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 بالمملكة والوالدين الصف معلمي نظر وجهة من التعلم صعوبات ذوي للطالب المنزلية الواجبات أداء مشكالت
 "كيفية كمية دراسة" السعودية العربية

 لخص:مُ ال
ىىدىفت الدراسة إذل تعرؼ مشكبلت أداء الواجبات ا١تنزلية للطبلب ذكم صعوبات التعلم من كجهة نظر معلمي 
الصف كالوالدين، كعبلقة ذلك بعددو من ا١تتغَتات للمعلمُت كالطبلب ذكم صعوبات التعلم: اٞتنس، كالصف، كنوع 

تعلم، كأسرة الطالب. كتكونت عينة الدراسة من صعوبات التعلم، كمدل التعاكف بُت معلمي الصف ٔتعلم صعوبات ال
( من معلمي الصف يف مرحلة التعليم االبتدائي يف مدينة جازاف ًب اختيارىم عشوائينا، كما ًب إجراء مقاببلت فردية 200)

اء ( من أمهات الطبلب ذكم صعوبات التعلم كآبائهم. كاعتمدت الدراسة على النسخة ا١تعد لة من مقياس أد4مع عدد )
 . كقد قاـ الباحث بتعريبها كهتيئتها لبلستخداـ يف البيئة السعودية.Power, et al. (2015)الواجبات ا١تنزلية اليت أعدىا 

جاءت يف -حسب كجهة نظر معلميهم-كأظهرت النتائج أف مشكلة الواجبات ا١تنزلية لدل الطلبة ذكم صعوبات التعلم 
إذل أف ضعف التواصل مع ا١تدرسة  -من خبلؿ ا١تقاببلت الفردية -دراسةا١تستول ا١تتوسط بشكلو عاـ. كما خلصت ال

يعد من أىم ا١تعوقات كالصعوبات اليت تواجو أمهات الطبلب ذكم صعوبات التعلم كآبائهم. كقد مت الدراسة عددنا من 
يف العمل بُت معلمي الصف  التوصيات، من أ٫تها: هتيئة البيئة التعليمية ا١تدرسية إل٬تاد جوو عاـ من التعاكف كالتكامل

 كمعلمي صعوبات التعلم من جهة كاألسرة كالطبلب ذكم صعوبات التعلم من جهة أخرل. 
 

صعوبات التعلم، الواجبات ا١تنزلية، مشكبلت الواجبات ا١تنزلية، معلمو الصف، كرل أمر الطلبة الكلمات المفتاحية: 
 ذكم صعوبات التعلم. 
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Homework Problems among Students with Learning Disabilities as perceived by 

General Education Teachers and Parents in Saudi Arabia  

(Qualitative and Quantitative Study) 

Abstract:  

The current study aimed to determine the homework problems among students with 

learning disabilities (LD) in the primary schools in Gizan as perceived by general 

education teachers. Moreover, the study aimed to determine the relationship between 

the homework problems and other factors that are related to the LD students and the 

teachers such as gender, class, LD type, the collaboration between teacher and LD 

teachers, and the collaboration between general education teachers and parents. To 

answer the research questions, a modified Homework Performance Questionnaire by 

Power, et al. (2015) was translated and prepared well to be used with Saudi context. A 

sample of (200) general education teachers were randomly selected. Moreover, a one-

on-one interview approach was used with sample of (4) parents of LD students to allow 

deep understanding of issues that may facing the family in doing homework with their 

children. Generally, the results indicated that students with LD suffered at moderate 

level of doing homework as perceived by their general education teachers. From 

interviews, parents showed lack of collaboration with school to solve their children‟s 

issues with homework. It was recommended that creation of cooperative environment 

between school, i.e. general and LD teachers, and parents of LD students is a key stone 

to students‟ success.  

