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 برامج يف الوالدين مبشاركة الرتبويني املشرفني وعي
 التعلم صعوبات

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى وعي المشرفين التربويين  _ممخصال
في مجال صعوبات التعمم بالجوانب الضرورية لتفعيل مشاركة الوالدين 
في خدمة التالميذ الممتحقين ببرامج صعوبات التعمم. وتكونت عينة 
الدراسة من خمسة وعشرين مشرفا تربويا استجابوا الستبانة أعدت 

ن من النتائج أن المشرفين عمى وعي بالجوانب لغرض الدراسة. وقد تبي
الضرورية لتفعيل مشاركة الوالدين في خدمة التالميذ الممتحقين ببرامج 
صعوبات التعمم، جاءت بالترتيب التالي من حيث درجة الوعي: الفوائد 
ثم استراتيجيات تسييل المشاركة ويمييا أنواع المشاركة، وأخيراً 

ظة انخفاض وعي المشرفين بالمعوقات معوقات المشاركة. مع مالح
التي تحول دون مشاركة الوالدين بشكل فاعل في برامج أبنائيم الذين 
لدييم صعوبات تعمم. كما ظير من الدراسة عدم وجود فروق ذات 
داللة إحصائية في إجابات أفراد العينة تبعا لمتغير سنوات الخبرة 

و ورش عمل، أو كمعمم، أو كمشرف تربوي أو االلتحاق بدورات أ
االطالع عمى كتب أو مجالت، باستثناء  حضور ندوات ومؤتمرات، أو

محور الفوائد العائدة من مشاركة الوالدين وفق متغير االطالع عمى 
 .كتب ومجالت في مجال مشاركة الوالدين

: المشاركة الوالدية، برامج صعوبات التعمم، الكممات المفتاحية
  .المشرفون التربويون

 مقدمة. ال1
إن مشاركة الوالدين في تربية وتعميم أبنائيم الذين لدييم      

إعاقات حق مشروع في الواليات المتحدة االمريكية من بين أىم 
المواضيع التي تتناوليا البحوث العممية وتدعو إلييا في 
توصياتيا، موضحة أنيا تتمثل في عدد من األنشطة الفاعمة 

الميذ األكاديمي وتيذيب التي تيدف إلى دعم تحصيل الت
سموكيم، سواء كانت تمك األنشطة من مبادرات المدرسة أو 

[، وأن الوالدين المشاركين ىم الذين يتحممون 1] الوالدين أنفسيم
لية مع المدرسة في أداء التالميذ وكذلك أداء المدرسة من و المسؤ 

دارة المدرسة، فيما من شانو  خالل العمل التوافقي مع المعممين وا 

[، وبيذا أصبحت المشاركة حقا 2] تعزيز تعمم التالميذ ونموىم
وواقعًا ممموسًا في كثير من المؤسسات التربوية سواء في التعميم 

 ].3] العام أو التربية الخاصة
إن مشاركة الوالدين في تربية وتعميم أبنائيم الذين لدييم      

عمى سبيل إعاقات حقا مشروعا في الواليات المتحدة األمريكية 
[، فسنت القوانين والتشريعات التي تمنحيم القول 5المثال ]

[. ولم ينتيي األمر عند 6] المعتبر عند إعداد برامج أبنائيم
المشاركة فحسب، بل فإن لموالدين، وربما األسرة بأكمميا، الحق 
في الخدمات التي تساعدىم عمى تربية وتعميم أبنائيم الذين لدييم 

توفر مثل ىذه الحقوق جعل التربويين ينظرن إن . [7] أعاقات
إلى الوالدين عمى أنيم مينيين آخرين يشاركون بفاعمية في 

  ].8] خدمات أطفاليم
أما في المممكة العربية السعودية، فمع تأكيد القواعد      

[ عمى 9] التنظيمية لمعاىد وبرامج التربية الخاصة وزارة المعارف
تعميم أبنائيم ما زالت تمك المشاركة أىمية مشاركة الوالدين في 

متواضعة، رغم مضي تسعة عشر عاما عمى تقديم خدمات 
صعوبات التعمم في المدارس. ونظرا ألن المشرفين التربويين 
مسئولون عن وضع الخطط الكفيمة بتشجيع الوالدين عمى 
المشاركة في تربية وتعميم أبنائيم واإلشراف عمى تنفيذىا، فإن 

تحاول الكشف عن وعي المشرفين التربويين  ىذه الدراسة
بمشاركة الوالدين في برامج صعوبات التعمم، وبالتالي يمكن 

 .استنتاج مدى حاجتيم إلى المعارف والميارات الالزمة لذلك
 مشكمة الدراسة. 2

مع توكيد البحوث العممية عمى ضرورة تفعيل دور الوالدين     
ضرورة كون الوالدين شريكًا في خدمة التالميذ وأثر ذلك عمييم و 

[، إاّل أن مشاركة الوالدين في برامج 10] في تمك الخدمة
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صعوبات التعمم في المممكة مازالت قميمة ومحدودة النطاق كما 
 .يظير من خالل المقاءات مع المعممين وزيارات بعض البرامج

يمانا بأىمية تفعيل دور الوالدين في برامج       فبناًء ذلك وا 
التعمم التي تقدم في مدارس التعميم العام، ونظرًا لمدور  صعوبات

الحيوي الذي يمعبو المشرفون التربويون في مجال صعوبات 
التعمم في تفعيل ذلك الدور تسعى ىذه الدراسة إلى التعرف عمى 
مدى وعي المشرفين التربويين بالعناصر الضرورية لتفعيل 

 .دييم صعوبات تعمممشاركة الوالدين في خدمة ابنائيم الذين ل
 أ. أسئمة الدراسة

 :ولعل المشكمة تتضح من خالل السؤال التالي 
ما مدى وعي المشرفين التربويين بمشاركة الوالدين في برامج 

 :صعوبات التعمم ؟، والذى تنبثق منو أسئمة الدراسة وىي
ما مدى وعي المشرفين التربويين في مجال صعوبات التعمم  -1

ة في تفعيل مشاركة الوالدين في خدمة التالميذ بالجوانب األساسي
 الممتحقين ببرامج صعوبات التعمم؟

ما مدى وعي المشرفين التربويين في مجال صعوبات التعمم  -2
 بأنواع مشاركة الوالدين؟

ما مدى وعي المشرفين التربويين في مجال صعوبات التعمم  -3
 والتمميذ والمدرسة؟بفوائد مشاركة الوالدين التي تعود عمى األسرة 

ما مدى وعي المشرفين التربويين في مجال صعوبات التعمم  -4
 بمعوقات مشاركة الوالدين في برامج صعوبات التعمم؟

ما مدى وعي المشرفين التربويين في مجال صعوبات التعمم  -5
 باالستراتيجيات التي تسيل مشاركة الوالدين وتشجعيم عمييا؟

لة إحصائية في إجابات أفراد العينة ىل يوجد فروق ذات دال -6
عمى أداة الدراسة حسب متغير: سنوات الخبرة كمعمم أو كمشرف 

االلتحاق بدورات أو ورش عمل، أو حضور ندوات أو  ، أويتربو 
 االطالع عمى كتب أو مجالت؟ مؤتمرات، أو

 ف الدراسةاهدب. أ
تيدف الدراسة إلى التعرف عمى مدى وعي المشرفين      

التربويين في مجال صعوبات التعمم بالجوانب األساسية في 
 تفعيل مشاركة الوالدين في خدمة التالميذ الممتحقين ببرامج 

  .صعوبات التعمم
  أهمية الدراسةج. 
تنبع أىمية ىذه الدراسة من أىمية مشاركة الوالدين في      
وتعميم أبنائيم الممتحقين ببرامج صعوبات التعمم، وأىمية تربية 

دور المشرفين التربويين في تفعيل تمك المشاركة. فكمما كان 
الوالدين عمى وعي بطبيعة تعمم أبنائيم والمشكالت األكاديمية 

عمى وعى يم وآثارىا عمييم وعمى األسرة، و والسموكية لدي
حقوقيم وواجباتيم تجاه بمتطمبات خدمتيم داخل وخارج األسرة، و 

البرامج التي تخدم الطفل، كمما كانت خدمة الطفل أكثر فاعمية 
[، وىذا ال يمكن أن يتحقق ما لم تقم المدارس 1] وأكبر فائدة

بتفعيل ذلك الدور في برامجيا. فمعل ىذه الدراسة تسيم في ذلك 
 .بكشف وعي المشرفين بمتطمبات تمك المشاركة

 مصطمحات الدراسةد. 
لوالدين: األب واألم الفطريين، أو من لو والية شرعية عمى ا

الطفل، أما األسرة فتشمل األخوة والجد أو الجدة. وستستخدم ىذه 
 .المصطمحات تبادليًا حسب مضمون العبارة

المشاركة الوالدية: األنشطة التي يقوم بيا الوالدين سواء في 
ات التعمم البيت أو المدرسة والتي تدعم فاعمية برامج صعوب

بصفة مباشرة كمساعدة التمميذ في أداء الواجبات وتييئة بيئة 
المنزل لالستذكار، أو غير مباشرة مثل المشاركة في أنشطة 

 .المدرسة التي تخدم البرنامج
برامج صعوبات التعمم: برامج تربية خاصة ممحقة بمدارس 
التعميم العام، وتسير وفق نظام غرفة المصادر يتمقى فييا 

 .تالميذ الذين لدييم صعوبات تعمم خدمات التربية الخاصةال
المشرفون التربويون: ىم مينيون مؤىمون في مجال صعوبات 
التعمم ومكمفون من قبل إدارات التعميم باإلشراف عمى برامج 

 .صعوبات التعمم
 والدراسات السابقةاإلطار النظري . 3

التفاعل بين يقتصر اإلطار النظري عمى أحد نماذج      
األطراف المؤثرة في تربية وتعميم الطفل، مع التركيز عمى بعض 

 .الجوانب اليامة في مشاركة الوالدين
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 (أواًل: نموذج المشاركة )الطفل واألسرة والمدرسة
 تبنى ىذه الدراسة عمى نموذج المجاالت المتداخمة     

(Overlapping Spheres) [ 12وىو مفيوم أعدتو ابستن ،]
ويصف التداخل بين المدرسة واألسرة والمجتمع والذي يؤثر 
مباشرة عمى تعمم ونمو التالميذ. ويعتبر إطاًرا مرجعيا لكثير من 
الدراسات التي تبحث في العالقة بين المدرسة واألسرة والمجتمع 
المحمي. وقد تم االىتمام من خالل ىذا اإلطار العام بالتداخل 

لتفاعل المباشر بين المعممين بين المدرسة واألسرة حيث ا
 .والتالميذ والوالدين

إلى أن طريقة اىتمام المدرسة  [12وتشير ابستن ]      
بالتالميذ تعكس طريقة اىتمام المدرسة باألسرة، فعندما ينظر 
التربويون إلى األطفال كتالميذ فقط، فمن المرجح أن ينظروا إلى 

