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 ذوي لألطفال األكادميً التحصيل على اآلباء تعاون أثر
 واملعلمني اآلباء بني التعاون ومعيقات التعلم صعوبات

ىدفت الدراسة لمتعرف عمى أثر تعاون اآلباء في تعميم  _الممخص
التحصيل األكاديمي. و كذلك أطفاليم ذوي صعوبات التعمم عمى 

معرفة العوامل التي تعيق اآلباء من التعاون. اشتممت ىذه الدراسة 
عمى عينة من ثبلث فئات كالتالي: األولى األطفال ذوي صعوبات 

( غرفة مصادر في 18( طالبًا موزعين عمى )76التعمم وبمغ عددىم )
مجتمع %( من 42) المدارس الحكومية بمحافظة الخرج والتي تمثل
( والداً، والتي تمثل 71الدراسة. والفئة الثانية تمثل آبائيم وعددىم )

%( من مجتمع الدراسة. الفئة الثالثة تمثل معممييم في غرف 42)
%( من المجموع 85) ( معمماً، والتي تمثل52المصادر وعددىم )

الكمي. استخدمت ثبلث أدوات لجميع البيانات وىي: مقياس تعاون 
عميم أطفاليم ذوي صعوبات التعمم، من إعداد الباحث. اآلباء في ت

ومقياس معيقات تعاون اآلباء في تعميم أطفاليم ذوي صعوبات التعمم، 
واالختبارات التحصيمية المستخدمة في غرف المصادر. أظيرت 
النتائج أن درجة تعاون اآلباء في تعميم أطفاليم ذوي صعوبات التعمم 

مقياس األول، حيث بمغ المتوسط جاءت ضعيفة بشكل عام عمى ال
(. كما ظير التعاون بدرجة متوسطة عمى 22.09الحسابي الكمي )

أبعاد المشاركة في تبادل اآلباء لممعمومات مع المعممين واألخصائيين؛ 
مشاركة اآلباء في تعميم أطفاليم بالبيت، فقد جاءت المتوسطات 

ئي أن ( عمى التوالي. وأظير التحميل اإلحصا33.38؛30.11)
التحصيل األكاديمي في مادة المغة العربية لدى األطفال ذوي 
صعوبات التعمم تأثر بدرجة تعاون اآلباء في التعميم، حيث كان 
التحصيل ضعيف لؤلطفال الذين كانت مشاركة آبائيم ضعيفة وبمغ 

%( وىو أقل من تحصيل األطفال الذين 46.2متوسط تحصيميم )
رجة متوسطة، حيث بمغ المتوسط كانت درجة مشاركة آبائيم بد

(. أخيرًا لم تكن ىناك مشاركة قوية من قبل آباء 58.6الحسابي )
 .األطفال ذوي صعوبات التعمم

 

 المقدمة .1
يعد وجود طفل ذي صعوبات تعمم شديدة أمرًا مثيرًا لمتحدي      

ومسبيًبا لئلجياد لؤلسرة ولممعمم، كما يؤكد معظم الباحثين في 

التعمم عمى أىمية تعاون األسرة مع المعممين مجال صعوبات 
في تنفيذ البرامج التربوية، لما لذلك من نتائج إيجابية عمى 

[. فعندما 1] الجيود التي يبذليا المعمم لتعميم ىؤالء الطبلب
يدعم آباء األطفال ذوي صعوبات التعمم أىداف العممية التعميمة 

ل فرصة لمتقدم التي ينفذىا المعمم تصبح لدى ىؤالء األطفا
والنجاح األكاديمي، ويظير ذلك بشكل أوضح من أولئك 
 األطفال الذي ال يدعم آباؤىم تمك األىداف، وال يشاركون فييا

[ من ىنا يجب عمى المعممين أن يساعدوا اآلباء لكي يدخموا 2]
ضمن فريق العمل التعميمي كأعضاء فاعمين حتى يتمكنوا 

تعميمية بظيور النتائج اإليجابية والمعممين من تحقيق األىداف ال
 ].3] عمى األطفال

[ إلى أن البرامج التي 4] ويشير كبًل من بريان وبوريست     
تشجع عمى تعاون آباء األطفال ذوي صعوبات التعمم في برامج 
التعميم تحقق جممة من األىداف الرئيسة من أىميا: حصول 

الي من المعممين، اآلباء وأطفاليم عمى الدعم االجتماعي واالنفع
دارة المدرسة، ومشاركتيم في إعداد البرامج  ومجمس اآلباء وا 

[ أن اآلباء لدييم الحق باتخاذ 5التعميمية. كما وأوضح كول ]
القرارات التي تخص أطفاليم ذوي االحتياجات الخاصة ومنيا ما 
يتعمق بالتقييم، وتبادل المعمومات والخبرات مع المعممين 

خرين، ويظير التعاون بعدة أشكال لعل أىميا واألخصائيين اآل
 .قيام اآلباء بتعميم أطفاليم في البيت وفي الصف

كما وتعد المدرسة بيت الطفل الثاني، فالمعمم ىو الذي تقع     
عميو المسؤولية في التعميم بعد دور األسرة، ومن ىنا فعمى 

فميم المعمم أن يوفر الدعم واإلرشاد لموالدين في كيفية تعميم ط
ذوي صعوبات التعمم األمر الذي ينعكس بشكل إيجابي عمى 
تطور الطفل، كما أن التربية الخاصة تسعى لتحقيق العمل بروح 
الفريق الذي يعد أفضل لمطفل واألسرة والمعمم، واعتبار العبلقة 



532016 
 

519 

تبادلية يسودىا الحب واالحترام المتبادل. وفي ىذا اإلطار يشير 
ي الدول المتقدمة أصبحت تمزم أولياء [ أن القوانين ف6] ليرنر

 [7األمور بالمشاركة في العممية التعميمية، وأكد ذلك الخطيب ]
إلى أن التشريعات واألنظمة التربوية أصبحت تتطمب مشاركة 
الوالدين في البرامج التعميمية المقدمة ألطفاليم ذوي صعوبات 

األمور [ أن أولياء 8التعمم. وأكد كبًل من تيرنبل وتيرنبل ]
يستطيعون القيام بأدوار متنوعة في تعميم أطفاليم ذوي صعوبات 
التعمم، وبوجو الخوص يمكن أن يكونوا معممين ألطفاليم بالمنزل 

 .الذي يسيم في تطوير قدرات أطفاليم وزيادة تحصيميم
دور أولياء أمور األطفال ذوي االحتياجات الخاصة بالعممية 

 :التعميمية
[ إلى أن القوة الرئيسة 9يشير كبًل من دنست وديمبسي ]     

المحركة لدور أولياء أمور األطفال ذوي االحتياجات الخاصة 
كمتعممين ومعممين كانت باإلدراك المتزايد ألىمية البيئة األسرية 

[ بأن اآلباء 5في تطور قدرات أطفاليم. وىذا ما أكده كول ]
ألولياء األمور والتي استندت  ساىموا في تطوير البرامج التدريبية

عمى تدريبيم لكي يتمكنوا من تعميم أطفاليم بشكل فعال. كما 
ويبرز دور أولياء األمور كمدافعين عن الحقوق المدنية ألطفاليم 

 .المعوقين، فيم بالتالي يؤثرون في صناعة القرار التربوي
كما ينظر إلى أولياء األمور بأن ليم دور في كل ما       
مق بالطفل ذوي االحتياجات الخاصة، كما أن ليم دور يتع