Key Words:  Learning Disabilities, homework, general education teachers, homework 

problems, and parents.  
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 ة الدراسة وخلفيتها النظرية:مقدم
تعمل على استمرارية التعلم بُت  ألهنا ؛التعليميةملية ركيزة أساسية يف الع Homework  الواجبات ا١تنزليةتعد  

 ,Fantuzzo) لدل األبناء يف ٖتسُت التحصيل الدراسيالتعاكف التكاملي بينهما . كما يسهم التواصل ك ا١تدرسة كاألسرة

McWayne, Perry, & Childs, 2004) .صبح أداء الواجبات ا١تنزلية أحد ا١توضوعات الًتبوية اليت يكثر كما أ
 ز أداء الواجبات ا١تنزليةٟتاؿ بالنسبة الستحداث اسًتاتيجيات تعزٍّ ، ككذلك ابُت اإل٬تابيات كالسلبياتحو٢تا  النقاشي 
حيث يعاين من ينتمي إليها من اضطراب أك  ،صعوبات التعلمالطبلب ذكم ن من جودهتا، كبُت ىذا كذاؾ تربز فئة كٖتسٍّ 

ك٤تدكدية مواكبة التعلم مقارنةن بأقراهنم  ،ٖتصيلهم الدراسيينا على سلب؛ ٦تا يؤثر أكثر يف العمليات النفسية األساسية
الواجبات ا١تنزلية يكوف  فإف أداءدراسية كقصور أكادٯتي يف األداء با١تدرسة،  لديهم من مشكبلت ٦تاكبالرغم  .العاديُت

ذا ًب األخذ بعُت االعتبار أف الوالدين غَت متخصصُت يف ٣تاؿ إ اصةو كٓت ،على كالديهم كبَتةن   الصعوبة عليهم كمشقةن  بالغن 
صعوبات التعلم، ىذا باإلضافة إذل الوقت الطويل  كال ٯتلكوف ا١تهارات كاالسًتاتيجيات اليت ٯتتلكها معلم ،الًتبية ا٠تاصة

ا١تنزلية الذم سيكوف على حساب لعبو كتفاعلو مع من  يف أداء الواجباتالذم يستهلكو الطالب ذك صعوبات التعلم 
يومو بُت ا١تدرسة كالواجبات ا١تنزلية. كما أف ذلك يؤثر على  كقد ٬تد نفسو استغرؽ جل   .سرتوأمن أصدقائو ك  حولو

 إ٬تايب ال يقل أ٫تية عن اٞتانب الدراسي.  ف ا١ترح كاللعب لو دكره إحيث  ،نفسيتو كتفاعلو االجتماعي بالشكل الطبيعي
قييم اليت ىدفت إذل ت -من كجهة نظر الباحث -أحد أىم الدراسات ا١تتميزة  MetLife  (2007)دراسةكتعد 

يف الواليات ا١تتحدة األمريكية، كاستخدمت عينات متنوعة  بلبالواجبات ا١تنزلية من كجهة نظر ا١تعلمُت كالوالدين كالط
إذل آخر  قت الدراسة إذل اختبلؼ ا٢تدؼ من فرض الواجبات ا١تنزلية من معلمو حيث تطر  ؛ ككبَتة من ٚتيع شرائح اَّتمع

باستطبلع رأم ألف  -ىدافو كارتباطو بالدركس األخرل ا١تستقبلية، كأشارتحيث يعتمد ذلك على موضوع الدرس كأ
حوؿ ا٢تدؼ من فرض كاجبات  -( معلم كمعلمة يف ا١ترحلتُت االبتدائية كا١تتوسطة يف الواليات ا١تتحدة األمريكية1000)

  إذل ما يلي: منزلية 
 .%( 86لبلختبار ) هتيئتهم٤تددة أك  ٯتارسوف مهاراتو  بٞتعل الطبل -
 .%( ٧80تاز بالبيت )عادات جيدة يف العمل كاإل على ٦تارسة ب١تساعدة ا الطبل -
 .%( 67التفكَت النقدم ) على تطوير مهارات ب١تساعدة الطبل -
 %( 65التعلم )من على طلب مزيد  بلتشجيع الطبل -
 .%(63كمهاراهتم ) بتعلمو الطبل لتقييم ما -
يف التعليم كالتعلم كزيادة تها، كتأثَتىا اإل٬تايب من يعتقد بأ٫تيفهناؾ ٗتتلف إتاىات ا١تعلمُت ٨تو الواجبات ا١تنزلية، ك 

