوس في ايجابي أثر ترك في
 أولياء ومشاركة تدعيم في مستقالً  يسيم مما المصادر غرف نحو

 بين التكامل أىمية عمى والتأكيد المصادر غرفة برنامج في األمور
 لدى الصعوبة مستوى كمتابعة ودائم مستمر بشكل والمدرسة األسرة
 ممكن قدر بأكبر المصادر غرفة معمم مع والتواصل أبنائيم

 الطمبة رعاية في ةالمستخدم الطرق وأفضل المثمى لمحمول لموصول
[ 35] سميث دراسة أشارت الصدد ىذا وفي التعمم، صعوبات ذوي
 الدعم في ساىمت واإلرشادية التدريبية البرامج تطبيق أن إلى

 أولياء بين والمستمر الكبير االتصال في ودورىا الكبير العائمي
 أصبحت األمور أولياء واتجاىات مواقف وأن والمدرسة، األمور
 ىذه نتائج تتفق كما التدريبية، البرامج ىذه تطبيق بعد إيجابية أكثر

 لمبرنامج أثر وجود أظيرت التي[ 12] شمختي دراسة مع الدراسة
 ميارات التعمم صعوبات ذوي أطفال أميات إكساب في التدريبي
 دراسة مع الدراسة ىذه نتائج تتفق كما أطفاليم، لدى القراءة تنمية

 عن األمور أولياء رضا أظيرت التي[ 30] ونيشيمورا ىيشنوما
 نتائج تتفق كما التدريبي، البرنامج في ألبنائيم قدمت التي الخدمات

 مشاركة أن إلى أظيرت التي[ 4] الحديد دراسة مع الدراسة ىذه
 التحصيل تحسين في يساىم التربوية العممية في األمور أولياء

 من ألبنائيم واالجتماعي المدرسي والسموك الذات ومفيوم الدراسي
 أظيرت كما. المصادر بغرف الممتحقين التعمم صعوبات ذوي

 التربوية األنشطة في األمور أولياء مشاركة أن أخرى دراسات
 في يساعد الدمج برامج فييا يوجد التي المدرسة دخل والتعميمية
 فيميم زيادة عمى ويعمل األمور وأولياء المعمم بين العالقة تحسين
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 التحصيل حول معموماتيم وزيادة الخاصة التربية لموضوع
   [27,32]. البرنامج أىداف ووضوح ألبنيم األكاديمي

 في األمور أولياء يمعبو الذي الكبير الدور ىذا ظل وفي     
 من العديد أن نرى التعمم، صعوبات ذوي من أبنائيم مساعدة
 المصادر غرفة نحو سمبية اتجاىات وجود  إلى أشارت الدراسات

 وجود  إلى الدراسات ىذه أشارت حيث التعمم، صعوبات ذوي ونحو
 التحاق نحو األمور أولياء لدى الرضا وعدم اإلحباط من مستويات
 التعمم صعوبات ذوي من طفل وجود وأن المصادر، بغرف أبنائيم
 الوالدين عمى النفسية الضغوط من الكثير يسبب األسرة داخل
 التي األسرية الضغوط أن كما األسرة، الحياة نمط عمى ويؤثر

 واالقتصادية النفسية بالنواحي يتعمق فيما األمور أولياء يواجييا
 يعاني التي التعممية الصعوبات عن ناتجة والجسمية والتعميمية

 غرف معممي أن أخرى دراسات أظيرت وقد. أبنائيم منيا
 ذوي أمور أولياء مشاركة ضعف عن راضين غير المصادر
 المصادر غرفة ببرامج التعمم صعوبات

.[13,25,36,18,22,24,38] 
 غرفة نحو األمور ألولياء السمبية النظرة ليذه ونتيجة     

 البرنامج ىذا تصميم جاء فقد التعمم صعوبات ذوي ونحو المصادر
 وقد المصادر غرف نحو النظرة ىذه تعديل أجل من التدريبي
 تعديل في التدريبي البرنامج وساىم إيجابية الدراسة نتائج جاءت

 يعود أن ويمكن. المصادر غرفة نحو األمور أولياء اتجاىات
 وبين التجريبية المجموعة أفراد اتجاىات بين فروق وجود أسباب
 تم الذي التدريبي البرنامج طبيعة إلى الضابطة المجموعة أفراد