ي ىذا أن المدرسة األسرة عمى أنيا منفصمة عن المدرسة. ويعن
تتوقع من األسرة أن تقوم بواجبيا في التنشئة وتترك التعميم 
لممدرسة، أما إذا نظر التربويون إلى التالميذ عمى أنيم أطفال، 
فمن المرجح أن ينظروا إلى األسرة والمجتمع المحمي كشركاء 
لممدرسة في تعميم األطفال والتأثير عمى نموىم. وىنا يدرك 

حيم المشتركة في األطفال ويعممون مع بعضيم الشركاء مصال
 .البعض عمى تييئة برامج وفرص أفضل لمتالميذ

 ثانيًا: أىمية مشاركة الوالدين وفوائدىا
أن  Davis & Gavidia-Payne [13] يذكر كل من      

المينيين أصبحوا عمى قناعة بأىمية األسرة لنمو الطفل، 
رة بوظيفتيا. وعميو يتعين وضرورة المساندة الخارجية لقيام األس

عمى المينيين إنشاء عالقة عمل مع األسرة والمحافظة عمييا، 
فاألسرة تحتاج إلى أن تثق في من ىم مصدر معموماتيا 
ومساندتيا وأن تحترميم. واشارتا إلى أن األسرة لم تعط حقيا من 
االىتمام، وأن عمى البرامج أن تعمل مع األسرة لمناقشة 

 .ال الذين لدييم إعاقاتاحتياجات األطف
ويتفق كثير من البحوث العممية عمى ضرورة مشاركة       

الوالدين مع المدرسة في تربية وتعميم التالميذ لما لتمك المشاركة 
من فوائد كثيرة تعود عمى األطراف الثالثة وىي البيت والمدرسة 

ى والتالميذ. فالمؤسسات التربوية واألسرة والمجتمع كميا تؤثر عم
نمو الطفل وسموكو وتحصيمو، فعمى المدارس الحرص عمى 
التكاتف بين ىذه األطراف وأن يكون الطفل ىو مركز ىذه 

 Risko & Walker – Dalhouse [14] الجيود. وقد أورد
بضعًا من تمك الفوائد، فذكروا أن مشاركة الوالدين ترفع من 
ي فرص نجاح التمميذ في المدرسة، وتؤدي إلى تحسن واضح ف

[. أما الوالدين فيتعممون ميارات 15تحصيمو األكاديمي وسموكو ]
وأساليب تساعدىم عمى تمبية احتياجات أطفاليم كتقنيات إدارة 
السموك واستراتيجيات التواصل، ويتمكنون من التعريف 
براز رغباتيم وميوليم ألخذىا بعين االعتبار  باحتياجات أبنائيم وا 

نفسو تستفيد المدرسة حيث عند وضع البرامج. وفي الوقت 
امج بالمساندة البر  وتحظىتتحسن توجيات الوالدين نحوىا 

لوالدين، والعمل معيا من أجل تطوير المعنوية من قبل ا
 .الخدمات

 :ثالثًا : أنواع المشاركة
، عدًدا من أنواع  [11,12]لقد وصف كل من ابستن     

المشاركة التي تشجع عمى المخرجات المرتبطة بنجاح التالميذ. 
فذكر المصدران أن التنشئة الوالدية عمل متبادل بين الوالدين 

الوالدين عمى جعل البيئة  هتساعدوالمدرسة. فعمى المدارس أن 
المنزلية بيئة إيجابية تشجع نمو األطفال، كأن تمد الوالدين 

شئة أبنائيم وبالمعمومات الالزمة لتعريف األسرة بنمو بميارات تن
األطفال والمراىقين، وأن عمى الوالدين إعداد أبنائيم لممدرسة 
وتوجييم. وأكد الباحثون أن عمى المدارس فتح قنوات التواصل 

ببرامج المدرسة، وَتَقٌدم أبنائيم األكاديمي  إلشعارىممع الوالدين 
 .أن يكونوا متقبمين ليذا التواصل والسموكي، وأن عمى الوالدين

كما يعتبر تطوع الوالدين بالمساىمة مع المدارس       
ومساعدتيا في أنشطتيا المختمفة كالقراءة لمتالميذ واإلعداد 
لالحتفاالت، ومساعدة التالميذ عمى أداء الواجبات المنزلية من 

أن  [11,12]أوجو المشاركة الفاعمة. وقد اضاف كل من ابستن 
واألنظمة المتعمقة بالتالميذ،  شاركة الوالدين في وضع الضوابطم
العمل الجماعي مع فريق المدرسة والمجتمع المحمي فيما يخدم و 
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التالميذ يعدان من مظاىر الشراكة التي تثري الخدمات المقدمة 
 .لمتالميذ

 :رابعًا: معوقات مشاركة الوالدين
الوالدين لخدمة أبنائيم عندما تحاول المدرسة العمل مع       

فال بد أن تخالج المعممين بعض المشاعر المتباينة، فيناك 
الشعور الجيد النابع من الجيود المشتركة بين الطرفين، وكذلك 
اإلنجاز الذي يمقى التقدير واالحترام منيما معًا، بينما يواجو 

[. وعمى العموم 16البعض اآلخر نوعًا من اإلحباط واليأس ]
عوقات كثيرة تحول دون مشاركة الوالدين بفاعمية في فيناك م

يدج  تربية وتعميم أبنائيم، فقد ذكر كل من وتورني  [17]كروث وا 
عدم فيم الوالدين طبيعة عمل  أن [1]وتشينيدو  [15]كوا 

المنظومات التربوية، واختالف القيم بين الوالدين والعاممين 
بالمدرسة، وضيق الوقت، والشعور بالدونية وعدم التقبل عند 
مقابمة العاممين بالمدرسة تعتبر من أكثر معوقات مشاركة 
الوالدين. ىذا باإلضافة إلى صعوبة المواصالت لدى بعض 

ي قد تحول دون مشاركتيم في برامج أبنائيم الوالدين الت
ر تأثيكما أشار الباحثون بأن بعض الوالدين قد  بالمدرسة.

بتجاربو السابقة أثناء دراستو مما يترك انطباعًا غير ايجابي نحو 
 .المدارس
إن ىذه المعوقات وغيرىا من العوامل األخرى كقمة       

سؤوليات تجعل المعمومات عن البرامج وغموض األدوار والم
الوالدين والمدرسة يعمالن بمعزل عن بعضيما البعض، مما 

 ].17يؤثر سمبًا عمى فاعمية البرامج ]
 :خامسًا: استراتيجيات تسييل مشاركة الوالدين

لقد أورد بعض الباحثين عدًدا من االستراتيجيات التي تيسر 
التوعية  منيا  [4,18,19,20]مشاركة الوالدين مع المدرسة

عة عمل المدرسة وتوضيح أىدافيا ودورىا في خدمة بطبي
األطفال، وتدريب الوالدين والعاممين بالمدرسة عمى العمل مع 
بعضيم البعض، ومراعاة واحترام القيم والفروق الثقافية لدى 

ظيار قيمة دورىم في نالوالدين  جالليم وا  اح الخدمات المقدمة جوا 
وقد تطرق الباحثون إلى ضرورة الحد من المعوقات  لمتالميذ.

المرتبطة بالوقت وأىمية وزيارة الوالدين في المنزل إذا كان الوقت 
أو المواصالت عائقا لمشاركتيم، مؤكدين عمى أن عمى المدرسة 
مساندة الوالدين في أنشطتيم خارج المدرسة، وجعل الوالدين 

ار جوانب القوة لدييم. شريكًا مساويا في صنع القرارات، واستثم
إن ىذه االستراتيجيات تمكن الوالدين والمدرسة من العمل مع 

 ].17بعضيم البعض بانسجام ]
 الدراسات السابقة

لقد تناولت الدراسات السابقة عددا من العناصر اليامة      
المرتبطة بمشاركة الوالدين مع المدارس في تعميم أبنائيم، فمنيا 

شاركة كما يراه الوالدين من جانب، والمدرسة ما تطرق لمفيوم الم
من جانب آخر، بينما تعرضت دراسات أخرى إلى سبل تحقيقيا 

 .وعن آثارىا اإليجابية ومعوقاتيا واستراتيجيات تعزيزىا
فممتعرف عمى مفيوم المشاركة الوالدية لدى مدراء       

دراسة عمى  [21المدارس، أجرى كل من ينق وآصتن وقرو ]
( مدير مدرسة من أماكن متفرقة بأمريكا. وجاء في 50) خمسين

النتائج أن مدراء المدارس يرون المشاركة االسرية عمى أنيا 
المساىمة في أنشطة المدرسة ومساندتيا. وقد فسروا األنشطة 
التي يجب أن يشارك فييا الوالدين عمى أنيا االنشطة التي 

التطوع تجري داخل المدرسة كحضور اجتماعات المدرسة و 
ومعرفة ما يجري داخل المدرسة طوال اليوم الدراسي، والمشاركة 
في صنع القرارات وفيم منيج المدرسة، بينما تتمثل المساندة في 
االنشطة التي تجري في المنزل كمساعدة الطفل في أداء 
الواجبات المنزلية، و تييئة البيئة المنزلية التي تساعد الطفل 

أىمية التعميم لدى أبنائيم. وذكر  عمى إنجاز واجباتو وغرس
الباحثون أن ثمة فرق بين منظور المدراء لممشاركة الوالدية 
ومنظور الوالدين أنفسيم. فيرى الوالدين أن المشاركة تتمثل في 
التأكد من أن الطفل يصل إلى المدرسة في الوقت المحدد، وفي 

 .حل المشاكل والقضايا المنزلية التي تتعمق بالطفل
[ دراسة في 22ىذا، وقد أعد كل من نيات وقربزترك ]     

تركيا بيدف التعرف عمى مدى مشاركة الوالدين في تعميم أبنائيم 
من  1252في المرحمة االبتدائية، وقد بمغت عينة الدراسة 
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الوالدين. وأظير نتائج الدراسة أن مستوى المشاركة كان عاليا 
المنزل لتمكين  في جانب التواصل مع أطفاليم وتييئة بيئة

األطفال من أداء الواجبات واالستذكار، وكذلك دعم نمو 
الشخصية لدى أطفاليم، مع تفاوت األسر تبعا لمتغير الحالة 

 .االقتصادية والتعميمية
يج رو الن[ دراسة في 23لقد أجرى كل من جانسن وبيل ]     

بيدف التعرف عمى الخبرات التي يمر بيا والدي التالميذ 
والد ووالدة. وظير  818المتعثرين دراسيا، وبمغت عينة الدراسة 

