Association of Arab Universities Journal for Education and
Psychology
Volume 16

Issue 4

Article 1

2022

 المدرسية-بعض خصائص األسرة وعالقتها بالمشاركة الوالدية
لدى عينة من أولياء أمور الطلبة ذوي صعوبات التعلم بمدارس
الحلقة األولى بسلطنة عمان. Some characteristics of the family
and its relationship with school-parental partnership of parents of
pupils with learning disabilities in the first cycle in The Sultanate
of Oman
سحر الشوربجي
 عمان، جامعة السلطان قابوس،كلية التربية, sahar.shourbajy@seciauni.org

غالية عبد الله المشايخة
 عمان،وزارة التربية والتعليم, ghalya.mashaykha@seciauni.org

Follow this and additional works at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/aaru_jep
Part of the Education Commons

Recommended Citation
 سحر, الشوربجيand  المدرسية-( "بعض خصائص األسرة وعالقتها بالمشاركة الوالدية2022)  غالية عبد الله,المشايخة
لدى عينة من أولياء أمور الطلبة ذوي صعوبات التعلم بمدارس الحلقة األولى بسلطنة عمان. Some characteristics of
the family and its relationship with school-parental partnership of parents of pupils with learning
disabilities in the first cycle in The Sultanate of Oman," Association of Arab Universities Journal for
Education and Psychology: Vol. 16: Iss. 4, Article 1.
Available at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/aaru_jep/vol16/iss4/1

This Article is brought to you for free and open access by Arab Journals Platform. It has been accepted for
inclusion in Association of Arab Universities Journal for Education and Psychology by an authorized editor. The
journal is hosted on Digital Commons, an Elsevier platform. For more information, please contact
rakan@aaru.edu.jo, marah@aaru.edu.jo, u.murad@aaru.edu.jo.

البحث األول

مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس .….................المجلد السادس عشر  -العدد الرابع 8102 -

بعض خصائص األسرة وعالقتها بالمشاركة الوالدية -المدرسية لدى
عينة من أولياء أمور الطلبة ذوي صعوبات التعلم بمدارس الحلقة
األولى بسلطنة عمان.

د.سحر الشورجبي*
أ .غالية بنت عبد اهلل بن محد املشاخية **
الملخص
هدفت الدراسة الحالية إلى فحص العالقة بين بعض خصائص األسرة (حجم األسرة،

ومستوى تعليم الوالدين) وعالقتها بالمشاركة الوالدية -المدرسية (أهمية المشاركة وتفعيلها) ،ومن
أجل تحقيق هذا الهدف أعدت الباحثتان مقياسين ألغراض جمع البيانات هما :مقياس إدراك أولياء

األمور ألهمية المشاركة الوالدية -المدرسية ،ومقياس تفعيل أولياء األمور للمشاركة الوالدية–

المدرسية ،تم توزيعهما على عينة مكونة من ( )622ولي أمر الطلبة ذوي صعوبات التعلم بالمدارس
الحكومية للصفوف من ( )4-1في أربع محافظات بسلطنة عمان ،وقد أظهرت النتائج إلى :أن

أولياء األمور كان لديهم مستوى أعلى من المتوسط في إدراكهم أهمية المشاركة الوالدية-
المدرسية في حين كان لديهم مستوى أقل من المتوسط في تفعيل هذه المشاركة ،وأن اآلباء

واألمهات ذوي التعليم ما فوق األساسي كانوا أعلى من اآلباء ذوي التعليم األساسي في إدراك
أهمية وتفعيل المشاركة الوالدية -المدرسية ،وأن هناك عالقة موجبة بين إدراك الوالدين ألهمية

المشاركة الوالدية -المدرسية وحجم األسرة وعالقة سالبة بين تفعيل الوالدين للمشاركة الوالدية-

المدرسية وحجم األسرة.

الكلمات المفتاحية :المشاركة الوالدية-المدرسية ،برنامج صعوبات التعلم ،سلطنة عمان.

* أستاذ مساعد يف قسم علم النفس -كلية الرتبية جبامعة السطان قابوس.
** مشرف يف جمال صعوبات التعلم -وزارة الرتبية والتعليم – سلطنة عمان.
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Some characteristics of the family and its relationship
with school-parental partnership of parents of pupils with
learning disabilities in the first cycle in The Sultanate of
Oman.
Ghaliya Al-Mashaykhi
Dr. Sahar El Shourbagi

Abstract
The present study aimed to investigate the relationship of
the characteristics of family (family size& parents education
levels) to parental-school partnership (Importance & practice).
The sample of the study included 266 parents of pupils with
learning disability in public schools (Year 1- 4) in four
governorates in Sultanate of Oman. The researcher developed
two scales for data collection purposes: Parents’ Perception of
Parental-School Partnership Scale, Parents’ practice of ParentalSchool Partnership Scale. Findings showed that parents'
perception of the importance of parental-school partnership was
above average, however, the practice of the partnership was
below average; also parents with education above the basic level
were higher than parents with basic education in perceiving the
importance and practice of parental-school partnership. Results
also showed that there was a positive relationship between
parents’ perception of the importance of parental-school
partnership and family size; but there was a negative relationship
between parents’ practice and family size.
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بعض خصائص األسرة وعالقتها بالمشاركة الوالدية -المدرسية ............................د .الشوربجي و أ .المشايخة

 .1مقدمة الدراسة:
تعد األسرة احلاضن األول للطفل ،ففيها ينمو ويرتعرع ويتلقى أوىل دروسه الرتبوية ،فالبيئة األسرية
هي البيئة األوىل اليت يتشكل فيها سلوك الطفل منذ نعومة أظفاره ،فاألسرة هي األجدر بتفهم حاجات
كل فرد من أفرادها ومتطلباته ،إلجياد بيئة تربوية واجتماعية سوية حتقق االستقرار النفسي واالجتماعي
ألبنائها ،كما أن األسرة هي اخللية األوىل اليت ينشأ يف ظالهلا الطفل ويرتىب ويعد للحياة جسميا ونفسيا
واجتماعيا وأخالقيا ،واألسرة هي اليت تعلم الطفل وتربيه الرتبية الصحيحة اليت تساعد على اكتساب القيم
واألخالق واألعراف والعادات ،وتأيت املدرسة وتكمل هذا الدور الحقا (اخلويل ،)1122 ،ومن هنا يتفق
رجال الرتبية وعلماء النفس على األمهية الكبرية لألسرة يف إكساب الطفل اخلصائص والقيم االجتماعية
األساسية والدعائم األوىل للشخصية؛ ما حدا ببعض الرتبويني إىل تأكيد أمهية العالقة بني األسرة واملدرسة،
وفهم آثارها يف العملية الرتبوية (أبو هشيمة ،)1112 ،ويف ضوء الدور اهلام واملتزايد الذي ميكن أن تلعبه
األسرة يف حياة أبنائها اتضح للرتبويني والقائمني على العملية التعليمية يف املدارس أنه ال سبيل إلجناح
العملية التعليمية وحتقيق أهدافها املنشودة دون األخذ بعني النظر دور وحاجات األسرة ،وهو ما متثل جليا
يف ظهور مفهوم املشاركة الوالدية -املدرسية.
ويشري مصطلح املشاركة الوالدية -املدرسية إىل العمل املشرتك بني األسرة واملدرسة الذي يتضمن
أوجه النشاط املختلفة ،بدءا من تبادل املعلومات عن صحة الطفل إىل اشرتاك الوالدين بصورة وثيقة يف
تعليم الطفل ،وإسهامهما يف اختاذ القرارات اخلاصة بأبنائهما ( ،)Stakland, 2010وبشكل أكثر
مشولية ميكن تعريف املشاركة الوالدية -املدرسية على أهنا نوع من أنواع االتصال بني الوالدين وبني املدرسة
فيما يتعلق بالربنامج الرتبوي للطفل فيما عدا اإلجراءات الروتينية مثل التسجيل أو إحضار الطفل للمدرسة
أو أخذه منها دون التحدث مع املسئولون يف املدرسة (رياض.)1122 ،
ويف جمال صعوبات التعلم نادت التوجهات احلديثة مبشاركة األسرة مع املدرسة مشاركة فاعلة يف
تقدمي الربامج واخلدمات الرتبوية لطالب صعوبات التعلم حىت ميكن حتقيق األهداف املرجوة من هذه
الربامج ،فدور املدرسة ال يقف عند تقدمي اخلدمات الرتبوية هلذه الفئة من املتعلمني بل يتع ّداه إىل تعميم ما
يتعلمونه يف مواقف حياتية أخرى ،ويستلزم تشارك الوالدين حىت يتمكنا من مساعدة الطفل على تعميم ما
يتعلمه يف املواقف احلياتية ،ويرتاوح تدريب الوالدين على ذلك بني تقدمي معلومات ومهارات خاصة
بأطفاهلم ،وبني تعليمهم كيفية تنفيذ برامج معينة قد تكون قصرية املدى أو طويلة املدى أو تعليمهم
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اسرتاتيجيات متنوعة للتفاعل مع أطفاهلم ذوي صعوبات التعلم لتحسني مستوى أطفاهلم وخاصة حتسني
مستواهم األكادميي وتعميم ما تعلموه يف مواقف أخرى (الصباح.)1121 ،
إن االهتمام املتزايد بدور األسرة يف جمال صعوبات التعلم جاء مقرتنا بالقوانني والتشريعات الرتبوية
(كالقانون األمريكي  )44/241الذي ينص على أمهية مشاركة الوالدين يف إعداد الربامج الرتبوية اخلاصة
بكل طفل ،من حيث تقييم احلاجات ،وحتديد األهداف ،واختيار االسرتاتيجيات ،وحتديد الوضع الرتبوي
املناسب (الصباح ،)1121 ،وقد جاءت القواعد التنظيمية لربامج الرتبية اخلاصة يف سلطنة عمان لتؤكد
دور األسرة لكوهنا شريكا مهما يف تربية وتعليم أبنائها الذين حيتاجون إىل خدمات الرتبية اخلاصة حيث
نصت على ضرورة دعوة ويل األمر لالشرتاك بإعداد الربامج ومالحظة سري العمل يف برنامج الطالب
والتقييم النهائي له (وزارة الرتبية والتعليم.)1124 ،

