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هدفت الدراسة إلى التعرف إلى مستوى الكفاءة الاايةاة الردر اة تمساتوى التياءر ةة لادى تلةاءة ماور
الطلبااة ذتي ص ااعو ءل ال ااتعل ت إلااى الكي اال ال ااا العاطااة ا ريبءاة ااة اا ا ا الكفااءة الااية ااة الردر ااة
تالتيءر ةة لدى تلةاءة امماور ذتي صاعو ءل الاتعل فار مادار لاواة امشاوار اليارءلةة ،فار الفلا
الد ارساار امتم مااا العااءا الد ارساار  ،)0200 /0202الغاات ال ااة الد ارسااة  )022تلاار ماار اءل ا
تاءلبة ما مدار لواة امشوار اليرءلةة ،يبع الر هج الوصافر ا ريباءار ،تلغءياءل يقي اأ هاداف
الدراسة طءا البءحثءن اتطوير مقةء

الكفءة الاايةاة الردر اة تمقةاء

التياءر ةة اداا لمراع الاةءناءل

بعااد التد ااد مااا صاادطهء ت بءيهااء ،ظهاارل نتااءلج الد ارسااة ن الرتوسااطءل القسااءاةة سااتمءبءل تلةااءة
مور الطلبة اللى اماا ك تمستوى الكفءة الاايةة الردر ة تالتيءر ةة لدى تلةءة مور الباة ذتي
2598

 ت ظه اارل ال ت ااءلج تج ااوا الاط ااة اريبءاة ااة ايمءاة ااة اال ااة،ص ااعو ءل ال ااتعل ج ااءةل ادرج ااة متوس ااطة
، إحلاءلةء اا ا مساتوى الكفااءة الاايةاة الردر ااة تالتياءر ةة لاادى تلةاءة مااور الطلباة اللااى اماا كا
. تالرؤه العلرر،يبعء لرتغ رال الم س
 الخدمات، أولياء األمور، التشاركية، صعوبات التعلم، الكفاءة الذاتية المدركة:الكلمات المفتاحية
.المختلفة
perceived Self-Efficiency Among Parents of Students with Learning
Disabilities and its Relationship with the Participation Degree of
Providing Various Services to their Children in the Schools of the
Northern Ghore District
Ibrahem Ali D’yab

Dr. Muhanad AL-Shboul

Abstract
This study aimed to identify the level of perceived self-efficiency and
the level of participation of parents of students with learning disabilities,
and to reveal the correlation between the perceived and participatory selfefficiency of parents with learning disabilities in the schools of the
Northern Jordan Ghore, in the first semester of the academic year (2021 /
2022) the study sample consisted of (200) male and female parents, They
were chosen by the available method from the schools of the North Jordan
Ghore, and to achieve the objectives of the study, they follow the
descriptive correlative approach, and for the purposes of achieving the
objectives of the study, research according to the subjectivity scale, and the
participatory scale, then collecting data for its validity and reliability. The
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results of the study showed that the arithmetic averages of the responses of
the students’ parents to the tool as a whole came to a medium degree in all
its fields. The results showed the existence of a positive, statistically
significant correlation between the level of perceived self-efficiency and
participation of parents of students on the tool as a whole. Depending on
gender and educational qualifications.
Keywords: perceived self-efficiency, learning disabilities,participatory,
parents, various services.

المقدمة
يرث ا البااة ذتي صااعو ءل الااتعل إحاادى ت ارالت الرمترااع التاار يرتااءت برمروالااة مااا اللاافءل التاار
يستدالر ما اليءلر ا اللى العرلةة التر وية إيمءا الخطط تالارامج بءلتيءر ةة مء ا ا الردرسة ت تلةءة
اممور ما خام رفع الكفءة الاايةة لآلبءة تاممهءل لتيدي الخدمءل الرختلفة ما ءله .
إن تعور الطلبة بءلكفءة الاايةة متلةءة ماوره ؤاؤ ر فار سالو ةءيه  ،ماا ح اا اختةاءره ل نياطة
تامهاداف تننماءت الرهراءل التار يكلفاون اهاء ت راء هاو معارتف فا ن مفهاوا الكفاءة الاايةاة الردر اة
يعااد حاد ها مفااءأة بعااءا تخلااةة الفاارا رااء يعااد مفهااوا الكفااءة الاايةااة مقااو ار رلةسااء مااا مق ااءتر
ال ظريااة الرعرف ااة ا جترءةةااة التار ياارى ن لادى الفارا الياادر اللاى ياابط سالو

نتةماة مااء لديا مااا

معتيدال تخلةة ،تتفيء لالك ف ن يفك ر الفرا تتاعور برادى فءةيا الاايةاة ياؤ ر فاار الكةف ااة التار
ؤتلرف اهء.(Bandura,1997 .
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تيعتار تم ما تءر إلى مفهوا الكفءة الاايةة هو العءل بءندت ار  )Bandoraح ا ر ط ا ا
ي ظة الاال تقةءا الفرا اوظءلف الرعرفةة تالتكةف اإلنسءنر ،فيخلةة الفرا رء ؤاحظ بءندت ار
يعر اللى يفس ر انمءتاي بء الترءا اللى اليدرال التر يعتيد إن يرتلكهء تذلك ااام طلى جهد
لتقي أ ال مءح ةةءا ،فؤاا ،صءلقة ،)0222،تيعتار الردرسة ما ه الرؤسسءل التر يسه فر
رفع الكفءة الاايةة لدى تلةءة مورالطلبة ما خام يدةة الرتغ رال اإليمءاةة تيعزيزهء اهدف
الريءر ة الققةقةة لتيدي افض الخدمءل الرختلفة لفئة ذتي صعو ءل التعل  ،ت رء ن التعرف اللى
الخدمءل الرختلفة التر يقتءجهء ذتي صعو ءل التعل تالرتعلية بءلدال ال فسر تام ءايرر تالتكةف
ا جترءالر برء ؤتاةا مع طدرايه يقت استرايةمةة مهرة ما استرايةمةءل الت يئة ام ءايرةة
تال رءلةة فر الوطت القءلر الزيوا.)0222 ،
تيعد التيءر ةة تاتر امسر فر العرلةاة التعلةرةاة الءما مها فار حةاء الطلباة ذتي صاعو ءل الاتعل
لكر يسرت له بء نسمءا تال رو السلة  ،رء ن إتراك الوالدؤا تيفءالله مع افءله ل الد تكءم
يترث فر اساترايةمةءل بساةطة تقادل الوالادؤا ماع افاءله تالياراة لها تاللعا

معها ت طاد يكاون

اللااى تااك ما ظ مثا يياادي ياادريبءل يسااتهدف يطااوير معرفااة تمهااءرال الوالاادؤا ،رااء ن التيااءر ةة
ا ا العءللة تالردرسة يير التواص ا ا الوالدؤا تالرعلر ا تميءر ة الوالدؤا فر الرمترع الردرسر
تتيع الخطط العاجةة اوتعءلة.)0202،
ت اارت حاادؤثء مفهااوا الخاادمءل الرت والااة التاار يقتءجهااء الطلبااة تالتاار يسااه إلااى حااد ا اار فاار رفااع
مسااتوى يقلا له ام ااءايرر تمااا ااارت هااا الخاادمءل الرسااءالد فاار إيمااءا الاطااة طويااة اا ا ا بااءة
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ت ا ا معلا ذتي صااعو ءل الااتعل تتيااع طاوان ا ت نظرااة ا تةااة فعلااى جرةااع امفاراا فاار امساار ايبااء
يلااك الي اوان ا ح ااا ن الطف ا ؤااتعل بءلياادت ح فاار ،)0222 ،تفاار تاطااع القااءم يعااد ا ارسااة الكفااءة
الاايةة لدى تلةءة مور الطلباة ذتي صاعو ءل الاتعل تالاطتهاء ادرجاة التياءر ةة فار ييادي الخادمءل
الرختلفاة ما اءله مااا الموانا

امسءسااةة التار يااؤ ر فار تخلااةة الطءلا  ،ياارا إااءر الرؤسسااءل

التر ويااة اهاادف إحاادال التغ ارال الساالو ةة الررشو ااة فاار تخلااةة الطءل ا
التعل الردرسر تننمءح الخطط التر وية الفراية لزيءا التقل

مااا اج ا يقي ااأ هااداف

ام ءايرر.