كيدافعوف أف  كللطفل، لؤلسرةللضغط النفسي  امصدرن تعد ف الواجبات ا١تنزلية أمن يعتقد كىناؾ التحصيل الدراسي، 
ا١تعلمُت  %( من 83)أف إذل  (2007) نتائج دراسة كصولو للمنزؿ. كقد أشارتعند ا الوقت حرن قضاء للطالب اٟتق يف 

%( يعتقدكف أف الواجبات ا١تنزلية تساعد 91، كأف )جدناضركرية  إذلكا١تعلمات يعتقدكف أف الواجبات ا١تنزلية ضركرية 
الثالث  إذلالثالث االبتدائي لصف من ا كطالبةو  طالبو  ألفيأكرب على التعلم. كما أف الدراسة استطلعت رأم حوارل  بقدرو 

ة إذل ضركرية ي%( يعتقدكف أف الواجبات ا١تنزلية ضركر  77ا١تتوسط يف الواليات ا١تتحدة األمريكية، كأشارت النتائج أف )
كجود إذل الدراسة خلصت يف التعلم با١تدرسة. كما ا %( يعتقدكف اف أداء الواجبات ا١تنزلية ساعدىم كثَتن  69كأف ) ا،جدن 
ف إحيث  ؛عليها يف كل مقرر دراسي اليت ًب اٟتصوؿقة طردية بُت االٕتاىات ٨تو الواجبات ا١تنزلية كالدرجات عبل

  ا.٬تابية ٨تو ا١تقرر كالعكس صحيح أيضن إإتاىات كوٍّنوف ي عالية يف مقررو  الذين ٭تصلوف على درجاتو  بالطبل

املجلد )٦( العدد )١( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



 عقي  علىا     عمش. د         "  كي ية كمية دساسة" السعىد ة العشبية  اإلاملرة والىالذ   الغ  معلم   ظش وحهة م  الحعل  ععىبات رو   للقبب اإلانزلية الىاحبات أداء مضربت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

35 

دل. كقد أشارت احوؿ العتعد نادرةن ذكم صعوبات التعلم فهي بشكلو عاـ  بكبالنسبة للدراسات ا١تخصصة لعينة الطبل
٘تاـ إيواجهوف مشكبلت يف  -أكثر من أقراهنم العاديُت -ذكم صعوبات التعلم بالطبل إذل أف الدراسات نتائج عدد من

 دتكقد أك  . (Bryan & Nelson, 1995) االواجبات ا١تنزلية أك القصور يف أدائها بالشكل ا١تطلوب أك عدـ أدائها كلين 
أفضل مؤشر  دأف أداء الواجبات ا١تنزلية كبذؿ الوقت كاٞتهد يععلى O‟Melia & Rosenberg (1994 )  دراسة

 اذكم صعوبات التعلم؛ فمىت كاف االىتماـ بالواجبات ا١تنزلية من قبل األسرة كبَتن  بلطبلل١تستول التحصيل الدراسي 
على التحصيل  اؤثر سلبن فإنو يإ٫تاؿ الواجبات ا١تدرسية أم ا مستمر،  يكوف أداء الطالب ا١تدرسي كٖتصيلو العلمي يف ٖتسنو 

  .(Bryan, Burstein, & Bryan, 2001)الدراسي 
أخرل تأثَتات يكوف لو ذكم صعوبات التعلم  عند الطبلب التقصَت يف أدائها كما أف إ٫تاؿ الواجبات ا١تدرسية أك 