 .2مشكلة الدراسة:

يتلقى الطالب ذوو صعوبات التعلم يف املدارس العمانية العديد من اخلدمات والربامج التعليمية
املناسبة هلم إال أن تقدمي هذه الربامج وما حتتويه من مهارات وخربات قد ال تفي باحتياجات هذه الفئة من
املتعلمني ما مل تتضافر اجلهود وتتكامل األدوار بني األسرة واملدرسة ،وعلى الرغم من اهتمام األسرة
العمانية وحرصها على أن يتلقى طفلها اخلدمات الرتبوية املناسبة لتنمية قدراته ومهاراته ،إال أن مشاركتها
مع املدرسة تظل دون املستوى املطلوب وتواجهها العديد من العقبات اليت قد تعيق هذه املشاركة ( El
 ،)Shourbagi, 2017إضافة إىل أن الكثري من األسر تع ّد عملية تعليم األطفال ذوي صعوبات
التعلم وتأهيلهم مهمة املدرسة وحدها ،كما نرى أن كثري من معلمات صعوبات التعلم يشتكون عدم
إدراك أولياء األمور ملا يقدمونه من خدمات ألطفاهلم ،وأوضحت دراسة كل من "هوهلفت وريتزبت
وبرون" ( )Hohleft, Ritzhaupt & Barron, 2010أن التواصل بني األسرة واملدرسة يع ّد
وسيلة أساسية لتعزيز العالقة والثقة بني أولياء األمور واملعلمني يف مجيع العمل األكادميي ،وأن عدم
التواصل يؤدي إىل سوء العالقة بينهما.
األمر الذي أوجد فجوة كبرية بني معلمة األطفال ذوي صعوبات التعلم وبني أسرهم ،فالواقع
العملي – من خالل مالحظة الباحثتني  -يشري بوضوح إىل حمدودية املشاركة الوالدية -املدرسية من
جانب األسرة العمانية اليت يقتصر دورها على التوقيع على بطاقات درجات األبناء ومتابعة بعض الواجبات
املدرسية حينما يتوفر الوقت لذلك واصطحاب األبناء من البيت إىل املدرسة وغريها من املشاركات
السطحية اليت ال ترقى بأية حال من األحوال إىل تطلعات الرتبويني لدور جاد لألسرة ،وأثبتت الدراسات
51

بعض خصائص األسرة وعالقتها بالمشاركة الوالدية -المدرسية ............................د .الشوربجي و أ .المشايخة

أمهية هذا الدور فال ميكن أن تسهم مثل هذه املشاركة الضعيفة يف حتقيق األهداف املنشودة من العملية
التعليمية للطفل بوجه عام وللطفل ذي صعوبات التعلم بشكل خاص ،فالصورة يف جمملها تصف حالة
من القصور من جانب األسرة فيما يتعلق بإدراك أمهية املشاركة الوالدية -املدرسية وبالتايل تفعيل هذه
املشاركة يف الواقع التعليمي.
ويف حماولة من الباحثتني تدارك ضعف ورمبا غياب املشاركة الوالدية -املدرسية وتداعيات ذلك على
خمرجات العملية التعليمية والرتبوية حاولتا دراسة هذه الظاهرة من خالل تقصي الشعور بأمهية وتفعيل
املشاركة الوالدية -املدرسية لدى ويل أمر الطالب ذوي صعوبات التعلم ،وكذلك تعرف اخلصائص األسرية
اليت ميكن أن تسهم سلبا أو إجيابا يف تعزيز هذه املشاركة.

 .3أهمية الدراسة:

تعرف اخلصائص األسرية اليت تزيد من إمكانية املشاركة الوالدية -املدرسية ،واخلصائص اليت تقلل
ّ .2 .2
من ذلك ملساعدة املدرسة على مراعاة هذه اخلصائص عند وضع اخلطط واإلسرتاتيجيات املرتبطة
باملشاركة األسرية مع املدرسة.
 .1 .2مساعدة معلمات صعوبات التعلم على حتديد األسر اليت حتتاج إىل جمهود يف خلق جسور
التواصل بينهما ،واألسر اليت تساهم يف تفعيل هذه اجلسور عند التخطيط لذلك وفقا خلصائص األسرة.
 .2 .2تتناول الدراسة احلالية مفهوم املشاركة الوالدية برؤية جديدة تشمل اجلانب اإلدراكي املعريف
(إدراك أمهية املشاركة الوالدية -املدرسية).
 .4 .2تعزير املسار البحثي اخلاص بالكشف عن العوامل املرتبطة باملشاركة الوالدية -املدرسية يف
حاالت األطفال ذوي صعوبات التعلم.
 .5 .2مساعدة اجلهات املسؤولة على إعداد برامج تدريبية ألولياء األمور وذلك لتعزيز املشاركة
الوالدية-املدرسية.
 .2 .2وضع اخلطط واالسرتاتيجيات اليت تكفل تعزيز العوامل ذات التأثري اإلجيايب يف املشاركة الوالدية-
املدرسية يف حاالت الطالب ذوي صعوبات التعلم ،وتذليل العقبات اليت قد تعوق هذه املشاركة.

 .4أسئلة الدراسة:

 .2 .4ما مستوى إدراك أولياء أمور الطلبة ذوي صعوبات التعلم أمهية املشاركة الوالدية -املدرسية؟
 .1 .4ما مستوى تفعيل أولياء أمور الطلبة ذوي صعوبات التعلم املشاركة الوالدية -املدرسية؟
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 .2 .4هل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بني حجم األسرة واملشاركة الوالدية -املدرسية (إدراك
أمهية املشاركة ،وتفعيل املشاركة) ألولياء أمور الطلبة ذوي صعوبات التعلم؟
 .4 .4هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسط املشاركة الوالدية -املدرسية (إدراك أمهية
املشاركة ،وتفعيل املشاركة) تعزى إىل اختالف مستوى تعليم األب؟
 .5 .4هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسط املشاركة الوالدية -املدرسية (إدراك أمهية
املشاركة ،وتفعيل املشاركة) تعزى إىل اختالف مستوى تعليم األم؟

 .5أهداف الدراسة:

 .2 .5الكشف عن مستوى إدراك أولياء أمور الطلبة ذوي صعوبات التعلم أمهية املشاركة الوالدية-
املدرسية.
 .1 .5الكشف عن مستوى تفعيل دور أولياء أمور الطلبة ذوي صعوبات التعلم املشاركة الوالدية-
املدرسية.
 .2 .5الكشف عن الفروق يف إدراك أولياء أمور الطلبة ذوي صعوبات التعلم أمهية املشاركة الوالدية-
املدرسية وتفعيلهم هلا يف ضوء املستوى التعليمي للوالدين وحجم األسرة.