مشكلة الدراسة
ا اارتل مي ااكلة الد ارس ااة م ااا القءج ااة إل ااى الكف ااءة الااية ااة الردر ااة ل اادى تلة ااءة م ااور الطلب ااة ذتي
صعو ءل التعل  ،ح ا حظ البءحثءن مع البة صعو ءل التعل  ،ن العدؤد ماا تلةاءة ماور الطلباة
ؤترتعون ادرجة الءلةة ما الكفاءة الاايةاة الردر اة التار يركا ه ماا التياءر ةة فار ييادي الخادمءل
الرختلفااة ما ااءله  ،تمااا خااام ا اااا اللااى الد ارسااءل السااءبية د ارسااة السااهلر )0222 ،التاار
اتصت ات رةة الكفءة الاايةة الوالدية لرء لهء ما اتر فر معءلماة مياكلة ا اءله  ،تلا يماد البءحثاءن
اي ا ارسااة يت ااءتم ميااكلة الد ارسااة القءلةااة حس ا

حااد الل ا البءحثااءن ،تمااا ه ااء بااءل مااا الضاارتري

اراسة مويو الكفاءة الاايةاة الردر اة ،منهاء يعاد حاد اارت العواما الراؤ ر فار ااة تلةاءة امماور
فر ييدي الخدمءل الرختلفة ما ءله ذتي صعو ءل التعل .
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لااالك يتقاادا ميااكلة الد ارسااة القءلةااة فاار الكياال الااا نااو العاطااة ا ريبءاةااة ا ا ا الكفااءة الاايةااة
الردر ة لدى تلةءة مور الطلبة ذتي صعو ءل التعل تالاطتهء ادرجة التيءر ةة فار ييادي الخادمءل
الرختلفة ما ءله فر مدار لواة امشوار اليرءلةة.
أسئلة الدراسة
السؤال األول :مء مستوى الكفاءة الاايةاة الردر اة لادى تلةاءة ماور الطلباة ذتي صاعو ءل الاتعل
فر لواة امشوار اليرءلةة ؟
الس ةؤال النةةا ي :مااء مسااتوى التيااءر ةة لاادى تلةااءة مااور الطلبااة ذتي صااعو ءل الااتعل فاار يياادي
الخدمءل الرختلفة فر لواة امشوار اليرءلةة ؟
الس ةؤال النال ة  :ه ا يوجااد الاطااة اريبءاةااة ذال ا لااة إحلااءلةة ال ااد مسااتوى ) (α=0.05ا ا ا
مستوى الكفءة الاايةة الردر ة تمستوى التيءر ةة لدى تلةاءة ماور الطلباة ذتي صاعو ءل الاتعل
فر ييدي الخدمءل الرختلفة ما ءله فر لواة امشوار اليرءلةة ؟
أهداف الدراسة
هدفت ها الدراسة الى التعرف اللى:
 تصل مستوى الكفءة الاايةة الردر ة لدى تلةءة مور الطلبة ذتي صعو ءل التعل . اراسة مستوى التيءر ةة لدى اتلةءة اممور فر ييدي الخدمءل الرختلفة ما ءله فر مادارلواة امشوار اليرءلةة.
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 يقدؤااد نااو العاطااة ا ريبءاةااة ا ا ا الكفااءة الاايةااة الردر ااة تالتيااءر ةة لاادى تلةااءة اممااورالطلبة فر مدار لواة امشوار اليرءلةة.
أهمية الدراسة
أوالً :األهمية النظرية
يسااترد هااا الد ارسااة هر تهااء ال ظريااة مااا ونهااء طاادمت مؤتارال رةااة للراادار القكومةااة تلااوتار
التر ةااة تالتعلاة الااا مسااتوى متغ ارال الد ارسااة ،رااء طاادمت هااا الد ارسااة إاااء ار نظريااء حاادؤثء حااوم
الكف ااءة الااية ااة الردر ااة ل اادى تلة ااءة م ااور الطلب ااة ذتي ص ااعو ءل ال ااتعل تالتي ااءر ةة ف اار يي اادي
الخاادمءل الرختلفااة لرفااد الركتبااة العر ةااة ،تيعااوا امهرةااة ال ظريااة لهااا الد ارسااة نهااء ي ءتل ات فئااة
هءمااة مااا الرمترااع تر اازل اللااى خلءللااهء تساارءيهء اليخلااةة ت عااق الريااكال التاار ط ااد
يقتءج حيء مي نو ما التدخ .
ثا ياً :األهمية التطبيقية
تافا اارل ها ااا الد ارسا ااة اا لقةا ااء
صعو ءل التعل ت خرى لقةء

مسا ااتوى الكفا ااءة الاايةا ااة الردر ا ااة لا اادى تلةا ااءة اما ااور الطلبا ااة ذتي
ارجة التيءر ةة طد يستفءا م هء حيء فر اراسءل خرى ،رء ن ها

الدراسة تطفت اللاى نتاءلج يكيال الاا مساتوى الكفاءة الاايةاة الردر اة لادى تلةاءة ماور الطلباة ذتي
صعو ءل التعل تالاطتهء ادرجة التيءر ةة فر ييدي الخدمءل الرختلفة ما ءله تمقءتلة العر اللى
معءلمتهااء ،تطاادمت هااا الد ارسااة يوصااةءل لليااءلر ا اللااى العرلةااة التر ويااة لرسااءالديه لت رةااة الكفااءة
الاايةة الردر ة تالتيءر ةة لدى تلةءة اممور ذتي صعو ءل التعل .
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التعريفات االصطالحية واالجرائية
الكفةةةاءة الذاتيةةةة المدركةةةة :اصةةةطالحاً :بدنه ااء معتي اادال الف اارا تالره ااءرال الت اار يكونه ااء ال ااا جوانا ا
تخلا ت العيلةااة تال فسااةة تاماالةااة تا جترءةةااة تالمساارةة تالتاار يعااار ال هااء فاار الرواطاال المدؤااد ،
تالتر يتطل

م يقي أ نوا تايقة ما امااة بكفءة تاطتدار ططءتي ت او جءمو .)0222 ،

تيعاارف إجرالةااء ممروالااة الاادرجءل التاار يقل ا الل هااء تلةااءة اممااور اللااى في ارال مقةااء

الكفااءة

الاايةة الردر ة.
صةةةعوبات الةةةتعلم :اصةةةطالحاً :ط ااد ترا يعري ااف ص ااعو ءل ال ااتعل ف اار ط ااءنون يعل ااة امفا اراا الرع ااءط ا
 )IDEA,1997بدنهااء ايااطراف فاار الرلةااة ت ثاار مااا العرلةااءل ال فسااةة امسءسااةة الريااءر ة فاار
فه ت ستخداا اللغة الر طوطاة ت الركتو اة ،تالتار يركاا ن يظهار فار تاك إالءطاة فار القادؤا ت
التفك اار ت ا سااترء

ت الكتءبااة ت التهمئااة ت القةااءا بءلعرلةااءل القسااءاةة ،ييااتر الرلااطلت اللااى

حاء ل مثا اإلالءطااءل اإلا ار ةااة تنصااءبة الرااو تالخلا الااوظةفر ش اار القااءا بااءلرو ،تالتعساار بااءليراة
تالكتءبة تالقبسة التطويرية ،ت يير الرلطلت امافءم الاؤا يعاءنون ماا مياكال يعلةرةاة تالتار
يعتار فر امسء

نتةمة ليادرال بلارية ت سار ةة ت حر اة ت يخلال اليلار ت اياطراف الاءافر

ت نيص ا ئر ت يءفر ت اطتلءاي.
تيعا اارف إجرالةا ااء :ه ا ا الطلبا ااة الريخل ا ا ا بضا ااعل التقل ا ا

فا اار تاحا ااد ت ثا اار ما ااا الرها ااءرال

ام ءايرةا ااة التءلة ا ااة :الي ا اراة ات الكتءب ا ااة الخا ااط ال ا اادتي  ،التعا ا اار الكت ا ااءار ،تالتهمئا ااة تاإلم ا اااة )
تالقسءف.
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التشةةاركية :اصةةطالحا :التاادخ الاااي ؤاريبط بدنيااطة ييااوا اهااء تلةااءة اممااور مااا خااام االا ا ااءله
ااخ الردرسة تخءرجهء ب تراف تيوجة الردرسة .الرهدي)0222 ،
تيعرف التيءر ةة إجرالةء :ممروالة الدرجءل الكلةة التار يقلا الل هاء تلةاءة امماور اللاى فيارال
مقةء

التيءر ةة.

