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ــص ــى    :ملخــــ ــُث إلــــ ــدف البحــــ ــة والنفســــــية   مقارنــــــة يهــــ ــكالت االجتماعيــــ  المشــــ
ــل العـــادي          ــتعلم والفصـ ــعوبات الـ ــة صـ ــة فـــي غرفـ ــا الطلبـ ــي يواجههـ ــلوكية التـ والسـ

ــق    ــورهم، والتحقـ ــاء أمـ ــر أوليـ ــة نظـ ــن وجهـ ــك مـ ــن وذلـ ــة مـ ــذه   درجـ ــتالف هـ اخـ
عمـــــره، و، رلــــي األمــــ  نــــوع و (المشــــكالت تبعــــا لمجموعــــِة متغيــــرات ولـــــي األمــــر     

عــــدد األبنــــاء فــــي األســــرة،  (، ومجموعــــِة متغيــــرات األســــرة )مســــتواه التعليمــــيو
ــرة،   و ــدخل لألســ ــتوى الــ ــذين ســــبق    ومســ ــاء الــ ــي غرفــــة   إعــــدد األبنــ ــم فــ دراجهــ
ــعوباتال ــب   )صـــ ــرات الطالـــ ــة متغيـــ ــب،  (، ومجموعـــ ــوع الطالـــ ــفه،  ونـــ ــتوى صـــ مســـ
ــه ب  و ــنوات التحاقــ ــدد ســ ــةالعــ ــت   .)غرفــ ــث قامــ ــداف البحــ ــق أهــ ــات  ولتحقيــ الباحثــ

ــوعي        ــث الكمـــي والنـ ــين البحـ ــذي يجمـــع بـ ــنهج المخـــتلط والـ ــتخدام المـ وقـــد  . باسـ
ــار       ــابية، واختبـــ ــطات الحســـ ــتخدام المتوســـ ــائيا باســـ ــات إحصـــ ــل البيانـــ ــم تحليـــ تـــ

ــادي  "ت" ــل التبــــاين األحــ ــي مــــن     . ، وتحليــ ــُة البحــــِث الكمــ ) 161(وتكونــــت عينــ
ــلت . ولــــي أمــــر )12(ولــــي أمــــر؛ بينمــــا بلــــغ عــــدد عينــــِة البحــــث النــــوعي    وتوصــ
ــا    ــائج؛ أهمهــــ ــن النتــــ ــٍة مــــ ــى مجموعــــ ــاُت إلــــ ــة  : الباحثــــ ــكالت االجتماعيــــ أن المشــــ

ــادي عنهـــا فـــي غرفـــة            ــكل كبيـــر فـــي الفصـــل العـ والنفســـية والســـلوكية تظهـــر بشـ
ــات     . الصــــعوبات ــي إجابــ ــائية فــ ــروق ذات داللــــة إحصــ ــود فــ ــين عــــدم وجــ ــا تبــ كمــ

ــعوبات ا    ــة ذوي صـــ ــكالت الطلبـــ ــاه مشـــ ــور تجـــ ــاء األمـــ ــع  أوليـــ ــا لجميـــ ــتعلم وفًقـــ لـــ
ــرات ــر      -المتغيــ ــي لــــولي األمــ ــتوى التعليمــ ــدا متغيــــر المســ ــالح المســــتوى   -عــ لصــ

  .التعليمي األعلى

ذوي صعوبات التعلم؛ المشكالِت االجتماعيِة والنفسيِة  الطلبَة :الكلمات المفتاحية( 
 ).والسلوكيِة؛ وجهة نظر أولياء األمور؛ سلطنة عمان

 اهتماما كبيراسلطنة عمان في بية والتعليم التر زارُةو هتمت: مقدمة
على قرار اللجنة الرئيسة للسياسات  ناًءبف ؛لطلبة ذوي صعوبات التعلمبا

بدأ تطبيق برنامج صعوبات التعلم  ؛التربوية وتطوير التعليم بالسلطنة
في  )2001- 2000(منذ العام الدراسي ) 4-1(الصفوف من  ةلطلب

ومدرسة  ،محافظة جنوب الباطنةفي درستين مدارس التعليم األساسي بم
امج في جميع رَنالتوسع التدريجي للب مَت مومن َث، محافظة مسقطفي 

 ؛ليشمل مدارس الحلقة األولى والثانية في السلطنة ؛المحافظات التعليمية
11626(إلى ) 2016(الطلبة في العام األكاديمي  حتى وصل عدد( ا طالب

وزارة التربية في حصائيات قسم التربية الخاصة إلوذلك وفًقا  ،وطالبًة
  .)2016(والتعليم للعام الدراسي 

قامت ؛ لتحقيق األهداف المرجوة منه، ووفي إطار هذا البرنامج
صعوبات التعلم في مدارس التعليم األساسي في  غرِف إنشاءب السلطنُة

علمات صعوبات من م ٍةَلهمؤ إلى توفير كوادر ضافًةإ ؛جميع أنحاء السلطنة
قامت و. التعلم للعمل مع الطلبة ذوي صعوبات التعلم في هذه الغرف

زارُةالو وفي الوقت ،لتدريس هؤالء الطلبة ؛هاهذه الغرف وتهيئِت بتجهيز 
الفرص  ةتاحوإمعلمات صعوبات التعلم وتأهيل تدريب ب زارُةالو ذاته عِنيت

لتعامل مع تمكنهن من ان الكفاءة م على درجٍة نليكن؛ ولرفع مستواه ن؛له
  .هؤالء الطلبة

________________________  
 .جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان *

  .ربد، األردنإحقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك، © 
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Abstract: The objective of this study is to compare the social, 
psychological, and behavioral problems that face students in 
both learning disabilities and regular classrooms from their 
parents’ point of view. The study also verifies the degree of 
differences among these problems with reference to parents’ 
variables (gender, age, educational level), family variables 
(number of children, level of income per family, number of 
children previously enrolled in learning disabilities rooms), 
and students’ variables (gender, level of grade, number of 
years of enrollment in learning disabilities rooms). In order to 
achieve the objective of the study, the researchers used a 
mixed approach, combining both quantitative and qualitative 
methods. The data were analyzed statistically by using means, 
T-test and One-Way ANOVA. The number of quantitative 
samples was (161), whereas the number of qualitative samples 
was (12). The researchers found a number of results; the most 
important one is that the social, psychological, and behavioral 
problems appear more in the regular classrooms, in 
comparison with learning disabilities rooms. There are no 
statistically significant differences in the responses of parents 
to the problems of students with learning disabilities with 
respect to all variables, except the educational level of the 
parents, for the benefit of the higher educational level. 

(Keywords: Students with learning disabilities; social, 
psychological, and behavioral problems; parents’ point of 
view; Sultanate of Oman). 

  

  
  

  

 ؛امن أفضل الممارسات التربوية المستخدمة حالي د هذه الغرفعتو
وصي لذا ُت؛ لخدمات التعليمية الخاصة للطلبة ذوي صعوبات التعلملتقديم ا

ت أوضحفقد  ؛الميزانياتها علي نَفقلها القوانين، وُت دعوُت ،بها السياسات
العديد من الفوائد من  لها غرف صعوبات التعلمالعديد من الدراسات أن 

أنها كما  ،ناحية تقديمها برامج تربوية فردية للطلبة ذوي صعوبات التعلم
السعيد، ( لبةالطهؤالء نمط تعلم مع ناسب توأساليب ت اطرًقتوفر 
2012.(  
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تعرض الطالب للمقررات الدراسية باألساليب والطرق التي إن 
ال تتناسب مع إمكانياته في الفصل العادي قد يؤدي إلى إحباطه 

ولذا أوصى ). Lerner, 2003(ويقلل من دافعيته نحو التعلم 
الروسان ؛ 2003الخطيب والحديدي، (الباحثين  العديد من

إلى ضرورة اعتماد ) 2007؛ الزيات، 2004 والخطيب والناطور،
التدريس الفردي للطلبة ذوي صعوبات التعلم وكذلك التدريس في 
مجموعات صغيرة، وذلك لوقاية الطلبة من الوقوع في بعض 

حباط وقلة المشكالت النفسية التي قد تؤثر على استيعابهم مثل اإل
  .الدافعية نحو التعلم

ال أن بعض الدراسات إ ؛على الرغم من تعدد هذه الفوائدو 
أثناء التطبيق في الميدانية قد أشارت إلى ظهور بعض السلبيات 

ن حيث أوضحت هذه الدراسات أ ؛الفعلي لبرنامج صعوبات التعلم
لطلبة ة هؤالء اى إلى معاناإدراج الطلبة في غرف صعوبات التعلم أد

اجتماعياا ونفسي اوسلوكي، ا على دافعيتهم نحو وقد أثر ذلك سلب
 Backenson( لمدرسَةا ، ونفوِرهم منالتعلم، وتعاملهم مع اآلخرين

et al., 2015 .(  

نجاح برنامج صعوبات إ فى حقيقيًة عقبًةهذه المشكالت  عدوُت
للتعرف على  ث؛بحال اهذا ما دفع الباحثات إلى القيام بهذ؛ والتعلم

وللتعرف  ؛الواقع الفعلي لتطبيق برنامج صعوبات التعلم في السلطنة
المشكالت االجتماعية والنفسية والسلوكية لدى طلبة الحلقة  على

األولى من التعليم األساسي المدبغرض  ؛هذا البرنامجفى جين ر
  .الطلبةتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهؤالء 

بمراجعة األدبيات والدراسات التربوية قامت الباحثات وقد 
ة ة األعمال التي تناولت المشكالت االجتماعيردُنلهن السابقة واتضح 

والنفسيصعوبات التعلم،  ذووة التي يواجهها الطلبة ة والسلوكي
وفيما يلي استعراض لبعض  .وذلك من وجهة نظر أولياء أمورهم

لت مشكالت بحثية قريبة من األجنبية التي تناووالدراسات العربية 
  :الحاليموضوع البحث 

معلم صعوبات  (135)تم إجراء دراسة لمعرفة مدى رضا 
أمهات الطلبة المدرجين في برامج صعوبات من  (190) تعلم معال

وتم جمع المعلومات من المعلمين باستخدام  في األردن، التعلم
صفية، بينما تم ، والزيارات ال- شبه المقننة-االستبانات والمقابالت 

أظهرت وقد . جمع المعلومات من األمهات باستخدام استبانة موجزة
ي النتائج الخاصة بآراء األمهات أنهنشعغرِفتجاه ن باالرتياح ر 

 نراضيات عن تحسن األداء األكاديمي ألبنائه نأّنهصعوبات التعلم، و
 Al( المدرسة معهن عن تواصلأقل رضا  هنفي هذه الغرف، ولكّن

Khateeb & Hadidi, 2009(.  

فقد تناولت تقييم ) 2011( ا دراسة خزاعلة والخطيبأم
المهارات االجتماعية واالنفعالية للطلبة ذوي صعوبات التعلم في 
مديرية تربية الرمثا في األردن في ضوء متغيرات النوع، والصف 

وقد أجريت الدراسة على عينة  .ونوع صعوبة التعلم ،الدراسي
وتم مقارنة  ،طالبا وطالبة من ذوي صعوبات التعلم) 238(امها وِق

. طالبا وطالبة )247(النتائج مع عينة من الطلبة العاديين تألفت من 
وقد خرجت الدراسة بنتيجة مفاداها أن مستوى المهارات 
االجتماعية واالنفعالية للطلبة ذوي صعوبات التعلم كانت دون 

ذات داللة إحصائية بين  افروًق كما أظهرت الدراسة. المتوسط
متوسطات درجات الطلبة ذوي صعوبات التعلم والطلبة العاديين 

ذات  كما دلت اإلحصائيات على وجود فروق. لصالح الطلبة العاديين
داللة إحصائية في مستوى المهارات االجتماعية واالنفعالية بين 

صالح الذكور واإلناث من الطلبة ذوي صعوبات التعلم، وذلك ل
فقد كشفت نتائج الدراسة  ؛وبالنسبة لمتغير الصف الدراسي. اإلناث

وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى المهارات  نع
االجتماعية واالنفعالية لصالح طلبة الصف الرابع والخامس 

مما يدل  ،مقارنة بالطلبة في الصف األول والثاني والثالث ؛والسادس
ة التي يكتسبها الطالب في فصول الدمج على أن الخبرات االجتماعي

  . عبر السنوات الدراسية تؤثر باإليجاب على نموه النفسي واالنفعالي

إلى ) 2011(وقد هدفت دراسة المقداد وبطاينة والجراح 
التعرف على مستوى المهارات االجتماعية لدى الطلبة ذوي 

لفئة النوع وا :صعوبات التعلم والطلبة العاديين في ضوء متغيري
طالبا وطالبة ) 278(وقد تكونت عينة الدراسة من عدد  .العمرية
طالبا ) 97(وعدد  ،طالبا وطالبة من الطلبة العاديين) 181(منهم 

وطالبة من الطلبة ذوي صعوبات التعلم، تم اختيارهم من مدارس 
 لمنطقة التعليمو التربية تحتوي على غرف صعوبات التعلم في مديرية

واستعانت الدراسة باستبانة المهارات  ،ة باألردنالثاني إربد
وقد أسفرت نتائج الدراسة  .االجتماعية للطلبة ذوي صعوبات التعلم

عن أن الطلبة العاديين والطلبة ذوي صعوبات التعلم أظهروا 
للطلبة  متوسًطا من المهارات االجتماعية مع أفضليٍة مستوى

التفاعل مع اآلخرين، : لالعاديين في بعض المهارات االجتماعية مث
وتوصلت . واتباع اللوائح المدرسية، وإظهار عادات عمل مناسبة

الدراسة كذلك إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى 
المهارات االجتماعية بين الطلبة العاديين والطلبة ذوي صعوبات 