 .6دراسات سابقة:

أجرى "برونر وهايدن" ( )Bronner & Heiden, 2013دراسة طولية على مدار)(2
تعرف أثر بعض العوامل
سنوات ،وذلك على عينة مكونة من ( )241من الوالدين يف إسبانيا هبدف ّ
األسرية يف إدراك الوالدين ألمهية املشاركة الوالدية -املدرسية ،وكان من بني هذه العوامل حجم األسرة،
واملستوى التعليمي للوالدين ،ومقدار الدخل ،وعدد ساعات العمل للوالدين ،وأظهرت نتائج الدراسة أنه
خالل ثالثة أعوام كان عامال املستوى التعليمي للوالدين وحجم األسرة على الرتتيب أقوى منبئني إجيابيني
بإدراك الوالدين أمهية املشاركة الوالدية -املدرسية فالوالدان من مستوى التعليم األعلى أو الذين ميثلون أسرا
صغرية احلجم كانا أكثر إدراكا ألمهية املشاركة الوالدية -املدرسية مقارنة بالوالدين من مستوى التعليم
األقل أو الذين ميثلون أسرا كبرية احلجم ،وأن مقدار الدخل كان متغريا منبئا بإدراك الوالدين ألمهية
املشاركة الوالدية -املدرسية يف العامني األولني للدراسة فقط.
ويف دراسة "ميوتشا وأريكس" ( )Mutcha & Erix, 2011على عينة مكونة من ()221
أما يف النرويج ،واليت هدفت إىل تعرف أثر بعض العوامل يف إدراك األمهات ألمهية املشاركة الوالدية-
املدرسية وتفعيلهن هلذه املشاركة ،ومشلت هذه العوامل املستوى التعليمي لألمهات ،وحجم األسرة،
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والسلوك التسلطي لألم ،وعمر األم ،وقد أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى تعليم األم كان أقوى منبئ
إجيايب بينما كان السلوك التسلطي لألم أقوى منبئ سليب ،وقد تاله حجم األسرة ،وفيما يتعلق بتفعيل
الوالدين للمشاركة الوالدية -املدرسية فقد أظهرت النتائج أن السلوك التسلطي لألم أقوى منبئ سليب يليه
حجم األسرة بينما كان عمر األم أقوى منبئ إجيايب يليه املستوى التعليمي لألم.
ويف دراسة "سامبسون وستارم" ( )Sampson and Starm, 2011على عينة مكونة من
تعرف تأثري عوامل املستوى التعليمي
( )221من الوالدين ( 21أبا و 11أما) يف أسرتاليا ،وهدفت إىل ّ
للوالدين ،وحجم األسرة ،والصراعات الوالدية ،والعنف األسري يف تفعيل الوالدين املشاركة الوالدية-
املدرسية ،وقد أظهرت النتائج أن املستوى التعليمي للوالدين كان أقوى منبئ إجيايب دال على تفعيل
الوالدين للمشاركة الوالدية -املدرسية ،يف حني أن الصراعات الوالدية كان أقوى منبئ سليب دال يليه
العنف األسري ،وقد كان الفتا لالنتباه أن حجم األسرة مل يكن منبئا داال إحصائيا بتفعيل الوالدين
للمشاركة الوالدية -املدرسية ،وأظهرت نتائج مقارنة املتوسطات أن اآلباء تفوقوا على األمهات يف إدراكهم
أمهية املشاركة الوالدية -املدرسية بالنسبة ألبنائهم الذكور يف حني أن األمهات تفوقن على اآلباء يف
إدراكهن أمهية املشاركة الوالدية -املدرسية بالنسبة ألبنائهم اإلناث.
ويف دراسة "رالف وسامسون" ( )Ralef & Samson, 2009على عينة مكونة من
( )111من الوالدين ( 211أبا و 211أما) يف إحدى واليات الساحل الغريب للواليات املتحدة
تعرف أثر بعض العوامل األسرية يف إدراك الوالدين أمهية املشاركة الوالدية-املدرسية،
األمريكية ،وهدفت إىل ّ
ومشلت هذه العوامل املستوى التعليمي للوالدين ،وحجم األسرة ،واالعتزاز الوالدي ،وقد أظهرت نتائج
الدراسة أن اآلباء يف املستوى التعليمي واالعتزاز الوالدي وحجم األسرة على الرتتيب كانوا منبئني إجيابيني
بإدراك أمهية املشاركة الوالدية -املدرسية ،أما األمهات فإن نتائج الدراسة أظهرت أن االعتزاز الوالدي يليه
حجم األسرة مث املستوى التعليمي كانوا منبئني إجيابيني دالني إحصائيا بإدراكهن أمهية املشاركة الوالدية-
املدرسية ،كما أظهرت نتائج الدراسة أن األمهات تفوقن على اآلباء بإدراكهن أمهية املشاركة الوالدية-
املدرسية.
 .2 .1تعقيب على الدراسات السابقة:
من خالل العرض السابق ميكن التعليق على الدراسات السابقة مبايلي:
تعرف العالقة بني املعلم والوالدين
 .2 .2 .1تنوعت أهداف الدراسات املعروضة فمنها ما هدف إىل ّ
تعرف فاعلية املشاركة
ومعتقدات املعلم حول أمهية املشاركة الوالدية يف املدرسة ،ومنها ما هدف إىل ّ
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تعرف العالقة بني
الوالدية يف جناح الربامج الرتبوية الفردية املقدمة لألطفال التوحديني ،ومنها ما هدف إىل ّ
مستوى تعليم اآلباء ومشاركتهم يف تعليم أطفاهلم مع املدرسة.
& (Mutcha & Erix, 2011; Bronner & Heiden, 2013; Sampson
Starm, 2011; Ralef & Samson, 2009(.
 .1 .2 .1تشاهبت نتائج الدراسات يف بيان أثر متغري املستوى التعليمي يف التواصل األسري املدرسي ،إذ
أوضحت الدراسات وجود فروق ذات داللة إحصائية بني أولياء األمور وفقا خلصائصهم (القحطاين،
1121؛ وعاصي.)1122 ،
 .2 .2 .1استفادت الباحثتان من الدراسات السابقة يف حتديد متغريات الدراسة ،وصياغة املشكلة،
وحتديد املصطلحات.
 .1 .1مكانة الدراسة احلالية من الدراسات السابقة:
لُوحظ أن الدراسات السابقة تناولت يف معظمها مشاركة أولياء أمور الطفل العادي للمدرسة ،أو
أولياء أمور الطفل املعاق للمدرسة ،أما الدراسة احلالية فرتكز على أمهية مشاركة أولياء أمور الطفل ذي
صعوبات التعلم للمدرسة ،واهتمت الدراسة احلالية أيضا باملستوى التعليمي لكل من األب واألم ومل
تقتصر على مستوى تعليم أحدمها لتحديد املستوى التعليمي لألسرة ككل ،كما أن هذه الدراسة تعد من
تعرف مدى تفعيل
الدراسات النادرة اليت تتناول هذا املوضوع بسلطنة عمان السيما أهنا مل تقتصر على ّ
املشاركة الوالدية املدرسية ،بل تطرقت أيضا إىل مدى إدراك الوالدين ألمهية تفعيل هذه املشاركة.

 .7منهج الدراسة:

استنادا إىل ما ورد يف األدب النظري والدراسات السابقة ،فسوف تعتمد الدراسة احلالية املنهج
الوصفي يف حتقيق أهدافها ،وأشار (أبو عالم )1112 ،إىل أن املنهج الوصفي يهتم بوصف الظاهرة وصفا
دقيقا معربا عنها نوعيا أو كميا ،كما يهدف هذا املنهج إىل حتديد املمارسات الرتبوية السائدة
واستخالص تنبؤات مبا سيؤول إليه العمل مستقبال.
 .8عينة الدراسة:

مشلت عينة الدراسة احلالية ( )111من أولياء أمور الطلبة املدرجني يف برنامج صعوبات التعلم
باملدارس احلكومية للصفوف من ( )4-2يف العام الدراسي 1125/1124م ،وقد مت اختيار عينة
الدراسة من خالل اختيار أربع حمافظات هي :مسقط ومشال الشرقية ومشال الباطنة والداخلية ،واختيار
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واليتني بصورة عشوائية من الواليات التابعة لكل حمافظة من احملافظات األربع ،ويف كل والية مت اختيار
مجيع املدارس املطبقة للربنامج.