كأعضاء في المؤسسات: نتيجة لعدم إيبلء المجتمع 
واالختصاصين اىتمامًا كافيًا بمشكبلت أطفاليم المعوقين 
وحاجاتيم، ونتيجة لحاجتيم الماسة لمدعم أصبح أولياء األمور 
يشكمون جمعيات تيدف إلى تحسين الظروف الحياتية لؤلفراد 
المعوقين وتوفير أشكال مختمفة من الدعم لؤلسر. وينظر إلييم 
بأنيم قاموا باألدوار الميمة لتطوير الخدمات والبرامج ألطفاليم 
ذوي االحتياجات الخاصة من خبلل الجمعيات التي قاموا 
بتأسيسيا. وسواًء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر لعب أولياء 

لدول عمى صعيد افتتاح األمور دورًا مؤثرًا في عدد من ا
 ر ـــويـــي تطـــوا فــــة وأسيمــاصــة الخـــميميـــدات التعــوحـــوف والـــفـصـال

 ].5] الخدمات التربوية والتأىيمية والترويحية وغير ذلك
وىناك دور سمبي يقوم بو أولياء األمور كمنفذين لقرارات      

لدور السمبي ناجم عن االختصاصيين وااللتزام بتعميماتيم، وىذا ا
االعتقاد بأن االختصاصيين ىم الذين يعرفون، وأن عمى أولياء 
األمور أن يتقبموا أحكاميم وينفذوا توصياتيم، واالختصاصيون 
الذين يعممون وفقًا ليذا الفيم يضعون حواجز نفسية كبيرة أمام 

 ].10] العبلقات الفعالة بينيم وبين أولياء األمور
 :لياء األمور في البرامج التعميمية والتدريبيةأشكال مشاركة أو 

يشارك اآلباء في تخطيط البرامج وصنع القرارات والتقييم.      
وما زالوا يناضمون لمحصول عمى الدعم االجتماعي واالنفعالي 
من األخصائيين. كما أنيم يشاركون من خبلل تبادليم 

شكال لممعمومات مع المعممين واألخصائيين اآلخرين. ومن أ
المشاركة والتعاون حصول اآلباء عمى التدريب الفردي. وقيام 
اآلباء بتعميم أطفاليم في المدرسة أو البيت. وقيام اآلباء بالعمل 

 .التطوعي في غرفة الصف
[ إلى أن االستراتيجيات التي تساعد في تحقيق 5] يشير كول

بلل مشاركة اآلباء في البرامج التعميمية والتدريبية تتأتي من خ
التواصل الفعال عبر وسائل التواصل المفظية والمكتوبة التي 
توضيح كل خطوة من خطوات تقديم الخدمات والبرامج. وتزويد 
أولياء األمور بخياراتيم في كل خطوة من خطوات تقديم 
الخدمات والبرامج، والرغبة في االلتقاء بيم وبطفميم في األماكن 

تاحة ا لوقت الكافي ليم لممراجعة واألوقات التي تناسبيم، وا 
ودراسة البرامج التربوية الفردية لطفميما ذوي االحتياجات 
الخاصة وتمكينيم من طرح األسئمة والتعبير عن آرائيم بشكل 

 ].9مستمر]
مبررات مشاركة آباء األطفال ذوي صعوبات التعمم في البرامج 

 :التعميمية والتدريبية
ال تقتصر فوائد مشاركة اآلباء عمى الطفل المستيدف فقط      

ولكنيا تمتد إلى األطفال اآلخرين في البيت، كما أن األسرة 
تمعب دورًا بالغ الحيوية في التأثير عمى نمو الطفل خاصة في 
ذا  مرحمة الطفولة المبكرة، فاآلباء ىم المنتفعون من الخدمات وا 
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األفضل عن برنامج طفميم، كانوا راضين فيم يشكمون المدافع 
كما أن لآلباء حق في المشاركة لضمان التوافق بين تربية 
أطفاليم وقيميم وأىدافيم الشخصية، فاآلباء ىم عوامل تعزيز 
طبيعية ألبنائيم، كا أنيم يساعدون في نقل أثر التعمم والتدريب 
من المدرسة إلى البيت، من ىنا فإن البرامج الفعالة تتطمب 

لياء األمور نتيجة حاجتيم إلى مساعدة االخصائيين تعاون أو 
لفيم ىذه الصعوبة وقبوليا وحاجتيم لمتدريب الخاص لتعميم 

 ].11] أطفاليم ذوي صعوبات التعمم
 :فوائد التعاون بين المعممين وآباء األطفال ذوي صعوبات التعمم

[ إلى أن تعاون 2] يشير كبًل من فوكوس وآخرون     
المعممين وآباء األطفال ذوي صعوبات التعمم والمشاركة بين 

يعود بفوائد عديدة عمى كل من األطفال وآبائيم والمعممين 
والمدرسة والمجتمع، ومن خبلل الخبرة الطويمة في مجال التربية 
الخاصة في العقود الماضية التي تؤكد أن تمك الفوائد تعمل عمى 

 .نالحد من المشكبلت التي قد ينطوي عمييا التعاو 
وعمى وجو التحديد فإن أىم الفوائد لمعمل المشترك بين      

اآلباء والمعممين تعود عمى الطفل ذي صعوبات التعمم ومنيا أن 
لمتعاون تأثيرًا إيجابيًا عمى التحصيل األكاديمي لمطفل، وكذلك 
فإن المشاركة النشطة لآلباء في برامج أطفاليم تعمل عمى 

ما يقود بالتالي إلى مشاعر تحسين صورة الطفل عن نفسو م
[. كما وتغير البرامج 10األمن في كل من البيت والمدرسة ]

التدريبية سموك اآلباء واتجاىاتيم نحو أطفاليم وبالتالي فإن 
سموك أطفاليم يتغير أيضًا، وأن استخدام المعممين واآلباء 
أساليب متشابية يزيد من احتماالت تعميم الطفل لمميارات التي 

يا في المدرسة أو في البيت إلى أوضاع أخرى، كما أن يتعمم
تدريب اآلباء لتعميم أطفاليم اليافعين يمكنيم من تعميم ميارات 
االستعداد لمطفل في البيت وتمك الميارات ضرورية لتعمم الطفل 
في المدرسة، وأن المعممين واآلباء الذين يعممون معًا من أجل 

أفضل ألطفاليم لتعمم تحقيق أىداف محددة يييئون فرصًا 
[. كما أن عدم التباين في توقعات 9الميارات المستيدفة ]

المعممين واآلباء من األطفال لو أثر إيجابي عمى تعمميم 

ونموىم، وأن الثبات في التعامل مع األطفال يساعدىم عمى 
تطوير معايير وقيم شخصية ويبني لدييم إحساسًا بالتكامل، كما 

األمور مع المعممين عمى زيادة وعي ويعمل تواصل أولياء 
 .الطفل لواجباتو ومسؤولياتو في البيت والمدرسة والمجتمع

والتواصل المتكرر بين اآلباء والمعممين يشجعيم عمى     
مناقشة أمور الطفل بطريقة إيجابية. أما التواصل المتقطع 
والنادر والذي ال يحدث إال في أوقات األزمات والمشكبلت فيو 

ناء، كما أن تعاون اآلباء مع المعممين واحترام أحدىم غير ب
لآلخر يساعد الطفل عمى إدراك أن التواصل ىو األسموب 
المناسب لحل المشكبلت وتجنب الصراعات، كما ويجنب الطفل 
عبء نقل رسائل ال يعرف مضمونيا من البيت إلى المدرسة 
ن ومن المدرسة إلى البيت، كا ويقمل عمل اآلباء والمعممي