وقد خرجت الدراسة بنتيجة . التعلم، وذلك لصالح الطلبة العاديين
الية مفادها أن الطلبة ذوي صعوبات التعلم لديهم قصور في إجم

  .المهارات االجتماعية عن أقرانهم من الطلبة العاديين

فقد تطرقت إلى ) 2012(أما دراسة بعيرات والزريقات 
التعرف على مستوى رضا أولياء األمور عن إدراج أبنائهم في برنامج 

تم  أمر ولي) 301(وتكونت عينة الدراسة من  .صعوبات التعلم
وقد أظهرت النتائج رضا أولياء األمور  ،مقياس الرضا عليهم توزيع

فجاء أعلى مستويات رضا ولي األمر  ؛نحو دمج أبنائهم بصفة عامة
 ،كفايات المعلم ثم المجال االجتماعي، أما أقل مستويات الرضا نع

المجال النفسي، وهذا يشير إلى أن ولي األمر يرى أن  نفجاءت ع
المشكالت النفسية تزداد لدى طفله المدج ببرنامج صعوبات ر

كما أوضحت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  .التعلم
المستوى التعليمي  وأإلى نوع ولي األمر  رجعفي رضا ولي األمر ت
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له، إال أن النتائج أظهرت أن مستوى الرضا زاد لدى األسرة المكونة 
  .من عدد أفراد أقل

وفي أستراليا، أجريت دراسة في المهارات االجتماعية وذلك 
لتحري مستوى التفاعل االجتماعي للطلبة ذوي صعوبات التعلم 
أثناء تأدية مهامهم اليومية في المدرسة والمنزل، وذلك من وجهة 

وقد اعتمدت الدراسة  .ووجهة نظر أمهاتهم ،نظر الطلبة أنفسهم
ة طالب ذوي صعوبات تعلم على إجراء مقابالت شخصية مع عشر

تتراوح أعمارهم بين ثمانية إلى إثنى عشر عاما باإلضافة إلى 
وكان من نتائج هذه الدراسة أن المهارات  ،مشاركة أمهاتهم العشرة

االجتماعية مهمة للطلبة وأمهاتهم وأنها تلعب دورا في حياتهم، ا بارز
ر ويؤثر نمدة التن انخفاض كفاءة الطالب االجتماعية يؤدي إلى زياأو

ولقد انبثقت من هذه الدراسة أربع نتائج رئيسة . على احترام الذات
التأثيرات السلبية لضعف ، وأهمية المهارات االجتماعية :وهي

ستجابة وعدم اال الصعوبات في التخطيط، والمهارات االجتماعية
تأثير الكفاءة ، ومدى لمتطلبات المواقف االجتماعية كما يجب

وباألخص عندما يعمل  ،ة على األداء المهني للطالباالجتماعي
وكشفت الدراسة أن المهارات  .الطالب في إطار المجموعة

لمقدرة الطالب األكاديمية، وأن افتقار  ًالمَكجزًءا م داالجتماعية تع
وانخفاض مفهوم  ،الطالب لها يؤدي إلى تدني تحصيله الدراسي

االجتماعية  نن مهارات أبنائهكما أشارت أمهات الطلبة أ. الذات لديه
ولكنهم يشعرون  واحٍد تكون كافية عندما يتعاملون مع شخص

ويتعرضون للمشاكل االجتماعية أثناء  ،بالقصور في مهاراتهم
  Carman & Chapparo, 2012).(تفاعلهم مع مجموعة من األفراد 

وفي نجران بالمملكة العربية السعودية، تم إجراء دراسة 
ات أولياء أمور الطلبة ذوي صعوبات التعلم تجاه غرفة تجاهالتقصي 

فروق ذات داللة  صعوبات التعلم، والتحري عما إذا كانت هناك
إلى متغيرات الجنس،  عزىإحصائية في مواقفهم تجاه هذه الغرفة ُت

وتكونت عينة  .والمستوى األكاديمي، والعمر، وعدد أفراد األسرة
 بغرفة صعوبات التعلم، ق أبناؤهمالتح أمر ولي) 111(الدراسة من 

وأظهرت نتائج الدراسة . تم إعداد استبانة وتوزيعها لهذا الغرضو
 ،يجابية لدي أولياء األمور تجاه غرفة صعوبات التعلمإعن اتجاهات 

نحو هذه توجد أية فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهاتهم ولم 
ي، والعمر، وعدد لمتغيرات الجنس، والمستوى األكاديم عزىُت غرفةال

ولكن من جهة أخرى، أظهرت النتائج أن أولياء األمور . أفراد األسرة
قد حصلوا على درجة عالية نحو اتفاقهم على أن نظرة المجتمع إلى 

هم يشعرون بناَءأأبنائهم الملتحقين بغرفة صعوبات التعلم يجعل 
لديهم الشعور بتقليل  ولدأنهم أدنى من أقرانهم العاديين ويب
ن الغالبية العظمى من أولياء األمور كانوا أكما . حترامهم لذاتهما

على قناعة تامة بأن الوضع االجتماعي ألبنائهم سيكون أقل مقارنة 
 اونوهت الدراسة إلى أن عدد .مع الوضع االجتماعي للطلبة العاديين

من أولياء األمور ليس لديهم معلومات كافية عن غرف  اكبير
وتطوير  ،ودورها في زيادة التفاعل االجتماعي ،صعوبات التعلم

عدم زيارة  السبب في هذاواالجتماعية للطلبة، و ،الجوانب األكاديمية

 أولياء األمور ألبنائهم في هذه الغرف بسبب انشغاالتهم اليومية
)Somaily, Al-Zoubi, & Bani Abdel Rahman, 2012 .(  

ء األمور وفي السويد، تم استعراض مواقف وتجارب أوليا
ذوي صعوبات  بالطلبةالمتعلقة بالتعليم المدرسي الشامل والخاص 

 .التعلم واإلعاقة الذهنية بالمدارس المتخصصة أو في فصول الدمج
أطفالهم  خبرات جل تقييمأل ؛أمر ولي) 840(وضمت الدراسة 

درجة عالية من الرضا العام عن  دوجو وأظهرت النتائج .الدراسية
ن كانت هناك اختالفات واضحة بين تقييمات أولياء التعليم، ولك
ونالت  ،ا لدرجة صعوبات تعلم الطالب ونوع المدرسةاألمور تبع

من  ومناهج التعليم الخاصة أكبر قدٍر ،الخبرات االجتماعية لألطفال
 & ,Gasteiger-Klicpera, Klicpera, Gebhardt(الرضا 

Schwab, 2013(.  

) 2014(العبدالالت، والنجادات وتناولت دراسة المكانين، و
المشكالت السلوكية لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم وعالقتها 

وقد أجريت . بالكفاءة االجتماعية من وجهة نظر المعلمين واألقران
طالبا وطالبة من ذوي صعوبات ) 135(الدراسة على عينة بلغت 

. ردنالتعلم الملتحقين بغرف صعوبات التعلم بمدارس الجنوب باأل
إحداهما موجهة : وقد تم اعتماد مقياسين في شكل استبانتين

للمعلمين والثانية موجهة للطلبة العاديين؛ للحكم على المشكالت 
 -والكر"السلوكية للطلبة ذوي صعوبات التعلم، كما اسُتْخِدم مقياس 

. لقياس الكفاءة االجتماعية للطلبة ذوي صعوبات التعلم" مكونيل
ائد زلط النشاائج أن المشكالت المرتبطة باوقد أظهرت النت

ــعف االبضـحوب لمصا تباه تأتي على قمة المشكالت السلوكية نــ
للطلبة من وجهة نظر المعلمين واألقران؛ في حين رأى المعلمون أن 
المشكالت المرتبطة ببعد االنسحاب تأتي في المرتبة الثانية تليها 

قران أن المشكالت المرتبطة ببعد المرتبطة ببعد العناد؛ فقد َقدر األ
وعن . العناد في المرتبة الثانية تليها المرتبطة ببعد االعتمادية

الكفاءة االجتماعية؛ فقد جاءت نتائج الدراسة مشيرًة إلى ارتفاعها 
في المجاالت المرتبطة بمشاركة الطلبِة ذوي صعوبات التعلم أقراَنهم 

الستراحة، وأقلها ما يرتبط الضحك واللعب وتفاعلهم معهم في فترة ا
كما أسفرت نتائج . باالستفادة من وقت الفراغ بطريقة مالئمة

عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في المشكالت  الدراسة
السلوكية لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم بين المعلمين واألقران؛ 
ولكن وجدت فروق ذات داللة إحصائية بين كل من المشكالت 

كية لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم مع الكفاءة االجتماعية السلو
  . من وجهة نظر المعلمين واألقران

بالتركيز على المشكالت السلوكية ) 2016(وقد قامت بشقة 
رشادية، لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم األكاديمية وحاجاتهم اإل

من  طالبا وطالبة) 130(وطبقت دراستها على عينة عشوائية قوامها 
 .الطلبة ذوي صعوبات التعلم بالمدارس االبتدائية في الجزائر

هدفت الدراسة إلى التعرف على المشكالت السلوكية لدى الطلبة، و
ولتحقيق  .والتعرف على حاجاتهم اإلرشادية لتخطي هذه المشكالت

استبانة لصعوبات  :فقد استعانت الدراسة بأداتين هما ؛الهدف
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أن  نوأسفرت نتائج الدراسة ع. ت السلوكيةالتعلم، وقائمة بالمشكال
نتباه من السلوك االنسحابي، وسلوك النشاط الزائد وضعف اال

على ذلك  وبناًء .المشكالت السلوكية السائدة لدي عينة الدراسة
رشادية للطلبة ذوي صعوبات التعلم في قيام تجلت الحاجات اإل

ك المستقر، والسلو ،المختصين بتدريبهم على السلوك االندماجي
والشعور باالنتماء، والتخلص من الشعور بالتوتر، وزيادة اللعب 

 . التعلمي ووسائله

للكشف عن ) 2016( جاءت دراسة الدبابنة مشابٍه وفي سياق
مدى رضا أولياء أمور الطلبة ذوي صعوبات التعلم عن مستوى 
الخدمات المقدمة لهم في غرفة صعوبات التعلم في المدارس العادية 

 .أمر ولي (153)على  ةحيث قامت الباحثة بتوزيع استبان ؛باألردن
وأظهرت النتائج أن أكثر الخدمات التي نالت رضا أولياء األمور كانت 

ه في برنامج السلوكية التي يحصل عليها طفُلوالخدمات االجتماعية 
ثم البيئة الصفية، في حين جاء أقل رضا لمعظم أولياء  ،الدمج

خدمات التي يقدمها فريق الدمج، على الرغم من إظهار ال عناألمور 
على عكس معلم الصف (الرضا تجاه كفايات معلم الصعوبات 

 ،كما توصلت الدراسة إلى أن متغيرات جنس ولي األمر .)العادي
ومستواه التعليمي، والمستوى االقتصادي لألسرة، وعدد أفراد 

ئيا في مستوى األسرة، ونوع المدرسة كانت متنبئات دالة إحصا
أنه كلما زاد المستوى  النتائجالرضا لدى أولياء األمور، كما أظهرت 

أما  .التعليمي لألسرة قل الرضا عن الخدمات المقدمة للطفل
متغيرات جنس الطالب، ومستوى الصف، وعدد سنوات التحاق 

  . حصائياإالطفل في غرفة صعوبات التعلم لم تكن متنبئات دالة 

المشكالت ) 2016(ا سبق، تناولت دراسة علي لم واستكماًال
وذلك من وجهة نظر ولي  ،النفسية لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم

قامت الباحثة بتوزيع  لهذا الغرض ؛األمر وعالقتها ببعض المتغيرات
 .)ووالدة والد(ولي أمر  (94)مقياس المشكالت النفسية على 

كالت النفسية من وجهة وبينت نتائج الدراسة أن السمة العامة للمش
كما أظهرت النتائج أنه ال توجد  ،نظر الوالدين تتسم باالنخفاض
دراك المشكالت النفسية لدى هذه إفروق ذات داللة إحصائية في 

   .إلى متغير نوع ولي األمر ُتعزىالفئة من الطلبة 

ولما كان أولياُء األموِر هم حجر األساس في تربية أبنائهم 
الحالي نحو  بحُثال اتجهأكثر األفراد معايشة لهم؛ وتعليمهم وهم 

المشكالت االجتماعية والنفسية والسلوكية التي يعاني على التعرف 
من وجهة نظر أولياء  برنامج صعوبات التعلمب الملتحقون الطلبةمنها 

  .ذلكالتي تناولت التربويِة  األبحاِث ِةردخصوصا في ظل ُن أمورهم؛

  ئلتهامشكلُة الدراسة وأس

برنامج صعوبات التعلم في معظم دول العالم لما له تم تطبيق 
المستوى العملية التعليمية و إيجابي على تحسينمن تأثير 

الكثير من  ولذلك توجهت ؛ذوي صعوبات التعلم األكاديمي للطلبة
وعلى . في مدارسها الفعلي لهذا البرنامج تطبيقالالدول العربية إلى 

في مدارس  ثالثين عاماالبرنامج بما يزيد عن تطبيق هذا الرغم من 

في  حققهالذي ا كنجاح حققلم يإال أن هذا البرنامج  الدول العربية؛
إلجراء دراساٍت من الباحثين العرب  المتقدمة؛ مما دفع الكثير الدول

في  هتطبيقهذا البرنامج عند مشكالت  متنوعٍة من أجل تقصي
وبالنظر إلى هذه  .ى حلِّهاوالعمل عل العربية الدولمدارس 

األساليب  عنلبحث ا الدراسات، وجد أن بعضها قد توجه نحو
، )2013محمد وناصف، ؛ 2012الكايد، (للبرنامج التشخيصية 

أبو أسعد، ( المرتبطة بهالعالجية  والبعض اآلخر قد اهتم بالمناهج
معلم صعوبات خصائص بخرى بينما اهتمت دراساٌت أ، )2015