ا١تستمر بتدين  مكذلك بسبب شعورى ،كضعف الثقة بالنفس ،ا١تشكبلت االجتماعية :تجاكز التحصيل الدراسي مثلت
 & Keith)من الوقت ا كتستهلك كثَتن  ،اذا كانت ىذه الواجبات تتسم بالصعوبة اصةو كٓت ،اإلحباطب يصيبهم٦تا  ئهم؛أدا

Keith, 2006)،  ذكم صعوبات التعلم كاجبات منزلية ٥تتلفة  بكما يعمد بعض معلمي الصف إذل إعطاء بعض الطبل
من التفاعل االجتماعي كالتعلم من  ىؤالء الطبلبكىو ما ٭تـر  ،)من حيث الصعوبة أك الكمية( عن أقراهنم العاديُت

   .(Vaughn, Schmm, & Kouzekanani, 1993) بالعزلة االجتماعية يشعركفكبالتارل  ،األقراف
 Bryanمن  كله حيث أشار   ؛ذكم صعوبات التعلم ٨تو الواجبات ا١تنزلية الطبلبعلى إتاىات ا كقد انعكس ذلك أيضن 

& Nelson (1995)  أبرزىا صعوبة الواجبات ألسبابو من  ،ذكم صعوبات التعلم كانت سلبية بأف إتاىات الطبلإذل
 باٟتصوؿ على مساعدة مستمرة.  دكمنا ، كيرغبوفملكغَت مكت الواجب سيئن ل ؤىمأداككاف ا١تنزلية، 

 -ذكم صعوبات التعلم بمن كجهة نظر الطبل -يف مشكبلت الواجبات ا١تنزلية كما أف معلمي الصف كاف ٢تم نصيبه 
 :تتلخص يف

وبات التعلم صع كذك  بدة كا١تقصود استخداـ مصطلحات ثابتة يكوف الطبلكموح   ثابتةن  ( ال يستخدـ ا١تعلموف لغةن 1 
 على معرفة سابقة ُّا.

 ا.كمقتضبن ا ( عدـ شرح ا١تطلوب يف الواجب ا١تنزرل أك شرحو سريعن 2 
 .( ال ٬تيبوف عن أسئلة متعلقة بالواجبات ا١تنزلية3 
 .بوضوح ا١توعد النهائي لتسليم الواجبات ا١تنزلية فال ٭تددك ( 4 
 نفسو. ( إعطاء كاجبات منزلية متعددة يف الوقت5 

(Sawyer, Nelson, Jayanthi, Bursuck, & Epstein, 1996)                                         . 
يف مساعدة أداء الواجبات  كفعاالن  اكبَتن ا  ف للمعلم دكرن إذل أ Mather & Goldstein (2008) كله منشارت  أكقد 

 ذكم صعوبات التعلم من خبلؿ اتباع ا٠تطوات التالية:  بلطبللك  ،عاـ بشكلو  بلطبللا١تنزلية 
 ٖتديد ا٢تدؼ من الواجب ا١تنزرل بكل كضوح كاستخداـ لغة بسيطة كمباشرة.  -
 موعد تسليم الوجب ا١تنزرل.  -
 ٖتديد النماذج ا١تطلوبة للحل.  -
 ٖتديد الوسائل كاألدكات ا١تطلوبة للحل. -
 ا.  ٠تطوات الصغَتة للوصوؿ للحل ا١تثارل كىو خاص با١تشاريع الكبَتة نوعن اليت تشمل ا متطلبات اٟتل ا١تثارل -

املجلد )٦( العدد )١( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



 عقي  علىا     عمش. د         "  كي ية كمية دساسة" السعىد ة العشبية  اإلاملرة والىالذ   الغ  معلم   ظش وحهة م  الحعل  ععىبات رو   للقبب اإلانزلية الىاحبات أداء مضربت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