أوليةةةاء أمةةةور الطلبةةةة ذوي صةةةعوبات الةةةتعلم إجرائيةةةاً :ه ا تلةااءة مااور الطلبااة الريخل ا ا رساارةء
بلااعو ءل الااتعل تفيااء ماتال التيااخةص الرساارةة فاار ماادار لاواة امشاوار الياارءلةة للعااءا الد ارساار
.0200/0202
الخةةدمات المختلفةةة اصةةطالحاً :هاار خاادمءل ؤاات يوف رهااء للطلبااة ذتي صااعو ءل الااتعل إلااى جءن ا
خاادمءل التر ةااة الخءصااة ،اهاادف مسااءالد الطلبااة لتقي ااأ طلااى فءلااد مااا الارنااءمج التر ااوي الفااراي
م ه ا ا اء الخا ا اادمءل ا رتا ا ااءاية ،خا ا اادمءل يرف هةا ا ااة ،يلا ا ااقةت ال ا ا ااوف ال طا ا ااأ تالكا ا اااا ،الخا ا اادمءل
ا جترءةةة) ،الاااتي.)0222 ،
حدود الدراسة ومحدداتها
الرقداال التر يقد ما يعرةرهء ،تهر:
ي إجراة ها الدراسة فر يوة الدا ما القدتا ت ّ
 الحةةةدود الموضةةةو ية :ؤترث ا برويااو ا ارسااة الكفااءة الاايةااة لاادى تلةااءة مااور الطلبااة ذتيصعو ءل الاتعل تالاطتهاء ادرجاة التياءر ةة فار ييادي الخادمءل الرختلفاة ما اءله فار مادار
لواة امشوار اليرءلةة.
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 الحةةةةةدود الزما يةةةةةة :يا ا ا يطا ا ااأ الد ارس ا ااة ف ا اار الفلا ا ا الد ارس ا اار امتم م ا ااا الع ا ااءا الد ارس ا اار.)0200/0202
 الحةةدود البشةةرية :يا يطا ااأ الد ارسااة اللااى تلةااءة مااور الطلبااة ذتي صااعو ءل الااتعل براادارمدؤريااة التر ةااة تالتعلااة لل اواة امش اوار الياارءلةة فاار الررلكااة امرانةااة الهءتاارةة للعااءا الد ارساار
.)0200/0202
 الحدود المكا ية :ي يطا أ الدراسة اللاى ال اة ماا تلةاءة ماور الطلباة ذتي صاعو ءل الاتعلبردار مدؤرية التر ةة تالتعلة للواة امشوار اليرءلةة .
 -محددات الدراسة :يتقدا إمكءنةة التعرة بردى يرث

الع ة للرمترع امصلر ،تاطاة اساتمءبة

فراا ال ة الدراسة.
األدب النظري
إن م ااا ها ا الروي ااوالءل الت اار ط ااد يمي ااك مل ااد ار م ااا ا ي ااطراف الل ااى تلة ااءة امم ااور تالر اار ا
َ
تالبءحث ا فر ممء ل التر ةة تالتعلة هر صعو ءل الاتعل  ،لراء يقويا ماا ر اءر سالاةة طاد ياؤ ر فار
الرلةة التقل

الد ارسار ،تااةعاة يلاك اللاعو ءل التار يعاءنر م هاء افءل اء يساتوج

البقاا ال هاء

تالااا ا سااترايةمةءل الر ءساابة للقااد مااا هااا الظااءهر التاار يااؤ ر ساالبء اللااى ا ااة التر ااوي للطف ا
الرااتعل ،إن الرقااةط التعلةراار الر ءس ا

الاااي ؤاادال يلااك الفئ ا بمواناهااء اليويااة تييضاار اللااى ن اواحر

الضعل لدؤه هو ما فض الوسءل التر يقد ما ها اللاعو ءل ،من ذتي صاعو ءل الاتعل ها
البااة ش اار م ااؤت

م ا ه تننرااء ه ا فئااة يقتااءج ال ءيااة مختلفااة الااا بقةااة ف اراا صاافه الردرساار،تما
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التقااديءل التاار يلااطدا بءلعااءمل ا فاار هاااا الرمااءم لاادى الاادتم الرتيدمااة تامط ا يياادمء ميااكلة ي ازؤااد
انتيااءر صااعو ءل الااتعل  ،تذلااك بسااا

مااء طااد يتر ا مااا ر ا ن
اءر ساالاة اللااى مااا يعااءنون م هااء تاللااى

امسر تاللى الرمترع بد رل  ،ترشرء الا هرةة الرمء ل التر يختص بلعو ءل الاتعل إ
يقظااى بع ءيااة ءفة ا ميءرنااة بدهر تهااء ،لاااا ف ن ا اما هار ؤتطل ا

نهاء لا

البقااا فة ا لتيااخةص هااا اللااعو ءل

تمعرفتهء حر د .)0202 ،
تيي ر ااةءل التر ةة الخءصة إلى ن ه ءك نوال ا ما صعو ءل التعل هرء:
 .2اللعو ءل ال رءلةة :إن ملطلت " نرءلر" هو ميكلة لدى امافءم يقدل فر مطلع الرءره ،
ن هااا الريااكل يتسااا

فاار الاادا نرااو الطفا بءليااك الساالة  ،تيتعلااأ اللااعو ءل ال رءلة ا بءلعرلةااة

العيلة ا تالرعرفةااة ،ح ااا يتكااون الاط ا اريبءاة ا ا ا ا اللااعو ءل ال رءلةااة تاللااعو ءل ام ءايرة ا
فظهور صعو ءل الاتعل ال رءلةاة ،تالادا التادخ لعاجهاء ساةظهر ل اء صاعو ءل يعلا

ءايرةاة ،ت ن

ها اللعو ءل ستيس الى فرال ا :امتلةة يض ا نتبء تالاا ر تاإلاراك ،تصعو ءل الثءنوياة يضا
التفك ر تاإلنتبء تالاا ر تاللغة اليفوية )ال و ر.)0222 ،
 -2صعو ءل التعل ام ءايرةة :حظ ت صعو ءل التعل ام ءايرةة ار ن
الءية ار ما صعو ءل
التعل ال رءلةة ،بءلرش م دن اللعو ءل ال رءلةة هر الرسابة لللعو ءل ام ءايرةة ،تيعوا ذلك إلى
العدؤد ما اممور ما ارتهء :سهولة قةءسهء ،بءإليءفة إلى نهء ثر مضءيية ما اللعو ءل
ال رءلةة ،تييلد بلعو ءل التعل ام ءايرةة " :صعو ءل امااة الردرسر ام ءايرر ،تالتر يترث
فر اللعو ءل الرتعلية بءليراة تالكتءبة تالتهمر تالتعا ر الكتءار " تيريبط صعو ءل التعل
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ام ءايرةة بءليراة تالكتءبة ،رء نهء يير صعو ءل السر اليراة تصعو ءل السر الكتءبة،
تالقسءف الزيءل.)0222 ،
اآلثار النفسية المترتبة على وجود طفل ذوي صعوبات تعلم في األسرة
 .2الشةعور االةذ  :تيعاار هااا الارا الاا إليااءة امها اللاوا اللاى نفساه لعادا التازامه بااءإلجراةال
الوطءلةة الاتمة التر ير ع حدتل ها اإلالءطة ،تطد ؤلوا ا ف تا ا اهرء ا خر تيقرلا مساؤتلةة
افله ا ا ا ا  ،تيكا ا ا ااون ها ا ا اااا اليا ا ا ااعور موج ا ا ا ا يما ا ا ااء افله ا ا ا ا بيا ا ا ااك

ءم ا ا ا ا

.) Emerson ,2011

.2الشعور االضغط والتوتر :ما الرعارتف ن ه اءك العدؤاد ماا الضاغوي التار يساااهء الرلةاة ير ةاة
الطف ذي صعو ءل التعل تيعلرة  ،تالتار يا عكس بياك ش ار إيماءار اللاى القةاء ال ومةاة ل سار،
تالعدؤد ما ربءة ت مهءل امافءم ذتي صعو ءل التعل ؤتظءهرتن بءإليرءةال السطقةة ،ح ا ؤرتن
نفسه اللى نه

حوم له ت طو فر مسءالد افءله هؤ ة اللاى مساءؤر ماء يركاا ن ؤاواجهه

م ا ااا مي ا ااكال مختلف ا ااة ،تط ا ااد ؤ ته ا اار اها ا ا امم ا اار إل ا ااى ن يل ا اابقوا معت ا ااءاؤا الل ا ااى ه ا اااا امم ا اار
).)Dyson,2011
.3الغض  :تيدير هاا ال و ماا راتا امفعاءم او ماا التهارف ماا هااا الواطاع تيقر ا الاان
مفراا امسر ات الرستيفى ات ممترعه
يساا ا ا ا ا ا ا ااا

ك  ،حتى طد يلا ذلاك الغضا

إلاى الطفا الااي طاد

يغ ا ا ا ا ا ا ا ا ارال ءمل ا ا ا ا ا ا ا ا ا الرةيا ا ا ا ا ا ا ا ااة فا ا ا ا ا ا ا ا اار حةا ا ا ا ا ا ا ا ااء امسا ا ا ا ا ا ا ا اار الزالاا ا ا ا ا ا ا ا اار.)2016 ،

 .4العزلةة عةةا المحةيط االجتمةةاعي :تيركاا ن يكاون اارا فعا حاوم الرمترااع الرقاةط بسااا
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اإلح اراج تياادنر مسااتوى امشلاةااة فاار التعااءي