، )2016الشوربجي، (في غرف صعوبات التعلم  علم، وكفايتهالت
أنفسهم، وتشخيص طلبة ذوي صعوبات التعلم وكذلك خصائص ال

المكانين ؛ 2011علة والخطيب، اخز(مشكالتهم األكاديمية 
هذه وعلى الرغم من كثرة ). 2014ات، ادوالعبدالالت والنج

 صعوبات التعلم إال أنها لم تساعد القائمين على برنامج الدراسات،
ب الطالب ذي صعوبات التعلم لَُّغَت ىوه ؛وصول للغاية المرجوة منهلل

  . في الفصل العاديالتي يواجهها األكاديمية  المشكالتعلى 

باالستناد إلى نظرية األنظمة األيكولوجية والتي تؤكد على و
تكامل العالقة بين كافة األطراف المعنية بالبرنامج وعالقتهم  ضرورة

صعوبات  ةمعلم وهذه األطراف تشمل. لطالب ذي صعوبات التعلمبا
كما تؤكد هذه النظرية . العادي، وولي األمر فصلال ةمعلمو ،التعلم

على أن الطفل يتطور ضمن نظام معقد من العالقات والتي تتأثر 
ر برونفنبرنر منحاه وبمستويات متعددة للبيئة المحيطة به، وقد ط

ألن  ،)Bioecology(يكولوجي إلنموذج البيوهذا وأطلق عليه اسم ا
ا للتفاعل مع القوى البيئية بيولوجي مجهز -من وجهة نظره -الطفل

ببرنامج صعوبات  المدرج الطالب نإوعليه ف ).2006أبو غزال، (
جتماعية ونفسية وسلوكية ُتعرضه لمشكالت يمر بخبرات قد التعلم 

المشكالت قد تؤثر سلبا  ، وأن هذهبها الطالب العادي يشعرال قد 
على فعالية البرنامج وكفاءته ومن ثم تؤثر بدورها على تقدم الطالب 

  .أكاديميا

هذا كلُّه قد أثار االحتياج إلى المطالبة بتطوير برنامج 
ليصبح هذا التطوير ضرورًة ملحًة وأمرا مألوًفا،  ؛صعوبات التعلم

الطلبة ذوي  يجب أن تؤديه المدارس من أجل مراعاة خصائص
ووفًقا لقوانين مجلس األطفال االستثنائيين . صعوبات التعلم

)Council for Exceptional Children: CEC, 2015 ( فإن دور
برنامج صعوبات التعلم ليس مقصورا على الرقى بمستوى الطالب 
أكاديميا فحسب؛ بل يرقى دوره كذلك إلى معالجة الطفل نمائيا 

  . ونفسياواجتماعيا 

وبالنظر إلى التطبيق الفعلي للبرنامج في الدول العربية بصفٍة 
عامٍة، وفي سلطنة عمان بصفٍة خاصٍة، اتضح للباحثات أن االهتمام 
مْنصب على الجانب األكاديمي دون النظر إلى الجوانب األخرى التي 

لك تواجه الطالب في أثناء تطبيق البرنامج عليه، واعتمادا على ذ
: محاولة اإلجابة عن السؤال الرئيسي اآلتيتبلورت مشكلة البحث في 

ما المشكالت االجتماعية والنفسية والسلوكية التي يواجهها الطلبة 
  ذوو صعوبات التعلم؟
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  :ويتفرع من السؤال الرئيسي السابق األسئلة اآلتية

كية االجتماعية والنفسية والسلوما واقع المشكالت : السؤال األول
 برنامج صعوبات التعلمالتي يعاني منها الطلبة المدرجون في 

من وجهة  في كل من غرفة صعوبات التعلم والفصل العادي
 ؟نظر أولياء أمورهم

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات : السؤال الثاني
 نحوأولياء أمور الطلبة ذوي صعوبات التعلم  إجاباتدرجات 

االجتماعية والنفسية والسلوكية التي يعاني  واقع المشكالت
نوع ولي األمر، (متغيراِت ولي األمر إلى  أبناؤهم ُتعزى منها

عدد األبناء (، ومتغيراِت األسرة )وعمره، ومستواه التعليمي
لألسرة، وعدد األبناء مستوى الدخل الشهري و ،في األسرة

غيرات ، ومت)الذين سبق إدراجهم في غرفة صعوبات التعلم
 التحاقهسنوات صفه، وعدد مستوى ، والطالب نوع(الطالب 

 ؟)بغرفة صعوبات التعلم
ما وجهة نظر أولياء األمور نحو الجوانب المتعلقة : السؤال الثالث

 ببرنامج صعوبات التعلم من خالل المقابالت الشخصية معهم؟

  أهداف البحث

وحيثيات  يهِدف البحث بشكل مباشر إلى الَتعرِف على واقع
المشكالت االجتماعية التي يواجهها الطلبة ذوو  ةة والنفسيوالسلوكي

 ِفرعَتصعوبات التعلم وذلك من وجهة نظر أولياء أمورهم، وكذلك ال
على الفروق في متوسطات إجابات أولياء األمور نحو هذه 

، رنوع ولي األم(المشكالت وفًقا لمجموعة متغيرات أولياء األمور 
عدد األبناء (، ومجموعة متغيرات األسرة )مستواه التعليميو، عمرهو

عدد األبناء الذين ومستوى الدخل الشهري لألسرة، وفي األسرة، 
، ومجموعة متغيرات الطالب )دراجهم في غرفة صعوبات التعلمإسبق 

عدد سنوات التحاقه بغرفة صعوبات ومستوى صفه، ونوع الطالب، (
  .)التعلم

  أهمية البحث

فئُة  وهي -المستهدفِة  الفئِة أهميِةأهميُة هذا البحِث من  تأتي
، في ظل النسبِة المرتفعة لهذه الفئة في -صعوبات التعلم الطلبِة ذوي

 العربية واألجنبيةكما تنبثق قيمُة البحِث من ُندرِة األبحاث . المدارس
المشكالت لتقصي واقع التي تناولت وجهات نظر أولياء األمور 

عية والنفسية والسلوكية التي يعاني منها أبناؤهم بسبب االجتما
وبناًء على هذا تكمن أهميُة . إدراجهم في برنامج صعوبات التعلم

  :في النقاط اآلتيةالنظرية والتطبيقية البحث 

  األهمية النظرية

  إضافة علمية للميدان التربوي تمهد إلى ميالد مزيد من
تي تهتم بوجهات نظر أولياء الدراسات والبرامج التدريبية، ال

 االجتماعية والنفسية والسلوكيةاألمور نحو واقع المشكالت 
  .التي تواجه أبناَءهم

 النفسي  خصائيصعوبات التعلم واأل ةفي تنبيه معلم سهاماإل
 ؛فيما بينهم هم والتنسيقجهوِد توحيِد أهميِةواالجتماعي إلى 

ن تعلم مذوي صعوبات الطلبة اللتخطي ما قد يتعرض له 
وسلوكية، وأخذ ذلك بعين االعتبار  فسيةنمشكالت اجتماعية و

  .عند تخطيط وتنفيذ البرامج التربوية الخاصة بهم

  التربويين ومتخذي القرار على وجهة نظر  المتخصصينإطالع
أولياء أمور الطلبة ذوي صعوبات التعلم حول المشكالت 

راج أبنائهم في االجتماعية والنفسية والسلوكية الناتجة عن إد
 لهمعداد البرامج التربوية المناسبة إل ؛برنامج صعوبات التعلم

  .ممع تطوير مستوى الخدمات المقدمة له

  األهمية التطبيقية

  تنبيه المسئولين عن الطلبة ذوي صعوبات التعلم إلى ضرورة
لتقريب  ؛التواصل والتنسيق مع أولياء أمور هؤالء الطلبة

جهود فيما بينهم لحل مشكالت الطلبة وجهات النظر وتكامل ال
  .االجتماعية والنفسية والسلوكية

  تشجيع التواصل بين معلمة صعوبات التعلم وأولياء األمور؛
من أجل تطوير الخدمات المقدمة في غرفة صعوبات التعلم، 

  .وتحقيق الهدف المرجو منها

  ااإلسهام في سد الثغرة التي نشأت من بين ما هو مرجو نظري
وبين ) تخطي الصعوبة األكاديمية(ن برنامج صعوبات التعلم م

ما يظهر فعليا من مشكالت أخرى قد تعيق النجاح األكاديمي 
  .للطالب

  حدود الدراسة ومحدداتها

عن  الكشفعلى  بحثال قتصرا :والبشرية الحدود الموضوعية
االجتماعية والنفسية والسلوكية التي يعاني واقع المشكالت 

أولياء  نظر وجهة منوذلك  لبة ذوو صعوبات التعلم،منها الط
  .أمورهم

غرفة صعوبات التعلم والفصل العادي بمدارس  :الحدود المكانية
الحلقة األولى من التعليم األساسي في محافظة مسقط بسلطنة 

  .عمان

فصلي الربيع والخريف من في  البحِثتم إجراء  :الحدود الزمنية
  ).2017(العام 

  :الدراسة فتتمثل في اآلتيةأما محددات 

  وعلى . محافظة مسقط فقطالحالي على  البحثاجراء تم
كذلك الطلبة ذوي قد تضم  الرغم من إن هذه المحافظة

 السلطنة األخرى، إال أنهمن جميع محافظات صعوبات التعلم 
من الطلبة مباشرة من هذه عينة  هناك حاجة ألخذظل ي

الطلبة على البحث الحالي تعميم نتائج  يتسنىالمحافظات حتى 
 .جميع محافظات السلطنةذوي صعوبات التعلم في 
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 وجهات نظر أولياء األمور والتي تعد وجهة نظر  لبحثضم ا
آخر مكمل اال أن اجراء بحث  ،مهملة من الكثير من األبحاث

يدرس وجهات نظر المعلمين قد يعطي صورة أشمل 
 .للمشكالت التي تواجه هؤالء الطلبة

  لمدارس الخاصة في اانية دراسة هذه المشكالت مكإعدم
ًة مقتصر نتائج هذا البحثبمحافظة مسقط قد جعل والدولية 

 .على المدارس الحكومية فقط

 اإلجرائية التعريفات

الطلبة المدرجون ببرنامج ( الطلبة ذوو صعوبات التعلم

هم " :مريكيةبحسب تعريف الحكومة االتحادية األ ):صعوبات التعلم
األطفال الذين يعانون من اضطراب في واحدة أو أكثر من  أولئك

العمليات النفسية األساسية المتضمنة في فهم أو استخدام اللغة 
المنطوقة، أو المكتوبة، وهذا االضطراب قد يتضح في ضعف القدرة 
على االستماع، أو التفكير، أو الكالم، أو الكتابة، أو التهجئة، أو 

ت اإلعاقة اإلدراكية، والتلف الدماغي، الحساب، وذلك يشمل حاال
والخلل الدماغي البسيط، وعسر الكالم، والحبسة الكالمية النمائية، 
وهذا ال يشمل األطفال الذين يواجهون مشكالت تعلمية ترجع 
أساسا إلى اإلعاقات البصرية، أو السمعية، أو الحركية، أو 

" تصادي، أو الثقافياالضطراب االنفعالي، أو الحرمان البيئي، أو االق
  ).19، ص 2009بطرس، (

وتم تعريف الطلبة ذوي صعوبات التعلم إجرائيا بأنهم الطلبة 
صعوبات  مالتعلم بأن لديهصعوبات  ةغرف ةمن معلمخصوا ش الذين

والكتابة والحساب طبًقا لالختبارات التشخيصية المعتمدة  في القراءة
  .نمن وزارة التربية والتعليم بسلطنة عما

 التيهي الصعوبات التي تواجه الطالب  :المشكالت النفسية
 ،إلى عدم توافر االنسجام، والتوافق النفسي، وعدم التركيز تؤدي

واضطرابات النوم، والشعور  ،والتشتت الذهني، وتقلب المزاج
ا وتم تعريف المشكالت النفسية إجرائي). 2015البلوي، (باالنطواء 

البعد  عنجابات ولي األمر إتي يتم جمعها من بأنها الدرجة الكلية ال
 .الخاص بالمشكالت النفسية

تتمثل هذه المشكالت في عدم قدرة : المشكالت االجتماعية
اإلتصال على التعامل مع بعض المواقف االجتماعية وعلى  طالبال

الخوف من مقابلة الناس، مما يؤدي إلى رفض الجماعة و باآلخرين
يواجه ضغوطات نفسية  ولذا فه ؛ي تصرفاتهله نتيجة عدم فهم دواع

وتم ). 2010، أبو بكر( وتحديات قد ال يتمكن من تجاوزها بنجاح
ا بأنها الدرجة الكلية التي يتم اجرائي المشكالت االجتماعيةتعريف 

المشكالت الخاص ببعد الجمعها من إجابات ولي األمر في 
  .االجتماعية

ها صعوبات تصيب الفرد بأنتعريفها تم  :المشكالت السلوكية
قد تكون جسمية أو تعبيرية أو اجتماعية وال يمكن التغلب عليها إال 

استمرار هذه المشكالت يؤدي إلى كما أن  .بإرشادات محددة

صعوبة توافق الفرد مع غيره، ويع؛ه النفسي واالجتماعييق نمو 
 ،النوايسةوالمحادين (ا اجتماعي مقبول غير فيؤدي إلى سلوٍك

ا بأنها الدرجة جرائيإ المشكالت السلوكيةوتم تعريف ). 2009
الخاص بعد ال عنالكلية التي يتم جمعها من إجابات ولي األمر 

  .المشكالت السلوكيةب

هي المعلمة التي تقوم بتدريس  :معلمة صعوبات التعلم
. الطلبة ذوي صعوبات القراءة والحساب في غرفة صعوبات التعلم