من نتائج الدراسة أن الوالدين الذين يتمقى أبناؤىم خدمات التربية 
الخاصة يتمتعون بعالقات إيجابية مع المعممين ويشعرون 
بالقرب منيم، أما الوالدين الذين لم يتمق أبناؤىم الخدمات التي 

ت سمبية وخاصة ما يتعمق بالتعاون بين يحتاجونيا فيمرون بخبرا
 .الوالدين والمدرسة

ومن حيث تأثير الوالدين عمى تعميم أبنائيم فيرى الوالدين      
الذين يتمقى أبناؤىم خدمات التربية الخاصة أن ليم تأثيرا فعميا 
عمى تعميم ابنائيم، في حين يرى الوالدين الذين لم تقدم ألبنائيم 

م بحاجتيم ليا أن المدرسة ال تعبأ أي خدمات رغم شعورى
بمخاوفيم المتعمقة بنمو أبنائيم وأدائيم الكاديمي. كما أضافت 

% من عينة الدراسة يخشون من أي 26الدراسة أن اكثر من 
 .يؤدي افصاحيم بالرأي إلى عواقب سمبية تجاه أبنائيم

ولمتعرف عمى أثر المشاركة االسرية عمى التحصيل      
[ بدراسة 24ة النفسية، قام وانق وشيخ خميل ]الدراسي والصح

سنة. وظير  16-15تمميذا تتراوح أعمارىم بين  56قوام عينتيا 
من نتائج الدراسة أن لممشاركة الوالدية دور في تحسين األداء 

 .االكاديمي والسموك العاطفي
ولإلجابة عمى السؤال: لماذا تسيم المشاركة األسرية في      

[ 25الميذ، قام كل من تشنق وبوميراتر ]تحسين تحصيل الت
طفاًل أمريكيًا وصينيًا. وقد تبين من الدراسة  825بدراسة عمى 

أن المشاركة الوالدية ذات أثر إيجابي عمى دافعية التالميذ نحو 
التعمم، وأن التأثير يزداد بازدياد المشاركة، وذلك من خالل زيادة 

 .التعمم الذاتي المنظم

مقابالت شخصية مع أفراد اثنتي عشرة أسرة  وعند إجراء     
بيدف التعرف عمى أسباب نجاح تمك األسرة في التفاعل مع 

[ 26االعاقة التي لدى بعض أفرادىا وجد شوميكر ودايك وبور ]
أن العمل الجماعي مع المعممين والمينين اآلخرين من بين أىم 

 .أسباب ذلك النجاح
رين دراسة بيدف معرفة أي [ فقد أج27أما أنوال ونورمي ]     

أساليب التنشئة الوالدية أكثر تأثيرًا عمى مدى التنبؤ بمشكالت 
أطفاليم السموكية الباطنة والظاىرة. وقد بمغت عينية الدراسة 

طفال تم تتبعيم من مرحمة التمييدي إلى الصف الثاني  196
االبتدائي. وأسفرت النتائج عن وجود عالقة بين أسموب تنشئة 

دين والمشكالت السموكية لدى أطفاليم. وأشارت الدراسة الوال
بالتحديد إلى أىمية أسموب األم، وأنو كمما كان أسموبيا يتسم 
بالتحكم أو الضبط والحنان معا كمما زادت قمت المشاكل 

 .السموكية الظاىرة لدى أطفاليم
[ دراسة 28وفي ىذا السياق، أجرى كراكس وسافاس ]     

ن ميالمعملمشاركة الوالدية عمى كيفية إدارة لمتعرف عمى أثر ا
لمخالف، وتأثير ذلك عمى تفاعميم مع التالميذ. وأظيرت 

معمما، أن مشاركة الوالدين تدفع  254النتائج، التي قوام عينتيا 
في إدارة الخالف  البناءةالمعممين إلى استخدام االستراتيجيات 

 .بينيم وبين التالميذ في الفصل
عمى تأثير مدراء المدارس عمى الثقة بينيم وبين ولمتعرف      

وأولياء أمور التالميذ الذين لدييم إعاقات أجرى كل من شمدن 
أما لدى كل  16[ دراسة عمى 29وانجل وستونر وروز الند ]

منين طفل عنده إعاقة. وقد تبين من الدراسة أن سمات المدير 
بينو وبين  الشخصية وكفاياتو اإلدارية تؤثر عمى طبيعة الثقة

ولى األمر. فمن أبرز سمات المدير المتفاعل الشخصية 
االنفتاح والصدق وحسن الخمق، أما الخصائص االدارية فتتمثل 
في القدوة و السموك الجيد والمشاركة الفعمية في تعميم األطفال 

 .الذين لدييم إعاقات
[ في الصين لمعرفة رأي 30أما في دراسة قامت بيا لو ]     
دين في المشاركة في خدمات االنتقال ألطفاليم وطبيعة الوال
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ممارستيم ليا والتي اعتمدت عمى إجراء مقابالت شخصية مع 
من الوالدين، تبين أن الوالدين يميمون إلى التركيز عمى  18

الجانب االكاديمي في المنزل كمشاركة في ممارسة خدمات 
واصل االنتقال، كما عبر الوالدين عن عدم رضاىم عن الت

متباعد الفترات بين المدرسة والمنزل، وقمة الفرص المتاحة ليم 
 .لممشاركة في خدمة أبنائيم كالتطوع وصنع القرارات

ولمعرفة ما إذا كانت التقنية المعاصرة تسيل التواصل بين       
[ 31الوالدين والمعممين وكذلك المشاركة الوالدية، قامت أولمستد ]

من والدي تالميذ المرحمة  89 بدراسة تكونت عينتيا من
االبتدائية وسيع معممات. وقد تبين من الدراسة أن الوالدين 
والمعممين يقيمون أىمية كبيرة لمشاركة الوالدين الفاعمة، وأن 
التقنية وسيمة واعدة لتحقيق ذلك من خالل المواقع االلكترونية 
د، وأجيزة المكالمات وصفحات الوالدين والمنيج المبرمج عن بع

 .وغيرىا من التقنيات التي تربط البيت بالمدرسة
ولمتعرف عمى أثر مبادرة المدرسة في الوصول إلى الوالدين      

زىو ي أنشطة المدرسة قام كل من فرو و عمى مشاركة الوالدين ف
[ بدراسة تبين منيا أنو كمما زادة 32ودوران وكواك وبنز ]

كما زادت مشاركة مبادرات المدرسة في الوصول إلى الوالدين 
 .الوالدين في أنشطة المدرسة

 [33] وفي النظر إلى معوقات مشاركة الوالدين أجرت بيك      
 دراسة في النرويج عمى عينة من أولياء أمور التالميذ قواميا

ولي أمر. وقد كان من بين أىداف الدراسة التعرف عمى  1169
سري، فتبين معوقات مشاركة الوالدين في التعاون المدرسي األ

أن من أىم المعوقات عدم وجود الوقت الكافي وقمة المعمومات 
الضرورية لممشاركة. وقد اختمفت نسب ىذين السببين باختالف 
المستوى التعميمي حيث كان الوقت أىم العاممين لمن يحمل 
درجة جامعية بينما كانت قمة المعمومات ىي العامل األساسي 

 .ميم األساسيلمن اقتصر تعميميم عمى التع
[ بدراسة ىدفت إلى استطالع 34كما قام قرفن وقاالسي ]     

 29وقد تكونت عينة الدراسة من  معوقات المشاركة األسرية.
منيم ال يوجد لدى  16ولي أمر في والية كرالينا بأمريكا، 

منيم  13أطفاليم أي مشكالت أكاديمية أو سموكية بينما لدى 
كاديمية والسموكية. وجاء في نتائج أطفال معرضين لممشكالت األ

الدراسة أن من أىم معوقات مشاركة الوالدين، عدم وضوح 
مسؤوليات الوالدين المتعمقة بتعميم أطفاليم ونوع احتياج الطفل 
الذي يمكن أن تمبيو األسرة، والتوجيات السمبية التي قد يحميا 
بعض المعممين تجاه بعض األطفال وعدم قدرة بعض المعممين 
عمى إجراء التعديالت الالزمة عمى التدريس تبعا الحتياجات 
التالميذ. ىذا، إضافة إلى ضعف التواصل بين الوالدين 
والمعممين وتخوف بعض التالميذ من طمب المساعدة عندما ال 

  .يفيمون المادة العممية، وقمة متابعة التالميذ من قبل المدرسة
 :التعقيب عمى الدراسات السابقة

لقد تناولت الدراسات السابقة عددا من الجوانب اليامة       
المتعمقة بمشاركة الوالدين مع المؤسسات التربوية في تعميم 
أبنائيم. ولعل من أبرز ما تناولتو تمك الدراسات مفيوم المشاركة 
لدى كل من الوالدين والمدرسة لما ليذا الجانب من أىمية بالغة، 

سيكون عائقا لممشاركة حيث أنو فاالختالف بينيما في المفيوم 
يؤثر سمبا عمى توقعات الطرفين من بعضيما البعض وفشل كل 
منيما في تحقيق متطمبات المشاركة. وقد تبين من بعض 

[ أن مجرد االفتراض بأن المدرسة ترى مشاركة 21الدراسات ]
ا. صحيحم قد ال يكون يالوالدين من نفس منظور الوالدين أنفس

ض الدراسات في تأثير مشاركة الوالدين عمى ىذا، وقد بحث بع
تحصيل التالميذ األكاديمي وعمى المشكالت السموكية التي قد 

[، وىنا تبين أن لمشاركة الوالدين مع المدرسة 24] تظير بينيم
أثر إيجابي عمى تحصيل التالميذ، وأنيا تساعد عمى التقميل من 

استخدام ية بينيم، وتدفع المعممين إلى كو مالسالت كالمش
استراتيجيات بناءة في محاولة تسوية الخالف الذي قد ينشأ بين 

األداء األكاديمي  يف[، وأن التحسن 28] المعممين والتالميذ
لمتالميذ يكمن في أن مشاركة الوالدين تغرس الدافعية نحو التعمم 

 ].25] في نفوس التالميذ
قد وأكدت الدراسات عمى أىمية تذليل المعوقات التي      

، موضحة العديد منيا. فقد  [33,34]تعترض المشاركة الفاعمة
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إلى أن أغمب من شممتيم الدراسة التي أجراىا [1] تشينيدو  شارأ
ورغبتيم فييا.  بأىميتيايجيمون كيفية المشاركة رغم إيمانيم 

وفيما يخص التالميذ الذين لدييم إعاقات تؤكد ستيبمز وديميبرتو 
عمى ضرورة السعي وراء ما يمكن أن يقدمو الوالدين  [10]

لبرنامج أبنائيم، موصية بوضع إجراءات من قبل إدارات التعميم 
يتبعيا المعممون إلرسال مسودة الخطة التربوية الفردية لموالدين، 
مع التأكيد عمى أنيا مازالت مسودة وأن الغرض من ارساليا ليم 