36 

الرياضيات( يف عدـ ك الكتابة، ك )القراءة، يف  ذكم صعوبات التعلم  بلطبللكتكمن مشكبلت أداء الواجبات ا١تنزلية 
( ٭تد من األداء ا١تهاـ ا١تطلوبة منهم، كما أف ٤تدكدية اللغة لديهم )الفهم القرائي خصوصن  العمل باستقبلليةو على قدرهتم 

القياـ  ألفذكم صعوبات التعلم من  الطبلبقدرهتم على فهم ا١تطلوب من الواجب ا١تنزرل، كبسبب تشتت انتباه بعض 
٢تم،  كما أف ضعف الذاكرة عند بعضهم ٬تعل  ابن ًتتيب األفكار كتنظيم األدكات ا١تناسبة ألداء الواجب ا١تنزرل يكوف صعب

أداء الواجبات  ٔتتابعةأحد الوالدين  ضركرة قياـآخر، كىو ما ٭تتم ينا مسألة تذكر الواجبات ا١تنزلية كأخذىا للمدرسة ٖتد
   .) (Bryan, et al., 2001 ا١تنزلية معهم

كلو تأثَتات إ٬تابية متعددة على الطالب نفسو كتفاعلو  ة،ذا أ٫تيةو كبَت دكر الوالدين يف أداء الواجبات ا١تنزلية يعد ك 
مع كالديو من جهة، كتفاعل األسرة مع ا١تدرسة كمتابعة أداء أبنائهم من جهة أخرل. كٔتراجعة األدب السابق يف دكر 

 ,٠Patallتص  Synthesis of Researchاألسرة يف أداء الواجبات ا١تنزلية بطريقة مراجعة الدراسات ذات العبلقة 

Cooper, & Robinson (2008)    كاستخلصت  ،يف تدريب الوالدين على متابعة أبنائهم يف ا١تنزؿا أربعة عشر ْتثن
 :فيما يلي فوائدىا

 .زيادة نسبة اكماؿ الواجبات ا١تنزلية (1  
 .مشكبلت أقل يف الواجبات ا١تنزلية (2  
 ( احتمالية زيادة مستول التحصيل الدراسي. 3 
العاديُت كذكم صعوبات  بتعرؼ مشكبلت أداء الواجبات ا١تنزلية كالفركؽ بُت الطبل إذل( 1434راسة البتاؿ )ىدفت دك 

التعلم من خبلؿ استقصاء آراء أكلياء أمورىم حوؿ حدكث ىذه ا١تشكبلت كعبلقتها ببعض ا١تتغَتات لدل أكلياء األمور 
ذكم  بئج أف مشكبلت الواجب ا١تنزرل لدل الطبلالنتا تالعاديُت كذكم صعوبات التعلم، كاستخلص بالطبل ك

 . بدالالت احصائية ١تتغَتات كرل األمر كالطبل تكما توجد اختبلفات ذاالعاديُت،  صعوبات التعلم أكرب منها لدل 
ففي السابق كاف أداء الوجبات يقتصر  ،جراءاتمن حيث اإل ايرل الباحث أف أداء الواجبات ا١تدرسية أصبح أكثر تعقيدن ك 

لكًتكنية مساعدة كمقاطع الفيديو كالصور إصبح استخداـ مواقع ا فقد أحديثن أم ا  ،على الكتاب ا١تدرسي ككراسة الواجبات
تنوعة ا١تصدر ا١تاستخداـ ىذه الوسائل ا١تتعددة ك يف  -اأيضن - كىو ما يعٍت صعوبة ،للبحث عن اٞتوابا ضركرة جدن 

رتقى التعلم من ٣ترد افمثبلن  جديدة،عليها مفاىيم ت ٟتل للواجب الدراسي. كما أف طبيعة التعلم ْتد ذاهتا طرأ للوصوؿ 
ٕتعل أداء الواجب ا١تدرسي  ؛ ٦تا metacognitiveا١تعرفية اٟتفظ كالتلقُت إذل عمليات عقلية عليا معرفية كما بعد 