مااع تاطااع ن ا ؤوجااد افااءم معااءط ا فاار امساار،

تمقءتلة ترءن تجوا افءم معءط ا فر امسر فر بعق امحةءن .(Bognor ,2015
 .5التقبل  :تهر الررحلة امخ ر تالتر ياد امسر ف هء ييا ل مر الواطع تمقءتلة التعءي

مع

إالءطة الطف بيك ااةعر تييالهء ،إذ ؤاد ذلك بءالتراف امه بءلققةية تالتعءم ماع الروياو
ادتن خم  ،تما

الادة بءلبقا الا حلوم ت رامج الاجةة للريءر ة ف هء ،تطد يتباءؤا امسار

فر تطت التيا تفر راتا افعءلهء .(King ,2015
الكفاءة الذاتية المدركة لدى أولياء أمورالطلبة ذوي صعوبات التعلم
يرثا ا امس اار الرمتر ااع امتم ال اااي يقة ااء اداخل ا ا الافا اارا ،ح ااا يكتسا ا

م ااا خ ااام سا اري س اارءل

الرياولااة للتعءما مااع ا خاريا تمااا خااام الر ااء امسااري ياات الرلةااة الت ياائة

تخلا ت  ،تامسااءل

ا جترءةة ااة ،تيتوط اال مس ااتوى الكف ااءة الااية ااة الردر ااة ل اادى الف اارا الل ااى طدريا ا م ااا ا س ااتفءا ما ااا
الخا ارال السااءبية رااء ن االتي ااءا الف اارا فاار فءةيا ا الااي ااة يمعلا ا

ث اار يفهر ااء هترءمءيا ا تهدافا ا

تساالو  ،رااء يمعل ا يضااع ل فس ا هاادافء بع ااد الراادى ،تي ظاار للرهااءا الل ا بة اللااى نهااء ملااءار
للتقدي فر الوطت ذاي

اللرءاي.)0202 ،

تيعتااار مفهااوا الكفااءة الاايةااة الردر ااة مااا الرفااءأة الهءمااة التاار يسااتخدا فاار يفس ا ر ساالوك الفاارا
تيقدؤد سرءي اليخلةة ح اا الرفهاء ؤاونس )0222 ،اللاى نهاء :ياة الفارا ا فسا فار طدريا اللاى
إنمااءت الرهااءا الرو لااة إلةا  ،ت ااالك طدريا اللااى التغلا
التقك فر سلو

تاليدر اللى ا ستمءبة بيك م ءس
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اللااى الريااكال التاار ؤواجههااء ،تالياادر اللااى
مع الرواطل.

توقعات الكفاءة الذاتية المدركة:
يي ر يعيوف ،)0220 ،ن الكفءة الاايةة الردر ة يؤ ر فر ال مستويءل ما السلوك:
 .2اختةءر الروطل ت الرواطل التر يكون يرا إمكءنءل حرية الفرا فر ا ختةءر تالتر يستطةع
السةطر اللى ميكايهء.
 .0المهد الااير الاي ؤاال الفرا تيقدا بيد الرسءالر تالرثءار الرااتلة ال د ح الريكلة .
 .3الرثااءار فاار السااعر للتغل ا

اللااى الرواطاال مااا خااام تااعور الفاارا ادرجااة الءلةااة مااا الكفااءة

الاايةة الردر ة مرء يغطر الرزيد ما الثية تاليادر اللاى ال ماءح بغاق ال ظار الاا اللاعو ءل
التاار سااتواجه  ،فاار حا ا ن التياادؤر الرا خفق للكفااءة الاايةااة الردر ااة ؤاادفع الااى اااام اليل ا
ما المهد تالرثءار تهاا ادتر ؤؤاي الى ا يطراف

الفي .

دور األسرة ومشاركتها في تقديم الخدمات البنائه
نااءال التوجهااءل القدؤثااة بريااءر ة امساار مااع الردرسااة ميااءر ة فءاللااة فاار يياادي الا ارامج تالخاادمءل
التر وياة لطااف صااعو ءل الاتعل حتااى ؤاتركا مااا يقي اأ امهاداف الررجااو ماا هااا الاارامج ،فادتر
الردرسااة

يياال ال ااد يياادي الخاادمءل التر ويااة لهااا الفئااة مااا الرتعلر ا ا ا ا ؤتعاادا إلااى يعرااة مااء

ؤتعلرونا فاار مواطاال حةءيةااة خاارى ،تيسااتلزا ييااءرك الوالاادؤا حتااى ؤترك ااء مااا مسااءالد الطفا اللااى
يعر ااة م ااء ؤتعلرا ا ف اار الرواط اال القةءية ااة ،تيتا اراتح ي اادري
تمهءرال خءصة بدافءله  ،ت ا يعلةره

الوال اادؤا الل ااى ذل ااك اا ا ا يي اادا معلوم ااءل

ةفةة ي ف ا اارامج مع اة طاد يكاون طلا ر الرادى ت اويلاة

الر اادى ت يعل ااةره اس ااترايةمةءل مت وال ااة للتفءالا ا م ااع اف ااءله م ااا ذتي ص ااعو ءل ال ااتعل لتقسا ا ا
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مسااتوى افااءله تخءصااة يقس ا ا مسااتواه ام ااءايرر تيعلااة مااء يعلرااو فاار مواطاال خاارى صاابءح،
.)0222
يطرطااءل الكث اار مااا التعريفااءل الااى يعريااف التيااءر ةة فيااد الرفهااء ااون  )CONالريااءر لا فاار اااا
اءلا ا  )0222،بدنه ااء يل ااك العاط ااة الت اار ي اار ط اا ا ا الوال اادؤا تالر اار ا ل اادال التع ااءتن اا ا ا الا ا اات
تالردرسااة ،للبقااا الااا حلااوم ميااتر ة تذال فءاللةااة لاابعق الريااكال التاار طااد
الرر ا تامسر

ؤتس ا ى لك ا مااا

تلةءة اممور) مواجهتهء بيك فراي تالتر ما تدنهء إنمءح العرلةة التعلةرةة.

أهمية التشاركية األسرية مع المدرسة
يعد التيءر ةة ا ا امسر تالردرسة ما العوام الرهرة التر ياؤاي إلاى نماءح الطلباة تييادمه  ،فع اد
نخا اراي تلة ااءة امم ااور ف اار الفعءلة ااءل الردرس ااةة ،فا ا ن مع اادم ااة الط اااف ؤتقس ااا ،تييا ا مع ااد ل
التساارف مااا الردرسااة ،رااء يعااوا التيااءر ةة ا ا ا ا ساار تالردرسااة بءلعدؤااد مااا الفوالااد اللااى جرةااع
اراف العرلةة التعلةرةة ت لفة خءصة اللى تلةءة اممور ،م هء الثية بءلااال تالادال ال فسار ح اا
ييعر امبءة ن الردرسة يدالره لرسءالد افءله  ،راء يعرا اللاى يطاوير ا ساترايةمةءل الوالدياة،
ح ا ؤتعل ا بءة ا سترايةمةءل التار يركاا ن يساتخدموهء ماع نتياءم افاءله ماا مرحلاة نراو الاى
خرى ،تاليعور بء نترءة للرمترع الردرسر ،ح ا ييعر ا بءة بدنه جزة ما ممترع الردرسة لرء
ظلوا اللى الل برء يمري ما حدال بءلردرسة ت لرء ي يزتيده بءلرعلومءل الاتمة ،تيوف ر الوطت
للرعلر ا للعر بيك

فض

الز ر.)2010،
ا
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باءلرش ماا هرةااة الرياءر ة امسارية التاار يرثلهاء رباءة امافااءم ذتي اإلالءطاة فار الرلةااة ير ةاة تيعلااة
افءله  ،إ

ن

يزام ه ءك العدؤد ما الرعوطءل التر يقد ما يفع

الريءر ة بءلطريية الردمولة،

ح ااا ن معظ ا هااا الرعوطااءل ي بااع مااا ايمءهااءل ساالاةة مااا حااداماراف سااوى امساار ت م ار ااز
التر ة ااة الخءص ااة ت الردرس ااة ،تيعتي ااد م ار ااز التر ة ااة الخءص ااة تالي ااءلر ا الل ااى العرلة ااة التعلةرة ااة ن
بعق العءلال

يرلاك اليادر اللاى فها ااةعاة اإلالءطاة ت يساعى لفهرهاء إااطاء ،راء يارى بعاق

م ار ااز التر ةااة الخءصااة تالراادار

ن ه ااءك العدؤااد مااا العااءلال ش اار الرتعءتنااة فاار يياادي الاادال

الرطل ااوف للطفا ا بي ااك إيم ااءار لع ااد س اابءف م ه ااء اني ااغءم امس اار ب اادمور خ اارى تال اادا ا تا ا ار ه
تاستسامه للويع الراها .)0220 ،Wright
الدراسات السااقة
فيد جرى