المشترك من احتماالت استخدام الطفل ككبش فداء عند مواجية 
 ].11اإلحباط ]

أما بالنسبة لفوائد المشاركة بين اآلباء والمعممين والتي تعود      
عمى المعممين فيي تساعدىم عمى فيم الطفل وظروفو الحياتية 
بشكل أفضل، كما يتعمم المعممون النظر إلى اآلباء بوصفيم 

حقون االحترام والفيم، ويحصل المعممون عمى أشخاصًا يست
تعزيز لجيودىم، كما تزداد دافعية المعممين لمساعدة الطفل عمى 
ساءة الفيم  النجاح والتقدم، وتقل احتماالت التواصل السمبي وا 

[2.[ 
[ أن ىناك فوائد لمشاركة اآلباء بعممية 11وبين أوكونر ]    

آلباء فيي تساعد اآلباء التعميم مع المعممين والتي تعود عمى ا
في تنفيذ برامج أطفاليم التعميمية، كما تساىم في تحمل واجباتيم 
االجتماعية واألخبلقية فيما يتعمق بأطفاليم ذوي صعوبات 
التعمم، وأن العمل مع المعممين يساعد اآلباء عمى تغيير سموكيم 
عند الضرورة مما يحسن الظروف األسرية التي يتأثر بيا الطفل 

[. وبالعمل المشترك ينظر اآلباء إلى المعممين 10] معوقال
كحمفاء ليم في تنشئة أطفاليم ذوي صعوبات التعمم، كما أن 
البرامج التدريبية تزيد من كفاءة اآلباء كمعممين ألطفاليم في 

 وى تقدير اآلباء ــن مستـــم يحســــاون بينيــالبيت والمدرسة، وأن التع
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 ].9ى الرضا عن الذات لدييم ]لذواتيم ويزيد من مستو 
وكذلك األمر فإن مشاركة اآلباء في تعميم أطفاليم يحد من      

المشكبلت الشخصية واألسرية المتعمقة بالصعوبات التي يعاني 
منيا الطفل. وكذلك فإن مشاركة أولياء األمور في البرامج 
واالجتماعات واألنشطة تزودىم بمعمومات موضوعية عن 

أطفاليم والتحديات المرتبطة بيا. وتساعد المشاركة صعوبات 
أولياء األمور عمى معرفة أىداف وبرامج وسياسات العيادات 

 ].5] والمدارس والمؤسسات
[ إلى ستة أشكال أساسية لمشاركة 12ويشير الخطيب ]    

الوالدين في البرامج التربوية لؤلطفال ذوي االحتياجات الخاصة 
الدعم االجتماعي واالنفعالي من  وىي: حصول اآلباء عمى

األخصائيين ومجموعة اآلباء. ومشاركة اآلباء في تخطيط 
البرامج وصنع القرارات والتقييم، وتبادل اآلباء لممعمومات مع 
المعممين واألخصائيين اآلخرين، وحصول اآلباء عمى التدريب 
ام الفردي، وقيام اآلباء بتعميم أطفاليم في المدرسة أو البيت، وقي

 .اآلباء بالعمل التطوعي في غرفة الصف
معيقات المشاركة بين آباء األطفال ذوي صعوبات التعمم و 

 :المعممين
ىناك عدة معيقات تحد من تعاون آباء األطفال ذوي     

صعوبات التعمم في العممية التعميمية ومن ىذه المعيقات العوامل 
حديات العمل الثقافية واالجتماعية، والظروف االقتصادية، وت

[. كما أن نقص الوعي وقمة خبرة 10] لولي األمر، والفقر
المعممين بأىمية المشاركة والتعاون يعد من أىم المعوقات التي 
تحد من التعاون والمشاركة بين المعمم واآلباء. مما يقمل من 
وصول الخدمات التربوية لؤلسرة ويؤثر سمبًا عمى التحصيل 

 ].13] طفالاألكاديمي لدى ىؤالء األ
ومن جية ثانية ينُظر آباء األطفال ذوي صعوبات التعمم      

إلى أن من أىم معيقات التعاون مع المعممين واألخصائيين 
يتمخص بعدم مناسبة األوقات واألماكن التي تعقد فييا 
االجتماعات أو تنفذ فييا البرامج التدريبية واألنشطة األخرى 

مسؤوليات أخرى غير تعميم  [. فيم يؤكدون عمى أن لدييم9]

الطفل ذي صعوبات التعمم، وىم يظيرون عدم القدرة عمى تنفيذ 
وتوصيات المعممين وغيرىم من األخصائيين، كما ويعتقدون 
بأنيم ال يمتمكون الميارات أو الوقت لوضع المقترحات التي تقدم 
ليم موضوع التنفيذ، وكذلك شعور اآلباء بعدم الكفاءة فيم قد 

بالتيديد من االختصاصيين بسبب الميارات التي  يشعرون
يمتمكونيا وقد يساورىم الشك في قول أي شيء أمام 
االختصاصيين خوًفا من أن يوصفوا بالجيل أو أن يتيموا 
بالتعامل مع الطفل بطريقة غير مناسبة، وكثيرًا ما يؤدي 
استخدام المينيين لممصطمحات العممية والدقيقة والمعقدة إلى 

شعورىم بالضعف وعدم المعرفة، كما أن عدم كفاية  تعزيز
التغذية الراجعة التي يقدميا المينيون ألولياء األمور وعدم اىتمام 
المينيين بالمتابعة فبل يوجد أحد يكترث بحضورىم أو بعدم 

 ].11] حضورىم
[ أن عدم مشاركة آباء األطفال ذوي 5] وبين كول     

خطيط لمبرامج والمقاءات صعوبات التعمم بشكل فاعل في الت
واألنشطة التربوية والتعميمية يؤدي إلى االعتقاد المسبق بأن ىذه 
البرامج والخدمات ال تمبي حاجاتيم الشخصية، فيم ال يشعرون 
باالرتياح لقيام المينيين بتقرير حاجاتيم وحاجات أطفاليم، مما 
يؤدي إلى شعور آباء األطفال ذوي صعوبات التعمم باإلنياك 

االستنزاف، وبعضيم تتبدد رغبتيم في المشاركة بسبب الخبرات و 
الماضية غير اإليجابية مع المينيين، كما أن ىناك اعتقاد يسود 
بين آباء األطفال ذوي صعوبات التعمم بأن البرامج واألنشطة ال 
تستجيب لحاجاتيم االجتماعية واالنفعالية وال تفيد في تطوير 

 .مياراتيم ومعرفتيم
ما من وجية نظر المعممين فإن معيقات التعاون أ     

والمشاركة مع آباء األطفال ذوي صعوبات التعمم تعود لبلعتقاد 
بأن اآلباء ال يرغبون في المشاركة في تعميم أطفاليم ذوي 
صعوبات التعمم لقناعاتيم بأن تعميميم مسؤولية المدرسة 

ت التعمم [. كما أن معظم آباء األطفال ذوي صعوبا7] والمعممين
يفتقرون إلى الميارات الضرورية كونيم لم يحصموا عمى التدريب 
البلزم لفيم العممية التربوية والتعميمية، ويظير في بعض األحيان 
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عدم رغبتيم في قبول حقيقة أن أطفاليم ذوي صعوبات تعمم، 
فبعضيم ينكر صعوبات التعمم لدى الطفل وبالتالي فإن العمل 