 .9أدوات الدراسة:

قامت الباحثتان ببناء األدوات التالية ألغراض الدراسة احلالية:
 .2 .4مقياس إدراك أولياء أمور الطلبة ذوي صعوبات التعلم أمهية املشاركة الوالدية -املدرسية.
 .1 .4مقياس تفعيل أولياء أمور الطلبة ذوي صعوبات التعلم للمشاركة الوالدية -املدرسية.
وقد استندت الباحثتان يف بناء أدوات الدراسة احلالية إىل األسس النظرية ملفهوم املشاركة الوالدية-
املدرسية كما ورد يف كتابات "جرين ويلكر ووهوفر دمسي وساندلر" ( Green, Walker,
Hoover-Dempsey, & Sandler, 2007; Green & Hoover-Dempsey,
& 2007; Hoover-Dempsey, Walker & Sandler, 2005; Walker
) ،(Hoover-Dempsey, 2006هذا إىل جانب مراجعة دقيقة ألدبيات الدراسات السابقة،
وبعض مقاييس املشاركة الوالدية-املدرسية حلاالت الطالب العاديني اليت أعدها الباحثون يف وحدة املشاركة
الوالدية -املدرسية يف جامعة فندربلت يف والية تنسي بالواليات املتحدة األمريكية (The family-
) ،school-partnershipوقد أفادت الباحثتان من هذه املقاييس يف صياغة عبارات أدوات الدراسة
احلالية وإعداد التعليمات اخلاصة بكل أداة وفيما يلي وصف لكل مقياس.
 .2 .4مقياس إدراك أولياء أمور الطلبة ذوي صعوبات التعلم ألمهية املشاركة الوالدية-املدرسية:
يهدف هذا املقياس إىل قياس مدى إدراك أولياء أمور الطلبة ذوي صعوبات التعلم أمهية املشاركة
الوالدية -املدرسية إذ يطلب من أحد الوالدين اإلجابة عن ( )22عبارة حيتويها املقياس ،وذلك بأن خيتار
لكل عبارة بديال واحدا فقط من بني مخسة بدائل على تدريج يصف درجة أمهية املشاركة الوالدية–
املدرسية ،وهذه البدائل هي (كبرية جدا ،كبرية ،متوسطة ،قليلة ،قليلة جدا)؛ ويقابلها الدرجات (،4 ،5
 )2 ،1 ،2على الرتتيب حيث مجيع العبارات موجبة.
 .2 .2 .4الصدق الظاهري:
مت عرض املقياس يف صورته األولية ( 22عبارة) على عشرة من احملكمني املتخصصني من أعضاء
اهليئة التدريسية يف جمايل صعوبات التعلم والقياس النفسي والرتبوي بقسم علم النفس جبامعة السلطان
قابوس ،وطلب من احملكمني إبداء رأيهم يف :مناسبة العبارة لبعد األمهية ،وسالمة الصياغة اللغوية
للعبارات ،وكذلك طلب من احملكمني تقدمي بعض التعديالت املقرتحة لعبارات املقياس ،وعدت نسبة
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اتفاق احملكمني على عبارات املقياس مؤشرا على صدقه ،وقد بلغت نسبة اتفاق احملكمني على عبارات
املقياس ( )%211مع وجود تعديل طفيف يف الصياغة اللغوية لعبارتني؛ ومها" :االتصال مبعلمة صعوبات
التعلم" اليت أصبحت" :التواصل مع معلمة صعوبات التعلم" ،وعبارة" :إعطاء تربعات للمدرسة" اليت
أصبحت" :تقدمي التربعات للمدرسة".
 .1 .2 .4الصدق العاملي:
مت إجراء التحليل العاملي االستكشايف باستخدام املكونات األساسية للبيانات اخلاصة باستجابات
عينة من أولياء أمور الطلبة ذوي صعوبات التعلم (ن= )14على ( )22عبارة يفرتض أهنا تقيس إدراك
أولياء أمور الطلبة ذوي صعوبات التعلم أمهية املشاركة الوالدية -املدرسية ،وذلك هبدف الكشف عن عدد
العوامل اليت تصفها هذه العبارات وتتشبع عليها ،وقد أظهر التحليل أن مجيع العبارات تشرتك يف التشبع
على عامل واحد فقط وبذلك مل يتم حذف أي من عبارات املقياس ،ويف ضوء املعىن املشرتك بني هذه
العبارات مت تسمية العامل بـ"أمهية املشاركة الوالدية -ملدرسية".
وقد فسر عامل أمهية املشاركة الوالدية -املدرسية ( )%12من التباين الكلي املفسر مصحوبا جبذر
كامن ( ،)2215وقد تراوحت تشبعات العبارات على هذا العامل ما بني ( 1242و ،)1,44ويوضح
اجلدول رقم ( )2تشبعات العبارات على عامل أمهية املشاركة الوالدية -املدرسية.
جدول 2
تشبعات الفقرات على عامل إدراك أولياء أمور الطلبة ذوي صعوبات التعلم أمهية املشاركة الوالدية-
املدرسية
الرقم

العبارة

21
21
22
2
22
2
4
1
2
4
1
5
4

التعاون مع معلمة صعوبات التعلم يف حل بعض املشكالت األكادميية.
املشاركة يف اعداد اخلطة الرتبوية الفردية مع معلمة صعوبات التعلم.
مناقشة نتائج االختبارات التشخيصية مع معلمة صعوبات التعلم.
تصفح موقع املدرسة على شبكة االنرتنت.
معرفة بعض اسرتاتيجيات التعلم احلديثة من معلمة صعوبات التعلم لتدريس الطلبة.
التواصل مع معلمة صعوبات التعلم.
تقدمي بعض املقرتحات ملعلمة صعوبات التعلم.
االطالع على منشورات ومطبوعات املدرسة.
حضور جمالس اآلباء.
املشاركة يف فعاليات وأنشطة املدرسة.
زيارة املدرسة.
االطالع على تقارير األداء الدراسي.
تقدمي التربعات للمدرسة.
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1,44
1,41
1,24
1,25
1,21
1,12
1,11
1,11
1,11
1,54
1,55
1,51
1,42
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 .2 .2 .4ثبات االتساق الداخلي:
بلغت قيمة معامل ألفا كرونباخ ( )1244للمقياس ،وهي قيمة متثل مستوى متميز من ثبات
االتساق الداخلي.
 .1 .4مقياس تفعيل أولياء أمور الطلبة ذوي صعوبات التعلم املشاركة الوالدية -املدرسية:
يهدف هذا املقياس إىل قياس مدى تفعيل أولياء أمور الطلبة ذوي صعوبات التعلم املشاركة
الوالدية-املدرسية ،وقد استخدمت الباحثتان نفس العبارات اخلاصة بقياس مدى إدراك أمهية املشاركة
الوالدية يف قياس مدى تفعيل هذه املشاركة ،وبالتايل ينطبق عليها ما انطبق على األداة األوىل.
 .2 .1 .4الصدق الظاهري:
نظرا لكون العبارات اليت تستخدم لقياس مدى إدراك أولياء أمور الطلبة ذوي صعوبات التعلم أمهية
املشاركة ،هي نفسها العبارات اليت تستخدم لقياس مدى تفعيل أولياء أمور الطلبة ذوي صعوبات التعلم
للمشاركة الوالدية-املدرسية ،فقد مت عد مؤشرات الصدق الظاهري (السابق ذكرها) متطابقة يف املقياسني.
 .1 .1 .4الصدق العاملي:
مت إجراء التحليل العاملي االستكشايف باستخدام املكونات األساسية للبيانات اخلاصة باستجابات
عينة من أولياء أمور الطلبة ذوي صعوبات التعلم (ن= )14على عبارات املقياس بفرض أهنا تقيس تفعيل
أولياء أمور الطلبة ذوي صعوبات التعلم أمهية املشاركة الوالدية -املدرسية ،وذلك هبدف الكشف عن عدد
العوامل اليت تصفها هذه العبارات وتتشبع عليها ،وقد أظهر التحليل أن مجيع العبارات تشرتك يف التشبع
على عامل واحد فقط وبذلك مل يتم حذف أي من عبارات املقياس ،ويف ضوء املعىن املشرتك بني هذه
العبارات فقد مت تسمية العامل بـ" تفعيل املشاركة الوالدية -املدرسية".
وقد فسر عامل تفعيل املشاركة الوالدية -املدرسية ( )%54جبذر كامن ( ،)5211وقد تراوحت
تشبعات العبارات على هذا العامل ما بني ( 1224و ،)1224ويوضح اجلدول رقم ( )1تشبعات
العبارات على عامل تفعيل املشاركة الوالدية -املدرسية.
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جدول 1
تشبعات الفقرات على عامل تفعيل أولياء أمور الطلبة ذوي صعوبات التعلم املشاركة الوالدية -املدرسية
قيم التشبعات على عامل تفعيل الوالدين

الرقم

العبارة

2

تصفح موقع املدرسة على شبكة االنرتنت.