ما ءاةء ت ةءم ا  (Kabiyea and Manor-Binyamini 2019بقثء هدف فة

إل ااى الكي اال ال ااا العاط ااة اا ا ا الكف ااءة الااية ااة الوالدي ااة تالض ااغوي تالي ااكءتي المس اارةة ل اادى ذتي
ا يطرابءل ال رءلةة فر الرمترع الادتي بفلسط ا ،تيكونت ال ة الدراسة ما  )90بء لدؤه ا اءة
م اراهي ا مااا ذتي ا يااطر ءل ال رءلةااة ،تلتقي ااأ هااداف الد ارسااة ي ا سااتخداا خرسااة اسااتاةءنءل،
استاةءن ايروشرافر تتصرة العاءر تالكفاءة الاايةاة الوالدياة تالضاغوي تالياكءتى المسارةة ،تيوصالت
نتءلج الدراسة إلى تجوا الاطة سءلبة ا ا الكفءة الاايةة الوالدية تالضغوي لدى ال ة البقا.
ت جرل سور  )Sur,2017اراسة هدفت الى الكفءة الاايةاة الوالدياة تالررءرساءل الوالدياة لادى رباءة
امافاءم ذتي اللاعو ءل المسادية ميءرناة ب باءة امافاءم العاءاؤ ا ،تيكونات الع اة ماا  )237ربااءة
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ي اختةءره ما  )27ت ية مريكةة ،لدؤه افءم فر الررحلة العررية ما  )7-2س وال الءاؤ ا،
تذتي صعو ءل جسدية) ،تي ستخداا اختبءر الثياة الوالدياة لقةاء

الكفاءة الاايةاة الوالدياة ،تاختباءر

الررءرس ااءل الوالدي ااة ،تاس ااتاةءن اير ااوشرافر ،تاس ااتخدا البءحث ااءن الرا ا هج الوص اافر ،تيوص االت نت ااءلج
البقا الاى تجاوا مساتوى متوساط لرريفاع فار الكفاءة الاايةاة الوالدياة تالررءرساءل الوالدياة ،ت يوجاد
فرتق ا ا ربءة امافءم ذتي اللعو ءل المسدية تربءة امافءم العءاؤ ا فار الكفاءة الاايةاة الوالدياة
تالررءرسءل الوالدية.
ت جرى

ماا ناواك  ،ارتيارج  ،ساتريك  ) Nowak . Broberg , Starke , 2020ا ارساة

هاادفت إلااى استكيااءف يي ةرااءل الوالاادؤا تالره ا ا للفاارا الرتءحااة ل افااءم ذتي اإلالءطااة للريااءر ة
فاار يخطااةط الاادال تايخااءذ الي ارار تيي ةر ا تالريااء الااا الرسااتوى القااءلر ل افااءم لهااا الريااءر ة،
تءر ت ال اة الياوالةة ماا تلةاءة اماور امافاءم ذتي اإلالءطاة الغات  ) 144فار الساويد تاساتخدا
الر ا هج الوصاافر لتقي ااأ هااداف الد ارسااة ،ت ت ااءرل ال تااءلج إلااى ن الف اارا الرتءحااة ل اف ااءم ذتي
اإلالءطااة للريااءر ة مبءتاار فاار الرلةااءل ص ا ع الي ارار ءناات مقاادتا  ،طااءا الوالاادؤا تالره ااون اتي ااة
فرا ميءر ة امافءم ام ار س ء اللى نهء فض ميءرنة بءمصغر س ء ،االترد معظ امخلءل ا
اللااى تجهااة نظاار الوالاادؤا حتةءجااءل الطفا ترارلها بياادن خاادمءل الاادال

ثاار مااا ا الترااءا اللااى

اللى التوص الربءتر مع الطف .
رااء هاادفت ا ارسااة العت ااار  )0222التعاارف الااى خااتاف امبااءة الااا ا مهااءل حااوم ميااءر ته فاار
ارنا ااءمج صا ااعو ءل الا ااتعل  ،ته ا ا معوطا ااءل الريا ااءر ة الوالديا ااة فا اار العرلةا ااة التعلةرةا ااة ا ا ااءله ذتي
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صعو ءل التعل  ،ما ج الوصوم الى حلوم يسءالد فر يمءتت يلاك العقباءل ،ت لغات الع اة )22
مااا تلةااءة مااور الطلبااة ذتي صااعو ءل الااتعل بر طي اة ج ااوف الريااء
الوصفر ،ت سفرل نتءلج الدراسة ن

 ،اسااتخدا البءحثااءن الر ا هج

يوجد فرتق ذال ا لة حلءلةة حوم مستوى الرياءر ة اا ا

ا بءة تا مهءل فر يعلة افءله ذتي صعو ءل التعل  ،ت سفرل ال تءلج الى ا سبءف التر يقد ما
الرلةااة الريااءر ة الوالديااة ال ءجقا هاار يااعل الررتنا فاار يااوف ر خاادمءل التر ةااة الخءصااة للطاااف
ذتي صعو ءل التعل .
ت جارى ا ماا مةك لار تمء دتنءلاد ت لار )2017

(McNeilly , Macdonald , Kelly

ا ارساة هادفت إلااى استكياءف يماءرف الوالاادؤا فار الرياءر ة فاار اليا اررال الرتخاا مااع الره ا ا حااوم
رالءي ااة ا ااءله ذتي اإلالءط ااة ف اار إؤرل اادا الي اارءلةة ،اس ااتخدمت الد ارس ااة م همة ااة الرس اات تالري ااءاال
ال وةةة ،يكونت الع ة ما  ) 77ما تلةءة مور امافءم تاليبءف مع ممروالة ،اإلالءطءل يتراتح
الرءره ا ا ) (28-3سا ة ،ت ارتل ال تاءلج اثا اة مقاءتر ماا الاةءناءل  :خاا تماءا الرباءار ،تالادا
الرعرفااة ،تيقي ااأ التا اواتن الل ااقةت ،تالري ااءر ة ف اار جوانا ا
الوالادؤا فار حةااءن ث ار

صا ا ع اليا ا ارر ،تط ااد ت ااءرل ال ت ااءلج ن

ؤاات ا ساترء لها ت امخاا با راله اللااى الارش مااا ن الوالادؤا ظهاارتا

العدؤد ما اممثلة اللى الررءرسة الم د تلكا ل ؤت ات ار ه بيك

ءم تل يتوفر لها الرعلوماءل

الكءفةة إلااغ الرع ا بي اررايه .
ناحظ ما خام استع ار

الدراسءل السءبية ،بدن هدفت بءلرمر

إلى التعرف اللى مستوى

الكفءة الاايةة تالتيءر ةة لدى تلةءة اممور ،فر هء هدف إلى التعرف اللى مستوى الكفءة الاايةة
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الوالدية رء يدر هء مهءل امافءم ذتي صعو ءل التعل

دراسة تاراسة  ،)Sur,2017تم هء مء

هدف إلى العاطة ا ا الكفءة الاايةة الوالدية تالضغوي تاليكءتي المسرةة لدى ذتي ا يراءبءل
ال رءلةة دراسة  ،(Kabiyea and Manor-Binyamini 2019تم هء مء هدف إلى التيءر ةة
امسرية فر العرلةة التر وية دراسة العت ار  ،)0222تم هء مء هدف إلى استكيءف يي ةرءل
الوالدؤا تالره ا للفرا الرتءحة ل افءم ذتي اإلالءطة للريءر ة فر يخطةط الدال تايخءذ اليرار
تيي ةر

تالريء الا الرستوى القءلر ل افءم لها

الريءر ة

دراسة نواك ،ارتيرج،

ستريك  ،) 2020,Nowak, Broberg , Starkeييءاهت ها الدراسة مع معظ الدراسءل
السءبية فر مويو الكفءة الاايةة تميءر ة الوالدؤا فر الخطة التر وية الفراية

دراسة

.)Sur,2017
ييءاهت بعق الدراسءل السءبية فر الر هج البقثر فر االترءاهء الر هج الوصفر تاستخدامهء اا
ا ستبءنة لمرع الاةءنءل.
تطاد اساتفءا البءحثاءن ماا الد ارساءل الساءبية فار اختةاءر ال اة الد ارساة تايباء ما هج البقاا الر ءسا ،
تامسااءل

اإلحلااءلةة الر ءساابة ،تيطااوير اتال الد ارسااة ،تن اراة م ءطيااة ال تااءلج التاار حل ا الل هااء