ذا كان األمر كذلك فكيف يتوقع إشراكيم معيم مضيعة لموقت، و  ا 
في األنشطة األخرى، ومن المعيقات التي يشير إلييا المعممون 
عدم تمقييم تدريبًا إلرشاد أولياء األمور فيم مدربون لتعميم 

 .األطفال
 مشكمة الدراسة. 2

يعد تعاون آباء األطفال ذوي صعوبات التعمم مع المدرسة      
أطفاليم قضية تربوية أساسية، وقد جاءت من أجل تحسين تعميم 

العديد من الدراسات والمقاالت والكتب لتظير أىمية ىذا التعاون 
لما لو فوائد إيجابية عمى تحصيل أطفاليم ذوي صعوبات التعمم، 
ولتظير الحاجة الماسة ليذا التعاون في ميدان صعوبات التعمم 

ي عممية بشكل خاص، كون ىؤالء األطفال يواجيون تحديات ف
 .التعميم تفوق بكثير تمك التي يواجييا الطبلب العاديون

وىناك فوائد كثيرة تنعكس عمى الطفل وعمى األسرة وعمى      
المدرسة والمجتمع جراء تعزيز التعاون والشراكة بين اآلباء 
والمعممين فالمشاركة تنمي العبلقات المدرسية بالمجتمع 

امج والخدمات لؤلشخاص وبمختمف مؤسساتو بيدف تطوير البر 
ذوي صعوبات التعمم، كما قد يساىم اآلباء في تقديم أفكار مفيدة 
لتحسين خدمات التربية الخاصة والنظام التربوي العام، ودعم 
جيود المدرسة لمحصول عمى الدعم والتسييبلت المطموبة 

 .لتحسين الخدمات الخاصة باألطفال ذوي صعوبات التعمم
الدراسة إلى معرفة أثر التعاون بين آباء  من ىنا فقد ىدفت ىذه

األطفال ذوي صعوبات التعمم والمعممين عمى تحصيل أطفاليم 
األكاديمي، كما وىدفت إلى تحديد معيقات ىذا التعاون 
والمشاركة بشكل دقيق لمعمل عمى تذليميا. وعمى وجو التحديد 

 :سعت الدراسة إلى اإلجابة عن التساؤالت التالية
 لدراسةأ. أسئمة ا

ما درجة تعاون آباء األطفال ذوي صعوبات التعمم في  -1
  تعميميم؟

 وىـــــتــد مســــنــة عــــيــائــصــحإ ـــــةروق ذات داللـــــــد فـــــوجـــــل تـــــى -2

(α ≤ 0.05)  بالنسبة لتحصيل األطفال ذوي صعوبات التعمم
 باختبلق الدرجة العممية آلبائيم؟

العوامل التي تعوق تعاون اآلباء في تعميم أطفاليم ذوي ما  -3
 صعوبات التعمم؟

 أهداف الدراسةب. 
التعرف عمى درجة تعاون آباء األطفال ذوي صعوبات التعمم  -

 .في تعميميم
تحديد الفروق في تحصيل األطفال ذوي صعوبات التعمم  -

 .باختبلق الدرجة العممية آلبائيم
تي تعوق تعاون اآلباء في تعميم الوقوف عمى العوامل ال -

أطفاليم ذوي صعوبات التعمم، بيدف إيجاد حمول لتذليل تمك 
 .المعيقات

 أهمية الدراسةج. 
تتأتى أىمية إجراء ىذه الدراسة في محاولتيا لمتعرف عمى       

أىمية تعاون آباء األطفال ذوي صعوبات التعمم مع معممييم، 
عمى تحصيل أطفاليم األكاديمي. ومدى تأثير التعاون والمشاركة 

كما أنيا تسمط الضوء عمى فاعمية مشاركة آباء األطفال ذوي 
صعوبات التعمم في تعميم أطفاليم بالبيت والمدرسة. كما وتساعد 
في تحديد معوقات التعاون بين آباء األطفال ذوي صعوبات 
التعمم والمعممين في تعميم أطفاليم، األمر الذي يساعد في إيجاد 

 .حمول لتذليل تمك المعيقات
 المصطمحات اإلجرائيةد. 

تعاون اآلباء في تعميم أطفاليم ذوي صعوبات التعمم: ىي      
كل األدوار والجيود التي يقوم اآلباء في تعميم أطفاليم ذوي 
صعوبات التعمم والتي تتضمن إعداد وتنفيذ ومتابعة البرامج 

اين ىذا التعاون بين التعميمية في المدرسة او البيت، حيث يتب
مبلحظة سموك الطفل في التعميم وما يحدث لو من تغيرات إلى 

 .تعاون اآلباء في تنفيذ البرامج التعميمية ألطفاليم
أثر التعاون بين اآلباء والمعممين: تعرف بيذه الدراسة عمى      

إنيا كل اآلثار التي تنجم عن تعاون اآلباء في تعميم أطفاليم من 
 ؤالءـــــل ىـــة عمى تحصيــاىمة في تنفيذ البرامج التعميميخبلل المس



532016 
 

523 

 .الطبلب األكاديمي
التحصيل األكاديمي: ىو مجموع درجات الطبلب ذوي صعوبات 
التعمم بعد تعاون آبائيم في تنفيذ العممية التعممية في مادة المغة 
العربية والتي تم قياسيا من خبلل اختبارات التحصيل المستخدمة 

 .غرف المصادر بمحافظة الخرجفي 
معيقات التعاون: ىي أية صعوبة تواجو آباء األطفال ذوي 
صعوبات التعمم من التعاون مع المعممين في تنفيذ العممية 
التعميمية وتحد من المشاركة بتعميم أطفاليم ذوي صعوبات 

 .التعمم، وتحد من زيادة السموك التعاوني بينيم
 حدود الدراسةه. 

عينة الدراسة عمى طبلب الصف الثالث حتى اقتصرت  -
الصف السادس االبتدائي الذي ينتمون لغرف المصادر في 
محافظة الخرج، والذي تم تشخيصيم بصفة رسمية بأنيم من 

 .ذوي صعوبات تعمم
تحددت نتائج الدراسة باستخدام األدوات فييا، ومدى صدقيا  -

 .وثباتيا
 لدراسات السابقةا. 3

ما إذا كان القمق  Vukovic et al [2] دراسةتناولت      
الناتج عن صعوبات الرياضيات لؤلطفال بمثابة الياجس األقوى 
لمشاركة أولياء األمور في التعميم من أجل زيادة التحصيل في 

( من أولياء األمور 78الرياضيات لؤلطفال. وشارك بالدراسة )
وأطفاليم  ذوي الدخل المنخفض، واآلباء من األقميات العرقية

ممن يقيمون في مركز حضري كبير في شمال شرق الواليات 
المتحدة. أظيرت نتائج الدراسة أن اآلباء واألميات الذين لدييم 
مشاركة في تعميم أطفاليم تأثر تحصيميم األكاديمي بشكل 
إيجابي وذلك عن طريق الحد من صعوبات الرياضيات. وعمى 

أن الدعم في المنزل وجو التحديد، أظير تحميل االنحدار 
وتوقعات اإليجابية من قبل الوالدين أثرت عمى أداء األطفال في 
مواجية المشاكل التي تعترضيم، وكذلك في الحد من قمق 
الرياضيات لؤلطفال. وكذلك أشارت الدراسة إلى أنو يجب عمى 
 اآلباء تمقي التدريب والدعم بشأن الطرق المناسبة لخمق بيئات 