وأن القرار حول محتواىا لن  ىو أن تكون نقطة بداية لممناقشة،
يتخذ إال بعد االجابة عمى أسئمة الوالدين واالطالع عمى 

 اقتراحاتيم ومناقشتيا معيم، وىذا دليل عمى أن الوالدين 

 .شركاء مع المدرسة في صنع القرارات المتعمقة ببرامج أطفاليم
 جراااتاإلو . الطريقة 4

 منهج الدراسةأ. 
 .الوصفي المسحياتبعت الدراسة المنيج 

 مجتمع وعينة الدراسةب. 
تكون مجتمع الدراسة من جميع المشرفين التربويين في      

والبالغ عددىم خمسة وثالثين معمًما  -بنين  –مجال صعوبات 
ويمثمون عينة الدراسة. وقد استجاب منيم خمسة وعشرون 

 .معمما
 :خصائص عينة الدراسة وفق متغيراتيا

 1 جدول
 توزيع عينة الدراسة وفق متغيرات الدراسة

 النسبة العدد التصنيف المتغيرات
 44.0 11 سنوات 4-1من  عدد سنوات الخبرة كمعمم

 44.0 11 سنوات 10-5من 
 8.0 2 سنوات 10أكثر من 

 4.0 1 لم يحدد
 28.0 7 سنوات 4-1من  عدد سنوات الخبرة كمشرف

 32.0 8 سنوات 10-5من 
 40.0 10 سنوات 10أكثر من 

 44.0 11 نعم االلتحاق بدورات أو ورش عمل في مجال المشاركة األسرية
 56.0 14 ال

 56.0 14 نعم حضور ندوة أو مؤتمر في مجال المشاركة األسرية
 44.0 11 ال

 84.0 21 نعم األسريةاإلطالع عمى كتب ومجالت في مجال المشاركة 
 16.0 4 ال

 100.0 25 المجموع
 أداة الدراسةج. 
استخدمت الدراسة االستبيان لجمع المعمومات من عينة      

الدراسة. وقد ُأِعدت االستبانة بناء عمى ما ورد في األدبيات التي 
تناولت مشاركة الوالدين مع المدارس في تربية وتعميم أبنائيم، 
باإلضافة إلى االستئناس بآراء بعض معممي صعوبات التعمم. 

لنيائية من خمسين عبارة وقد تكونت االستبانة في صورتيا ا
موزعة عمى أربعة أبعاد ىي: أنواع المشاركة، وتتكون من عشر 
عبارات. وفوائد المشاركة والتي ضمت ثالث عشرة عبارة، أما 
المحور الثالث فقد تناول معوقات مشاركة الوالدين في تسع 

عبارات. بينما احتوى المحور الرابع وىو استراتيجيات تشجيع 
وقد استخدمت الدراسة  ،دين عمى ثماني عشرة عبارةمشاركة الوال

 .النمط الثالثي لإلجابة وىو: موافق وغير متأكد وغير موافق
 :أواًل: صدق األداة

  الصدق الظاىري -أ 
عرضت األداة في صورتيا األولية عمى عشرة محكمين      

ممن ليم خبرة في العمل مع أولياء أمور التالميذ الذين لدييم 
إعاقات سواء بشكل مباشر كمعممي صعوبات التعمم، أو بشكل 
غير مباشر كأعضاء ىيئة التدريس الذين يدرسون مواد ذات 
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حكيم مالءمة وشمل الت ،بالعمل مع أولياء أمور التالميذ"عالقة 
العبارات لمموضوع ولمحاور االستبانة، ومدى وضوح العبارات. 

تعديالت من حيث الحذف أو االضافة، الوقام الباحث بعمل 
 .( عبارة50حتى وصمت االستبانة في صورتيا النيائية )

 :صدق االتساق الداخمي -ب
 الدراسة معامالت ارتباط بيرسون لقياس ارتباط  تاستخدم     

األداة بالدرجة الكمية لممحور المنتمية إليو، وتم اعتبار بنود 
دالة  0.05العبارات ذات الداللة االحصائية عند مستوى 

 .0.01ومستوى 
 :ثانيًا: ثبات األداة

فا ولمتحقق من ثبات أداة الدراسة ُأستخدم الباحث معادلة أل
 : الجدول التالي يموضحة ف يكرونباخ، وجاءت النتائج كما ى

 2جدول 
 معامالت ثبات ألفا كرونباخ لمحاور األداة

 معامل ثبات ألفا كرونباخ عدد البنود المحور
 0.73 10 أنواع المشاركة األسرية

 0.82 13 الفوائد العائدة من المشاركة األسرية
 0.63 9 معوقات مشاركة األسرة
 0.73 18 األسرةاستراتيجيات تسييل مشاركة 

الت ثبات األداة في جميع ( أن معام2يتضح من جدول )     
، وىذا يدل عمى أن 0.82و  0.63، قد تراوحت بين أبعادىا

 .تتمتع بدرجة جيدة من الثبات -عمى وجو العموم  -االستبانة 
 ومناقشتها نتائج. ال5

لتسييل تفسير النتائج، فقد اسُتخدم األسموب التالي  
لتحديد مستوى اإلجابة عمى بنود األداة. حيث تم إعطاء وزن 

(، ثم 1 = ، غير موافق2 = ، غير متأكد3 = لمبدائل: )موافق
تم تصنيف تمك اإلجابات إلى ثالثة مستويات متساوية المدى 

 :من خالل المعادلة التالية
عدد بدائل األداة = ÷ أقل قيمة(  - قيمة طول الفئة = )أكبر

(3-1 ÷ )3  =0.67 
 :لمحصول عمى التصنيف التالي

 3جدول 
 توزيع لمفئات وفق التدرج المستخدم في أداة الدراسة

 مدى المتوسطات الوصف

 333. – 43.2 موافق

 ..43 – 8346 غير متأكد

 8345 – 8333 غير موافق

نتائج السؤال األول: ما مدى وعي المشرفين التربويين في مجال 
صعوبات التعمم بالجوانب األساسية الضرورية لتفعيل مشاركة 

 .الوالدين في خدمة التالميذ الممتحقين ببرامج صعوبات التعمم؟

الحسابية لإلجابة عمى ىذا السؤال، أستخدم المتوسطات 
واالنحرافات المعيارية لمحاور الدراسة، وقد جاءت النتائج كما 

 :ىي موضحة في الجدول التالي
 4جدول 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحاور الدراسة
 االنحراف المعياري المتوسط* الحسابي المحاور

 0.38 2.62 الوالدينأنواع مشاركة 
 0.23 2.85 الفوائد العائدة من مشاركة الوالدين

 0.39 2.20 معوقات مشاركة الوالدين
 0.17 2.84 استراتيجيات تسييل مشاركة الوالدين

 درجات 3المتوسط من  *
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( أن قيم المتوسطات الحسابية 4) يتضح من الجدول     
لمحاور مشاركة الوالدين وىي: أنواع المشاركة والفوائد العائدة 
من المشاركة ومعوقات المشاركة واستراتيجيات تسييل مشاركة 

، مما يشير إلى أن إجابات 2.85و 2.20الوالدين تقع بين 
المشرفين التربويين عمى العناصر اليامة في مشاركة الوالدين 

رامج صعوبات التعمم تتراوح بين موافق وغير متأكد، وعند في ب
دراسة النتائج يتبين أن المشرفين موافقون عمى ثالثة محاور 

( واستراتيجيات 2.85( وفوائدىا )2.62وىي: أنواع المشاركة )
(. بينما جاءت اجاباتيم 2.84تسييل المشاركة أمام الوالدين )

(. 2.20ات المشاركة )في نطاق غير متأكد فيما يتعمق بمعوق
وبالترتيب ضمن نطاق الموافقة جاءت المحاور عمى النحو 

 التالي من حيث درجة الموافقة: الفوائد ثم استراتيجيات تسييل 

 .المشاركة ويمييا أنواع المشاركة
ئ بوعي المشرفين التربويين بمتطمبات تنبولعل ىذه النتائج       

طيع رسم الخطط التي المشاركة، وىذا أمر ىام فيم من يست
تجعل من مشاركة الوالدين في برامج صعوبات التعمم واقعا 
فعميا. وستناقش ىذه النتائج عند مناقشة نتائج كل محور عمى 

 .حدة في االجابات عمى األسئمة أدناه
نتائج السؤال الثاني: ما مدى وعي المشرفين التربويين في مجال 

 رية؟صعوبات التعمم بأنواع المشاركة األس
لإلجابة عمى ىذا السؤال، أستخدم التكرارات والنسب المئوية 
والمتوسطات الحسابية وترتيبيا تنازليًا إلجابات عينة الدراسة عن 
مدى موافقتيم عمى أنواع مشاركة والدي التالميذ الذين لدييم 

 لت النتائج كما ىي موضحة في الجدو صعوبات تعمم. وقد جاء
 5جدول 

 الوالدينالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليًا إلجابات عينة الدراسة عن مدى موافقتهم عمى أنواع مشاركة 
المتوسط  درجة الموافقة العبـــــارة م

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
 غير موافق متأكدغير  موافق

تقديم األسرة المعمومات التي تساعد في التعرف عمى مشكمة  2
 التمميذ

 1 0.00 3.00   24 ت
% 100.0   

 2 0.28 2.92  2 23 ت قيام األسرة بتييئة أبنائيا لممدرسة 1
% 92.0 8.0  

 3 0.60 2.76 2 2 21 ت المشاركة في تقييم الخدمات المقدمة لمتمميذ 9
% 84.0 8.0 8.0 

 3 0.66 2.76 3  22 ت التواصل مع المدرسة لمتابعة سير التمميذ في البرنامج 10
% 88.0  12.0 

التزام األسرة بتعميمات وتوجييات المدرسة فيما يخص  3
 برنامج التمميذ

 5 0.46 2.72  7 18 ت
% 72.0 28.0  

 5 0.54 2.72 1 5 19 ت فيما يرتبط ببرنامجو في المدرسةمساندة التمميذ في المنزل  8
% 76.0 20.0 4.0 

 7 0.78 2.58 4 2 18 ت المشاركة في إعداد برنامج التمميذ التربوي الفردي 7
% 75.0 8.3 16.7 

المشاركة مع المدارس في أنشطتيا األكاديمية كالقراءة  4
 لمتالميذ.