األطفال االستثنائيين بتحديد معايير أساسية  ولقد قام مجلس
قتصر على ت كن هذه المعايير لمعداد معلمة صعوبات التعلم، لإل
ا على عدة أمور أخرى ملت أيضتشاكاديمية فحسب، بل األمعايير ال

 ه االجتماعي، وحمايِةوتفاعِل ،هِفكيوَت ،االهتمام بثقافة الطالب: منها
ه في شراِكإو ،مع ولي األمر التواصلو ،ه النفسي، والتعاونأمِن

  .العملية التعليمية

قوم بتدريس كل أو ت التي ةالمعلم يه :الفصل العاديمعلمة 
 ،معظم المواد الدراسية للصفوف األولى من المرحلة اإلبتدائية

، افي تهيئة الظروف التعليمية والتعلمية لتالميذه اويركز دوره
ي والجمالي والحسي والديني بهدف متابعة نموهم العقلي والبدن

  .واإلجتماعي والخلقي

   الطريقـة

  البحث  منهج

 Mixed Methods(استخدم البحث الحالي التصميم المختلط 
Design( الكمي، والنوعي؛ فعند : هما على منهجين لجمع البيانات

تطبيق المنهج الكمي قامت الباحثات بتوزيع مقياس على أولياء أمور 
ت التعلم بهدف جمع معلومات عن المشكالت الطلبة ذوي صعوبا

االجتماعية والنفسية والسلوكية التي تواجه أبناءهم في غرفة 
صعوبات التعلم من جهة، وتقصي المشكالت نفسها التي تواجه 

أما عند تطبيق المنهج . أبناءهم في الفصل العادي من جهة أخرى
لياء النوعي؛ فأجرت الباحثات مقابالت شخصية مع عدد من أو

األمور بهدف التوصل إلى معلومات أكثر دقة عن هذه المشكالت 
التي تواجه أبناءهم في غرفة صعوبات التعلم وفي الفصل العادي، 
وعن الدور الذي يمكن أن تلعبه معلمة صعوبات التعلم ومعلمة 

أداة كل  وصف أتيي وفيما. الفصل العادي في حل هذه المشكالت
  .لمنهجينامن هذين 

  الكمي المنهج اةأد -1

 جمع البيانات وذلك لغرض مقياس البحث، ببناء اتقامت الباحث
دبيات والدراسات أل، وعلى ضوء الربط بين امن أفراد عينة البحث
في  البحثعداد أداة إراء المحكمين تم آو، السابقة ذات العالقة

جزأين؛ احتوى الجزء األول على النهائية مكونة من  صورتها
شخصية التي تخص أفراد العينة، وأما الجزء الثاني المعلومات ال
 )5(، مقسمة إلى موزعة على ستة أبعاد فقرة )34(فَتَكون من 

 )5(بالبعد االجتماعي في غرفة صعوبات التعلم، وخاصة  اتفقر
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 اتفقر )6(و، بالبعد االجتماعي في الفصل العاديخاصة  اتفقر
خاصة  اتفقر )7(و ،مبالبعد النفسي في غرفة صعوبات التعلخاصة 

بالبعد خاصة  اتفقر )5(و ،بالبعد النفسي في الفصل العادي
بالبعد خاصة  اتفقر )6(و ،السلوكي في غرفة صعوبات التعلم

سلم ليكرت  اتوقد استخدمت الباحث .السلوكي في الفصل العادي
الذي اشتمل على خمس المقياس جابة على فقرات الخماسي لإل

وعند ، )درجات 5(ا درجة كبيرة جدجابة بفعند توافر اإل: درجات
درجة وعند توافر اإلجابة ب، )درجات 4(درجة كبيرة توافر اإلجابة ب

، )تاندرج(درجة قليلة وعند توافر اإلجابة ب، )درجات 3( محايدة
 بعض وكانت. )درجة واحدة(ا جد قليلٍة درجٍةعند توافر اإلجابة بو

 بطريقة اآلخر والبعض موجبة بطريقة مصوغة ياسقالم فقرات
ليكرت في حال الفقرات السالبة، بحيث  سالبة، وكان يتم عكس سلم

. تمثل الدرجة على المقياس إتجاها إيجابيا في إجابات أولياء األمور
وإلجراءات تصحيح أداة البحث، قامت الباحثات بتقسيم درجات 

ى النحو اإلجابات إلى ثالثة مستويات وفًقا لطبيعة البحث وأهدافه عل
، ودرجة إجابة )فأكثر 3.68من (درجة إجابة مرتفعة : التالي

أقل من (، ودرجة إجابة ضعيفة )3.67إلى  2.34من (متوسطة 
وقد تم حساب هذه المستويات من خالل استخراج مدى ). 2.33

كل فقرة، وذلك بطرح أدنى قيمة من أعلى قيمة، ثم القسمة على 
  :ة اآلتيةبالطريقة الحسابيثالثة مستويات 

   4= 1-  5= عدد الفئات الكلية 

   عدد المستويات ÷ عدد الفئات الكلية= طول الفئة الواحدة 

، حيث ُتضاف القيمة 1.33=  3 ÷ 4= طول الفئة الواحدة 
   :ولذلك فإن .إلى أدني درجة) 1.33(

  .ضعيفة إجابة درجةإلى  يشير 2.33إلى  1 من المدى

  .متوسطة إجابة درجةى إل يشير 3.67إلى  2.34 من المدى

  .عالية إجابة درجةإلى  يشير 5إلى  3.68 من المدى

؛ فإن ذلك يدل على عدم  3.67وبذلك إذا زادت الدرجة عن 
طفله، أما إذا قلت الدرجة  تواجه مشكالت بوجود األمر ولي شعور
  . ؛ فهذا يعني العكس؛ أي وجود مشكالت 2.34عن 

  البحثأداة  قدِص

  اهريظال صدقال :أوال

ين مكِّحم ةستعلى  في صياغته األولية تم عرض المقياس
متخصصين في مجالي صعوبات التعلم والقياس النفسي والتربوي 

حول  ومالحظاتهم آرائهم بإبداء قاموا حيث ؛بجامعة السلطان قابوس
للبعد الذي المقياس ات فقرمن  فقرةكل ووضوح انتماء مدى 

 ودقتها، اتفقرلصياغة اللغوية للسالمة اتقيسه، وكذلك يفترض أن 
لمقياس ا فقراتلب من المحكمين تقديم بعض التعديالت علي وُط

واعتبرت نسبة اتفاق المحكمين على  .إذا ما تطلب األمر ذلك
راء آنه في ضوء اتفاق إحيث  ؛ا على صدقهمؤشر المقياسعبارات 

 التي حصلت على نسبة اتفاقلفقرات ا تم اإلبقاء علىالمحكمين 
المقياس فقرات وقد بلغت نسبة اتفاق المحكمين على  ،فأكثر% 80

 وفي .مع وجود تعديل طفيف في الصياغة اللغوية لعبارتين% 100
 صبحيلالمالحظات عدل المقياس في شكله النهائي الحالي،  تلك ضوء

  .في ستة أبعاد فقرة موزعة) 34( من اكوًنتم

  صدق االتساق الداخلي: ثانيا

 بعد وذلك صدق االتساق الداخلي للمقياس، نم التأكدتم 
طالبًا ) 30(بلغ عددها  الطلبةستطالعية من اعلى عينة ه تطبيق

 من كل بعد درجات بين بيرسون ارتباط معامل حساب وطالبة، وتم
 معامل حساب تم وكذلك للمقياس، الكلية ، والدرجةالمقياس أبعاد

 للبعد الكلية والدرجة ،المقياس فقرات من كل فقرة بين بيرسون ارتباط
دالة إحصائيا عند  المقياسواتضح أن جميع فقرات  إليه، تنتمي الذي

تمتع بصدق المقياس يأن على ، وهذا يؤكد )0.01(مستوى داللة 
  .االتساق الداخلي

 ثبات أداة البحث

تم تطبيق المقياس على العينة االستطالعية ثم تم بعد 
وفي  سه على أفراد العينة ذاتها،نف المقياستطبيق  أسبوعين إعادة
بين درجات التطبيقين  المقياسوتم إيجاد ثبات  الظروف نفسها،
-0.79(لوحظ أن قيم معامالت الثبات تراوحت بين واألول والثاني، 

مما يجعلها البحث ثبات أداة  تشير الى، وهي قيم مرتفعة )0.92
أخرى  طريقة الباحثاتكما استخدمت . بحثال اصالحة ألغراض هذ

 حيث كرونباخ ألفا، ، وذلك بواسطة طريقةالمقياسالستخراج ثبات 
) 0.80(ولبعد االجتماعي، ل )0.86( ألفا كرونباخ لمعامبلغت قيمة 

المقياس  أن على يدل وهذا للبعد السلوكي،) 0.75(و، للبعد النفسي
أفراد  علىه تطبيقات إلى الباحث نِئمَطُت، الثبات من عالية بدرجة تمتعي

  .البحث عينة

 عينة البحث الكمي

يرهذا البحُث على عينة من أولياء أمور الطلبة ذوي  ُأج
وليا لألمر تم انتقاؤهم بطريقة ) 161(صعوبات التعلم تكونت من 

توزيع ) 1(عشوائية بسيطة من مجتمع البحث، ويوضح الجدول رقم 
  .أفراد العينة تبعا لمتغيرات البحث
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  متغيرات الدراسة حسب البحث راد عينةأف توزيع): 1(جدول 

  القيم المفقودة  %  العدد  متغيرات ولي األمر
  3  50.9  82  أب  نوع ولي األمر

  47.2  76  أم  1.9%
  1  61.5  99  40ل من قأ  عمر ولي األمر

  37.9  61  فأكثر 40  0.6%
  36.6  59  أقل من دبلوم عام  المستوى التعليمي لولي األمر

1  
  42.2  68  دبلوم عام  0.6%

  20.5  33  تعليم جامعي
    %  العدد  متغيرات األسرة

  عدد األبناء في األسرة

  
  12.4  20  أفراد 3أقل من 

0  
  58.4  94  أفراد 3-5  0%

  29.2  47  فأكثر 6
  20.5  33  ريال عماني 300أقل من   مستوى الدخل الشهري لألسرة

2  
1.2%  

  32.3  52  ريال عماني 301-600
  31.1  50  ال عمانيري 601-1000

  14.9  24  أكثر ريال عماني ف 1000
  26.1  42  ال يوجد  دراجهم في غرفة صعوبات التعلمإعدد األبناء الذين سبق 

1  
  65.2  105  طفل واحد  0.6%

  8.1  13  أكثر من واحد
    %  العدد  متغيرات الطالب

  47.8  77  رذك  الطالب نوع
0  

  52.2  84  أنثى
  16.1  26  الثانيالصف   الصفمستوى 

1  
  36.6  59  الصف الثالث  0.6%

  46.6  75  الصف الرابع
  19.9  32  سنةأقل من   سنوات االلتحاق بغرفة صعوبات التعلمعدد 

6  
  49.7  80  سنة 1-2  3.7%

  26.7  43  أكثر من سنتين
  

  المعالجات اإلحصائية

ئية الحقيبة اإلحصا برنامج بواسطة تحليل البيانات إحصائيا تم
ولإلجابة عن السؤال ). SPSS, version 22(للعلوم اإلنسانية 
واإلنحرافات  والمتوسطات الحسابية، التكرارات، األول، تم استخراج
على  الطلبة ذوي صعوبات التعلمأمور أولياء المعيارية إلجابات 

  .المقياسجميع فقرات 

 ولإلجابة عن السؤال الثاني، تم استخدام االختبار اإلحصائي
للعينات المستقلة للداللة على الفروق بين ) T-test(" ت"

نوع (المتوسطات في حالة المتغيرات التي تحتوي على مستويين 
ومن جهة أخرى تم ). ولي األمر، وعمر ولي األمر، ونوع الطالب

 )One-Way ANOVA(تحليل التباين األحادي  اختبار تطبيق
نات البعدية في حال وجود للمقار (Scheffe)متبوعا باختبار شيفيه 

إحصائية تبعا للمتغيرات التي تحتوي على أكثر من  ذات داللة فروق
 ،عدد األبناء في األسرةالمستوى التعليمي لولي األمر، و(مستويين 

لألسرة، وعدد األبناء الذين سبق إدراجهم مستوى الدخل الشهري و
نوات سصف الطالب، وعدد مستوى في غرفة صعوبات التعلم، و

  ).بغرفة صعوبات التعلم التحاق الطالب

  جراءات اإل

  :فًقا للخطوات اآلتيةِو البحِث سارت إجراءاُت

  ،زيارة بعض مدارس محافظة مسقط للتعريف بموضوع البحث
واستطالع رأي المعلمات مبدئيا في إمكانية تطبيق البحث 
 بمدارسهم، وموافقة أولياء األمور على االشتراك في المقابالت

 .الشخصية
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  توزيع االستبانات على جميع المدارس التي وافقت أن تشترك
 .في البحث

  إجراء المقابالت الشخصية، إما في إحدى حجرات إدارة
 .المدرسة أو في غرفة صعوبات التعلم بالمدرسة

 اتفريغ بيانات المقابالت الشخصية المسجلة ورقي. 