 .التي تعزز نجاح الطفل في الرياضيات التعمم المنزلي
[ فقد ىدفت إلى معرفة دور األسرة 10أما دراسة عبيدات ]     

في المشاركة التأىيمية المقدمة لممعاقين بدولة اإلمارات العربية، 
كما وىدفت لمتعرف عمى أثر كل من متغيرات صمة القرابة 

وى بالمعاق، ونوع اإلعاقة، وجنس المعاق، وعمره، في مست
المشاركة األسرية في البرامج التأىيمية المقدمة لؤلطفال 
المعاقين. تكون مجتمع الدراسة من أفراد أسر األشخاص 
المعاقين الممتحقين بمراكز رعاية وتأىيل المعاقين التابعة لوزارة 
الشؤون االجتماعية، حيث بمغ عدد الطبلب الممتحقين بيذه 

تم اختيار عينة عشوائية من ( طالبًا وطالبة. وقد 510) المراكز
( فردًا من الوالدين واألخوة واألخوات. 139أفراد أسرىم بمغت )

وقد أظيرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيًا بين دور األسر 
المشاركة في البرامج التأىيمية لطفميا المعاق ذىنيًا، وبين دور 
 األسرة التي يعاني طفميا من اإلعاقة السمعية، وذلك لصالح
األسرة التي طفميا من ذوي اإلعاقة الذىنية، وأنو ال توجد فروق 
دالة إحصائيًا بين دور األسر المشاركة في البرامج التأىيمية 
لطفميا المعاق ذىنيًا، وبين دور األسرة التي يعاني طفميا من 
اإلعاقة الجسدية. وال توجد فروق دالة إحصائيًا بين دور األسر 

التأىيمية لطفميا المعاق سمعيًا، وبين دور المشاركة في البرامج 
 .األسرة التي يعاني طفميا من اإلعاقة الجسدية

[ التي 11] وفي نفس اإلطار أكدت نتائج دراسة أوكونر     
( من أولياء األمور أن 20أجريت في شمال إيرلندا عمى )

العبلقة بين الوالدين واألخصائيين عمى درجة من األىمية في 
الطفل، ولكن من المحتوم أن يشوب ىذه العبلقة عدم تطور 

االستقرار والصراع أحيانًا بسبب االختبلفات في وجيات النظر 
واألولويات، حيث أصبح ينظر إلى العبلقة بين الوالدين 
والمختصين بطابع حذر، وأظيرت الدراسة أنو نادرًا ما يتم أخذ 

ة التربوية وجيات نظر أولياء األمور ومشاركتيم في العممي
شراكيم في صياغة السياسات المتعمقة بتأىيل  باالعتبار، وا 

 .أبنائيم
 أولياء[ إلى معرفة درجة مشاركة 14وىدفت دراسة الحديد ]     
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األمور في تعميم أطفاليم ذوي صعوبات التعمم، وقياس أثره عمى 
التحصيل األكاديمي ألطفاليم، حيث طبقت عمى طبلب 

مدراس عمان من الصف الثاني إلى الصف صعوبات التعمم في 
( طفبًل، كما شممت عينة الدراسة 400السادس والبالغ عددىم )

( ولي أمر. وأظيرت النتائج 400أولياء أمورىم البالغ عددىم )
أن مشاركة اآلباء في تعميم أطفاليم داخل المدرسة ضعيفة، وأن 

األم  مشاركتيم بالبيت متوسطة، كما بينت النتائج أن مشاركة
بالمدرسة ضعيفة أيضًا، وأن مشاركتيا بالبيت في تعميم أطفاليا 

 .ذوي صعوبات التعمم جاءت متوسطة
[ إلى الجدال الدائر حول أىمية 5] فيما أشارت دراسة كول     

مشاركة الوالدين في العممية التأىيمية لمطبلب المعاقين في 
تحديد القيم، المدارس، مشيرة إلى أىمية إشراكيم في األىداف، و 

والمسؤوليات، وأىمية إسماع صوت الوالدين ورأييم لؤلخصائيين، 
ومشاركتيم قدر اإلمكان ألن ىناك حدود بين البيت والمدرسة، 
وأظيرت الدراسة إلى أن األميات ىن أكثر مشاركة ودورىم أكبر 
مع أبنائين المعاقين بالمقارنة مع اآلباء، وىن يتحممن مسؤوليات 

بناء، مؤكدة عمى أىمية إشراك اآلباء في حياة في مدرسة األ
 .أبنائيم المعاقين

[ العبلقة بين 9في حين تناولت دراسة دنست وديمبسي ]     
آباء األشخاص المعاقين أو ذوي التأخر النمائي واألخصائيين 
العاممين معيم، حيث ركزت عمى جانب واحد من ىذه العبلقة 

عمى تمكين قدرات اآلباء الذين وىو الشراكة بين الطرفين وأثرىا 
أجريت عمييم عينة الدراسة، وأفادت النتائج إلى وجود تطور 
ممحوظ في قدرة اآلباء عمى التعامل مع طفميم من جراء ىذه 

 .المشاركة
[ التي 15وىذا ما تتفق معو دراسة بمو باننج وآخرون ]      

والتي تحدثت عن تطور العبلقة بين األخصائيين وأولياء أألمور 
غالبًا لم تكن ناجحة، حيث عزت إحدى أسباب فشل ىذه العبلقة 
إلى نقص الفيم التجريبي لعناصر الشراكة التفاعمية، حيث 

( من أفراد أسر المعاقين وغير 33أجريت الدراسة عمى)
( فردًا 32المعاقين، ومقدمي الخدمة واإلداريين، إضافة إلى )

تحديد مؤشرات السموك تمت مقابمتيم، وبينت الدراسة أنو تم 
الميني لمشراكة التعاونية بين أولياء األمور واألخصائيين، متمثمة 
في ستة أبعاد رئيسة ىي: التواصل، االلتزام، المساواة، 

 .الميارات، الثقة، واالحترام
[ التي أظيرت أن ىناك 16إضافة إلى دراسة باجدي ]      

كذلك فقد أكدت مشكبلت في التعاون بين اآلباء والمختصين. و 
عمى ضرورة التدريب المناسب لؤلخصائيين  [16دراسة باجدي ]

لكي يكونوا عمى درجة كافية من اتباع آليات التعامل مع أولياء 
األمور، والتي من شأنيا رفع مستوى مشاركتيم وتعاونيم في 

 .برامج التأىيل المقدمة ألبنائيم ذوي صعوبات التعمم
[ أن اآلباء 17] د جالوفر وآخرونومن جية أخرى فقد وج      

واألميات يتفقون عمى ضرورة أن يمعب اآلباء دورًا أكثر أىمية 
في األسرة التي لدييا طفل معاق، وخاصة في تواصمو مع 
المؤسسة التي تقدم خدماتيا التأىيمية لو، إال أنو لم يكن ىناك 

 .اتفاق واضح حول كيفية تحقيق ذلك
[ في دراستيما 18] ىارت وولترزوفي إطار آخر استنتج      

( أسرة، أن 37( طفبًل من )40التي اعتمدت عمى مقابمة )
األخوة يجب أن يكونوا عمى اتصال مع مقدمي الخدمات 
والبرامج التأىيمية، فقد عبر األطفال عن رغبتيم في الحصول 
عمى المزيد من المعمومات عن اإلعاقة، وعن أشكال المساعدة 