 8 0.71 2.56 3 5 17 ت
% 68.0 20.0 12.0 

المساىمة مع المدارس في أنشطتيا غير األكاديمية كاإلعداد  5
 لالحتفاالت والرحالت

 9 0.81 2.36 5 6 14 ت
% 56.0 24.0 20.0 

 10 0.85 1.84 11 7 7 ت المشاركة في وضع الضوابط واألنظمة المدرسية 6
% 28.0 28.0 44.0 

 2.62 المتوسط* العام لممحور
 درجات 3المتوسط الحسابي من  *
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( أن المتوسط العام لمحور أنواع 5يتبين من الجدول )     
، مما يشير إلى موافقة المشرفين 2.62مشاركة الوالدين ىو 

التربويين عمى العبارات الواردة فيو. وبالنظر إلى إجاباتيم عمى 
تفاوت في درجة تمك الموافقة. ففي كل عبارة يتضح أن ىناك 

إلى  3.00( عبارات متوسطات تراوحت بين 8حين نال ثمان )
وىي درجات عالية الموافقة، نال فقرتان درجات منخفضة  2.56
وتقع في  1.84وتقع في الحد األدنى من موافق و 2.36وىي 

 .نطاق غير متأكد
يراىا  يظير من الجدول ذاتو أن ثمة أنواع من المشاركة     

المشرفون التربويون عمى أنيا أساسية في مشاركة الوالدين في 
برامج صعوبات التعمم، من أىميا: مساىمة الوالدين في التعرف 
عمى مشكالت التالميذ، فيم من أىم المصادر لجمع المعمومات 

تييئة أبنائيم و ؛ [35] التي تفيد في تشخيص صعوبات التعمم
تقييم الخدمات المقدمة ليم،  [، والمشاركة في27لممدرسة ]

باإلضافة متابعة سير التمميذ في البرنامج، وااللتزام بتوجييات 
المدرسة فيما يتعمق ببرنامج التمميذ. كما اتفق المشرفون عمى 

ء الواجبات التي يكمف اضرورة مساعدة التمميذ في المنزل كأد
وي بيا من قبل البرنامج، والمشاركة في إعداد البرنامج الترب

الفردي واألنشطة األكاديمية كالقراءة لمتمميذ. وتتفق ىذه النتائج 
مع ما ورد في البحوث العممية من أىمية ىذه المشاركات في 

 ].1مساندة المدرسة في أداء رسالتيا ]

أما العبارات التي نالت موافقة منخفضة وىي: المساىمة      
د لالحتفاالت مع المدارس في أنشطتيا غير األكاديمية كاإلعدا

والرحالت والمشاركة في وضع الضوابط واألنظمة المدرسية، فقد 
يفسر ذلك من منظور ثقافي، ففي حين أن الغرب يتوقع مثل 

[، فقد ال تكون من توقعات 11] ىذه المشاركات من الوالدين
المدرسة في المممكة، وخاصة المشاركة في صنع القرارات 

[ والتي حصمت عمى أقل 21يج ]المتعمقة بإدارة المدرسة والمن
كد. ولعل من أمت( فيي واقعة في نطاق غير 1.86) درجة

الجميل ىنا مالحظة أن المشرفين التربويين قد رأوا مفيوم 
المشاركة من منظور مساندة الوالدين لممدرسة الوارد في 

 .الدراسات ال من منظور المساىمة
تربويين في مجال نتائج السؤال الثالث: ما مدى وعي المشرفين ال

صعوبات التعمم بفائدة مشاركة الوالدين التي تعود عمى األسرة 
 والتمميذ والمدرسة؟

لإلجابة عمى ىذا السؤال، أستخدم التكرارات والنسب المئوية 
والمتوسطات الحسابية وترتيبيا تنازليًا إلجابات عينة الدراسة عن 

سر التالميذ مدى موافقتيم عمى الفوائد المتحققة من مشاركة أ
ذوي صعوبات تعمم، وقد جاءت النتائج كما ىي موضحة في 

 :الجدول التالي

 6جدول 
شاركة أسر التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليًا إلجابات عينة الدراسة عن مدى موافقتهم عمى الفوائد المتحققة من م

 التالميذ ذوي صعوبات تعمم
المتوسط  درجة الموافقة العبـــــارة م

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
 غير موافق

 متأكد
غير 
 موافق

 1 0.00 3.00   25 ت مشاركة األسرة تؤثر إيجابيًا عمى سموك التمميذ 12
% 100.0   

 2 0.40 2.92 1  24 ت تحصيل التمميذمشاركة األسرة تؤدي إلى تحسن واضح في  13
% 96.0  4.0 

مشاركة األسرة تعطييا الفرصة لمتعريف باحتياجات ابنيا  17
التي قد ال تظير خالل إجراءات التعرف المعتادة في 

 المدرسة.

 2 0.28 2.92  2 23 ت
% 92.0 8.0  

 2 0.40 2.92 1  24 تمشاركة األسرة تعطييا الفرصة إلبراز رغبات وميول الطفل  18
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 4.0  96.0 % ألخذىا بعين االعتبار عند وضع برنامجو في المدرسة.
مشاركة األسرة مع المدرسة تسيم في تحسين العالقات بين  19

 الطرفين
 2 0.28 2.92  2 23 ت
% 92.0 8.0  

 6 0.44 2.88 1 1 23 ت األسرة تدعم المدرسة معنوياً مشاركة  21
% 92.0 4.0 4.0 

مشاركة األسرة تسيم في دعم التواصل الفاعل بين أعضاء  22
 فريق العمل بالمدرسة.

 6 0.33 2.88  3 22 ت
% 88.0 12.0  

 8 0.50 2.80 1 3 21 ت مشاركة األسرة تعود عمييا بالرضا الذاتي 15
% 84.0 12.0 4.0 

 8 0.50 2.80 1 3 21 ت مشاركة األسرة تعود عمييا بالشعور بالقيمة الذاتية 16
% 84.0 12.0 4.0 

مشاركة األسرة تسيم في تبني فريق العمل توجيات إيجابية  23
 نحو األسرة والطفل

 8 0.41 2.80  5 20 ت
% 80.0 20.0  

 11 0.54 2.72 1 5 19 ت نمو التمميذ عامةمشاركة األسرة تؤثر عمى  11
% 76.0 20.0 4.0 

مشاركة األسرة تمد ىا بميارات وأساليب تساعدىا عمى  14
تمبية احتياجات طفميا كتقنيات إدارة السموك واستراتيجيات 

 التواصل

 11 0.46 2.72  7 18 ت
% 72.0 28.0  

المجال النفسي حيث مشاركة األسرة تفيد المدرسة في  20
 تتحسن التوجيات نحو المدرسة

 11 0.46 2.72  7 18 ت
% 72.0 28.0  

 2.85 المتوسط* العام لممحور
 درجات 3المتوسط الحسابي من  *

( أن المتوسط العام لمحور فوائد 6يالحظ من الجدول )     
يشير إلى موافقة المشرفين ، مما 2.85مشاركة الوالدين ىو 

التربويين عمى العبارات الواردة فيو بشكل كبير حيث إن الحد 
. ويتضح من إجاباتيم عمى كل عبارة أن التفاوت 3األعمى ىو 

. فتأثير 2.72إلى  3في درجة تمك الموافقة صغير يتراوح بين 
مشاركة الوالدين عمى سموك التالميذ نال موافقة جميع أفراد عينة 

%(، وقد يشير ىذا إلى أىمية ذلك التأثير 100دراسة )ال
لممشرفين التربويين، سيما وأنيم كانوا معممين قبل اإلشراف. 

، حين أشارا بأن  [27]أنوال ونورمي ويتفق ىذا مع ما ذكره
 –وىي من مظاىر المشاركة  –أسموب تنشئة الوالدين لمطفل 

يم. وقد احتل تقمل من المشكالت السموكية الظاىرة لدى أطفال
أربع عبارات من ىذا المحور المكانة الثانية في موافقة المشرفين 

، وىي متمحورة في تأثير المشاركة عمى 2.92وبمتوسط حسابي 
تحصيل التالميذ إيجابيا وأن المشاركة فرصة لموالدين لمتعبير 
عن احتياجات وميول أبنائيم التي قد ال يكتشفيا التشخيص، 

المشاركة تساىم في تحسن العالقة بين باإلضافة إلى أن 
الوالدين والقائمين عمى برنامج التمميذ. وىذا ينسجم مع ما ظير 
من مراجعة الدراسات السابقة من الفوائد التي تعود من مشاركة 

إن نتائج ىذا المحور تشير  .[23,24] الوالدين في تعميم ابنائيم
بات التي تنبع إلى وعي عالي لدى المشرفين التربويين بالمكتس

من مشاركة الوالدين في برامج أبنائيم الذين لدييم صعوبات 
تعمم، وىذا مغنم كبير لكون المشرفين في مكانة إدارية تمكنيم 

 .من تعزير تمك المشاركة
نتائج السؤال الرابع: ما مدى وعي المشرفين التربويين في مجال 

صعوبات صعوبات التعمم بمعوقات مشاركة الوالدين في برامج 
 التعمم؟

 لإلجابة عمى ىذا السؤال، أستخدم التكرارات والنسب المئوية
والمتوسطات الحسابية وترتيبيا تنازليًا إلجابات عينة الدراسة عن 
مدى موافقتيم عمى معوقات مشاركة والدي التالميذ الذين لدييم 
صعوبات تعمم، وقد جاءت النتائج كما ىي موضحة في الجدول 

 :التالي
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 7جدول 
لتالميذ التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليًا إلجابات عينة الدراسة عن مدى موافقتهم عمى معوقات مشاركة والدي ا

 الذين لديهم صعوبات تعمم
المتوسط  درجة الموافقة العبـــــارة م

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
غير  موافق

 متأكد
غير 
 موافق

غياب الضوابط المنظمة لحق الوالدين في المشاركة مع المدرسة  32
 في برامجيا.

 1 0.77 2.48 4 5 16 ت
% 64.0 20.0 16.0 

 2 0.71 2.44 3 8 14 ت ضيق الوقت يحد من المشاركة الفاعمة في أنشطة المدرسة. 30
% 56.0 32.0 12.0 

 3 0.76 2.36 4 8 13 ت اختالف القيم واألولويات بين الوالدين وفريق العمل بالمدرسة 25
% 52.0 32.0 16.0 

 4 0.85 2.32 6 5 14 ت عدم فيم الوالدين طبيعة عمل المدارس 24
% 56.0 20.0 24.0 

دراستو وجود مواقف سمبية قد مر بيا بعض الوالدين أثناء  31
 وتركت انطباعًا غير ايجابي نحو المدارس

 4 0.75 2.32 4 9 12 ت
% 48.0 36.0 16.0 

 6 0.73 2.12 5 12 8 ت تخوف الوالدين من مقابمة المسئولين بالمدرسة 27
% 32.0 48.0 20.0 

من الوالدين من ال يجد من يرعى أطفالو اآلخرين أثناء مشاركتو  29
 المدرسة.في فعاليات 

 7 0.73 2.04 6 12 7 ت
% 28.0 48.0 24.0 

 8 0.76 1.92 8 11 6 ت شعور الوالدين بمكانة دونية في المدرسة. 26
% 24.0 44.0 32.0 

صعوبة المواصالت فقد ال يتيسر الوصول إلى المدرسة لكثير  28
 من أولياء أمور التالميذ.