البءحثءن بعد ا نتهءة ما الدراسة.
مء مء ير ز الدراسة القءلةة الا ش رهء ما الدراسءل السءبية فر ي ءتلهء متغ رال ل ؤت ي ءتلهء
ممترعة فر الدراسءل السءبية ،ت هاا ستيدا الدراسة القءلةة إاء ار فكريء خءصء بءلدراسة تمتغ رايهء
الرختلفة.
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منهج الدراسة :االترد البءحثءن فر إجراة اراست اللى الر هج الوصفر ا ريباءار لر ءساات لطاةعاة
الد ارسااة ت ساائلتهء ،تالاااي يلاال الواطااع رااء هااو تيعااار ال هااء يعا ا ار رةااء تلفظةااءما خااام اسااتخداا
اتال الدراسة لمرع الاةءنءل تيقل لهء للوصوم إلى يقي أ هداف الدراسة تاإلجءبة الا سئلتهء.
مجتمع الدراسة :يكون ممترع الد ارسة ما جرةع تلةءة مور البة ذتي صعو ءل التعل فر مدؤرياة
التر ةة تالتعلة فر لواة امشوار اليرءلةة تالبءلغ الداه ) )422للعءا الدراسر .0200/0202
عينة الدراسة :يكونت ال ة الدراسة ما  )022ما تلةاءة ماور الطلباة ذتي اللاعو ءل الاتعل  ،يا
اختةءره بءلطريية الرتةسر ما مدار لواة امشوار اليرءلةة فار مقءفظاة ار اد خاام العاءا الد ارسار
0202/0202
أداتا الدراسة اوالً :مقياس الكفاءة الذاتية
وصف المقياس :ي العر اللى يطوير مقةء

للكفءة الاايةة الردر ة ،تطد اتتر مقةء

الكفءة

الاايةة اللى جزؤا المزة ا تم اةءنءل تخلةة ،تالمزة الثءنر يضرا  )32فير موتالة اللى ال
ممء ل الرمءم الرعرفر الفيرال ما  ،)24-2الرمءم ال فسر الفيرال ما  ،)02-22الرمءم
السلو ر الفيرال .)32-32
صدق مقياس الكفاءة الذاتية المدركة  :ي التقيأ ما ا
اوالً :صدق المحتوى :للتقيأ ما صدق الرقتوى ي الر

ل صدق اماا ما خام ارييت ا
مقةء

الكفءة الاايةة الردر ة اللى

ممروالة ما الرقكر ا الغ الداه  )22مقكر ا ما الرختل ا فر التر ةة الخءصة تالقةء
تالتيوي التر وي ،تذلك إلاداة رؤه فر الفيرال تمدى تيوحهء تسامة اللغة تاللةءشة تمدى
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انترءة الفيرال مبعءا اماا  ،تطد ي جراة التعدؤال تا خا بءلراحظءل تفيء لرء ي ا يفءق اللة
ا سبة  )%22تطد تءر الرقكرون إلى يرتر يعدؤ امخطءة اإلمالةة ،تحاف بعق الفيرال،
تنالءا صةءشة بعق الفيرال للت ءس
ثا ياً :صدق البناء :إلستخراج ا

مع الع ة تهدف القةء .
ل صادق الا اءة للرقةاء  ،اساتخرجت معاءمال اريباءي ا فيار

ت ا ا الدرجااة الكلةااة ،ت ا ا ا فياار تاريبءاهااء بءلرمااءم التاار ي تراار إلة ا  ،ت ا ا الرمااء ل ابعضااهء
تالدرج ااة الكلة ااة ،ف اار ال ااة اس ااتطاةةة م ااا خ ااءرج ال ااة الد ارس ااة يكون اات م ااا  ،)32تط ااد يراتح اات
معا ااءمال اريباااءي الفي ا ارال ماااع اماا ك ا ا ما ااءا ا  ،)2,24-2,42تما ااع الرما ااءم )2,24-2,32
تيمدر اإلتءر ن جرةع معءمال ا ريبءي ءنت ذال ارجءل مياولة تاالة إحلءلةء ،تلالك لا ؤات
حاااف ي مااا الفيارال ،ا يا اسااتخ ارج معءما اريبااءي الرمااءم بءلدرجااة الكلةااة ،تمعااءمال ا ريبااءي
ا ا الرمء ل ابعضهء.
ثبات مقياس الكفاءة الذاتية المدركة :للتد د ما بءل اا الدراسة ،فيد ي التقيأ بطريية ا ختباءر
تنالااءا ا ختبااءر  )test-retestاتطا ااأ الرقةااء  ،تنالااءا يطاةيا بعااد ساااوال ا اللااى ممروالااة مااا
مكوناة ماا  ،)32تماا ا يا حساءف معءما اريباءي ا رساون اا ا ييادؤرايه فار
خءرج ال ة الد ارساة ّ
الر اري ا .تي ا يضااء حسااءف معءم ا الثبااءل بطرييااة ا يسااءق الااداخلر حس ا

معءالااة رتنبااء

لفااء،

تاالتارل ها القة مالرة لغءيءل ها الدراسة.
ثا يةاً مقيةةاس التشةةاركية :يا يطااوير مقةااء
العت ار  )0222ح ا يكون مقةء

التيااءر ةة بااءلرجو الااى الاادا مااا الد ارسااءل مثا ا ارسااة

التيءر ةة لدى تلةءة اممور ما جزؤا ،المزة امتم الاةءناءل
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اليخلةة ،تالمزة الثءنر ما ال ممء ل ممءم الريءر ة فر اجترء القءلا تالارناءمج التر اوي
تالفي ا ارال ما ااا  ،)22-2تمما ااءم امنيا ااطة تالفعءلةا ااءل تالفي ا ارال ما ااا  ،)02-20تمما ااءم التي ا ااة
تالفيرال ما .)02-00

دالالت صدق مقياس التشاركية
تم التحقق ما دالالت صدق المقياس اطريقتيا:
اوالً :صدق المحتةوى :للتقياأ ماا صادق الرقتاوى يا الار

مقةاء

التياءر ةة لادى تلةاءة امماور

اللى ممروالة ما الرقكر ا الغ الداه  )22مقكر ا ما الرختل ا فر التر ةة الخءصة تالقةء
تالتيااوي التر ااوي تذلااك إلاااداة رؤه ا فاار الفي ارال تماادى تيااوحهء تسااامة اللغااة تاللااةءشة تماادى
انترءة الفيرال مبعءا اماا  ،تطاد يا جاراة التعادؤال تامخاا بءلراحظاءل تفياء لراء يا ا يفاءق اللةا
ا سبة  ،)%22تطد تءر الرقكرون إلى يرتر يعدؤ امخطءة اإلمالةة ،تحااف بعاق الفيارال،
تنالءا صةءشة بعق الفيرال ت يءفة بعق الفيرال للت ءس

مع الع ة تهدف تا اا تي يغ ر اس

الرمااءم ا تم مااا ممااءم الخاادمءل الرسااءند الااى اسا ممااءم الريااءر ة فاار اجترااء القءلا تالارنااءمج
التر وي.
صدق البناء :ساتخراج ا
الدرجة الكلةة ،ت ا

ل صادق الا اءة للرقةاء  ،اساتخرجت معاءمال اريباءي ا فيار ت ا ا

فيار تاريبءاهاء بءلرماءم التار ي ترار إلةا  ،ت ا ا الرماء ل ابعضاهء تالدرجاة
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الكلةااة ،فاار ال ااة اسااتطاةةة مااا خااءرج ال ااة الد ارسااة يكوناات مااا  )32تلاار ماار ،تطااد يراتحاات
مع ااءمال اريب ااءي الفيا ارال م ااع اماا كا ا م ااءا ا  ،)2,23-2,42تم ااع الرم ااءم ،)2,24-2,20
تيمدر اإلتءر ن جرةع معءمال ا ريبءي ءنت ذال ارجءل مياولة تاالة إحلءلةء ،تلالك لا ؤات
حاف ي ما ها الفيرال.
ثبات مقياس التشاركية :للتد ااد م ااا ب ااءل اا الد ارس ااة ،في ااد يا ا التقي ااأ بطريي ااة ا ختب ااءر تنال ااءا
ا ختبااءر  )test-retestاتطا ااأ الرقةااء  ،تنالااءا يطاةي ا بعااد ساااوال ا اللااى ممروالااة مااا خااءرج
مكونة ما  ،)32تما
ال ة الدراسة ّ

ي حسءف معءم اريبءي ا رسون ا ا ييدؤرايه فر الرري ا.