  أداة المنهج النوعي -2

مجموعة من األسئلة التي  علىصية استندت المقابالت الشخ
وقد انبثقت هذه األسئلة . تم وضعها مسبًقا؛ لتقنين هذه المقابالت

الجزء األول يخص : ينأمن خمسة محاور، تناول كُل محوٍر منها جز
والجزء الثاني يخص معلمة الفصل . معلمة صعوبات التعلم وغرفتها

تم  ؤاًالس 20تحويل هذه المحاور إلى  العادي وفصلها، وتم
  :وفيما يلي عرض لهذه المحاور. توجيهها إلى ولي األمر

  )اختيارية(البيانات الشخصية : أوًال 

  محاور المقابلة: ثانيا

  مدى المشكالت االجتماعية والنفسية والسلوكية التي تواجه
 الطالب ذي صعوبات التعلم في كل من غرفة صعوبات التعلم

 . والفصل العادي

 علمة صعوبات التعلم ومعلمة الفصل العادي عالقة الطالب بم
 . واألقران

  مدى تأثير البيئة الصفية على الطالب في كل من غرفة
 .صعوبات التعلم والفصل العادي

  مدى التعاون والتواصل بين معلمة صعوبات التعلم ومعلمة
  .الفصل العادي وأولياء األمور

 ادي فيما الفصل الع ةمدى كفاية معلمة صعوبات التعلم ومعلم
  .يخص التعامل مع الطالب

  ِصدق األداة 

تم التحقق من صدق األسئلة المستخدمة في المقابالت 
الشخصية من خالل عرضها على مجموعة من المحكمين في مجال 

بجامعة السلطان  صعوبات التعلم والقياس والتقويم بكلية التربية
بالهدف من  قابوس؛ حيث أبدى المحكمون أراَءهم بارتباط كل سؤال

وعليه تم إعادة . البحث، وكذلك وضوح كل سؤال وسالمته اللغوية
صياغة كل األسئلة التي كانت مسار تعليق من المحكمين، كما تم 
حذف سؤالين اتفق معظم المحكمين على عدم جدواههما بالنسبة 

وقد تمت إضافة سؤالين اقترحهما أحد المحكمين، واتفقت . للبحث
وباإلضافة إلى ما . هميتهما في خدمة هدف البحثالباحثات على أ

ذكر؛ فإن الباحثات كن يستخدمن مسجًلا صوتيا في المقابالت؛ 
حرصا على الدقة في نقل البيانات التي يتم تجميعها، واستخالص 

  .المعلومات التي ترغب الباحثات في قياسها في البحث الحالي

  

  ثبات األداة 

ث النوعية على مدى التدقيق في كل يتوقف الثبات في البحو
مرحلة من مراحل البحث، وعليه البد من التأكيد على مناسبة نوعية 
العينة للبحث، وعلى أن األداة المستخدمة في جمع البيانات هي 
األفضل؛ لتحقيق الهدف، وعلى أن يتسم المحققون أو الباحثون 

ودقيقٍة ُتبِعد  بالموضوعية، وأن تحليل البيانات يتم على أسس ثابتٍة
وعليه قامت الباحثات باتخاذ العديد من . الباحَث عن التحيز

اإلجراءات التي ساعدتهن على ضمان الثقة والموضوعية، ومن أمثلة 
  :ذلك

  اختيار أكثر من باحثة إلجراء المقابالت وذلك لالبتعاد قدر
 .اإلمكان عن الذاتية أو تأثير المحققة على مسار المقابلة

  المقابالت وإعادة كتابتها لضمان الحفاظ على تسجيل
 .البيانات

  اتباع طريقة التحليل اليدوي عن طريق تجزئة اإلجابات إلى
فئات منتقاة من العبارات أو االستجابات المعبرة عن موضوع 

 . البحث والتي يتلفظ بها كل ولي أمر

  عينة البحث النوعي

في المفاهيم  يهدف إلى االستكشاف والتعمقإن البحث النوعي 
لذلك تم اختيار  العينة؛تم دراستها من وجهة نظر يوالظواهر التى 

بحيث يكون االختيار في  ة؛يِدصاألمور بطريقة َقأولياء مجموعة من 
رغبة ولي األمر للمشاركة في هذا النوع من العينات على أساس 

 ؛2011المعايطة، ( البحثبحيث يحقق هذا االختيار هدف و، البحث
الذين  أولياء األموروقد بلغ عدد . )2009لحي والسامراني، قندي

 وتمت مقابلة وليا لألمر،) 12(المقابالت الشخصية في شاركوا 
، )30/9/2017(إلى (15/9/2017(من في الفترة أولياء األمور 

المقابالت  تمت وكانتا، تقريب ساعٍة نصف ت كُل مقابلٍةاستغرقو
المدرسة أو في غرفة صعوبات  إحدى حجرات إدارةالشخصية في 

  . التعلم

  البياناتتحليل  خطوات

التي تم  - قامت الباحثات باستخدام التحليل اليدوي للبيانات 
البيانات؛  تنظيمول -الحصول عليها من خالل المقابالت الشخصية

اتبع الخطوات اآلتيةن:  

  واستمارات البيانات األولية المقابالت الشخصيةجمع بيانات ،
 .لخاصة بالمشاركين، والتسجيالت الصوتية للمقابالتا

  تدوين المقابالت من األشرطة الصوتية بهدف إنتاج نسخة
 ؛ا لتحدث بعض المشاركين باللهجة العاميةونظر .مكتوبة منها

باللغة العربية الفصحى، كما تم ة صياغالفقد تم إعادة 
 . قشاتاستخدام االسم األول للطالب مع صفه عند تفريغ المنا

  نسخ مدونات المقابالت ألكثر من نسخة، وذلك ليتسنى إعادة
 .تجزئتها وتبويبها
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 تم االستعانة  ؛لغرض تنظيم عملية تبويب وتصنيف البياناتو
الموزع خالل الدراسة  المقياساشُتَقْت من  بنماذج لفئاٍت

مثاًال لطريقة تحليل بيانات  يوضح) 2( رقم والجدول .الكمية
ت تحدد هذا الجدولا إلى واستناد .المقابالت الشخصية

ت على ضوئها، والبحث عن بياناتصنيف ال تمالتي  المحاور
 . في الخمس محاور المذكورة سابًقا أولياء األمورآراء 

  ة بتجزئة البيانات النوعيتم استخدام التحليل اليدوي للبيانات
مقاطع العينة في المقابالت الشخصية إلى الخاصة بإجابات 

 .رأي ولي األمر في الموضوع محل البحثوكل مقطع يتضمن 
  بعد تحديد الفئات وموضوعاتها، تم صياغتها على شكل نتائج

أولياء  إجاباتتم االقتباس من  البحث، ولدعم نتائج للبحث
 .، وربطها بكل موضوع وفئةاألمور

 لشرح  البحث؛قة وأدبيات تم االستعانة بالدراسات الساب
 .النتائج وتفسير

  تحليل بيانات المقابالت الشخصية مع أولياء أمور الطلبة ذوي صعوبات التعلمنموذج  ):2(جدول 

  

  نتائج الدراسة ومناقشتها

ما واقع المشكالت النتائج المتعلقة بالسؤال األول،  -1

االجتماعية والنفسية والسلوكية التي يعاني منها الطلبة 

في كل من غرفة صعوبات  برنامج صعوبات التعلمالمدرجون في 

 ؟ياء أمورهممن وجهة نظر أول التعلم والفصل العادي

 ومناقشتها

لإلجابة عن هذا السؤال فقد حسب متوسط درجات إجابات 
أفراد العينة التي حصل عليها أولياء أمور الطلبة على فقرات كل 

، وحسب االنحراف المعياري للدرجات، المقياس بعد من أبعاد
 اتكما حسب مجموع متوسط. توضح ذلك) 5-3(والجداول 

ينة التي حصل عليها أولياء أمور الطلبة درجات إجابات أفراد الع
   .يوضح ذلك) 6(والجدول رقم  ،على كل بعد إجماًال

االجتماعي في كل البعد التكرارات، والمتوسطات، واالنحرافات المعيارية التي حصل عليها أولياء األمور على كل فقرة من فقرات ): 3(جدول 
  من غرفة صعوبات التعلم والفصل العادي

 فاتاالنحرا

 المعيارية
  م  الفقرات  التكرارات المتوسطات

 أتفق ال

 )1( بشدة
  أتفق ال

)2( 
  محايد

)3( 
  أتفق

)4( 
  بشدة أتفق

)5( 
  غرفة صعوبات التعلمفي اإلجتماعي البعد فقرات 

صعوبات التعلم زاد  غرفةابنتي في /ابني دراجإ 32.2% 50.9% 13.0% 2.5% 0.6% 4.13 0.775
  .جتماعيمن فرص تفاعله اال

1 

صعوبات التعلم أمده  غرفةابنتي في /دراج ابنيإ 21.7% 59.6% 13.0% 5.0% 0.0% 3.99 0.744
  .بمهارات اجتماعية جديدة

2 

صعوبات التعلم زاد  غرفةابنتي في /دراج ابنيإ 21.7% 46.6% 24.2% 4.3% 0.6% 3.87 0.833
  .من فرصة استقالليته

3 

 غرفةابنتي في /أرى أن سلبيات إدراج ابني 15.5% 35.4% 17.4% 20.5% 9.3% 2.72 1.231
  .صعوبات التعلم أكثر من اإليجابيات

4 

صعوبات التعلم جعله  غرفةابنتي في /دراج ابنيإ 26.1% 49.1% 18.6% 3.7% 1.9% 2.06 0.878
  .قدرة على التعبير عن نفسه أقل

5 

  الفصل العاديفي اإلجتماعي البعد فقرات 
شكل ابنتي في برنامج صعوبات التعلم /دراج ابنيإ 14.9% 43.5% 19.9% 14.3% 5.0% 2.50 1.078

  .عبًئا عليه في الفصل العادي
6 

  الوصف  الموضوع  الفئات  م

1 
العالقة بين 
المعلمات 
  والطالب

عالقة معلمة صعوبات 
  .التعلم بالطالب

ابنتي تريد أن : "طيبة بأنهاتعلم بالطالب عالقة معلمة صعوبات ال األمور أولياء يصف
  ".ابنتي ترى أن معلمة الصعوبات لطيفة"، "تبقى مع معلمة الصعوبات فقط

عالقة معلمة الفصل 
  .العادي بالطالب

: عالقة معلمة الفصل العادي بالطالب بأنها تشوبها بعض المشكالت األمور أولياءيصف 
ابنتي تشعر أن معلمة الفصل "، "فهي تخاف منهاابنتي تعاني من معلمة الفصل العادي "

  ."العادي تفضحها أمام الطلبة

عالقة الطالب ذي 
  صعوبات التعلم بأقرانه

: هذه العالقة بأنها غير جيدة حيث يشعر طفلهم بالحرج من أقرانه األمور يصف أولياء
يشعر أنه أقل ابني "، "يشعر ابني باالحراج عند خروجه من الفصل العادي أمام زمالئه"

  ".من الطلبة اآلخرين
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 فاتاالنحرا

 المعيارية
  م  الفقرات  التكرارات المتوسطات

 أتفق ال

 )1( بشدة
  أتفق ال

)2( 
  محايد

)3( 
  أتفق

)4( 
  بشدة أتفق

)5( 
ابنتي في برنامج صعوبات التعلم عزله /دراج ابنيإ 24.2% 43.5% 14.9% 12.4% 2.5% 2.24 1.045

  .في الفصل العادي اجتماعيا عن أقرانه
7 

ابنتي في برنامج صعوبات التعلم جعله /دراج ابنيإ 0.0% 2.5% 14.3% 50.9% 31.7% 1.88 0.742
في الفصل  مع اآلخرين اتعاوًنو تواصًالأكثر 
  .العادي

8 

ل هابنتي في برنامج صعوبات التعلم س/دراج ابنيإ 19.3% 47.8% 25.5% 6.2% 1.2% 3.78 0.873
مع أقرانه في عليه تكوين عالقات اجتماعية 

  .الفصل العادي

9 

ابنتي في برنامج صعوبات التعلم /دراج ابنيإ 13.7% 31.1% 25.5% 22.4% 6.2% 2.76 1.139
عندما يسحب  يشعره بالحرج أمام أقرانه العاديين

  .من الفصل العادي إلى غرفة صعوبات التعلم

10 

  

النفسي في كل من  البعدكل فقرة من فقرات  التكرارات، والمتوسطات، واالنحرافات المعيارية التي حصل عليها أولياء األمور على): 4(جدول 
 غرفة صعوبات التعلم والفصل العادي

 االنحرافات

 المعيارية
 المتوسطات

  التكرارات

 أتفق ال  م  الفقرات

 )1(بشدة 
  أتفق ال

)2( 
  محايد

)3( 
  أتفق

)4( 
بشدة  أتفق

)5( 
 غرفة صعوبات التعلم النفسي فيالبعد فقرات 

صعوبات التعلم زاد من  غرفةابنتي في /دراج ابنيإ 21.1% 52.2% 20.5% 3.7% 1.2% 3.89 0.824
  .فرص االستقرار النفسي لديه

1 

صعوبات التعلم زاد من  غرفةابنتي في /دراج ابنيإ 25.5% 50.9% 21.1% 1.2% 0.0% 4.02 0.725
  .فرص الثقة بالنفس لديه

2 

صعوبات التعلم ساعد غرفة نتي في اب/دراج ابنيإ 16.1% 57.8% 17.4% 5.6% 1.9% 3.82 0.841
  .على تنمية مهارات التعلم الذاتي لديه

3 

ابنتي في برنامج صعوبات التعلم جعله /دراج ابنيإ 9.9% 18.6% 26.1% 33.5% 10.6% 3.16 1.158
  .يتحسس من مسمى غرفة صعوبات التعلم

4 

صعوبات التعلم ساعده  ةغرفابنتي في /دراج ابنيإ 17.4% 49.1% 21.7% 6.2% 1.2% 3.79 0.863
  .على تقدير ذاته

5 

صعوبات التعلم ساعد  غرفةابنتي في /دراج ابنيإ 16.1% 63.4% 14.3% 3.7% 0.6% 3.92 0.719
  .على تنمية مهاراته الشخصية والنفسية

6 

  الفصل العادي النفسي فيالبعد فقرات   
ره عشفي برنامج صعوبات التعلم َأابنتي /دراج ابنيإ 9.3% 45.3% 28.0% 14.9% 1.9% 2.54 0.924

في الفصل بالنقص والضعف مقارنة مع زمالئه 
  .العادي

7 

ابنتي في برنامج صعوبات التعلم أشعره /دراج ابنيإ 10.6% 44.7% 26.1% 13.7% 4.3% 2.56 1.001
في باإلحباط لعدم قدرته على االنسجام مع زمالئه 