 9 0.93 1.76 14 3 8 ت
% 32.0 12.0 56.0 

 2.20 المتوسط* العام لممحور
 درجات 3المتوسط الحسابي من  *

( أن المتوسط العام لمحور معوقات 7يظير من الجدول )     
(، مما يشير إلى انخفاض موافقة 2.20)و ىمشاركة الوالدين 

المشرفين التربويين عمى العبارات الواردة فيو، فيي تقع، عامة، 
في نطاق "غير متأكد". ويعني ىذا انخفاض وعي المشرفين 
بالمعوقات التي تحول دون مشاركة الوالدين بشكل فاعل في 
برامج أبنائيم الذين لدييم صعوبات تعمم. ويتبن من إجاباتيم 

مى كل عبارة أن معظم العبارات وقعت في نطاق "موافق" أو ع
"غير متأكد" وأن التفاوت في المتوسطات الحسابية يتراوح بين 

. ويوحي ىذا بأىمية توعية لممشرفين التربويين 1.76إلى  2.48
بالمعوقات التي قد يكون ليا أثر سمبي عمى تفاعل الوالدين مع 

ى دراية ضعيفة بالمعوقات برامج أبنائيم. فكون المشرفين عم
ن وجدت، عمى  يجل المشاركة، وخاصة المشاركة األكاديمية، وا 
خطر من التضاؤل وبالتالي تضعف نتائج التدخل التربوي المقدم 

ألبنائيم. فيظير من الدراسات المشاركة األكاديمية ىي األكثر 
تأثيرا عمى تحصيل التالميذ مقارنة بالمشاركة في الجوانب غير 

ولعل أنسب تعميل . [36,1] اديمية وخاصة اإلداريةاألك
النخفاض وعي المشرفين التربويين بمعوقات المشاركة أن 
األدبيات التي بني عمييا االستبيان كانت تتحدث عن معوقات 
في بمدان قد تختمف في منظوماتيا التربوية والمجتمعية عن 

، عمى سبيل تالمممكة. فقد يرى المشرفون أن صعوبة المواصال
المثال في المممكة ليست من المعوقات افتراضا من المشرفين 
بأن أولياء األمور في المممكة يمتمكون تمك الوسيمة بينما قد 

ة في أمريكا مثال، وقد ينطبق ىذا عمى عدد من كممشتكون 
عبارات ىذا المحور مثل: عدم فيم الوالدين طبيعة عمل 

ر بيا بعض الوالدين أثناء المدارس ووجود مواقف سمبية قد م
دراستيم، وتخوف الوالدين من مقابمة المسئولين بالمدرسة، وعدم 
تمكن الوالدين من الحصول عمى من يرعى أطفاليم في البيت 
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  أثناء مشاركتيم في فعاليات المدرسة، كما ذكرت ذلك كل من
فكثير من ىذه األمور التي تعتبر من المعوقات  [1,15,17].
لم يرىا المشرفون كمعوقات في الداخل. ففي في الخارج 

المممكة، عمى سبيل المثال، يوجد في كثير من البيوت من يقوم 
برعاية األطفال أثناء غياب الوالدين سواء كان من أفراد األسرة 

ن، بينما قد ال يتوفر ىذا رو المستأجالممتدة كالجدة مثال أو من 
 .في الغرب وخاصة أمريكا

امس: ما مدى وعي المشرفين التربويين في نتائج السؤال الخ
مجال صعوبات التعمم باالستراتيجيات التي تسيل مشاركة 

 الوالدين وتشجعيم عمييا؟
لإلجابة عمى ىذا السؤال، أستخدم التكرارات والنسب المئوية 
والمتوسطات الحسابية وترتيبيا تنازليًا إلجابات عينة الدراسة عن 

يجيات المقترحة لتسييل مشاركة مدى موافقتيم عمى االسترات
والدي التالميذ الذين لدييم صعوبات تعمم، وقد جاءت النتائج 

 :كما ىي موضحة في الجدول التالي
 8 جدول

موافقتهم عمى االستراتيجيات المقترحة لتسهيل التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليًا إلجابات عينة الدراسة عن مدى 
 مشاركة والدي التالميذ الذين لديهم صعوبات تعمم

المتوسط  درجة الموافقة العبـــــارة م
 الحسابي

االنحراف 
 غير موافق غير متأكد موافق الترتيب المعياري

 توعية األسرة بطبيعة عمل المدارس التي تخدم أبناءىا 33
   25 ت

3.00 0.00 1 
% 100.0   

38 
وضع آلية واضحة لتنفيذ خطة عمل األسرة والمدرسة مع بعضيما 

 البعض
   24 ت

3.00 0.00 1 
% 100.0   

 توعية الوالدين ببرامج المدرسة 45
   25 ت

3.00 0.00 1 
% 100.0   

34 
لتسييل تقديم المعمومات والتدريب لموالدين والعاممين بالمدرسة 

 العمل الجماعي
  1 24 ت

2.96 0.20 4 
% 96.0 4.0  

39 
إظيار الشعور بقيمة األسرة من خالل تقدير دورىا اليام في نجاح 

 العممية التربوية.
  1 24 ت

2.96 0.20 4 
% 96.0 4.0  

50 
عدم إصدار أحكام سمبية مسبقة عن الطفل وأسرتو من قبل 

 العاممين بالمدرسة
  1 24 ت

2.96 0.20 4 
% 96.0 4.0  

35 
احترام الفروق الثقافية لدى األسر بتغيير أساليب التعامل تبعًا 

 لمتطمبات المجتمع المحمي الثقافية
 1  24 ت

2.92 0.40 7 
% 96.0  4.0 

 تعريف األسرة بالمصادر والخدمات المتوفرة في المجتمع المحمي 42
  2 23 ت

2.92 0.28 7 
% 92.0 8.0  

 وضع خطة واضحة لعمل األسرة والمدرسة مع بعضيما البعض 37
 1 1 23 ت

2.88 0.44 9 
% 92.0 4.0 4.0 

46 
دعم األسرة عمى جعل البيئة المنزلية بيئة إيجابية تشجع نمو 

 األطفال
  3 22 ت

2.88 0.33 9 
% 88.0 12.0  

49 
تضمن لألسرة حق المشاركة إيجاد التشريعات والقوانين التي 

 الفاعمة في تعميم أبنائيا.
  3 22 ت

2.88 0.33 9 
% 88.0 12.0  

41 
إيجاد بيئة تشجع األسرة عمى التعبير عن ما ييميا وما تتوقعو من 

 المدرسة.
 1 2 22 ت

2.84 0.47 12 
% 88.0 8.0 4.0 

 والمدرسةإعطاء الوقت الكافي لمتفاعالت بين الوالدين  36
 1 3 21 ت

2.80 0.50 13 
% 84.0 12.0 4.0 

 13 0.50 2.80 1 3 21 تإتاحة الفرصة أمام األسرة لتكون شريكًا مساويا في صنع القرارات،  47
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المتوسط  درجة الموافقة العبـــــارة م
 الحسابي

االنحراف 
 غير موافق غير متأكد موافق الترتيب المعياري

 4.0 12.0 84.0 % وخاصة المرتبطة بطفميا.

43 
ربط المصادر والخدمات المتوفرة في المجتمع المحمي ببرامج 

 المدرسة.
  5 19 ت

2.79 0.41 15 
% 79.2 20.8  

48 
استثمار جوانب القوة لدى الوالدين من خبرات وقدرات في قرارات 

 المدرسة ونشاطاتيا.
 1 4 20 ت

2.76 0.52 16 
% 80.0 16.0 4.0 

44 
مساندة األسرة في أنشطتيا المتعمقة بمصمحة الطفل خارج 

 المدرسة.
 3 7 15 ت

2.48 0.71 17 
% 60.0 28.0 12.0 

 زيارة األسرة في منزليا، 40
 2 13 10 ت

2.32 0.63 18 
% 40.0 52.0 8.0 

 2.84 المتوسط* العام لممحور
 درجات 3المتوسط الحسابي من  *

وفيما يتعمق بمدى وعي المشرفين التربويين باالستراتيجيات      
التي تسيل مشاركة والدي التالميذ الذين لدييم صعوبات تعمم 

( أن المتوسط العام ليذا المحور ىو 8يالحظ من الجدول )
، مما يدل موافقة المشرفين التربويين عمى العبارات الواردة 2.84

ئ ينب. ولعل ىذا 3ىو  فيو بشكل كبير حيث إن الحد األعمى
بوعي المشرفين باالستراتيجيات التي تشجع الوالدين عمى 
المشاركة في برامج أبنائيم الذين لدييم صعوبات تعمم. وعند أخذ 
إجاباتيم عمى كل عبارة بعين االعتبار يتضح من المتوسطات 

( إال 2.48 -3.00الحسابية أنيم قد وافقوا عمى جميع الفقرات )
وقد يعود ذلك،  ( وىي: زيارة األسرة في منزليا.2.32واحدة )

مرة أخرى إلى االختالفات الثقافية بين الغرب والمممكة. فقي 
حين أن زيارة األسرة في بيتيا من قبل المتخصصين في تقديم 

[، فإنيا ليست من 37الخدمات أمر مطموب في أمريكا مثال ]
ا معممين أو الميام المناطة بالمتخصصين في المممكة سواء كانو 

[، وليست أمرا 9وخاصة في مجال صعوبات التعمم ] مشرفين،
مألوفا، بل قد ال تكون زيارة المعمم او المشرف أمرا مقبوال لدى 
كثير من األسر. وقد نالت العبارات التالية: توعية األسرة بطبيعة 
عمل المدارس التي تخدم أبناءىا، ووضع آلية واضحة لتنفيذ 

والمدرسة مع بعضيما البعض وتوعية الوالدين خطة عمل األسرة 
%(، مما 100ببرامج المدرسة موافقة جميع أفراد عينة الدراسة )

يعبر عن أىمية تمك االستراتيجيات لممشرفين التربويين، وربما 
أن ىذا منبثق من خبراتيم السابقة كمعممين خاصة وان القاعد 

ولت العالقة بين التنظيمية لمعاىد وبرامج التربية الخاصة قد أ
[. ويمي تمك 9األسرة وبرامج التربية الخاصة عناية جيدة ]
بمعدالت  حظيتالعبارات عدد كبير من االستراتيجيات التي 

(. ويتضح مما سبق أن 2.72إلى  2.92حسابية مرتفعة )من 
المشرفين التربويين عمى وعي جيد باالستراتيجيات التي تسيل 

اعمة في تعميم أبنائيم الذين لدييم أمام الوالدين المشاركة الف
صعوبات التعمم، وىذا أمر في غاية األىمية وذلك لمدور الذين 
يمكن أن يقوم بو المشرفون من توجيو لبرامج صعوبات التعمم 
باستخدام تمك االستراتيجيات تشجيعا لموالدين عمى المشاركة. 