المعالجةةةةات اإلحصةةةةائية :لإلجءب ااة ال ااا السا اؤام امتم تالث ااءنر يا ا اس ااتخراج الرتوس ااطءل القس ااءاةة
تا نقرافءل الر ةءرية ،تلإلجءبة الا السؤام الثءلا ي استخراج معءم اريبءي ا رسون.
تائج الدراسة ومناقشتها
وفقا ألسئلة الدراسة
فيما يلي عرض النتائج التي توصلت إليها الدراسة ومناقشتها ً
النتائج المتعلقة االسؤال األول :الذي ص على "ما مسةتوى الكفةاءة الذاتيةة المدركةة لةدى أوليةاء
أمور الطلبة ذوي صعوبات التعلم في لواء األغوار الشمالية؟"
لإلجءبة الا هاا السؤام ي استخراج الرتوسطءل القسءاةة تا نقرافءل الر ةءرية لرستوى الكفءة
الاايةة الردر ة لدى تلةءة مور الطلبة ذتي صعو ءل التعل فر لواة امشوار اليرءلةة ،تالمدتم
انء ؤويت ذلك.
جدول ( )1المتوسطات الحسابية واال حرافات المعيارية لمستوى الكفاءة الذاتية المدركة لدى أولياء أمور الطلبة ذوي
صعوبات التعلم في لواء األغوار الشمالية مرتبة تنازلياً حس المتوسطات الحسابية
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المجال

المتوسط

اال حراف

الحسابي

المعياري

3.62

.534

متوسط

.591

متوسط
متوسط
متوسط

الرتبة

الرقم

1

1

المجال المعرفي

2

3

المجال السلوكي

3.56

3

2

المجال النفسي

3.53

.619

مقياس الكفاءة الذاتية المدركة

3.57

.482

المستوى

ؤا ا المدتم  )2ن الرتوسطءل القسءاةة طد يراتحت مءا ا  ،)3.62-3.53ح ا جءة
الرمءم الرعرفر فر الرريبة امتلى بداللى متوسط حسءار الغ  ،)3.62ا رء جءة الرمءم ال فسر
فر الرريبة امخ ر ت رتوسط حسءار الغ  ،)3.53ت لغ الرتوسط القسءار لرستوى الكفءة الاايةة
الردر ة لدى تلةءة مور الطلبة ذتي صعو ءل التعل فر لواة امشوار اليرءلةة ك

.)3,22

تءرل نتءلج هاا السؤام إلى ّن مستوى الكفءة الاايةة الردر ة لدى تلةءة مور الطلبة ذتي
صعو ءل التعل فر لواة امشوار اليرءلةة جءة متوسطء ،ت رتوسط حسءار الغ  ،)3,22ح ا جءة
الرمءم "الرعرفر" فر الرريبة ا تلى ت رتوسط حسءار الغ  )3,20ت رستوى متوسط طري

ما

الرستوى الرريفع يا فر الرريبة الثءنةة الرمءم "السلو ر" برتوسط حسءار الغ  ،)3,22ت رستوى
متوسط ,يا فر الرريبة الثءلثة الرمءم "ال فسر" برتوسط حسءار الغ  )3,23ت رستوى متوسط،
تيركا ن يعزت البءحثءن ها ال تةمة إلى اتر الردرسة فر رفع الكفءة الاايةة لدى تلةءة مور
الطلبة ما خام يدةة الرتغ رال اإليمءاةة تيعزيزهء اهدف الريءر ة الققةقةة لتيدي

فض

الخدمءل الرختلفة لفئة ذتي صعو ءل التعل تيتوافأ ذلك مء يوصلت إلة الدراسءل السءبية مث
اراسة الزيوا )0222 ،بء يءفة إلى اتر الردرسة فر التعريف بءلخدمءل الرختلفة التر يقتءجهء
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ذتي صعو ءل التعل تالرتعلية بءلدال ال فسر تام ءايرر تالتكةف ا جترءالر برء ؤتاةا مع
طدرايه  ،ح ا يقت استرايةمةة مهرة ما استرايةمةءل الت يئة ام ءايرةة تال رءلةة فر الوطت
القءلر.
النتائج المتعلقة االسؤال النا ي :الذي ص على "ما مسةتوى التشاركية لدى أولياء أمور الطلبة
ذوي صعوبات التعلم في تقديم الخدمات المختلفة في لواء االغوار الشمالية؟"
لإلجءبة الا هاا السؤام ي استخراج الرتوسطءل القسءاةة تا نقرافءل الر ةءرية لرساتوى التيءر ةة
لدى تلةءة مور الطلبة ذتي صعو ءل التعل فر ييدي الخدمءل الرختلفة فر لواة ا شوار
اليرءلةة ،تالمدتم انء ؤويت ذلك.

جدول ( )2المتوسطات الحسابية واال حرافات المعيارية لمسةتوى التشاركية لدى أولياء أمور الطلبة ذوي صعوبات التعلم
في تقديم الخدمات المختلفة في لواء االغوار الشمالية مرتبة تنازلياً حس المتوسطات الحسابية
المجال

المتوسط

اال حراف

الحسابي

المعياري

3.65

.822

متوسط

3.65

.722

متوسط

.922

متوسط

.757

متوسط

الرتبة

الرقم

1

1

2

2

مجال األ شطة والفعاليات

3

3

مجال التقييم

3.63

مقياس التشاركية

3.64

مجال المشاركة في اجتماع الحالة والبر امج
التربوي
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المستوى

ؤا ا المدتم  )0ن الرتوسطءل القسءاةة طد يراتحت مءا ا  ،)3,22-3,23ح ا جءة

ما

ممءم الريءر ة فر اجترء القءلة تالارنءمج التر وي ،تممءم امنيطة تالفعءلةءل فر الرريبة امتلى
بداللى متوسط حسءار الغ  ،)3,22ا رء جءة ممءم التي ة فر الرريبة امخ ر ت رتوسط حسءار
الغ  ،)3,23ت لغ الرتوسط القسءار لرساتوى التيءر ةة لدى تلةءة مور الطلبة ذتي صعو ءل
التعل فر ييدي الخدمءل الرختلفة فر لواة ا شوار اليرءلةة ك

.)3,24

تءرل نتءلج هاا السؤام إلى ّن مستوى التيءر ةة لدى تلةءة مور الطلبة ذتي صعو ءل التعل فر
ييدي الخدمءل الرختلفة فر لواة امشوار اليرءلةة جءة متوسطء ,ت رتوسط حسءار الغ )3,24
طري

ما الرستوى الرريفع ,ح ا جءة الرمءم "الريءر ة فر اجترء القءلة تالارنءمج التر وي" فر

الرريبة امتلى ت رتوسط حسءار الغ  )3,22ت رستوى متوسط طري

ما الرستوى الرريفع ,يا فر

الرريبة الثءنةة ممءم "امنيطة تالفعءلةءل" برتوسط حسءار الغ  ,)3,22ت رستوى متوسط طري
ما الرستوى الرريفع ,يا فر الرريبة الثءلثة ممءم "التي ة " برتوسط حسءار الغ  )3,23ت رستوى
متوسط طري

ما الرستوى الرريفع ،تيركا ن يعزى ها ال تءلج إلى ن ميءر ة تلةءة اممور فر

يعلة ا ءله ذتي صعو ءل التعل فر شرف الرلءار ميعد بءلغ ا هرةة ,ت الك استلدار اليوان ا
تالتيريعءل التر ير ز اللى ميءر ة تلةءة اممور مث

الرءا رط

 )42فر طءنون حيوق

امتخءا ذتي اإلالءطة رط  )02لس ة  ،0222تما الره ميءر ة تلةءة اممور فر جرةع
الي اررال الرتعلية بطفله

ادةا ما مرحلة التعرف تالريءر ة فر اجترءالءل فريأ متعدا
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التخللءل ،تالتخطةط التر وي الفراي ,تانتهءةا فر ايخءذ الي اررال الرتعلية بءلويع التر وي
للطف  ،رء يم

إااغ تلةءة اممور بردى التقسا الاي ار اللى افله خام العءا الدراسر.

النتائج المتعلقة االسؤال النال  :الذي ص على "هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية
عند مستوى ( )= .0.5بيا مستوى الكفاءة الذاتية المدركة ومستوى التشاركية لدى أولياء
أمور الطلبة ذوي صعوبات التعلم في تقديم الخدمات المختلفة ألبنائهم في لواء األغوار
الشمالية؟" لإلجءبة الا هاا السؤام ي استخراج معءم اريبءي ا رسون مستوى الكفءة الاايةة
الردر ة تمستوى التيءر ةة لدى تلةءة مور الطلبة ذتي صعو ءل التعل فر ييدي الخدمءل
الرختلفة ما ءله فر لواة امشوار اليرءلةة ،تالمدتم  )3ؤويت ذلك.