لى التوجيو حول سبل التعامل مع أخييم وطرقيا، والحاجة إ
 .المعاق
[ إلى أن المبلحظات 19أخيرًا اشارت دراسة ولف وتروب ]     

الشخصية والمكالمات الياتفية، والزيارات المنزلية أدت إلى زيادة 
عدد أولياء األمور الذين يشاركون في االجتماعات المخصصة 

أما المبلحظات  لمناقشة وتطوير البرامج التربوية الفردية،
الرسمية واالجتماعات فمم تكن بنفس القدر من الفاعمية لتشجيع 

 .اآلباء عمى الحضور
 الطريقة واإلجراءات. 4

 منهج الدراسةأ. 
 اتبعت في ىذه الدراسة المنيجية الوصفية االرتباطية لمعرفة      
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أثر مشاركة اآلباء في تعميم أطفاليم ذوي صعوبات التعمم، عمى 
 .تحصيميم في المغة العربية

 مجتمع الدراسةب. 
اشتمل مجتمع الدراسة عمى ثبلث فئات ىي األطفال ذوي      

صعوبات التعمم المسجمين في عرف المصادر التابعة لممدراس 
( حسب 315الحكومية في محافظة الخرج ويقدر عددىم حوالي )

وعددىم تقارير إدارة التربية الخاصة بمحافظة الخرج، وآبائيم 
 .( معمماً 61(. ومعممييم في غرف المصادر وعددىم )301)

 عينة الدراسةج. 
اشتممت عينة الدراسة عمى ثبلث فئات ىي: األطفال ذوي      

( 18( طالبًا موزعين عمى )76صعوبات التعمم وبمغ عددىم )
غرفة مصادر في المدارس الحكومية بمحافظة الخرج والتي تمثل 

( ولي 71سة. والثانية آباؤىم وعددىم )% من مجتمع الدرا42
% من مجتمع الدراسة، أما العينة الثالثة 42أمر والتي تمثل 

( معمم والتي 52فيي معممييم في غرف المصادر وعددىم )
 .%( من مجتمع الدراسة85تمثل )

 أدوات الدراسةد. 
أواًل: مقياس المشاركة الوالدية: قام الباحث بإعداد ىذا المقياس 

مدى مشاركة اآلباء في تعمم أطفاليم ذوي صعوبات  لتحديد
التعمم، وذلك بعد الرجوع إلى األدب النظري والدراسات السابقة 

[، 14[، ودراسة الحديد ]10ذات العبلقة كدراسة عبيدات ]
[، والخطيب؛ الحديدي؛ 21] [، وأبو فخر20ودراسة الشمري ]

[، 24] [، وجريسات23[ والسرطاوي؛ سيسالم ]22السرطاوي. ]
( فقرة، 72[. حيث تكون المقياس بصورتو األولية )25والشرع ]

 وتضمن اإلجابة عمى المقياس سمم من البدائل الرباعية 

 (.)أبدًا، أحيانًا، معظم األحيان، دائماً 
وتضمن المقياس األبعاد التالية: )مشاركة اآلباء في تخطيط 

المشاركة في البرامج التعميمة ألطفاليم ذوي صعوبات التعمم، 
تبادل اآلباء لممعمومات مع المعممين واألخصائيين، مشاركة 
اآلباء في عممية التقييم والتشخيص، مشاركة اآلباء في تعميم 

 (.أطفاليم في المدرسة، مشاركة اآلباء في تعميم أطفاليم بالبيت
 :دالالت صدق المقياس

لمتحقق من صدق المقياس قام الباحث بعرضو عمى      
مجموعة من المحكمين في مجال التربية الخاصة والقياس 
والتقويم، لمتأكد من مبلئمة فقرات المقياس لموضوع المشاركة 
الوالدية في العممية التعميمية، ووضوح فقراتو وصياغتيا، حيث 
تم األخذ مبلحظات المحكمين، وعميو تم تعديل صياغة الفقرات 

ضافة بعض المبلح ظات، كما تم وحذف بعض الفقرات، وا 
اعتماد الفقرات التي أجمع عمييا معظم المحكمين، وبذلك تكون 

 .( فقرة62) المقياس بصورتو النيائية من
 :دالالت ثبات المقياس

تم حساب ثبات المقياس بطريقة اإلعادة من خبلل تطبيقيا      
( طفبًل من ذوي 20عن عينة استطبلعية عددىا أفرادىا )

أيضًا آباؤىم.، ثم طبقت مرة أخرى صعوبات التعمم، وشممت 
( يومًا. وتم 18عمى نفس العينة وذلك بعد فاصل زمني مقداره )

حساب معامل الثبات ألدوات بطريقة االتساق الداخمي. ومن 
خبلل حساب معامل االرتباط بين الفقرات، واستخدمت معادلة 

( يبين 1براون لتصحيح معامل الثبات والجدول ) - سبيرمان
 :النتائج

 1 جدول
 معامل الثبات، واالتساق الداخمي لمقياس المشاركة الوالدية

 معامل االتساق الداخمي معامل الثبات أبعاد المقياس
 0.83 0.78 مشاركة اآلباء في تخطيط البرامج التعميمة ألطفاليم ذوي صعوبات التعمم.

 0.87 0.86 لممعمومات مع المعممين واألخصائيين.المشاركة في تبادل اآلباء 
 0.88 0.88 مشاركة اآلباء في عممية التقييم والتشخيص.
 0.81 0.79 مشاركة اآلباء في تعميم أطفاليم في المدرسة.
 0.86 0.83 مشاركة اآلباء في تعميم أطفاليم بالبيت.
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 :التصحيح معايير
 أربع إلى تقسيمو تم حيث فقرة،( 62) من المقياس تكون    

 األوزان لو كانت رباعي تدريجي بسمم( اإلجابة بدائل) مستويات
 :التالية

  4 = دائماً  ،3 = األحيان معظم ،2=  أحياناً ، 1 = أبدأ
 درجة اعتماد تم كما ،(248-62) بين المقياس مدى ويتراوح

 بالجدول مبين ىو كما التالية الدرجات أعطيت حيث المشاركة
 :التالي

 2جدول 
 مدى الدرجة درجة التعاون أو المشاركة

 123-62 درجة ضعيفة
 186-124 درجة متوسطة
 248-187 درجة قوية

 :الوالدية المشاركة معيقات مقياس: ثانياً 
 مشاركة معيقات لتحديد المقياس ىذا بإعداد الباحث قام     
 الرجوع بعد وذلك التعمم، صعوبات ذوي أطفاليم تعمم في اآلباء
 المشاركة مقياس بناء في استخدمو الذي النظري األدب إلى

( 48) من األولى بصورتو المقياس من وتكون. السابق الوالدية
 صعوبات بمعمم تتعمق معيقات) ىي أبعاد ثبلثة عمى موزعة فقرة

 تتعمق معيقات اآلب، وظيفة بطبيعة تتعمق معيقات التعمم،
 اإلجابات وكانت (.التعمم بصعوبات والخبرة المعرفة بنقص

 موافق، بشدة، موافق) يمي كما رباعي بدائل سمم ضمن
 (.بشدة معارض معارض،
 :المقياس صدق دالالت
 اإلجراءات نفس باتباع الباحث قام المقياس صدق من لمتحقق

 المقياس تكون اإلجراءات ىذه تحقيق وبعد األول، بالمقياس
 معامبلت نفس واستخدمت. فقرة( 45) من النيائية بصورتو
 :التالي بالجدول مبين ىو كما الداخمي واالتساق الثبات

 3 جدول
 الوالدية المشاركة معيقات لمقياس الداخمي واالتساق الثبات، معامل

 معامل االتساق الداخمي معامل الثبات أبعاد مقياس معيقات المشاركة
 0.85 0.79 تتعمق بنقص معرفة اآلب بصعوبات التعمم

 0.82 0.85 تتعمق بطبيعة بوظيفة األب
 0.88 0.86 تتعمق بمعمم صعوبات التعمم

 0.84 0.85 تتعمق بالطفل ذوي صعوبات التعمم
 :معايير التصحيح

( فقرة حيث تم تقسيمو إلى أربع 45تكون المقياس من )     
مستويات )بدائل اإلجابة( بسمم تدريجي رباعي، وكانت لو 

 :األوزان التالية كما ىو مبين بالجدول التالي

، معارض بشدة = 3، معارض = 2، موافق = 1موافق بشدة = 
4. 