  .الفصل العادي

8 

ابنتي في برنامج صعوبات التعلم أدى /دراج ابنيإ 15.5% 46.6% 23.0% 10.6% 1.2% 2.33 0.918
في الفصل  إلى ظهور بعض المشكالت النفسية لديه

  .العادي

9 

ابنتي في برنامج صعوبات التعلم جعله /دراج ابنيإ 5.0% 16.8% 28.6% 39.1% 7.5% 3.28 1.008
  .زمالئه في الفصل العاديأكثر حساسية من نقد 

10 

ابنتي في برنامج صعوبات التعلم زاد /دراج ابنيإ 29.2% 49.7% 16.8% 2.5% 1.2% 4.04 0.823
  .في الفصل العادي من دافعيته نحو التعلم

11  
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 االنحرافات

 المعيارية
 المتوسطات

  التكرارات

 أتفق ال  م  الفقرات

 )1(بشدة 
  أتفق ال

)2( 
  محايد

)3( 
  أتفق

)4( 
بشدة  أتفق

)5( 
ابنتي في برنامج صعوبات التعلم زاد /دراج ابنيإ 11.8% 42.2% 26.1% 14.3% 3.7% 2.55 1.007

في  حساسه بعدم احترام وتقدير الطلبة لهإمن 
  .عاديالفصل ال

12  

ابنتي في برنامج صعوبات التعلم /دراج ابنيإ 14.3% 44.7% 26.1% 9.3% 3.1% 3.59 0.960
  . الفصل العاديساعده أن يكون أقل تشتًتا في 

13 

في كل من السلوكي  البعدالتكرارات، والمتوسطات، واالنحرافات المعيارية التي حصل عليها أولياء األمور على كل فقرة من فقرات ): 5(جدول 
 غرفة صعوبات التعلم والفصل العادي

 االنحرافات

 المعيارية
 المتوسطات

  التكرارات

 أتفق ال  م  الفقرات

 )1( بشدة
  أتفق ال

)2( 
  محايد

)3( 
  أتفق

)4( 
  بشدة أتفق

)5( 
 غرفة صعوبات التعلم السلوكي فيالبعد فقرات 

تي في برنامج صعوبات التعلم جعله أكثر ابن/دراج ابنيإ 26.1% 57.1% 12.4% 1.9% 0.0% 4.1 0.681
  .في غرفة صعوبات التعلم ا مع زمالئهنشاًطا وتفاعًل

1 

صعوبات التعلم قلل من نشاطه  غرفةابنتي في /دراج ابنيإ 9.3% 43.5% 26.1% 15.5% 2.5% 3.43 0.958
   .فيه المفرط غير المرغوب

2 

ابنتي في برنامج صعوبات التعلم جعله أكثر /يدراج ابنإ 19.9% 56.5% 15.5% 4.3% 0.6% 3.94 0.776
في غرفة صعوبات التعلما للتعليمات واألوامر تجاوب.  

3 

صعوبات التعلم جعله أكثر  غرقةابنتي في /دراج ابنيإ 21.7% 59.0% 14.9% 0.6% 0.6% 4.04 0.680
  .في الغرفة ا مع زمالئهتعاوًن

4 

زاد من فرص  صعوبات التعلم غرفةابنتي في /راج ابنيدإ 26.1% 52.8% 16.1% 1.9% 0.6% 4.04 0.754
  .معلمة صعوبات التعلم التعامل بشكل إيجابي بينه وبين

5 

  الفصل العادي السلوكي فيالبعد فقرات 
ابنتي في برنامج صعوبات التعلم خفف من /دراج ابنيإ 1.2% 4.3% 23.6% 46.6% 21.1% 2.15 0.859

  .الفصل العاديتذمره وشكواه من 
6 

ابنتي في برنامج صعوبات التعلم قلل من /دراج ابنيإ 0.6% 7.5% 26.7% 47.2% 13.7% 2.31 0.836
  .في الفصل العادي سلوكه العدواني تجاه اآلخرين

7  

ابنتي في برنامج صعوبات التعلم زاد من /دراج ابنيإ 0.6% 3.7% 14.3% 55.9% 22.4% 2.01 0.770
  .الفصل العاديفي فرص اندماجه في اللعب مع زمالئه 

8 

ابنتي في برنامج صعوبات التعلم أدى إلى /دراج ابنيإ 4.3% 14.3% 16.1% 39.8% 21.7% 3.63 1.123
  .في الفصل العادي اكتسابه سلوكيات غير مرغوب فيها

9 

ابنتي في برنامج صعوبات التعلم جعله أكثر /دراج ابنيإ 1.2% 3.1% 20.5% 48.4% 23.0% 2.08 0.834
  .بالفصل العادي والمدرسةا ارتباًط

10  

ابنتي في برنامج صعوبات التعلم جعله أكثر /دراج ابنيإ 0.6% 4.3% 14.3% 52.2% 26.1% 1.99 0.809
  .ا لألنشطة الصفية والالصفيةتقبًل

11 

 

 غرفة من كل واألبعاد ككل في المتوسطات، واالنحرافات المعيارية التي حصل عليها أولياء األمور على كل بعد من أبعاد البحث): 6(جدول 
  العادي والفصل التعلم صعوبات

  المعيارية االنحرافات  المتوسطات  األبعاد

  0.428  3.352  االجتماعي في غرفة صعوبات التعلم البعد 
  0.554  3.773  النفسي في غرفة صعوبات التعلم البعد
  0.544  3.909  السلوكي في غرفة صعوبات التعلم البعد
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  المعيارية االنحرافات  المتوسطات  األبعاد
  0.384  3.676  في غرفة صعوبات التعلم األبعاد ككل

  0.571  2.636  االجتماعي في الفصل العاديالبعد 
  0.393  2.984  النفسي في الفصل العادي البعد
  0.510  2.361  السلوكي في الفصل العادي البعد

  0.324  2.665  األبعاد ككل في الفصل العادي
 

  البعد االجتماعي في غرفة صعوبات التعلم

درجات  اتإلى أن مجموع متوسط) 6(ول رقم شير الجدي
وفًقا للبعد االجتماعي في غرفة صعوبات  - األمورإجابات أولياء 

وبالرجوع إلى فقرات البعد ). 3.352(ا إذ بلغ كان متوسًط -  التعلم
جاءت ) 3(االجتماعي في غرفة صعوبات التعلم في الجدول رقم 

ويدل ذلك على  ،مرتفعًةمتوسطات درجات إجابات أولياء األمور 
م في ؤهأبنا التي يعاني منها المشكالت االجتماعيةمستوى  نخفاضا

ابنتي في غرفة /دراج ابنيإ"فقرة النالت  حيث ؛غرفة صعوبات التعلم
أعلى متوسط " صعوبات التعلم زاد من فرص تفاعله االجتماعي

ابنتي في غرفة صعوبات /دراج ابنيإ"فقرة  ثم، )4.13(حسابي 
، )3.99(بمتوسط حسابي  "مده بمهارات اجتماعية جديدةالتعلم أ

ابنتي في غرفة صعوبات التعلم زاد /دراج ابنيإ"في حين جاءت فقرة 
 ).3.87(في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي  "من فرصة استقالليته

 لديلمشكالت االجتماعية ايعطي مؤشر إيجابي على انخفاض  وهذا
، تواجده في غرفة صعوبات التعلم الطالب ذي صعوبات التعلم أثناء

 ،حسن معاملة معلمة صعوبات التعلم للطالبويرجع ذلك إلى 
، ذوي صعوبات التعلم بتحفيز العمل الجماعي لدى الطلبة هاهتماموا

 اجتماعي ق جووخْل ،والعمل على رفع مستوى مهاراتهم االجتماعية
لطالب يتأثر فا ؛في الغرفة معلى التجاوب مع زمالئه عهمشجي مناسٍب

السعايدة (بالتعامل اإليجابي الذي يلقاه من معلميه أو زمالئه 
قلة عدد الطلبة في غرفة صعوبات التعلم  كما أن). 2008الفرح، و

، وقد اتفقت هذه يساعد الطالب على بناء عالقات اجتماعية جيدة
 ,Carman & Chapparo(النتيجة مع نتائج دراسة كارمن وشابارو 

أشارت إلى أن مهارات أبنائهم االجتماعية تكون كافية التي ) 2012
  . عند تعاملهم مع عدد قليل من األقران

  البعد االجتماعي في الفصل العادي

درجات  اتأن مجموع متوسط) 6(الجدول رقم  يتضح من
 -وفًقا للبعد االجتماعي في الفصل العادي - موراألإجابات أولياء 

غرفة صعوبات الذي شوهد في  ، وهو أقل من مثيله)2.636(بلغ 
وبالرجوع إلى فقرات البعد االجتماعي في الفصل العادي في . التعلم

جاءت متوسطات درجات إجابات أولياء األمور ) 3(الجدول رقم 
ضعف  يعني، مما )2.76 -1.88(حيث تراوحت ما بين  ؛ضعيفة

لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم في الفصل  التفاعل االجتماعي
تدني مفهوم الذات لديهم، وشعورهم  لعل السبب في ذلكو. يالعاد

باإلحراج أمام زمالئهم عند خروجهم من الفصل العادي، كما أن 
زيادة عدد الطلبة في الفصل العادي عنه في غرفة صعوبات التعلم 

قادرين على التعامل مع عدٍد يجعلهم غير فهم  ،من األشخاص كبير
االجتماعية أثناء تفاعلهم مع  يشعرون بالقصور في مهاراتهم

 .Carman & Chapparo, 2012)(مجموعة كبيرة من األفراد 
التي ) 2011(خزاعلة والخطيب  وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة

أشارت إلى أن مستوى المهارات االجتماعية لدى الطلبة ذوي 
يتصف به  ، ويرجع ذلك لماصعوبات التعلم كانت دون المتوسط

لسيطرة على اوعدم ، الندفاعيةامن لتعلم اصعوبات  وولطلبة ذا

، تالذاوتدني مفهوم ، الجتماعيال صالتواوصعوبة ت، نفعاالاال

  .الجتماعيةا تهمامهار ُتضعفالتي لشخصية الخصائص اوغيرها من 

  البعد النفسي في غرفة صعوبات التعلم

درجات  اتأن مجموع متوسط) 6(الجدول رقم  يتضح من
 -في غرفة صعوبات التعلم النفسيوفًقا للبعد  - مورألاإجابات أولياء 

وهذا يعكس إنخفاض المشكالت  ،)3.773(إذ بلغ  امرتفعكان 
صعوبات التعلم في هذه الغرفة  والنفسية التي يعاني منها الطلبة ذو

وبالرجوع إلى فقرات البعد النفسي في  .من وجهة نظر أولياء األمور
جاءت متوسطات درجات  )4(رقم  غرفة صعوبات التعلم في الجدول

؛ )4.02 - 3.16(فقد تراوحت ما بين  ؛مرتفعة إجابات أولياء األمور
مما يعني تدني الشعور بالمشكالت النفسية لدى الطلبة في غرفة 

هذه النتيجة لحسن السبب في  الباحثات رجعوُت. صعوبات التعلم
ألمان مما يشعرهم بامع الطلبة تعامل معلمة صعوبات التعلم 

قد تلقت تدريبا مناسبا معلمة صعوبات التعلم كما أن . النفسي
 الفردية قدراتالتتالءم مع فردية عداد خطة تربوية على إ ساعدها

طلبة في للتجانس الظروف األكاديمية  يضاف إلى ذلك ،ؤالء الطلبةله
مع نتيجة البعد  هذه النتيجةوتتسق  .غرفة صعوبات التعلم

 ؛في غرفة صعوبات التعلمتوصل لها البحث سابًقا التي االجتماعي 
وارتفاع المهارات  ،ن انخفاض المشكالت االجتماعيةإحيث 

ا االجتماعية لطالب ذي صعوبات التعلم يجعله يحمل مفهوما إيجابي
 اسليم انفسي افي نفسه مما يتيح له نمو ثقًة فيجعله أكثر ؛نحو ذاته

 يمع دراسة عل فق ذلكويت). 2012 ودسوقي وعثمان رجب(
العامة للمشكالت النفسية للطلبة  والتي بينت أن السمَة) 2016(

 ،ذوي صعوبات التعلم تتسم باالنخفاض في غرفة صعوبات التعلم
 .وذلك من وجهة نظر الوالدين

   البعد النفسي في الفصل العادي 

درجات  اتأن مجموع متوسط) 6(الجدول رقم  يتضح من
كان  - وفًقا للبعد النفسي في الفصل العادي -موراألإجابات أولياء 
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، إال أنه يقل عن مثيله الذي شوهد في )2.984(بلغ متوسًطا إذ 
غرفة صعوبات التعلم، وهذا يعني ارتفاع المشكالت النفسية لدى 

في الفصل العادي عنها في غرفة  الطلبة ذوي صعوبات التعلم
درجات متوسطات  أن) 4(وقد أظهر الجدول رقم  .صعوبات التعلم
لبعد النفسي في الفصل العادي اعلى فقرات  موراألإجابات أولياء 

دراج إ"فقرة نالت فقد  كان متوسًطا بصورة إجمالية ما عدا فقرتين؛
ابنتي في برنامج صعوبات التعلم زاد من دافعيته نحو التعلم في /ابني

 وهذا نتيجة، )4.04(متوسط حسابي على أعلى  "الفصل العادي
جاح غرفة صعوبات التعلم في خفض القلق الدراسي الذي قد ن

 صعوبات التعلم مما جعله أكثر تركيزا وأقل تشتًتا اطالب ذاليصيب 
بينما كانت نتيجة الفقرات التي تعلقت بعالقة  .في الفصل العادي