1,24

22
5

معرفة بعض اسرتاتيجيات التعلم احلديثة من معلمة صعوبات التعلم لتدريس الطلبة.
االطالع على تقارير األداء الدراسي.

1,22
1,25

1
21

االطالع على منشورات ومطبوعات املدرسة.
املشاركة يف اعداد اخلطة الرتبوية الفردية مع معلمة صعوبات التعلم.

1,22
1,14

21

التعاون مع معلمة صعوبات التعلم يف حل بعض املشكالت األكادميية.

1,15

2
22

حضور جمالس اآلباء.
مناقشة نتائج االختبارات التشخيصية مع معلمة صعوبات التعلم.

1,11
1,11

4
4

تقدمي بعض املقرتحات ملعلمة صعوبات التعلم.
املشاركة يف فعاليات وأنشطة املدرسة.

1,55
1,51

4
1

تقدمي التربعات للمدرسة.
زيارة املدرسة.

1,51
1,41

2

التواصل مع معلمة صعوبات التعلم.

1,24

ألمهية املشاركة الوالدية – املدرسية

 .2 .1 .4ثبات االتساق الداخلي:
بلغت قيمة معامل ألفا كرونباخ ( )1245للمقياس ،وهي قيمة متثل مستوى متميزا من ثبات
االتساق الداخلي.
 .10نتائج الدراسة:

 .2 .21نتائج السؤال األول :ما مستوى إدراك أولياء أمور الطلبة ذوي صعوبات التعلم أمهية املشاركة
الوالدية-املدرسية؟
لإلجابة عن هذا السؤال ،مت استخدام اختبار (ت) للمجموعة الواحدة هبدف املقارنة بني املتوسط
الفعلي إلجابات أولياء األمور الطلبة ذوي صعوبات التعلم على العبارات اليت تصف إدراكهم أمهية
املشاركة الوالدية-املدرسية ،واملتوسط الفرضي (م=  ،)2وهو يقابل درجة (متوسطة) على تدرج اإلجابة،
ويوضح اجلدول رقم ( )2نتائج اختبار (ت) للمجموعة الواحدة.
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جدول 2
نتائج اختبار (ت) للفروق بني املتوسط الفعلي واملتوسط الفرضي إلدراك أولياء أمور الطلبة ذوي صعوبات
التعلم أمهية املشاركة الوالدية -املدرسية
ن
أدراك الوالدين ألمهية
املشاركة الوالدية -املدرسية

املتوسط

املتوسط

االحنراف

قيمة

درجات

مستوى

حجم

الفرضي

الفعلي

املعياري

"ت"

احلرية

الداللة

األثر

2

2244

1255

2425

115

12112

1221

111

يتضح من اجلدول ( )2أن هناك فرقا داال إحصائيا بني املتوسط الفعلي واملتوسط الفرضي إلدراك
أولياء أمور الطلبة ذوي صعوبات التعلم أمهية املشاركة الوالدية -املدرسية ،إذ كان املتوسط الفعلي (م=
 )2244أعلى بصورة دالة إحصائيا من املتوسط الفرضي (م=  )2يدل على أن أولياء أمور الطلبة ذوي
صعوبات التعلم مدركون بصورة دالة أمهية املشاركة الوالدية -املدرسية.
 .1 .21نتائج السؤال الثاين :ما مستوى تفعيل أولياء أمور الطلبة ذوي صعوبات التعلم أمهية املشاركة
الوالدية -املدرسية؟
لإلجابة عن هذا السؤال ،مت استخدام اختبار (ت) للمجموعة الواحدة هبدف املقارنة بني املتوسط
الفعلي إلجابات أولياء أمور الطلبة ذوي صعوبات التعلم على العبارات اليت تصف تفعيلهم للمشاركة
الوالدية -املدرسية واملتوسط الفرضي (م=  )2وهو يقابل درجة (متوسطة) على تدريج اإلجابة ،ويوضح
اجلدول رقم ( )4نتائج اختبار (ت).
جدول 4
نتائج اختبار (ت) للفروق بني املتوسط الفعلي واملتوسط الفرضي لتفعيل أولياء أمور الطلبة ذوي صعوبات
التعلم للمشاركة الوالدية -املدرسية
تفعيل املشاركة
الوالدية – املدرسية

ن

املتوسط
الفرضي

املتوسط
الفعلي

االحنراف
املعياري

قيمة
"ت"

درجات
احلرية

مستوى
الداللة

حجم
األثر

111

2

1211

1242

25222-

115

12112

1222

يتضح من اجلدول ( )4أن هناك فرقا داال إحصائيا بني املتوسط الفعلي واملتوسط الفرضي لتفعيل
أولياء األمور الطلبة ذوي صعوبات التعلم املشاركة الوالدية -املدرسية ،فقد كان املتوسط الفعلي
(م=  )1211أقل بصورة دالة إحصائيا من املتوسط الفرضي (م=  )2يدل على أن أولياء أمور الطلبة ذوي
صعوبات التعلم كان لديهم مستوى أقل من املتوسط فيما يتعلق بتفعيلهم املشاركة الوالدية -املدرسية.
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 .2 .21نتائج السؤال الثالث :هل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بني حجم األسرة واملشاركة
الوالدية -املدرسية (إدراك أمهية املشاركة ،وتفعيل املشاركة) ألولياء أمور الطلبة ذوي صعوبات التعلم؟
لإلجابة عن هذا السؤال ،مت استخدام معامل ارتباط بريسون هبدف إجياد العالقة بني حجم األسرة
واملشاركة الوالدية -املدرسية (إدراك أمهية املشاركة وتفعيل املشاركة) ألولياء أمور الطلبة ذوي صعوبات
التعلم ،ويوضح اجلدول رقم ( )5نتائج اختبار معامل ارتباط بريسون.
جدول 5
معامل ارتباط بريسون للعالقة بني حجم األسرة واملشاركة الوالدية -املدرسية (إدراك أمهية املشاركة وتفعيل
املشاركة) ألولياء أمور الطلبة ذوي صعوبات التعلم
1

املتغريات

2

 .2حجم األسرة

-

 .1أمهية املشاركة
 .2تفعيل املشاركة

**1251
*1244 -

2

**1255

ن = * 111دالة عند مستوى  ** ,12دالة عند مستوى ,112

يتضح من اجلدول ( )5أن هناك عالقة إجيابية دالة إحصائيا (ر=  )1251بني حجم األسرة
وإدراك الوالدين أمهية املشاركة الوالدية -املدرسية؛ وهو يعين أنه كلما زاد حجم األسرة زاد إدراك الوالدين
أمهية املشاركة الوالدية -املدرسية ،وباملثل كان هناك عالقة إجيابية دالة إحصائيا (ر=  )1255بني إدراك
الوالدين أمهية املشاركة الوالدية -املدرسية ،وتفعيلهم هذه املشاركة ،ويف املقابل كان هناك عالقة سالبة دالة
إحصائيا (ر=  )1244 -بني حجم األسرة وتفعيل الوالدين املشاركة الوالدية -املدرسية؛ وهو يعين أنه
كلما زاد حجم األسرة كلما قل تفعيل الوالدين للمشاركة الوالدية -املدرسية.
 .4 .21نتائج السؤال الرابع :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسط املشاركة الوالدية -املدرسية
(إدراك أمهية املشاركة ،وتفعيل املشاركة) تعزى إىل اختالف مستوى تعليم األب؟
أظهر حتليل البيانات الدميوغرافية أن مستوى تعليم اآلباء (ن=  )211يف عينة الدراسة ضم
مستويني (وذلك بعد استبعاد مستوى ويل األمر األمي)؛ ومها :مستوى التعليم األساسي (ن=،)42
ومستوى التعليم فوق املتوسط (ن=( )51وذلك بعد استبعاد مستوى الدراسات العليا لقلة العدد) ،وقد مت
استخدام اختبار (ت) للمجموعات املستقلة للمقارنة بني فئة اآلباء ذوي التعليم األساسي وفئة اآلباء
ذوي التعليم فوق األساسي فيما يتعلق بإدراكهم أمهية املشاركة الوالدية -املدرسية ،واجلدول رقم ()1
يوضح نتائج اختبار (ت) للمجموعتني املستقلتني.
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جدول 1
نتائج اختبار (ت) للفروق بني اآلباء ذوي التعليم األساسي واآلباء ذوي التعليم فوق األساسي يف
متوسطات إدراكهم أمهية املشاركة الوالدية -املدرسية
ن
اآلباء ذوي التعليم األساسي
اآلباء ذوي التعليم فوق األساسي

42
51

املتوسط

االحنراف

قيمة

درجات

مستوي

حجم

احلسايب

املعياري

"ت"