(، كما تم اعتماد 180-45ويتراوح مدى المقياس بين )     
 :درجة المشاركة كما ىو مبين بالجدول التالي

 4جدول 
 مدى الدرجة درجة معيقات المشاركة
 89-45 موافق بشدة / معوق شديد
 135-90 موافق / معوق متوسط القوة
 180-136 معارض معوق ضعيف
ثالثًا: مقياس التحصيل األكاديمي في مادة المغة العربية المتوفر 

 .في غرف المصادر بمحافظة الخرج
 

 نتائج. ال5
السؤال األول: ما درجة مشاركة آباء األطفال ذوي صعوبات 

 التعمم في البرامج التعميمية؟
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لئلجابة عمى ىذا السؤال تم حساب المتوسط الحسابي ومدى 
درجة اإلجابة لتعاون آباء األطفال ذوي صعوبات التعمم في 

 :البرامج التعميمية كما ىو مبين في الجدول التالي

 5جدول 
 11 = التعمم في البرامج التعميمية كما هو مبين في الجدول التالي: نالمتوسط الحسابي ومدى درجة تعاون آباء األطفال ذوي صعوبات 

المتوسط  عدد فقرات البعد الرقم
 الحسابي

 قوة المشاركة مدى الدرجة

 ضعيفة 98.7 18.01 13 مشاركة اآلباء في تخطيط البرامج التعميمة ألطفاليم ذوي صعوبات التعمم. 1
 متوسطة 164.5 30.11 10 مع المعممين واألخصائيين.المشاركة في تبادل اآلباء لممعمومات  2
 ضعيفة 86.7 15.87 11 مشاركة اآلباء في عممية التقييم والتشخيص. 3
 ضعيفة 71.5 13.09 14 مشاركة اآلباء في تعميم أطفاليم في المدرسة. 4
 متوسطة 182.3 33.38 14 مشاركة اآلباء في تعميم أطفاليم بالبيت. 5

 ضعيفة 120 22.09 62 الدرجة الكمية
( أن المتوسط الحسابي لدرجة 5يتضح من خبلل الجدول )     

تعاون اآلباء في تعميم أطفاليم ذوي صعوبات التعمم عمى 
(، وىذا يشير إلى أن 22.09المقياس بشكمو الكمي قد بمغ )
 .درجة تعاون اآلباء في ضعيفة

( أن المتوسط الحسابي 3خبلل الجدول )كما يتضح من      
 لدرجة التعاون المتوسطة جاءت عمى البعدين التاليين وىما:
)المشاركة في تبادل اآلباء لممعمومات مع المعممين 
واألخصائيين؛ مشاركة اآلباء في تعميم أطفاليم بالبيت( عمى 

( عمى التوالي، وىذا يشير 33.38؛30.11المقياس وقد بمغ )
جة تعاون اآلباء متوسطة في تعميم أطفاليم ذوي إلى أن در 

 .صعوبات التعمم
وتفسر ىذه النتائج بأن اآلباء أكثر قدرة عمى التعاون مع       

المعممين واألخصائيين في تبادل المعمومات، وأنيم يشاركون في 
التعميم واإلشراف عمى التعميم في البيت أكثر من أي مكان وقد 

آلباء ولموقت المتاح الذي يستطيعون أن يعود ذلك لطبيعة عمل ا
يمضونو مع أطفاليم ذوي صعوبات التعمم، وقد يعود لشعور 
اآلب بالقيود االجتماعية والثقافية في المجتمع السعودي، حيث 
قد يخجل من المعممين والمجتمع المحيط بو األمر الذي يمنعو 

دراسة من المشاركة داخل المدرسة. وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج 
 ].25الشرع ]

 لدرجة ( أن المتوسط الحسابي3كما يتضح من خبلل الجدول ) 

مشاركة ) التعاون الضعيفة جاءت عمى األبعاد التالية وىي: 
اآلباء في تخطيط البرامج التعميمة ألطفاليم ذوي صعوبات 
التعمم؛ مشاركة اآلباء في عممية التقييم والتشخيص؛ مشاركة 

عمى المقياس وقد بمغت  .ليم في المدرسة(اآلباء في تعميم أطفا
( عمى التوالي، وىذا يشير إلى أن 13.09؛15.87؛18.01)

درجة تعاون اآلباء ضعيفة في تعميم أطفاليم ذوي صعوبات 
 .التعمم عمى ىذه االبعاد

ولعل عدم المشاركة الفعالة لآلباء في مشاركة المعممين في      
م ذوي صعوبات التعمم؛ وعدم التخطيط لمبرامج التعميمة ألطفالي

مشاركتيم في عممية التقييم والتشخيص؛ ومشاركتيم في تعميم 
أطفاليم في المدرسة، تؤدي بالضرورة إلى ضعف التحصيل 
األكاديمي لمطفل ذي صعوبات التعمم. لذا يجب أن تكون ىذه 
المشاركات فعالة لتحقيق التحصيل الجيد لؤلطفال. وىذا ما أشار 

 ].4[، ودراسة بريان بوريست ]10عبيدات ] إليو كبًل من
 السؤال الثاني: ىل توجد فروق ذات داللو احصائية عند مستوى

(α ≤ 0.05)  بالنسبة لتحصيل األطفال ذوي صعوبات التعمم
 باختبلق درجة مشاركة اآلباء؟

لئلجابة عمى ىذا السؤال تم حساب المتوسط الحسابي      
تعاون آباء األطفال ذوي صعوبات واالنحرافات المعيارية لدرجة 

 :التعمم في البرامج التعميمية كما ىو مبين في الجدول التالي
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 7جدول 
 المتوسطات الحسابية لتحصيل األطفال ذوي صعوبات التعمم حسب اختالق درجة مشاركة اآلباء في تعميمهم كما هو مبين في الجدول التالي

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي لتحصيل بالمغة العربية عدد الطالب المشاركةقوة 
 4.81 46.2 59 ضعيفة
 3.21 58.6 17 متوسطة

 4.1 47.2 76 الدرجة الكمية/ضعيفة
( أن المتوسط الحسابي لمتحصيل 7يبين الجدول رقم )      

األكاديمي في مادة المغة العربية لدى األطفال ذوي صعوبات 
%( 46.2التعمم الذين كانت مشاركة آبائيم بدرجة ضعيفة بمغ )