 أولياء انتباه جذب عمى قدرتو في البرنامج تميز حيث حوسبتو،
 خالل من مشوقة بطريقة جمساتو عرض طريقة خالل من األمور
 األثر األسموب ليذا كان وقد والفيديو والصورة الصوت توظيف
 تمتع لما المصادر غرفة نحو الوالدية االتجاىات تعديل في األكبر

 أولياء دافعية واستثارة انتباه جذب عمى كبيرة قدرة من البرنامج بو
 األمور ألولياء المحوسب التدريبي البرنامج وفر وقد األمور،

 غرف عن التربوية واألنشطة والمعمومات الخبرات من مجموعة
 ليم تتوفر لم الضابطة المجموعة أفراد أن حين في المصادر،

 عمييم التدريبي البرنامج عرض تم حيث التقنية ىذه توظيف فرصة
 .تقميدية بطريقة
 السموكية النظرية عمى بناءً  التدريبي البرنامج تصميم تم وقد     

 تعزيز بعد يأتي الخبرات واكتساب التعمم أن في( سكنر) ومبادئ
 السموكات ىنا تعني واالستجابة معين، لمثير الصحيحة االستجابة
 التعمم، صعوبات ذوي الطمبة أمور أولياء لدى االتجاىات وتعديل

 كل فكرة تدور تدريبية جمسات شكل عمى البرنامج تقسيم تم إذ
 صعوبات مصادر بغرف عالقة لو معين موضوع حول جمسة
 توظيف فاعمية إلى أشارت التي الدراسات من العديد وىناك التعمم،
 ].4] االتجاىات تعديل في والفيديو والصورة الصوت

 التوصيات 7.
 :يمي بما يوصى الحالية الدراسة نتائج ضوء في
 والتعميم التربية مديريات مختمف عمى التدريبي البرنامج تعميم 1.
 .األردن في
 أمور أولياء من أوسع مجموعة عمى البرنامج تطبيق ضرورة. 2

  األردن من أخرى مناطق في التعمم صعوبات ذوي
 ذوي أمور ألولياء ومحاضرات ندوات المدرسة عقد ضرورة. 3

 .التعمم صعوبات
 المدارس داخل والمعممين اآلباء مجالس دور تفعيل ضرورة. 4

 .المصادر غرف يخص فيما وتحديداً 
 الطمبة اتجاىات تعديل تتناول التي الدراسات من المزيد إجراء. 5

 .المصادر غرف نحو العاديين
 الطمبة اتجاىات تعديل تتناول التي الدراسات من المزيد إجراء. 6
 .التعمم صعوبات ذوي نحو العاديين 
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THE EFFECT OF A TRAINING PROGRAM ON 

MODIFYING ATTITUDES OF PARENTS OF 

STUDENTS WITH LEARNING DISABILITIES 

TOWARD RESOURCE ROOMS IN JORDAN 

                    Suhail Mahmoud Al-Zoubi                       Majdoleen Sultan Bani Abdel Rahman 

              College of Education,                                                College of Education,  

                   Najran University                                                             Najran University 

Abstract_The purpose of this study was to investigate the effect of a training program on modifying 

attitudes of parents of students with learning disabilities toward resource rooms in Jordan. To achieve 

the objectives of the study, the researchers developed the parents' attitudes scale, and a training 

program module to modify the parents’ attitudes towards resource room. The sample of the study 

consisted of (100) parents of students with learning disabilities from Al-Kourah District, Jordan.  The 

sample distributed into two equal groups, (experimental and control). The parents' attitudes scale was 

applied on the two groups as pretest and posttest. The parents in the experimental group were attached 

with the training program module for eight weeks, whereas the parents in the control group did not 

receive the same training program module. The results showed that there were statistically significant 

differences (p=.05) between the means of the two groups on the post-parents' attitudes scale, favoring 

to the experimental group, and No statistically significant differences at (p=.05) between the means of 

the two groups on post-parents' attitudes scale attributed to gender, educational level, age, and number 

of family members, or to the interaction between the group and these variables. 

Keywords: learning disabilities, resource rooms, parents of students with learning disabilities. 

 

 

 