احلرية

الداللة

األثر

1241
2212

1244
1224

5242-

42

12112

1252

ويتضح من اجلدول ( )1أن هناك فرقا داال إحصائيا بني اآلباء ذوي التعليم األساسي واآلباء ذوي
التعليم فوق األساسي من حيث إدراكهم أمهية املشاركة الوالدية -املدرسية إذ كان متوسط إدراك اآلباء
ذوي التعليم فوق األساسي (م=  )2212ألمهية املشاركة الوالدية -املدرسية أعلى بصورة دالة إحصائيا من
متوسط اآلباء ذوي التعليم األساسي (م= .)1241
وكذلك مت استخدام اختبار (ت) للمجموعات املستقلة للمقارنة بني فئة اآلباء ذوي التعليم
األساسي وفئة اآلباء ذوي التعليم فوق األساسي فيما يتعلق بتفعيلهم املشاركة الوالدية -املدرسية ،واجلدول
( )2يوضح نتائج اختبار (ت) للمجموعتني املستقلتني.
جدول 2
نتائج اختبار (ت) للفروق بني اآلباء ذوي التعليم األساسي واآلباء ذوي التعليم فوق األساسي يف
متوسطات تفعيل اآلباء املشاركة الوالدية -املدرسية
ن

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

قيمة
"ت"

درجات
احلرية

مستوى
الداللة

حجم
األثر

اآلباء ذوي التعليم األساسي

42

1245

1215

2215 -

42

12112

1211

اآلباء ذوي التعليم فوق األساسي

51

2254

1222

ويتضح من اجلدول ( )2أن هناك فرقا داال إحصائيا بني اآلباء ذوي التعليم األساسي واآلباء ذوي
التعليم فوق األساسي من حيث تفعيلهم املشاركة الوالدية -املدرسية ،فكان متوسط تفعيل اآلباء ذوي
التعليم فوق األساسي للمشاركة الوالدية -املدرسية (م=  )2254أعلى بصورة دالة إحصائيا من متوسط
اآلباء ذوي التعليم األساسي (م= .)1245
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 .5 .21نتائج السؤال اخلامس :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسط املشاركة الوالدية-
املدرسية (إدراك أمهية املشاركة ،وتفعيل املشاركة) تعزى إىل اختالف مستوى تعليم األم؟
أظهر حتليل البيانات الدميوغرافية أن مستوى تعليم األمهات (ن=  )244يف عينة الدراسة ضم
مستويني (وذلك بعد استبعاد مستوى األمي :ن= )25؛ ومها :مستوى التعليم األساسي( :ن=،)24
ومستوى التعليم فوق املتوسط( :ن=.)42
ونظرا للفرق امللحوظ بني أعداد األمهات ذوات التعليم األساسي واألمهات ذوات التعليم فوق
األساسي ،فقد ارتأت الباحثتان سحب عينة عشوائية قدرها ( )%51من األمهات ذوات مستوى التعليم
فوق األساسي (ن=  )45ومقارنتها بفئة األمهات ذوات التعليم األساسي حىت تتقارب أعداد األمهات
يف الفئتني مبا يسمح بإجراء املقارنات بينهما ،وبذلك يشتمل املستوى التعليمي لألمهات يف صورته
النهائية على فئتني مها :فئة األمهات ذوات التعليم األساسي (ن=  ،)24فئة األمهات ذوات التعليم فوق
األساسي (ن= .)45
وقد مت استخدام اختبار (ت) للمجموعات املستقلة للمقارنة بني فئة األمهات ذوات التعليم
األساسي ،وفئة األمهات ذوات التعليم فوق األساسي من حيث إدراك األمهات أمهية املشاركة الوالدية-
املدرسية ،واجلدول رقم ( )4يوضح نتائج اختبار (ت) للمجموعتني املستقلتني.
جدول 4
نتائج اختبار (ت) للفروق بني األمهات ذوات التعليم األساسي واألمهات ذوات التعليم فوق األساسي يف
متوسطات إدراكهن أمهية املشاركة الوالدية -املدرسية
األمهات ذوي التعليم األساسي
األمهات ذوي التعليم فوق األساسي

ن

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

قيمة
"ت"

درجات
احلرية

مستوى
الداللة

حجم
األثر

24
45

1211
2241

1255
1241

2214-

42

12112

1212

ويتضح من اجلدول رقم ( )4أن هناك فرقا داال إحصائيا بني األمهات ذوات التعليم األساسي
واألمهات ذوات التعليم فوق األساسي من حيث إدراكهن أمهية املشاركة الوالدية -املدرسية ،إذ كان
متوسط إدراك األمهات ذوات التعليم فوق األساسي (م=  )2241أعلى بصورة دالة إحصائيا من متوسط
األمهات ذوات التعليم األساسي (م= .)1211
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وكذلك مت استخدام اختبار (ت) للمجموعات املستقلة للمقارنة بني فئة األمهات ذوات التعليم
األساسي ،وفئة األمهات ذوات التعليم فوق األساسي من حيث تفعيلهن املشاركة الوالدية-املدرسية،
واجلدول رقم ( )4يوضح نتائج اختبار(ت) للمجموعتني املستقلتني.
جدول 4
نتائج اختبار (ت) للفروق بني األمهات ذوات التعليم األساسي واألمهات ذوات التعليم فوق األساسي يف
متوسطات تفعيلهن املشاركة الوالدية-املدرسية

األمهات ذوي التعليم األساسي
األمهات ذوي التعليم فوق األساسي

ن

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

قيمة
"ت"

درجات
احلرية

مستوى
الداللة

حجم
األثر

24

1222

1215

1221-

42

12112

1214

45

2244

1222

ويتضح من اجلدول ( )4أن هناك فرقا داال إحصائيا بني األمهات ذوات التعليم األساسي
واألمهات ذوات التعليم فوق األساسي ،من حيث تفعيلهن املشاركة الوالدية -املدرسية حيث كان متوسط
تفعيل األمهات ذوات التعليم فوق األساسي (م=  )2244املشاركة الوالدية -املدرسية أعلى بصورة دالة
إحصائيا من متوسط األمهات (م=  )1222ذوات التعليم األساسي.

 .11مناقشة النتائج:

 .2 .22أظهرت نتائج السؤال األول أنه لدى أولياء أمور الطلبة ذوي صعوبات التعلم مستوى مرتفعا
(أعلى من املتوسط) فيما يتعلق بإدراكهم أمهية املشاركة الوالدية-املدرسية يف العملية التعليمية ،وهذا يتفق
مع االجتاه العام بسلطنة عمان حنو التنمية اجملتمعية واالجتاه حنو تعميم التعليم اجملاين يف مجيع مراحل
التعليم بل وحتسينه واالهتمام به ،وانعكاس ذلك على شعور أولياء األمور باالهتمام بتعليم أبنائهم؛
فسلطنة عمان تشجع هذا االجتاه وحتفز اجملتمع التعليم ،وبعد أن مت إدراج برنامج صعوبات التعلم يف العام
1112/1111م (وزارة الرتبية التعليم )1121 ،اتضح ألولياء األمور أن املشاركة الوالدية-املدرسية أمر
هام وضروري إلجناح العملية التعليمية ألبنائهم ذوي صعوبات التعلم.
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات عدة تناولت مستوى إدراك أولياء أمور الطلبة ذوي
صعوبات التعلم أمهية املشاركة الوالدية -املدرسية؛ ومنها على سبيل املثال دراسة "سبريز" ( Spears,
 )2010اليت أظهرت أن أولياء أمور الطلبة ذوي صعوبات التعلم يعتقدون بدرجة مرتفعة بأمهية املشاركة
الوالدية املدرسية ،وهي نفس النتيجة اليت توصلت إليها دراسيت "رالف وسامسون" ( & Ralef
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Samson, 2009؛ وبلحاج والزغابنة ،)1111 ،ولكن هذه النتيجة ختتلف عن نتيجة دراسة "يونج
وجرتشني" ) )Young and Gretchen, 2006اليت أظهرت أن أولياء األمور أظهروا مستوى
منخفضا من إدراك أمهية املشاركة الوالدية -املدرسية.
 .1 .22وأظهرت نتائج السؤال الثاين أنه لدى أولياء أمور الطلبة ذوي صعوبات التعلم مستوى منخفضا
من حيث تفعيلهم املشاركة الوالدية -املدرسية ،وقد يرجع ذلك إىل أسباب عدة؛ منها :أن اجتماعات
املدرسة تكون معظمها يف وقت الدوام الرمسي ) ،(Leiter & Krauss, 2004وعدد األطفال يف
األسرة واختالف املراحل التعليمية يؤدي إىل تعدد االجتماعات جلميع األبناء ،كما أن ويل أمر التلميذ ذي
الصعوبة يشعر بشيء من احلرج لدى مقابلة املعلم بشكاوى تؤذي مشاعر( Soodak & Erwin,
 ،)2000وعدم حتفيز ويل األمر على املشاركة من جانب اإلدارة املدرسية ،وعدم إحساس ويل األمر
باملشاركة احلقيقية للمدرسة.
وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة كل من (أبو احلسن وعبد الصبور1115 ،؛ & Barbara
Hutshinson, 2008؛ Mutcha & Erix, 2011؛ Young & Gretchen,
 )2006اليت أظهرت أن أولياء األمور لديهم مستوى أقل من املتوسط فيما يتعلق بتفعيلهم املشاركة
الوالدية -املدرسية ،ولكن نتيجة الدراسة احلالية ختتلف مع نتائج دراسة ( Sampson & Starm,
 )2011اليت أظهرت أن حنو ( )%42من أفراد عينة الدراسة أظهروا مستوى مرتفعا من حيث تفعيلهم
املشاركة الوالدية-املدرسية.
 .2 .22كما أظهرت نتائج السؤال الثالث أن هناك عالقة إجيابية دالة إحصائيا بني حجم األسرة وإدراك
أولياء أمور الطلبة ذوي صعوبات التعلم أمهية املشاركة الوالدية -املدرسية ،وتشري هذه النتيجة إىل أن كرب
حجم األسرة مل يكن ليحول دون إدراك أولياء أمور الطلبة ذوي صعوبات التعلم أمهية املشاركة الوالدية-
املدرسية ،وميكن تفسري هذه النتيجة بأنه على الرغم من ازدياد عدد أفراد األسرة وما يتبع ذلك من
مسؤوليات جسام تلقى على كاهل أولياء األمور إال أن ذلك مل حيل دون اعتقادهم بأن العملية التعليمية
مسؤولية مشرتكة جيب أن تضطلع هبا املدرسة وأولياء األمور معا ،وأن أيا من الطرفني لن يكون مفيدا
لألبناء ذوي صعوبات التعلم إذا ما ختلى الطرف اآلخر عن مسئولياته ،وهذه الفكرة تلقى الكثري من
االستحسان لدى عموم الرتبويني الذين يرون يف تعاون األسرة واملدرسة السبيل األمثل حلل كثري من
املشكالت الرتبوية والتعليمية لدى األبناء (سرحان ،)1112 ،كما تشري هذه النتيجة إىل أن الوالدين يرون
أن املشاركة الوالدية -املدرسية أمر هام وضروري جيب أن حيرصوا عليه ويتمسكوا به مع ازدياد الضغوط
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على األسرة نتيجة زيادة عدد أفرادها ،فرمبا يعتقد أولياء األمور أن املدرسة هي السبيل لتعويض الرتاجع
امللحوظ يف دور أولياء األمور جتاه أبنائهم ذوي صعوبات التعلم نتيجة انشغال أولياء األمور بتلبية
االحتياجات اليومية ألسرهم كبرية العدد ).(Spears, 2010
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات عدة أكدت العالقة اإلجيابية بني حجم األسرة وإدراك أولياء
أمور الطلبة ذوي صعوبات التعلم أمهية املشاركة الوالدية -املدرسية ،فقد أظهرت نتائج دراسة (أبو احلسن
وعبد الصبور )1115 ،أن حجم األسرة كان منبئا إجيابيا داال إحصائيا بإدراك أولياء األمور أمهية املشاركة
الوالدية -املدرسية ،إال أهنا ختتلف مع نتائج دراسة ( )Mutcha & Erix, 2011اليت أظهرت أن
حجم األسرة كان منبئا سلبيا داال إحصائيا بإدراك األمهات أمهية املشاركة الوالدية-املدرسية.
ويف مقابل العالقة املوجبة اليت تربط بني حجم األسرة وإدراك أمهية املشاركة الوالدية-املدرسية،
أظهرت نتائج السؤال الثالث أن هناك عالقة سالبة بني حجم األسرة وتفعيل املشاركة الوالدية-املدرسية،
وتوضح هذه النتيجة الدور املزدوج الذي ميكن أن يلعبه حجم األسرة يف املشاركة الوالدية -املدرسية؛ فهو
مرة يبدو مسهال وميسرا لزيادة اعتقاد أولياء األمور بأمهية املشاركة الوالدية -املدرسية ،ومرة أخرى يبدو
معيقا وحجر عثرة يف سبيل تفعيل أولياء األمور هلذه املشاركة ،وتشري هذه النتيجة إىل أن كرب حجم األسرة
قد حيول دون تفعيل أولياء أمور الطلبة ذوي صعوبات التعلم املشاركة الوالدية -املدرسية ،فمع ازدياد
حجم األسرة ،تقلص تفعيل أولياء األمور املشاركة الوالدية -املدرسية ،وتتفق هذه النتيجة مع نتائج بعض
الدراسات اليت أكدت العالقة السالبة بني حجم األسرة وتفعيل أولياء أمور الطلبة ذوي صعوبات التعلم
املشاركة الوالدية -املدرسية ،فقد وجدت ( )Rose, 2009يف دراستها أن حجم األسرة كان منبئا
سلبيا وداال إحصائيا بتفعيل أولياء األمور املشاركة الوالدية -املدرسية ،ولكن هذه النتيجة ختتلف مع نتائج
دراسة ( )Young & Gretchen, 2006اليت أظهرت أن حجم األسرة مل يكن منبئا داال
إحصائيا بتفعيل الوالدين املشاركة.
 .4 .22أما السؤالني الرابع واخلامس ،فقد ارتأت الباحثة ضم مناقشتهما معا نظرا الرتباطهما ،وحىت
تبدو املناقشة ككل متكامل ال تكرار فيه ،فقد أظهرت نتائج السؤال الرابع أن هناك فروقا ذات داللة
إحصائية بني اآلباء ذوي التعليم األساسي واآلباء ذوي التعليم فوق األساسي من حيث إدراكهم أمهية
املشاركة الوالدية -املدرسية ،فقد أظهر اآلباء ذوو التعليم فوق األساسي مستويات مرتفعة من اإلدراك
ألمهية املشاركة الوالدية -املدرسية مقارنة باآلباء ذوي التعليم األساسي ،وباملثل أظهرت نتائج السؤال
اخلامس أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية بني األمهات ذوات التعليم األساسي واألمهات ذوات التعليم
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فوق األساسي من حيث إدراكهن أمهية املشاركة الوالدية-املدرسية ،فقد أظهرت األمهات ذوات التعليم
فوق األساسي مستويات مرتفعة من إدراك أمهية املشاركة الوالدية-املدرسية مقارنة باألمهات ذوات التعليم
األساسي ،وبوجه عام تشري هذه النتائج إىل أن ارتفاع املستوى التعليمي ألولياء أمور (اآلباء واألمهات)
الطلبة ذوي صعوبات التعلم كان له أثره اإلجيايب يف إدراك أولياء األمور أمهية املشاركة الوالدية -املدرسية.
فأولياء األمور ذوو املستوى التعليمي املرتفع ينظرون إىل املشاركة الوالدية -املدرسية على أهنا أحد
العوامل األساسية يف تقوية العالقة بني أفراد االسرة ،كما يعدوهنا من املقومات األساسية لرعاية األبناء،