س من أن وعي مدراء المدار  Unal [38] ويتفق ىذا مع ما ذكره
بما  ىاأثناءمين سواء كان قبل الخدمة أو والمشرفين والمعم

 .تتطمبو مشاركة الوالدين سيساىم في دعم تمك المشاركة
نتائج السؤال السادس: ىل يوجد فروق ذات داللة إحصائية في 
إجابات أفراد العينة عمى أداة الدراسة حسب متغير: سنوات 

بدورات أو ورش عمل، ، وااللتحاق يتربو الخبرة كمعمم، كمشرف 
 و حضور ندوات أو مؤتمرات، واالطالع عمى كتب أو مجالت؟

 ويمز -كروسكال اختبارلإلجابة عمى ىذا السؤال، أستخدم 
 (Kruskal - Wallis)وتني -أو اختبار مان (Mann -

Whitney)  يكالتالحسب متغير الدراسة، وقد جاءت النتائج: 
 :متغير عدد سنوات الخبرة كمعمم -1

لمتعرف عمى الفروق في إجابات أفراد عينة الدراسة عمى محاور 
األداة باختالف متغير عدد سنوات خبرتيم كمعممين ُأستخدم 

بديال من  (Kruskal - Wallis) ويمز -اختبار كروسكال



462015
 

136 

اختبار تحميل التباين األحادي )ف( لداللة الفروق بين أكثر من 
ح النتائج التي تم مجموعتين مستقمتين. والجدول التالي يوض

 :التوصل إلييا

 9جدول 
 ويمز لداللة الفروق في استجابات عينة الدراسة عمى أبعاد األداة باختالف متغير عدد سنوات الخبرة كمعمم - اختبار كروسكال

 التعميق مستوى الداللة 2قيمة كا متوسط الرتب العدد فئات الخبرة المحور
 غير دالة 0.492 1.418 14.32 11 سنوات 4-1من  أنواع المشاركة األسرية

 11.14 11 سنوات 10-5من 
 10.00 2 سنوات 10أكثر من 

الفوائد العائدة من 
 المشاركة األسرية

 غير دالة 0.410 1.784 10.64 11 سنوات 4-1من 
 13.73 11 سنوات 10-5من 

 16.00 2 سنوات 10أكثر من 
 غير دالة 0.121 4.229 12.09 11 سنوات 4-1من  معوقات مشاركة األسرة

 14.55 11 سنوات 10-5من 
 3.50 2 سنوات 10أكثر من 

استراتيجيات تسييل 
 مشاركة األسرة

 غير دالة 0.979 0.042 12.18 11 سنوات 4-1من 
 12.77 11 سنوات 10-5من 

 12.75 2 سنوات 10أكثر من 
( غير دالة في 2( أن قيم )كا9) يتضح من الجدول رقم     

المحاور: أنواع المشاركة األسرية، الفوائد العائدة من المشاركة 
األسرية، معوقات مشاركة األسرة، استراتيجيات تسييل مشاركة 
األسرة، مما يشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 
 أفراد عينة الدراسة في مدى وعييم فيما يتعمق بتمك المحاور
ترجع الى متغير عدد سنوات خبرتيم كمعممين. ويمكن تفسير 
ذلك إلى خمفيتيم العممية التي سبقت العمل حيث توجد مادة 
متخصصة في مجال العمل مع أسر األطفال الذين لدييم 
إعاقات ضمن برنامج إعداد معممي التربية الخاصة. ويتفق ذلك 

جيد عمال لم [ من أن المعمم لن ي39مع ما ذكره راتز وباتش ]
يعد من أجمو موصين بأن تتضمن برامج إعداد المعممين موادا 

عم مشاركة الوالدين. وألىمية وعي المعممين والمشرفين بكل ما 
[ بإعداد المشرفين 38يتعمق بمشاركة الوالدين أوصى أونال ]

 .والمعممين في ىذا الجانب قبل الخدمة
 :متغير عدد سنوات الخبرة كمشرف تربوي -2

لمتعرف عمى الفروق في إجابات أفراد عينة الدراسة عمى      
محاور األداة باختالف متغير عدد سنوات خبرتيم كمشرفين 

 (Kruskal -Wallis)ويمز – تربويين ُأستخدم اختبار كروسكال
لداللة الفروق بين  -بديال اختبار تحميل التباين األحادي )ف(
التالي يوضح النتائج أكثر من مجموعتين مستقمتين. والجدول 

 :التي تم التوصل ليا

 11 جدول
 ويمز لداللة الفروق في استجابات عينة الدراسة عمى أبعاد األداة باختالف متغير عدد سنوات الخبرة كمشرف تربوي - اختبار كروسكال

 التعميق الداللةمستوى  2قيمة كا متوسط الرتب العدد فئات الخبرة المحور
 غير دالة 0.867 0.286 13.57 7 سنوات 4-1من  أنواع المشاركة األسرية

 13.69 8 سنوات 10-5من 
 12.05 10 سنوات 10أكثر من 

الفوائد العائدة من 
 المشاركة األسرية

 غير دالة 0.263 2.673 12.29 7 سنوات 4-1من 
 16.19 8 سنوات 10-5من 

 10.95 10 سنوات 10أكثر من 
 غير دالة 0.123 4.198 14.93 7 سنوات 4-1من  معوقات مشاركة األسرة
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 8.63 8 سنوات 10-5من 
 15.15 10 سنوات 10أكثر من 

استراتيجيات تسييل 
 مشاركة األسرة

 غير دالة 0.159 3.684 14.57 7 سنوات 4-1من 
 15.81 8 سنوات 10-5من 

 9.65 10 سنوات 10أكثر من 
( غير دالة 2(، أن قيم )كا10) وقد تبين، كما في الجدول     

في المحاور: أنواع مشاركة، والفوائد العائدة منيا ومعوقاتيا 
واستراتيجيات تسييل مشاركة الوالدين، مما يشير إلى عدم وجود 
فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد عينة الدراسة في مدى 
وعييم فيما يتعمق بتمك المحاور ترجع لمتغير عدد سنوات 

رفين تربويين. فكما كان الحال في الخبرات خبرتيم كمش
عمى  –رغم تفاوتيا  -التدريسية، لم تؤثر الخبرات في االشراف 

مدى وعي المشرفين التربويين في مجال صعوبات التعمم 
بالعناصر األساسية في مشاركة الوالدين في برامج أبنائيم. ولعل 

متأثران المتغيرين )الخبرة في التدريس والخبرة في االشراف( 
باإلعداد السابق لمخدمة مما جعل تأثير الخدمة ال يصل إلى 
فارق ذي داللة إحصائية. وىذه من ميزات إعداد معمم التربية 

[ حين أكدوا عمى 40الخاصة التي تحدث عنيا مري وكران ]

دور برامج إعداد معممي التعميم العام والتربية الخاصة في تمكين 
الوالدين في تعميم أبنائيم، وأيد ذلك  المعممين من بناء شراكة مع

[، وتأكيدىما عمى أىمية برامج إعداد المعممين 41راتميف وىنت ]
 .في بناء الشراكة بين المعممين والوالدين

متغير االلتحاق بدورات أو ورش عمل في مجال المشاركة  -3
 :األسرية

لمتعرف عمى الفروق في إجابات أفراد عينة الدراسة عمى محاور 
األداة باختالف متغير التحاقيم بدورات أو ورش عمل في مجال 

 - وتني - المشاركة األسرية قام الباحث باستخدام اختبار مان
(Mann-Whitney) )لداللة الفروق بين  -بديال الختبار )ت

مجموعتين مستقمتين. والجدول التالي يوضح النتائج التي تم 
 :التوصل ليا

 11 جدول
وتني لداللة الفروق في استجابات عينة الدراسة عمى أبعاد األداة باختالف متغير االلتحاق بدورات أو ورش عمل في مجال  - اختبار مان

 المشاركة األسرية
مستوى  Uقيمة  مجموع الرتب متوسط الرتب العدد اإلجابة المحور

 الداللة
 التعميق

 غير دالة 0.317 58.50 124.50 11.32 11 التحق أنواع المشاركة األسرية
 200.50 14.32 14 لم يمتحق

الفوائد العائدة من المشاركة 
 األسرية

 غير دالة 0.149 50.50 169.50 15.41 11 التحق
 155.50 11.11 14 لم يمتحق

 غير دالة 0.085 45.00 175.00 15.91 11 التحق معوقات مشاركة األسرة
 150.00 10.71 14 لم يمتحق

استراتيجيات تسييل مشاركة 
 األسرة

 غير دالة 0.936 75.50 144.50 13.14 11 التحق
 180.50 12.89 14 لم يمتحق

غير دالة في  (U) ( أن قيم11) يتضح من الجدول      
المحاور: أنواع المشاركة األسرية، والفوائد العائدة من مشاركة 
الوالدين، ومعوقات المشاركة، استراتيجيات تسييميا، مما يشير 
إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد عينة الدراسة 
في مدى وعييم فيما يتعمق بتمك المحاور ترجع الى متغير مدى 

ورات أو ورش عمل في مجال المشاركة األسرية. التحاقيم بد
ولعل المواضيع التي احتوتيا الدورات وورش العمل لم تكن 
مماثمة لممواضيع التي تناولتيا ىذه الدراسة، وبالتالي لم تضف 
ما يوجب وجود فروق في المعمومات بين الحاضرين والذين لم 
إذا يحضروا في المعمومات األساسية عن موضوع المشاركة، 
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أخذ باالعتبار أن جميع المشرفين ىم من خريجي قسم التربية 
مادة في التربية  االخاصة بجامعة الممك سعود، وقد درسو 

الخاصة تعنى بموضوع العمل مع أسر األطفال غير العاديين، 
إن ىذه النتيجة تنسجم مع نتائج المتغيرات السابقة وىي: عدد 

ىو:  الالحقوالمتغير  سنوات الخبرة كمعممين وكمشرفين، ومع
وىذا يؤيد أن  حضور ندوة أو مؤتمر في مجال المشاركة.