وىو أقل من تحصيل األطفال الذين كانت درجة مشاركة آبائيم 
(، ولم تكن 58.6بدرجة متوسطة، حيث بمغ المتوسط الحسابي )

اركة قوية من قبل آباء األطفال ذوي صعوبات التعمم. ىناك مش
ولفحص فيما إذا كانت ىناك فروق ذات داللو إحصائية بين 
المتوسطات، تم حساب تحميل التباين األحادي، كما ىو مبين 

 :في الجدول التالي

 8 الجدول
 نتائج تحميل التباين لمتوسطات تحصيل األطفال ذوي صعوبات التعمم في المغة العربية، حسب اختالف درجة مشاركة آبائهم في تعميمهم: 

 الداللة اإلحصائية F قيمة  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصادر التباين

 06000 968.7 10.4375 1 10.7375 بين المجموعات

   13.177.. 101 54.07735 المجموعاتداخل 

    102 547107 الكمي

وجود فروق ذات داللة إحصائية من الجدول السابق يتضح      
في تحصيل المغة العربية لؤلطفال  (α ≤ 0.05)عند مستوى

ذوي صعوبات التعمم تعزى إلى درجة مشاركة آبائيم في 
 (7.869) (f) بمغت قيمةتعميميم، حيث 

 .وىي دالة إحصائياً 
ويستخمص من النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني أن تحصيل      

األطفال ذوي صعوبات التعمم اختمف باختبلف درجة تعاون 
اآلباء في تعمييم أطفاليم ذوي صعوبات التعمم لصالح المشاركة 

ي تعميم المتوسطة، أي أنو كمما زادت مشاركة وتعاون اآلباء ف
أطفاليم أثر ذلك بشكل إيجابي عمى تحصيل األطفال ذوي 
صعوبات التعمم، وىذا يؤكد عمى األىمية البالغة لدور اآلباء في 

 .تعميم أطفاليم ذوي صعوبات التعمم
 وأساسي من ىنا نستطيع تفسير ذلك بأن اآلباء ليم دور محوري

نجاح في تعميم أطفاليم داخل البيت، كما يعتمد التقدم وال
والتحصيل األكاديمي عمى درجة التعاون بين اآلباء والمعممين 
في تعميم األطفال ذوي صعوبات التعمم. وتتفق ىذه النتيجة مع 

[، ودراسة بريان 14[، ودراسة الحديد ]25نتائج دراسة النتائج ]
 ].4] وبوريست

السؤال الثالث: ما العوامل التي تحد من تعاون اآلباء في تعميم 
 أطفاليم ذوي صعوبات التعمم؟

لئلجابة عمى ىذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية      
واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية لمعوامل التي تحد من 
تعاون اآلباء في تعميم أطفاليم ذوي صعوبات التعمم والتي ليا 
عبلقة بكل من معيقات )تتعمق بمعمم صعوبات التعمم؛ معيقات 

مق بطبيعة وظيفة اآلب؛ معيقات تتعمق بنقص المعرفة تتع
 (:والخبرة بصعوبات التعمم
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 9 جدول
المتوسط  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية لمعوامل التي تحد من تعاون اآلباء في تعميم أطفالهم مرتبه تنازليًا حسب

 الحسابي لألبعاد
 درجة المعوق االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الترتيب المعيقات

 كبيرة 0.95 2.61 1 تتعمق بنقص معرفة اآلب بصعوبات التعمم
 متوسطة 0.97 2.39 2 تتعمق بطبيعة بوظيفة األب
 متوسطة 0.96 2.36 3 تتعمق بمعمم صعوبات التعمم
 متوسطة 0.88 1.97 4 التعممتتعمق بالطفل ذوي صعوبات 

يتضح من الجدول السابق أن أعمى المتوسطات الحسابية       
لمعيقات تعاون اآلباء في تعميم أطفاليم ذوي صعوبات التعمم 
ىي تمك المتعمقة "بنقص معرفة األب" فقد جاءت بمتوسط 

يشير إلى أنو معيق (، وىذا 0.95(، وانحراف معياري )2.61)
قوي يحد من تعاون اآلباء في تعميم أطفاليم ذوي صعوبات 

[، التي 14التعمم. وتتفق ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة الحديد ]
أكدت عمى أن أكثر المعيقات التي تحد من تعاون أولياء األمور 
في تعميم أطفاليم ذوي صعوبات التعمم ىو أن المدرسة ال تتقبل 

ريك بالتعمم، وأن أولياء األمور ال يستطيعون تقديم الوالدين كش
التعميم ألطفاليم بسبب نقص المعرفة والخبرة. ويمكن تفسير ىذه 
النتيجة بأن معمم صعوبات التعمم ال يعطي أىمية لدور اآلباء 
في تعميم أطفاليم ذوي صعوبات التعمم، وعميو ال يبادر ويتقدم 

ميم أطفاليم، وحتى قد ال ليم بدعوة لممشاركة والتعاون في تع
يعطي الطالب واجبات باعتقاد منو أن اآلب ال يساعد الطفل في 

 .حميا
كما ويتبين أن أبعاد المقياس األخرى )طبيعية وظيفة األب،      

معمم صعوبات التعمم، عوامل تتعمق بالطفل(، جاءت بترتيب 
 ؛2.36؛2.39تنازلي حسب متوسطاتيا الحسابي كالتالي: )

وىذا يشير إلى أنيا معيقات متوسطة القوة والتأثير عمى ( 1.97
تعاون اآلباء في تعميم أطفاليم ذوي صعوبات التعمم. وىذا ما 

 [.15] تتفق معو دراسة بمو باننج وآخرون
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EDUCATION OF CHILDREN WITH 

LEARNING DIFFICULTIES, AND ITS 

IMPACT ON THEIR ACADEMIC 

ACHIEVEMENT, AND OBSTACLES OF 

COOPERATION BETWEEN PARENTS AND 

TEACHERS 

MAHMOUD SAMIR OBEID 

Prince Sattam bin Abdulaziz University 

ABSTRACT_ This study aims to identify the impact of the cooperation of parents in the education 

of children with learning difficulties on their academic achievement. In addition to that, to 

investigate the factors that hinder the parents of cooperation, This study included samples on three 

categories: the first category is children learning difficulties (76 students) from (18) classrooms in 

the public schools, Al-Kharj, which represents room (42%) of the study population. The second 

category represents the parents (71 father), which represent 42% of the study population. The 

third category represents their teachers in resources rooms and their count is (52) Teacher, which 

represents (85%) of the total number. Three tools were used for obtaining the data, namely: scale 

cooperation of parents in the education of children with learning difficulties, which was prepared 

by the researcher. The tool of obstacles of parents’ cooperation in the teaching of children with 

learning difficulties, and performance tests used in the resources rooms The results showed that 

the degree of parents’ cooperation in the education of children with learning difficulties were 

generally weak on the first scale as the overall average is around (22.09). Also the results of the 

following two scales: participating of parents in the information exchange with teachers and 

specialists; and the contribution of parents in the home-education of their children. The overall 

averages of the previous scales are found to be 30.11; 33.38, respectively. Statistical analysis 

showed that academic achievement of children with learning disabilities in Arabic language 

course affected by the degree of parents’ cooperation in education. In general, the achievement of 

the children were low, and their average is 46.2%. This average less than those children who 

received intermediate contribution in their education from their parents, average is 58.6%. At last, 

there was no high contribution from the parents to support their children education, so the 

average was not calculated. 

 

 