وهي يف الوقت ذاته ،تساعد املدرسة على القيام بدورها يف تعليم األبناء وهتيئتهم حىت يكونوا مواطنني
صاحلني ،فأولياء األمور لديهم قناعة بأن العملية التعليمة متثل شراكة بينهم وبني املدرسة وأن انفراد أي
طرف هبذه املسؤولية سيؤدي حتما إىل تفاقم املشكالت الرتبوية والتعليمية ،فأولياء األمور يدركون أنه إذا
كانت املشاركة الوالدية -املدرسية فاعلة فإهنا تنشئ أفرادا ذوي تربية وتعليم وسلوك أكثر فاعلية ،وينبغي
أن تكون هذه املشاركة على أسس من التفاهم ،والتعاون ،هبدف االرتقاء باملستوى التعليمي والرتبوي
لألبناء ،وهذا قد ال يتم إالّ بإدراك كال الطرفني (أولياء األمور واملدرسة) أمهية دور كل منهما يف العملية
الرتبوية والتعليمية.
ويرى (النشوايت )1114 ،أن أولياء األمور ذوي املستوى التعليمي املرتفع يدركون متاما أن توثيق
الصالت بينهم وبني واملدرسة يُعد شرطا أساسيا لرفع مستوى فاعلية املدرسة وجناح العملية الرتبوية
والتعليمية ،وأن أولياء األمور جيب أن يكونوا على دراية مبا تقوم به املدرسة وما تقدمه من رعاية وتعليم
وبرامج إرشادية وتدريبية ألبنائهم من ذوي صعوبات التعلم حىت يساعدوا يف حتقيق األهداف التعليمية
املنشودة ،كما ميكن ألولياء األمور أن يرفعوا من قيمة العلم وأمهيته وذلك من خالل إثارة الدافعية للتعلم
وروح املثابرة األكادميية يف أبنائهم ،وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات عدة أكدت األثر اإلجيايب
الرتفاع املستوى التعليمي ألولياء األمور على إدراكهم أمهية املشاركة الوالدية -املدرسية؛ ومنها نتائج دراسة
(أبو احلسن وعبد الصبور )1115 ،اليت أظهرت أن املستوى التعليمي للوالدين كان منبئا قويا وداال
إحصائيا بإدراك الوالدين أمهية املشاركة الوالدية -املدرسية ،فالوالدين من مستوى التعليم األعلى كانوا أكثر
إدراكا ألمهية املشاركة الوالدية -املدرسية مقارنة بالوالدين من مستوى التعليم األقل ،ودراسة (& Ralef
 )Samson, 2009أظهرت نتائجها أن املستوى التعليمي لآلباء كان أقوى منبئ بإدراكهم أمهية
املشاركة الوالدية -املدرسية ،وأن املستوى التعليمي لألمهات كان ثاين أقوي منبئ بإدراكهن أمهية املشاركة
الوالدية -املدرسية بعد الشعور باالعتزاز الوالدي ،كما أظهرت نتائج دراسة طولية استغرقت ثالث سنوات
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قام هبا ( )Bronner & Heiden, 2013أن املستوى التعليمي ألولياء األمور كان منبئا إجيابيا
وداال إحصائيا بإدراك أولياء األمور أمهية املشاركة الوالدية-املدرسية.
أما أثر املستوى التعليمي ألولياء أمور الطلبة ذوي صعوبات التعلم على تفعيلهم أمهية املشاركة
الوالدية ،فقد جاءت النتيجة منطقية ومتوقعة؛ فأولياء األمور ذوو املستوى التعليمي املرتفع يدركون متاما أن
تفعيل هذه املشاركة السبيل الوحيد ملتابعة األداء األكادميي ألبنائهم ومدى ما حيرزونه من جناحات يف
إ طار التغلب على صعوبات تعلمهم ،كما أن هذه املشاركة ميكنها أن تساعدهم على التعاون مع املدرسة
يف حتقيق أهداف الربامج التدريبية والعالجية ألبنائهم من ذوي صعوبات التعلم ،وكذلك حيرص أولياء
األمور ذوو املستوى التعليمي املرتفع على تفعيل املشاركة الوالدية املدرسية ألن يف هذا التفعيل فرصة
حقيقية إلشعار األبناء باحلب واالهتمام والتقدير ومن مث إمكانية إثارة مشاعرهم حبب العلم وأمهيته وتعزيز
فكرة بذل اجلهد واملثابرة األكادميية لديهم ما ميثل حافزا قويا هلؤالء األبناء للعمل الدؤوب على ختطي
صعوبات التعلم لديهم وحتقيق مستويات مرتفعة من األداء األكادميي.
ويرى (أبو جاللة )1114 ،أن أولياء األمور ذوي املستوى التعليمي رمبا حيرصون على تفعيل
املشاركة الوالدية -املدرسية لعدة أساب هي :حتقيق التكامل بني البيت واملدرسة والعمل على رسم سياسة
تربوية موحدة للتعامل مع األبناء حبيث ال يكون هناك تعارض أو تضارب بني ما تقوم به املدرسة وما يقوم
به البيت ،التعاون يف عالج مشكالت األبناء (مثل صعوبات التعلم) والسيما اليت تؤثر يف مكونات
شخصيتهم ،رفع مستوى األداء وحتقيق مردود العملية الرتبوية ،تبادل الرأي واملشورة يف بعض األمور الرتبوية
والتعليمية اليت تنعكس على حتصيل األبناء ،رفع مستوى الوعي الرتبوي لدى األسرة ومساعدهتا على فهم
نفسية األبناء ومطالب منوهم ،وقاية األبناء من االحنراف عن طريق االتصال املستمر بني البيت واملدرسة.
ويرى ( )Boland, 2013أن املستوى التعليمي املرتفع ألولياء األمور ميكنهم من تطوير
واستخدام وسائل متعددة لتفعيل املشاركة الوالدية-املدرسية بصورة سهلة وبسيطة ومباشرة؛ ومنها:
استخدام شبكة اإلنرتنت ،الفيديو كونفرس وبرامج احملادثات اهلاتفية ،وإرسال اخلطابات واملكاتبات ،ويؤكد
(عبد الكرمي )1121 ،أن أولياء األمور ذوي املستوى التعليمي حيرصون على استمرارية وتنوع أدوارهم يف
املشاركة الوالدية -املدرسية؛ ومنها :املشاركة يف جمالس اآلباء وعقد لقاءات دورية جتمع اآلباء باملعلمني
واملديرين ،واملشاركة يف دورات تنظمها املدرسة لآلباء لتثقيفهم وزيادة وعيهم الرتبوي ،والقيام بأنشطة جتمع
اآلباء واملدرسني والطالب ،وتقدمي بعض اخلدمات اليت يتقنها األمهات كاالشرتاك يف اليوم املفتوح لألوالد،
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أو عرض بعض اخلدمات اليت من املمكن أن تكون مفيدة للمدرسة ،وحماولة ربط املدرسة بالبيئة احمليطة أو
تقدمي بعض اخلدمات كفصول حمو األمية ،والتقييم املستمر لدرجة تواصل املدرسة مع أسر الطالب.
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات عدة أكدت األثر اإلجيايب الرتفاع املستوى التعليمي ألولياء
األمور يف تفعيلهم أمهية املشاركة الوالدية-املدرسية؛ ومنها :دراسة (أبو احلسن وعبد الصبور )1115 ،اليت
أظهرت أن املستوى التعليمي للوالدين كان منبئا قويا وداال إحصائيا بتفعيل الوالدين املشاركة الوالدية-
املدرسية ،ودراسة ( )Bronner & Heiden, 2013اليت أظهرت أن املستوى التعليمي ألولياء
األمور كان منبئا إجيابيا وداال إحصائيا بتفعيل أولياء األمور أمهية املشاركة الوالدية -املدرسية ،ودراسة
( )Barbara & Hutshinson, 2008اليت أظهرت أن مستوى تعليم الوالدين حل يف املرتبة
الثانية بعد حجم األسرة من حيث القدرة على التنبؤ بتفعيل الوالدين املشاركة الوالدية -املدرسية ،ودراسة
( )Mutcha & Erix, 2011اليت أظهرت أن املستوى التعليمي لألمهات كان أقوى منبئ إجيايب
دال إحصائيا بتفعيل األمهات للمشاركة الوالدية -املدرسية.
 .12المقترحات:
بناء على النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ،ميكن تقدمي املقرتحات والتوصيات اآلتية:
 .2 .21تطوير السياسات التعليمية اخلاصة بالطالب ذوي صعوبات التعلم حبيث يتم منح أولياء األمور
دورا أكرب يف العملية التعليمية ألبنائهم ما يساعد على تفعيل هذا الدور بدال من اقتصاره على التوقيع
على اخلطة الرتبوية الفردية.
 .1 .21االهتمام بعقد الدورات والورش واحملاضرات ألولياء أمور الطالب ذوي صعوبات التعلم من
املستوى التعليمي األقل من املتوسط هبدف توضيح أمهية املشاركة الوالدية -املدرسية ودورهم يف تفعيل
هذه املشاركة.
 .2 .21إدراج بنود خاصة بالتواصل مع أسر الطالب ذوي صعوبات التعلم ضمن معايري تقييم معلمي
صعوبات التعلم ومديري املدارس.
 .4 .21تطوير برامج عالجية لصعوبات التعلم تعتمد بصورة كبرية على املشاركة بني أولياء األمور
واملدرسة.
 .5 .21استخدام التطبيقات التكنولوجية احلديثة يف تذليل العقبات أمام تفعيل املشاركة الوالدية املدرسية
بصورة ناجحة.
 .1 .21االهتمام بنشر التوعية ألمهية املشاركة املدرسية بني األسر ذات اخلصائص اليت حتول أو تقلل من
فرص مشاركتهم املدرسية.
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