المعمومات التي التي تمقوىا أثناء إعدادىم قبل الخدم كانت 
ال فيحتمل أن الخبرات العممية ستؤثر عمى معموماتيم  أساسية، وا 

[، 42حول مشاركة الوالدين. ويؤيد ىذا التفسير ما ذكره قري ]
تمعبو برامج إعداد المعممين في تفيم المعممين  من الدور الذي

لمتطمبات العالقة بين البيت والمدرسة. فيظير أن برنامج إعداد 
معممي التربية الخاصة قد أصاب حين جعل لألسرة مكانة في 

 .إعداد معممي التربية الخاصة
 :متغير حضور ندوة أو مؤتمر في مجال المشاركة األسرية -4

الفروق في إجابات أفراد عينة الدراسة عمى لمتعرف عمى       
محاور األداة باختالف متغير حضورىم لندوات أو مؤتمرات في 

– مجال المشاركة األسرية قام الباحث باستخدام اختبار مان
لداللة  -بديال الختبار )ت(- (Mann-Whitney)  وتني

الفروق بين مجموعتين مستقمتين. والجدول التالي يوضح النتائج 
 :التي توصمت إلييا الدراسة

 12جدول 
وتني لداللة الفروق في استجابات عينة الدراسة عمى أبعاد األداة باختالف متغير حضور ندوات أو مؤتمرات في مجال المشاركة  -اختبار مان

 األسرية
مستوى  Uقيمة  مجموع الرتب متوسط الرتب العدد اإلجابة المحور

 الداللة
 التعميق

 غير دالة 0.647 68.50 173.50 12.39 14 حضروا أنواع مشاركة الوالدين
 151.50 13.77 11 لم يحضروا

الفوائد العائدة من مشاركة 
 الوالدين

 غير دالة 0.267 56.50 202.50 14.46 14 حضروا
 122.50 11.14 11 لم يحضروا

 غير دالة 0.403 61.50 197.50 14.11 14 حضروا معوقات مشاركة الوالدين
 127.50 11.59 11 لم يحضروا

استراتيجيات تسييل مشاركة 
 الوالدين

 غير دالة 0.647 68.00 173.00 12.36 14 حضروا
 152.00 13.82 11 لم يحضروا

غير دالة في المحاور:  (U) ( أن قيم12) يبين الجدول     
أنواع المشاركة، والفوائد العائدة من منيا، ومعوقاتيا 
واستراتيجيات تسييل مشاركة الوالدين، وىذا يدل عمى عدم وجود 
فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد عينة الدراسة في مدى 
وعييم فيما يتعمق بتمك المحاور، ترجع لمتغير حضورىم لندوات 

جال مشاركة الوالدين. وقد يحتمل أن الندوات أو مؤتمرات في م
والمؤتمرات قد تتحدث عن المشاركة عمى وجو العموم دون 
الخوض في التفاصيل التي شممتيا الدراسة، وبالتالي ال يوجد 
فروق في المعمومات بين الحاضرين والذين لم يحضروا، أما 

إلى االحتمال اآلخر لعدم وجود فروق بين المجموعتين فقد يرجع 
تساوي المجموعتين في المعمومات األساسية عن موضوع 
المشاركة، سيما وأن المشرفين ىم من خريجي قسم التربية 

ا مثل ىذه المعمومات ضمن الخاصة بجامعة الممك وقد درسو 
بو  تعداد العام في التربية الخاصة، األمر الذي أوصمواد اإل

مع المدرسة في  نيدالدراسات التي تناولت موضوع مشاركة الوال
وىذا يجانس نتائج المتغيرات السابقة  .[41,43] يم التالميذعمت

عدد سنوات الخبرة كمعممين وكمشرفين وااللتحاق بدورات  وىي:
أو ورش عمل، مما يؤيد أن المعمومات التي لدييم كانت أساسية 
ال فيحتمل أن الخبرات  انتيموىا وقت إعدادىم قبل المينة، وا 

 .عمى معموماتيم حول مشاركة الوالدينالعممية ستؤثر 
عمى كتب ومجالت في مجال المشاركة  االطالعمتغير  -5

 :األسرية
لمتعرف عمى الفروق في إجابات أفراد عينة الدراسة عمى محاور 
األداة باختالف متغير إطالعيم عمى كتب ومجالت في مجال 
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- Mann) وتني - مشاركة الوالدين ُأستخدم اختبار مان

Whitney) )لداللة الفروق بين مجموعتين  -بديال الختبار )ت
توصمت إلييا  مستقمتين. والجدول التالي يوضح النتائج التي

 :الدراسة
 13جدول 

اإلطالع عمى كتب ومجالت في مجال مشاركة وتني لداللة الفروق في استجابات عينة الدراسة عمى أبعاد األداة باختالف متغير  -اختبار مان 
 الوالدين

مستوى  Uقيمة  مجموع الرتب متوسط الرتب العدد اإلجابة المحور
 الداللة

 التعميق

 غير دالة 0.057 16.00 299.00 14.24 21 اطمعوا أنواع مشاركة الوالدين
 26.00 6.50 4 لم يطمعوا

الفوائد العائدة من مشاركة 
 الوالدين

دالة عند مستوى  0.025 12.00 303.00 14.43 21 اطمعوا
 22.00 5.50 4 لم يطمعوا 0.05

 غير دالة 0.452 31.00 284.00 13.52 21 اطمعوا معوقات مشاركة الوالدين
 41.00 10.25 4 لم يطمعوا

استراتيجيات تسييل مشاركة 
 الوالدين

 دالةغير  0.452 31.50 283.50 13.50 21 اطمعوا
 41.50 10.38 4 لم يطمعوا

غير دالة في  (U) ( أن قيم13) يتضح من الجدول     
المحاور: أنواع مشاركة الوالدين، ومعوقات المشاركة، 
واستراتيجيات تسييل مشاركة الوالدين، مما يشير إلى عدم وجود 

عينة الدراسة في مدى فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد 
وعييم فيما يتعمق بتمك المحاور تعود الختالف مدى إطالعيم 
عمى كتب ومجالت في مجال مشاركة الوالدين. وقد تفسر ىذه 
النتيجة بأن الكتب والمجالت قد تتحدث عن نفس المعمومات 
التي درسيا المشرفون خالل إعدادىم الجامعي وخاصة فيما 

معوقاتيا واستراتيجيات تشجيع الوالدين يتعمق بأنواع المشاركة و 
عمييا، وكما ذكر سمفا فإن اإلعداد العام في التربية الخاصة 
يتضمن موضوع العمل مع أسر األطفال الذين لدييم إعاقات، 
وتتفق نتائج ىذا المتغير مع نتائج المتغيرات السابقة، إال في 
م محور فوائد المشاركة، حيث يتضح من الجدول نفسو أن قي

في محور الفوائد العائدة من  0.05)يو( دالة عند مستوى 
مشاركة الوالدين، أي أنو يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين 
أفراد عينة الدراسة في مدى وعييم بفائدة المشاركة تعود 
الختالف مدى إطالعيم عمى الكتب والمجالت في مجال 

الكتب  مشاركة الوالدين. فقد ظير أن اطالع المشرفين عمى
والمجالت أثر عمى وعييم بفوائد المشاركة مقارنة بوعييم 
بالمحاور األخرى. ويعتبر االطالع الحر عمى الكتب والمجالت 

المتخصصة من ضروب التطوير لميني أثناء الخمة، وىذا يتفق 
مع عدد من الدراسات التي تبين منيا ضرورة مواصمة التطوير 

إيجابي عمى وعي العاممين مع الميني أثناء الخدمة وأن لو أثر 
[. وربما يعود ذلك 44الوالدين وقدرتيم عمى تشجيع المشاركة ]

إلى أن الفوائد قد اتضحت لممعممين والمشرفين من خالل 
ات في المعمماطالعيم الشخصي، وأن ما درسوه فترة تمقييم تمك 

كانت  [، ولو20] الجامعة كان عاما في جانب فوائد المشاركة
األساس وراء ذلك الوعي لما اختمفت المجموعتين في  الخبرة ىي
 .ىذا المحور

 التوصيات. 6
لقد تبين من الدراسات التي ُرجعت أىمية مشاركة الوالدين      

مع المدارس والبرامج المتخصصة في تعميم أبنائيم، واتضح أن 
 الفوائد تعود عمى كل من المدرسة نفسيا والوالدين والتالميذ

مشاركة البناءة تحسن العالقات بين المؤسسات [، وأن ال45]
[. وقد ظير من ىذه الدراسة أن المشرفين 16التربوية والبيت ]

التربويين في مجال صعوبات التعمم في المممكة عمى وعي جيد 
بأىمية مشاركة الوالدين في برامج صعوبات التعمم وبالعناصر 

وقات. وىنا اليامة لتفعيل تمك المشاركة مع قصور وعييم بالمع
يأتي التساؤل اليام وىو: لماذا مازالت برامج صعوبات التعمم في 
المممكة ال تولي ىذا الجالب ما يستحقو من التخطيط لمشاركة 
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الوالدين وتنفيذ وتقييم تمك الخطط وتطوير فاعمية المشاركة رغم 
أن قادتيا وىم المشرفون التربويون، عمى ىذا القدر من الوعي. 

ابة عمى ىذا التساؤل قد ال تكون بسيطة وذات بعد ومع أن اإلج
واحد، فإن من المحتمل أن غياب القوانين والتشريعات 
والسياسات الواضحة في مجال مشاركة الوالدين في برامج التربية 
الخاصة عمى العموم من أىم أسباب ضعف مشاركة الوالدين 

لمعاىد [. إن القواعد التنظيمية 3] بفاعمية في خدمات أبنائيم
 – 2002وبرامج التربية الخاصة الصادرة عن وزارة التربية عام 

ىـ، حرصت عمى مشاركة أسر التالميذ الذين لدييم 1422
شركاء في ذلك، ولكن يظير  واعتبرتيمإعاقات في خدمة أبنائيم 

أن ثمة حاجة إلى قوانين ممزمة بتفعيل ما احتوتو القواعد حتى 
من خالل نموذج المجاالت  وم المشاركة الفعميييتحقق مف

 ].11المتداخمة كما وصفتو أبستن ]
 التوصيات والمقترحات

 :بناء عمى نتائج الدراسة يمكن استخالص المقترحات التالية
تضمين مشاركة الوالدين في برامج إعداد المعممين مع  -1

 .التأكد من تغطية جميع العناصر المكونو ليا

وعي المعممين والمعممات إجراء دراسة مماثمة الستطالع  -2
 والمشرفات التربويات فيما يخص تعميم البنات
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ABSTRACT_ The study aims to investigate the educational supervisors’ awareness of the 

essential constituents of parent involvement in the learning disabilities programs in Saudi 

Arabia. Twenty-five educational supervisors (E.S.) responded to a questionnaire. The 

results indicate that the E.S. are aware of the essential constituents of parent involvement 

with varying degrees, ordered from highest to lowest as follows: the benefits of parental 

involvement, strategies to encourage parents to be involved, types of involvement and 

barriers to involvement. Variables such as work experience, workshop and/or symposium 

attendance, or free reading on the topic of parent involvement did not contribute to the 

participants’ awareness. However, free reading had contributed with a significant 

difference to the benefits of involvement3 

Keywords: parent involvement, educational supervisors, learning Disabilities programs. 

 

 

 

 

 

 

 

 