جدول ( )3معامل ارتباط بيرسون للعالقة مستوى الكفاءة الذاتية المدركة ومستوى التشاركية لدى أولياء أمور الطلبة ذوي
صعوبات التعلم في تقديم الخدمات المختلفة ألبنائهم في لواء األغوار الشمالية
مجال المشاركة
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مجال

مجال التقييم

مقياس

المجال المعرفي

المجال النفسي

المجال السلوكي

معامل االرتباط

والبر امج التربوي

والفعاليات

**.424

**.381

**.336

**.413

الداللة اإلحصائية

.000

.000

.000

.000

العدد

200

200

200

200

معامل االرتباط ر

**.553

**.442

**.425

**.516

الداللة اإلحصائية

.000

.000

.000

.000

العدد

200

200

200

200

معامل االرتباط ر

**.414

**.383

**.315

**.403

الداللة اإلحصائية

.000

.000

.000

.000

العدد

200

200

200

200

**.572

**.491

**.443

**.546

الداللة اإلحصائية

.000

.000

.000

.000

العدد

200

200

200

200

مقياس الكفاءة الذاتية معامل االرتباط ر
المدركة

في اجتماع الحالة

األ شطة

التشاركية

ؤتاا ا ماا المادتم رطا  )3تجاوا الاطاة ايمءاةااة االاة إحلاءلةء اا ا مسااتوى الكفاءة الاايةاة الردر ااة
تمس ااتوى التي ااءر ةة ل اادى تلة ااءة م ااور الطلب ااة ذتي ص ااعو ءل ال ااتعل ف اار يي اادي الخ اادمءل الرختلف ااة
ما ءله فر لواة امشوار اليرءلةة.
ا ت ال تءلج تجوا الاطة اإيمءاةة االة إحلءلةء ا ا مستوى الكفءة الاايةة الردر ة تمستوى
التيءر ةة لدى تلةءة مور الطلبة ذتي صعو ءل التعل فر ييدي الخدمءل الرختلفة ما ءله فر
لواة امشوار اليرءلةة.
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تيركا يفس ر ها ال تةمة فر يوة العاطة ا فترايةة التر يركا إن يكون مء ا ا مستوى الكفءة
الاايةة الردر ة تمستوى التيءر ةة ,تطد ظهرل ال تءلج تجوا الاطة اريبءاةة موجبة فةرء ا ا
الرتغ ريا ،ت ءلتءلر ف ن ها العاطة يترقور حوم ممء ل الكفءة الاايةة ,تممء ل التيءر ةة
ت ءلتءلر لرء تاا الرستوى الرعرفر تالسلو ر تال فسر لدى اتلةءة امور الطلبة ذتي صعو ءل
التعل  ،ؤزااا لدؤه مستوى التيءر ةة فر ييدي الخدمءل الرختلفة ما ءله فر لواة امشوار اليرءلةة.
رء طد يعزت البءحثءن ها ال تةمة إلى ن الكفءة الاايةة لدى تلةءة مور الطلبة ذتي صعو ءل
التعل تتجوا الاطة إيمءاةة ادرجة التيءر ةة فر ييدي الخدمءل الرختلفة ما ءله يؤ ر إيمءبء فر
تخلةة الطءل  ،فءلريءر ة تالتعءتن مء ا ا تلةءة اممور تمدار
يسءالد فر إحدال يغ رال سلو ةة مرشو ة فر تخلةة الطءل
الردرسر تننمءح الخطط التر وية الفراية لزيءا التقل

الطلبة ذتي صعو ءل التعل
ما ج يقي أ هداف التعل

ام ءايرر للطلبة.

التوصيات والمقترحات:
فر يوة مء يوص إلة البءحثءن ما نتءلج ف ن يركا ييدي بعق التوصةءل ا يةة:
 .2يثقةف تيدري

تلةءة مور الطلبة ذتي صعو ءل التعل ما خام الدترال التدرياةة

تال دتال تترش العر حوم رمعتيدال الكفءة الاايةة لدى تلةءة اممورتالريءر ة فر
الارامج التر وية الرخللة ما ءله لتقس ا ااة ا ءله تنمءحه .
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 .0إجراة اراسءل ميءاهة يت ءتم الكفءة الاايةة لدى تلةءة اممور ذتي صعو ءل التعل
تالاطتهء برتغ رال خرى.

قائمة المراجع
المراجع العربية
الاااتي ،إؤهءف  .)0222الخدمءل الرسءند لاتي اإلحتةءجءل الخءصة )2 ،السعواية ،الريء

،

اار الزهراة لل ير تالتوتيع.

اا اءل  ،سلطءن  .)0222الريءر ة الوالدية فر نيطة التر ةة الخءصة تالاطتهء بءلسلوك
التكةفر لدى امافءم الرتخلف ا اليلةء ،رسءلة مءجست ر  ،لةة التر ةة ،جءمعة الخلةج،
الر ءمة ،البقريا.
اوتعءلة ،الرر  .)0202يعزيز اتر الي ار ة ا ا امسر تالردرسة فر العرلةة التعلةرةة فر
ل اةء،الرر ز الديريراار العر ر ،الرءنةء ،ارل ا ،الرملة الدتلةة للدراسءل التر وية تال فسةة،
.)20
حر د  ،حدار  .)0202سءل

قةء

صعو ءل التعل تييخةلهء لدى الرتعل  ،الرملة الدتلةة

بقءل فر العلوا التر وية تاإلنسءنةة تا ااف تاللغءل ،جءمعة البلر تمر ز البقا
تيطوير الروارا البيرية.22-222 ،)2 2 ،
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ح فر ،اللر .) 0222العر مع سر ذتي ا حتةءجءل الخءصة  :ال
 )0الررلكة العر ةة السعواية ،الريء

الرعلر ا تالوالدؤا الطبعة

 :اار الزهراة لل ير تالتوتيع.

ال از ر ،حرد الاد الفتءح  .)0222يطوير الي ار ة ا ا امسر تالردرسة يرتر ملقة لتعلة
متر ز ،بقا ميدا فر الليءة الخءمس الير فر المر ةة السعواية للعلوا التر وية تال فسةة،
لةة التر ةة ،جءمعة الرلك سعوا ،الريء

 ،السعواية.

الزيءل ،فتقر .)0222صعو ءل التعل ا سترايةمةءل التدريسةة تالرداخ العاجةة ،اار ال ير
للمءمعءل.
الزيوا ،مءجد .)0222اليبءف تالقة فر الءل متغ ر ،الرءن ،اار اليرتق لل ير تالتوتيع .
السهلر ،نور الادالرقسا  )0222الكفءة الاايةة الوالدية لدى مهءل امافءم ذتي اإلالءطة الفكرية
تالعءاؤ ا ،مملة البقا العلرر فر التر ةة ،جءمعة ال ا ترس ،لةة الا ءل لآلااف
تالعلوا تالتر ةة ،ملر.22-22 ،22 ،)02 ،
صبءح ،الءي

ت حاة  ،بي ر  .)0222ر اإلالءطة اللى امسر ا ا السلاةة تا يمءاةة اراسة

م دانةة اللى سر الرعءط ا اليلةء) مملة الدراسءل ا جترءةةة ،جءمعة سع د  ،المزالر،
.223-233 ،)0
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اللرءاي ،سءمة  .)0202الكفءة الاايةة لدى بعق مهءل امافءم الرعءط ا تالاطتهء ابعق
الرتغ رال ،مملة العلوا التر وية ،جءمعة اإلمءا مقرد اا سعوا اإلسامةة ،السعواية،
.322-422 )00
العت ار ،فهد الادهللا  )0222مستوى الريءر ة الوالدية فر ارامج صعو ءل التعل تمعوطءيهء .

مملة اراسءل فر العلوا ا نسءيةة تا جترءةةة ،مملة اراسءل العلوا اإلنسءنةة
تا جترءةةة.222-022 ،)22 0 ،
ةةءا ،فؤاا تصءلقة ،يءسر )0222الكفءة الاايةة فر القءسوف تالاطتهء بء يمء نقو التعلة
اإللكترتنر لدى الضءة ه ئة التدريس بمءمعة امطلى ،الرؤيرر العر ر الدتلر الرابع
لضرءن جوا التعلة العءلر ،الةرا ،الرملة العر ةة لضرءن جوا التعلة المءمعر2 )2 ،
.24-22
ططءتي ،مقرد ت او جءمو  ،الاد الكري

 .)0222ر استخداا التعل الخدمر فر ي رةة الكفءة

الاايةة لدى البة اللل العءتر فر يدريس مبقا التر ةة الوا ةة تالردنةة فر امران،
مملة ابقءل ال رموك.222-242،)0 22،
الرهدي ،سءمة  )0222ميءر ة تلةءة اممور فر يعلة

ا ءله تيعزيز العاطة مء ا ا الا ت

تالردرسة ،مملة خبءر الخلةج ،البقريا ،العدا .22224
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 ا ران اار صفء،)2 ، صعو ءل التعل ا ا الرهءرال تا يطرابءل.)0222  مقرد،ال و ر
.لل ير تالتوتيع
 الكفءة الاايةة الردر ة تالاطتهء اداف ةة ا نمءت تالتقل.)0220  نءيف نءفا،يعيوف

 مملة،ام ءايرر لدى ااف لةءل جءمعة الرلك خءلد فر اةية الررلكة العر ةة السعواية
.22-22،)3 23،العلوا التر وية تال فسةة
 الكفءة الاايةة الردر ة تالاطتهء بءلررتنة ال فسةة لدى ال ة ما اءلبءل.)0222  يءسر ء،ؤونس
،)20 ، ملر، جءمعة سوهءج، لةة التر ةة، الرملة التر وية،امافءم

معلرءل ريء
.232-222
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