 ؛الطالب ذي صعوبات التعلم مع أقرانه في الفصل العادي متوسطًة
وهذا يشير إلى عدم قدرة  ،)2.33 - 2.56(حيث تراوحت ما بين 

نفسية المهارات ال على تعميمالطالب ذي صعوبات التعلم 
على أرض الواقع في غرفة صعوبات التعلم  ااكتسبهالتي جتماعية االو

ا من ، مما يجعله يحتاج دعمفي الفصل العاديتفاعله مع أقرانه عند 
كون السبب في قد يو. لتعطيه الثقة في نفسه ؛معلمة الفصل العادي

لخاصة ب األساليمعلمة الفصل العادي باجهُل  -أساسا -المشكلة 
تعلم، وعدم لت اباالطلبة ذوي صعومع التعامل في دم لتي تستخا

كما أن  ).2016الدبابنة، (معلمة صعوبات التعلم مع كذلك ونها تعا
التي يعاني منها الطالب ذو صعوبات التعلم جتماعية االمشكالت ال

مما يقلل  ،ؤدي إلى تدني مهاراته االجتماعيةتصل العادي في الف
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة  .عدم تجاوبه مع أقرانهو ،ثقته في ذاته

أن البعد النفسي هو أقل  :والتي جاء فيها) 2012( بعيرات وزريقات
دمج أطفالهم في  داألبعاد التي حازت على رضا أولياء األمور عن

 . الفصل العادي

  د السلوكي في غرفة صعوبات التعلمالبع

درجات  اتإلى أن مجموع متوسط) 6(شير الجدول رقم ي
في غرفة صعوبات التعلم  السلوكيوفًقا للبعد  -األمورإجابات أولياء 

- طالب ذي صعوبات المما يعني تمتع  ،)3.909(إذ بلغ  اكان مرتفع
لى فقرات وبالرجوع إ .في غرفة صعوبات التعلم بسلوك سويالتعلم 

فقد ) 5(البعد السلوكي في غرفة صعوبات التعلم في الجدول رقم 
 تدنيويدل ذلك على  ،)4.14 -3.43(تبين ارتفاع المتوسطات 

 .لطالب ذي صعوبات التعلم في الغرفةلالمشكالت السلوكية مستوى 
في غرفة  امحدوديكون وترجع هذه النتيجة إلى أن عدد الطلبة 

 مرغوٍب غير سلوٍكل همحداثإفرص  يقلل منمما  ؛صعوبات التعلم
خصائص ل مناسبًة صعوبات التعلم تمثل بيئًة فيه، كما أن غرفَة

غرفًة جذَّابًة تحتوي على أركان  لكونها ؛ذي صعوبات التعلم الطالب
وركن  ،وركن للتكنولوجيا ،وركن للقراءة ،ركن للعب: مختلفٍة؛ مثل

معلمة صعوبات دم إغفال مؤهل عإلى ذلك  إضافًة .للمهارات اليدوية
مرغوب فيه، الفي تعديل سلوك الطالب غير  هاالتعلم وتخصص

وحثه على االختالط  ،بنفسه ة الطالبثق وعملها الدؤوب على تعزيز
على  للطالبالسلوك اإليجابي  زعزوهذا ما يبالطلبة اآلخرين؛ 

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الدبابنة  .حساب السلوك الفردي
التي أشارت إلى أن أكثر من نصف عينة الدراسة من  ،)2016(

أولياء أمور الطلبة ذوي صعوبات التعلم أعربوا عن رضاهم عن 
في مثل هذه طفالهم ألالخدمات االجتماعية والسلوكية المقدمة 

  . الغرف

  البعد السلوكي في الفصل العادي

درجات  اتأن مجموع متوسط) 6(الجدول رقم  يتضح من
كان  -في الفصل العادي السلوكيوفًقا للبعد  -موراأللياء إجابات أو
، وهو أقل من مثيله الذي شوهد في )2.361(بلغ حيث  متوسًطا

مما يدل على ارتفاع معدل السلوك غير  غرفة صعوبات التعلم،
المرغوب فيه لدى الطالب ذي صعوبات التعلم في الفصل العادي 

وقد أظهر الجدول رقم  .مقارنة بسلوكه في غرفة صعوبات التعلم
لبعد اعلى فقرات  موراألدرجات إجابات أولياء متوسطات أن ) 5(

فقد  ؛ما بين متوسطة وضعيفةكانت السلوكي في الفصل العادي 
ابنتي في برنامج صعوبات /دراج ابنيإ"حازت فقرة واحدة وهي 

التعلم أدى إلى اكتسابه سلوكيات غير مرغوب فيها في الفصل 
 الفقرات بقية، بينما حازت )3.63(متوسط أعلى على  "العادي
وهذا يعني ارتفاع  ،)2.31 - 1.99(ضعيفة متوسطات على  األخرى
 التعلم في صعوبات ذوي المرغوب فيه للطلبة غير سلوكالمعدل 
التي يعاني منها السلوكية وأكثر المشكالت هذا . العادي الفصل

طة الصفية عدم تقبله لألنش :هي التعلم صعوبات وطالب ذال
والالصفية، وقلة ارتباطه بالفصل العادي، وتذمره وشكواه، وكذلك 

ويرجع . جاه زمالئه في الفصل العاديه نحو العدوانية ُتسلوِك ميوُل
التركيز الكافي  الطالب ذلك إلى أن معلمة الفصل العادي قد ال تعطي

يقلل منمما العادي ا لزيادة عدد الطلبة في الفصل لتوجيهه؛ نظر 
ويظهر  .له األكاديمي ىمستوالتدنى و انتباه الطالب، وزيادة تشتته،

ذلك من خالل بث نشاطه وطاقته في سلوكيات غير مرغوب فيها 
في الفصل العادي عنها  بشدةمما يجعل المشكالت السلوكية تظهر 

وإمام  وهذا يتفق مع دراسة الشوربجي. في غرفة صعوبات التعلم
حيث أظهرت ) El Shourbagi, Emam & Kazem, 2016( وكاظم

ارتباط الطلبة ذوي صعوبات التعلم بسلوكيات غير مرغوب فيها في 
  .ومنها السلوك العدواني ،الفصل العادي

الفروق بين متوسطات األبعاد في كل من غرفة صعوبات التعلم 

  والفصل العادي

تحليل اختبار العينات الزوجي نتائج ) 7(يوضح الجدول رقم 
فروق بين متوسطات األبعاد في كل من غرفة صعوبات لداللة ال

ويتضح من هذا الجدول وجود فروق ذات  .التعلم والفصل العادي
. داللة إحصائية على جميع أبعاد البحث لصالح غرفة صعوبات التعلم

اهتمام  ويرجع ذلك إلى تجهيز غرفة صعوبات التعلم بمحفزات تثير
الجو الروتيني للفصل الطالب ذي صعوبات التعلم وتبعده عن 

إضاءة،  :منوجذبها للطالب  باإلضافة إلى تجهيزات الغرفة. العادي
كما أن عدد الطلبة . ثاث مناسب، وتهوية جيدة، وألعاب تعليميةأو
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في الغرفة يكون محدودا، وتكون الخدمة المقدمة للطلبة فيها فردية 
بات التعلم بما يتوافق مع قدراتهم الفردية، وكذلك تأهيل معلمة صعو

للتدريس لهؤالء الطلبة، وتدريبها تدريبا خاصا يساعدها على 

ا أدت إلى انخفاض المشكالت كل هذه العوامل مع. التعامل معهم
االجتماعية والنفسية والسلوكية في غرفة صعوبات التعلم عنها في 

  .الفصل العادي

  العادي والفصل التعلم صعوبات غرفة من كل روق بين متوسطات األبعاد فينتائج تحليل اختبار العينات الزوجي لداللة الف: )7( جدول

  مستوى الداللة  قيمة ت  األبعاد

  االجتماعي في غرفة صعوبات التعلمالبعد 
  *0.002  14.477  االجتماعي في الفصل العاديالبعد 

  النفسي في غرفة صعوبات التعلمالبعد 
  *0.001  13.143  النفسي في الفصل العاديالبعد و

  السلوكي في غرفة صعوبات التعلمالبعد 
  *0.000  19.776  السلوكي في الفصل العاديالبعد و

  األبعاد ككل في غرفة صعوبات التعلم
  *0.000  21.283  واألبعاد ككل في الفصل العادي

  α  ≥  0.05 حصائيا عندإدالة *       

هل توجد فروق ذات النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني،  -2

أولياء أمور  إجاباتلة إحصائية بين متوسطات درجات دال

االجتماعية واقع المشكالت  نحوالطلبة ذوي صعوبات التعلم 

متغيراِت إلى  أبناؤهم ُتعزى والنفسية والسلوكية التي يعاني منها

، )نوع ولي األمر، وعمره، ومستواه التعليمي(ولي األمر 

مستوى الدخل و ،عدد األبناء في األسرة(ومتغيراِت األسرة 

لألسرة، وعدد األبناء الذين سبق إدراجهم في غرفة الشهري 

مستوى ، والطالب نوع(، ومتغيرات الطالب )صعوبات التعلم

 ؟)بغرفة صعوبات التعلم التحاقهسنوات صفه، وعدد 

 ومناقشتها
ا فروق ذات داللة إحصائية وفًقوجود أظهرت النتائج 

مشكالت البعد ل وذلك بالنسبة مرولي األلمتغير للمستوى التعليمي 
االجتماعي في غرفة صعوبات التعلم، ومشكالت البعد السلوكي في 

كما هو ا األبعاد ككل في غرفة صعوبات التعلم الفصل العادي، وأيض
ارتفع المستوي  حيث لوحظ أنه كلما ).8(موضح في جدول رقم 

والتعرف اإلحساس مقدرته على  ذلك من زاد ،التعليمي لولي األمر
في اتخاذ  بالوقت المناسبوالتدخل ، وتحديدها ابنهعلى مشكالت 

وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة . الخاصة بإبنهالقرارات التعليمية 
مع دراسة بعيرات  تيجةبينما اختلفت هذه الن ،)2016( الدبابنة

التي أظهرت عدم جود فروق ذات داللة إحصائية ) 2012(وزريقات 
  .وى التعليميللمست ُتعزى

عدم لبقية المتغيرات األخرى فقد أظهرت النتائج بالنسبة أما 
 ،وجود فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة لجميع األبعاد الستة

كل من غرفة صعوبات التعلم في وكذلك بالنسبة لألبعاد الكلية 
 الدبابنة مع دراسةاتفقت هذه النتيجة  وقد .والفصل العادي

نوع لد فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة في عدم وجو) 2016(
الطالب، ومستوى صفه، وعدد سنوات التحاقه بغرفة صعوبات 

التي ) 2016( يدراسة علمع نتيجة ال هذهاتفقت  كما. التعلم
 وفًقالبعد النفسي لأظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 

إلى تقارب المستوى  أرجعت ذلكوقد  ،متغير نوع ولي األمرل
تساوى تقديرهم لألبعاد المختلفة التي و التعليمي والثقافي للوالدين

 يبينما اختلفت هذه النتيجة مع دراسة الشوربج .ؤهميمر بها أبنا
التي أظهرت وجود فروق  ،)El Shourbagi et al., 2016( وآخرين

 ؛ا لمتغير الجنسذات داللة إحصائية بالنسبة للبعد السلوكي وفًق
 .المشكالت السلوكية لدى الذكور عن اإلناث حيث ارتفعت نسبة

 التي أظهرت ،)2012(بعيرات والزريقات دراسة مع وكذلك اختلفت 
وعدد  ،ألمراوجود فروق ذات داللة إحصائية لمتغيرات نوع ولي 

ا على متابعة أن األمهات أكثر حرصوقد فسروا ذلك ب. أفراد األسرة
متابعة يساعد أكثر على ر فراد األسرة الصغيأعدد  أنكما  ن،أبنائه

فعدد األبناء الكبير في األسرة الواحدة ال يسمح لولي األمر  األبناء؛
المهارات  :األبناء وتعليمهم المهارات المختلفة مثل ةبمتابع

  .هعلى عاتق الملقاةتعدد المسؤوليات بسبب االجتماعية، وذلك 
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  ق بين المتوسطات وفًقا لمتغير المستوى التعليمي لولي األمرنتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفرو: )8( جدول

مجموع   مصدر التباين  األبعاد

  المربعات

درجة 

  الحرية 

متوسط 

  المربعات

مستوى   فقيمة 

 الداللة 
 *0.041 3.253 0.556 2 1.112 بين المجموعات  البعد االجتماعي في غرفة صعوبات التعلم

 0.171 157 26.836 داخل المجموعات
  0.135  2.025 0.607 2 1.213 بين المجموعات  البعد النفسي في غرفة صعوبات التعلم

 0.299 156 46.722 داخل المجموعات
 0.092 2.422  0.707  2  1.415 بين المجموعات  البعد السلوكي في غرفة صعوبات التعلم

  0.292  153  44.682 داخل المجموعات

 *0.023 3.859  0.539  2  1.079 بين المجموعات  التعلمفي غرفة صعوبات األبعاد ككل 
  0.140  157  21.947 داخل المجموعات

 0.109 2.246 0.712 2 1.425 بين المجموعات  البعد االجتماعي في الفصل العادي
 0.317 157 49.803 داخل المجموعات

  0.191 1.674 0.255 2 0.509 بين المجموعات  البعد النفسي في الفصل العادي

 0.152 156 23.719 داخل المجموعات
 *0.010 4.735  1.179  2  2.358 بين المجموعات  البعد السلوكي في الفصل العادي

  0.249  153  38.099 داخل المجموعات

 0.123 2.128  0.219  2  0.439 بين المجموعات  في الفصل العادياألبعاد ككل 
  0.103  157  16.181 داخل المجموعات

   α  ≥  0.05 حصائيا عندإدالة *         

ما وجهة نظر أولياء  الثالث، بالسؤال المتعلقة النتائج -3

األمور نحو الجوانب المتعلقة ببرنامج صعوبات التعلم من خالل 

 ومناقشتها ؟المقابالت الشخصية معهم

أولياء جابات إتحليل في محاولة لإلجابة عن هذا السؤال تم 
تم الحصول عليها من خالل المقابالت الشخصية بحيث ي الت األمور

   :تم تحويلها إلى بيانات وفًقا للمحاور اآلتية

مدى المشكالت االجتماعية والنفسية والسلوكية التي تواجه  -1
 التعلم صعوبات غرفة من كل الطالب ذا صعوبات التعلم في

العادي، وعالقة الطالب بمعلمة صعوبات التعلم  والفصل
  .الفصل العادي واألقران ومعلمة

 غرفة من كل مدى تأثير البيئة الصفية على الطالب في -2
العادي، ومدى التعاون والتواصل بين  والفصل التعلم صعوبات

 .معلمة صعوبات التعلم ومعلمة الفصل العادي وأولياء األمور

مدى كفاية معلمة صعوبات التعلم ومعلمة الفصل العادي فيما  -3
 . طالبيخص التعامل مع ال

ين أجزانقسمت النتيجة إلى وفي ضوء تلك المحاور؛ 
ضم الجزء األول إجابات أولياء األمور فيما يتعلق بوجود : أساسيين

فاشتمل على إجابات  الثاني أما الجزء .ابنه في غرفة صعوبات التعلم
وقامت . أولياء األمور فيما يتعلق بوجود ابنه في الفصل العادي

ئج وفًقا للمحاور مع توضيح ما يتعلق بكل جزء الباحثات بعرض النتا
  .داخل كل محور

مدى المشكالت االجتماعية والنفسية والسلوكية : المحور األول

 غرفة من كل التي تواجه الطالب ذا صعوبات التعلم في

  العادي والفصل التعلم صعوبات

أن مدى المشكالت االجتماعية هذا المحور أظهرت نتائج 
بين غرفة صعوبات التعلم والفصل العادي، إال أن  والنفسية متقارب

بشكل عام في الفصل العادي عنها في غرفة هذه المشكالت تزداد 
: صعوبات التعلم؛ فقد أشار أحد أولياء األمور إلى ذلك بقوله

الحمد لله أشعر بتحسن نفسيته وازدادت رغبته في الذهاب إلى "
ليس : " اف آخر، وأض"المدرسة بعد انضمامه لفصل الصعوبات

، بينما قال ولي أمر "البني أي مشكلة سوى المشكالت األكاديمية
يزداد شعور ابني بالحرج مع كل سؤال يوجه إليه بالفصل "آخر 

  ". العادي

وقد اتضح للباحثات عند تحليل هذا المحور عدم اتفاق 
 كل إجابات أولياء األمور على وجود مشكالت اجتماعية ونفسية في

العادي؛ فالبعض أشار إلى وجود  والفصل التعلم عوباتص غرفة من
هذه المشكالت بشدة في كالهما، والبعض اآلخر أشار إلى أن هذه 

وقد أشار المكانين . المشكالت اقتصر وجودها في الفصل العادي
إلى قلة المشكالت ) 2016)، وعلي)2014)والعبدالالت والنجادات

وقد  .التعلم صعوبات رفةالنفسية واالجتماعية لدى الطلبة في غ
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لوحظ أن أولياء األمور لم يتطرقوا في حديثهم إلى مشكالت أبنائهم 
السلوكية سواًء في الفصل العادي أو في غرفة صعوبات التعلم، على 
الرغم من أن هناك الكثير من الدراسات التي اختلفت مع هذه 
 النتيجة، والتي أشارت إلى أن هناك عالقة بين صعوبة التعلم

 Carman & Chapparo, 2012; El(واألطفال ذوي النشاط الزائد 
(Shourbagi et al., 2016.   

ب بمعلمة صعوبات التعلم ومعلمة عالقة الطال :المحور الثاني

  الفصل العادي واألقران

شبه إجماع أولياء األمور جابات جميع إأظهرت نتائج تحليل 
ا كبيرا لمعلمة صعوبات أن الطفل يبدي لوالديه ارتياحا وتقبًلعلى 

ابنتي تخاف : "التعلم، حيث عبر أحد أولياء األمور عن ذلك بالقول
من معلمة الفصل العادي وتفضل البقاء مع معلمة الصعوبات؛ ألنها 

  ".لطيفة

أما عالقة الطالب مع أقرانه في غرفة صعوبات التعلم والفصل  
دالئل عن عالقة العادي؛ فعلى الرغم من أن النتائج لم ُتْظهر أي 

الطالب ذي صعوبات التعلم بأقرانه في غرفة صعوبات التعلم، إال أن 
إجابات أولياء األمور تركزت معظمها في الحديث عن وجود عالقة 
غير طيبة بين الطالب وبين أقرانه في الفصل العادي؛ حيث قالت 

ابني يشعر بالحرج من زمالئه في الفصل العادي : " إحدى األمهات
ابنتي : " ، في حين قالت األخرى"خروجه إلى فصل الصعوباتعند 

كما أكد ". تشعر أن معلمة الفصل العادي تفضحها أمام زمالئها
ابنتي تشعر أنها أقل من : "الفكرة ذاتها أحد أولياء األمور بقوله

مشكلة ابنتي الخجل أمام : "، كذلك أضاف آخر"الطلبة اآلخرين
للباحثات مما سبق، أن معلمة  وقد اتضح". الطالبات زميالتها

الفصل العادي ليست لها عالقة جيدة مع الطالب ذي صعوبات 
التعلم، أما معلمة صعوبات التعلم فتحظى بعالقة جيدة معه، وقد 

وتتفق هذه . ظهرت هذه النتيجة في إجابات معظم أولياء األمور
الذي كبير مع ما توصلت إليه نتائج التحليل الكمي  النتيجة إلى حد

تم مناقشته في الجزء األول من البحث الحالي؛ حيث جاءت 
متوسطات إجابات أولياء األمور مرتفعة نحو معلمة صعوبات التعلم 

كما أنها تتفق مع بعض الدراسات . مقارنة بمعلمة الفصل العادي
التي أشارت إلى رضا أولياء األمور عن دور معلمة صعوبات  السابقة

ات أبنائهم، وتنمية قدراتهم األكاديمية، التعلم في تطوير مهار
 Somaily(ومساعدتهم على التكيف، أكثر من معلمة الفصل العادي 

et al., 2012 Carman & Chapparo, 2012;(.  ويمكن تفسير
هذه النتيجة أن معلمة الفصل العادي تقوم بتدريس عدد كبير من 

الفصل العادي الطلبة مقارنة بمعلمة صعوبات التعلم، كما أن معلمة 
محدد وعليها االنتهاء منه في فترة محددة مما يعوق  لديها منهج

قدرتها على التفاعل مع الفروق الفردية للطلبة، كما أننا ال نغفل أن 
معلمة الفصل العادي لم تحصل على دورات تؤهلها للتعامل مع 

أما فيما يتعلق بعالقة الطالب ذي  .الطالب ذي صعوبات التعلم
التعلم باألقران؛ فقد أظهرت النتائج أن هناك مشكلة في صعوبات 

  . عالقته بأقرانه في الفصل العادي

 كل مدى تأثير البيئة الصفية على الطالب في :المحور الثالث

 العادي والفصل التعلم صعوبات غرفة من

أولياء األمور على أن البيئة الصفية في غرفة  معظم اتفق
ة وجاذبة للطالب وتساعده على التعلم بيئة محفزهي صعوبات التعلم 

للطالب العادي الذي  مصممةفهي  ؛أما بيئة الفصل العادي. والتقدم
أولياء األمور أن فمن وجهة نظر بعض  ؛ال يعاني من أي صعوبة

تشتت الإلى  الفصل العادي يدفع الطالب ذا صعوبات التعلم
  .نجاحهعوق ي مماواالنسحاب 

ال  : "ومنهاأولياء األمور أقوال  جاءت وفي هذا السياق 
مثًال  فال تهتم ؛التعليمية ابنيالعادي ظروف  فصلتراعي معلمة ال

متنوعة فصل الصعوبات به أركان " ،"األمامية الصفوفبوضعه في 
  ."تحفز دافعية ابني

 اضوهو ر )2016(الدبابنة  إليه ويتفق ذلك مع ما أشارت 
ما توصلت اتفقت مع وكذلك  م،التعل أولياء األمور عن غرفة صعوبات

 نحوألولياء األمور  يةيجاباإلتجاهات إليه دراسات أخرى عن اال
هذه  غير أن ،)(Somaily et al., 2012 التعلم غرفة صعوبات

رضا أولياء بدورها أظهرت ات أخرى اختلفت مع دراس النتيجة قد
-Gasteiger)عن التعليم العام بما في ذلك الفصل العادي األمور

Klicpera et al., 2013).   

والجدير بالذكر في هذا الصدد، أن إحدى األمهات قد أثارت 
تغيير مسمى غرفة صعوبات التعلم إلى فصل : نقطة مهمة، هى

التسهيالت؛ فمن وجهة نظرها يجب استخدام مسمى يعكس 
الخدمات التي ُتَقدم في مثل هذه الغرف، وفي الوقت نفسه تمنع 

  . خدمات التي تقدم فيهاتحسس الطلبة من ال

مدى التعاون والتواصل بين معلمة صعوبات : المحور الرابع

 التعلم ومعلمة الفصل العادي وأولياء األمور 

جاءت إجابات أولياء األمور على أسئلة هذا المحور متفقة مع 
المحور السابق، والتي بيَنت رضاهم عن التعاون، والتواصل مع 

فقد أشار بعض أولياء األمور إلى أن معلمة صعوبات التعلم؛ 
التواصل مع معلمة صعوبات التعلم كان له وقع إيجابي على تقدم 

في . مستوى ابنه، وعلى معالجة المشاكل التي قد تظهر قبل تفاقمها
حين أن التواصل مع معلمة الفصل العادي ال يتناسب مع ظروف 

: التواصل وفي هذا الصدد قالت إحدى األمهات في عملية. الطفل
معلمة الفصل العادي تعاملنا كاآلخرين، رغم أن ظروف ولدي "

معلمة : "وقد ذكرت أمهات أخريات أن". تحتاج تواصًال أكثر
صعوبات التعلم ال تنتظر أن أتواصل معها؛ فهي دائما تسعى إلى 

وتؤكد هذه االجابات مدى رضا أولياء األمور عن ". التواصل معي
وتتفق هذه النتيجة مع . علمة صعوبات التعلمالتعاون والتواصل مع م

نتيجة المحور األول الذي أوضح رضا ولي األمر عند التعامل مع 
  .معلمة صعوبات التعلم
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مدى كفاية معلمة صعوبات التعلم ومعلمة : المحور الخامس

 الفصل العادي فيما يخص التعامل مع الطالب 

ينما تطرقت تشابهت إجابات أولياء األمور في هذا المحور ح
إلى احتياج معلمة الفصل العادي إلى اإلعداد، والتأهيل الجيد، 

وقد اقترح بعض أولياء . وحضور دورات متخصصة في هذا الشأن
األمور أن ولي األمر نفسه يحتاج إلى حضور مثل هذه الدورات 

  .وليس معلمة الفصل العادي وحدها

جتماعية ال توجد مشكالت نفسية وال ا": ومن هذه األقوال 
ولكن يرجى إعطاء المعلمة العادية برنامج خاص في كيفية التعامل مع 

أال يوجد دورات لمعلمات الفصل العادي في " ،"الطلبة ذوي الصعوبة
   ".الصعوبات

والجدير بالذكر أن معظم أولياء األمور قد ذكروا أن معلمة 
لب ذي صعوبات التعلم مؤهلة تأهيًلا جيدا وتستطيع التعامل مع الطا

صعوبات التعلم وكذلك مع ولي األمر؛ حتى أن البعض قد أشار إلى 
اللجوء إلى معلمة صعوبات التعلم عند الحاجة إلى االستشارة في 

ويتالءم ذلك مع الدراسات السابقة التي أشارت  .أوضاع تخص طفله
إلى عدم رضا ولي األمر عن خدمات الفصل العادي متمثلة في 

 -إن عدم تأهيل معلمة الفصل العادي يجعلها المعلمة نفسها؛ حيث
تتجاهل الفروقات الفردية بين الطلبة؛ فتعامل الطالب ذا  -ال إراديا 

صعوبات التعلم كطالٍب عادي، وال تهتم بدعمه؛ مما قد يؤدي إلى 
 Somaily, Al-Zoubi, & Bani(ظهور أو تفاقم بعض المشكالت 

Abdel Rahman, 2012.(  

  توصيات ال

   :الباحثات باآلتيوصي تء النتائج السابق ذكرها، في ضو

 ألولياء و لمعلمات الصف العادي عقد المدرسة دورات تدريبية
لتعريفهم ببرنامج صعوبات التعلم وما ينجم عنه من  ؛األمور

  .الطلبةمشكالت، وحثهم على ضرورة متابعة 

  المشكالت االجتماعية والنفسية والسلوكية بمعالجة االهتمام
في البيئة المدرسية الطلبة ذوي صعوبات التعلم  تواجهي الت

في غرفة  سواًءلهم والعمل على خلق البيئة الصفية المناسبة 
 . العادي فصلالأو في صعوبات التعلم 

  االتصال المستمر بين معلمة صعوبات التعلم، ومعلمة الفصل
لزيادة تفاعل  ؛العادي، وأسرة الطالب ذي صعوبات التعلم

وإبالغ الوالدين بانتظام عن تقدم  األمور مع المعلماتأولياء 
  .الطالب

 للتعرف على أي مشكالت  ؛المتابعة المستمرة ألبنائهم
، وذلك ركاديمية، أو نفسية، أو اجتماعية، أو سلوكية قد تظهأ

  .يجاد حلول لها قبل تفاقمهاإلللسعي 
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