 تقاف. إتدريب ك  للطبلب ذكم صعوبات التعلم عملية ٣تهدة ٖتتاج إذل
 مشكلة الدراسة:

اسًتعت أحدث اإلحصائيات ا١تنشورة من كزارة التعليم ألعداد الطبلب ذكم اإلعاقة يف ا١تملكة العربية السعودية 
انتباه الباحثُت كا١تتخصصُت إذل حجم ا١تعضلة اليت تواجو مقدمي خدمات الًتبية ا٠تاصة، حيث اتضح أف حوارل 

رامج صعوبات التعلم ٔتدراس التعليم العاـ من خبلؿ غرفة ( طالبنا كطالبة فقط يتلقوف تعليمهم الفعلي يف ب24.800)
ا١تصادر با١تدرسة العادية، كىو ما يشكل عددنا ٤تدكدنا يف ظل اإلحصائيات كالنسب العا١تية كا١تتعارؼ عليها، حيث إف 

ثر انتشارنا % ( من ٣تموع ا١تعاقُت يف ٣تتمع ما يعانوف من صعوبات التعلم كىو ما جعل فئة صعوبات التعلم األك50)
 %( من األطفاؿ يف سن ا١تدرسة  يعانوف من صعوبات التعلم. 7-%5بُت فئات ا١تعاقُت، كما أف )

إف كجود برامج صعوبات التعلم يف ا١تدارس يشكل ٖتدينا للمدراس من حيث  قدرهتا على تكييف بيئة التعلم كا١تنهج 
ا أف اٟتاجة إذل مزيدو من ا٠تدمات ا١تقد مة لذكم ذكم صعوبات التعلم، كم بالطبلالدراسي لتتفق مع احتياجات 
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يستلـز التعامل معو ّتدية مثل توفَت برامج تعديل السلوؾ كاستخداـ كسائل تعليمية  صعوبات التعلم يشكل ٖتدينا آخر
 متنوعة. 

دنا ال يفي شك لت برامج صعوبات التعلم يف مدارس التعليم العاـ عددنا ٤تدك  -موضع الدراسة -كيف مدينة جازاف 
 (.  1ذكم صعوبات التعلم يف اَّتمع كما يوضحها جدكؿ ) بالطبلكال يتواكب مع نسبة 

 (: برامج صعوبات التعلم يف مدينة جازاف1جدكؿ )   

 برامج صعوبات التعلم في مدينة جازاف

 المجموع  العدد المدرسة

 6 4 الطبلب 
 2 الطالبات 

ذكم صعوبات التعلم إذل برامج أكادٯتية متخصصة كمتنوعة تليب احتياجاهتم  بالطبلكبالرغم من احتياجات 
ذكم صعوبات  بلطبللالفردية ٬تب تقدٯتها عادةن يف غرفة ا١تصادر فإف معاناة معلمي الصف مع أداء الواجبات ا١تنزلية 

ا آخر دل يتم التطرؽ لو ْتثينا بشكلو يعكس أ٫تيتو، كعليو تتمث ل مشكلة الدراسة يف أف أداء الواجبات  التعلم تأخذ بعدن
ا عندما يكوف الطالب من ذكم صعوبات التعلم،  ا١تنزلية أصبح ٯتثل ٖتدينا كبَتنا لؤلسرة كا١تعلم، كتزداد ىذه ا١تشكلة تعقيدن

باسًتاتيجيات التدريس كطرقها عن الوالدين، ٦تا ٬تعل من مواكبتهما كمتابعتهما الواجبات ا١تنزلية أمرنا حيث يغيب الوعي 
ذكم صعوبات التعلم تأثَته  بالطبلبالغ ا١تشقة عليهما. كما أف لعدـ أداء الواجبات ا١تنزلية أك التقصَت يف أدائها لدل 

نفسهم؛ بسبب عدـ مقدرهتم على أداء الواجبات ا١تنزلية أسوة سليب على نفسية ىؤالء الطبلب حيث تتدىن ثقتهم بأ
ذكم صعوبات التعلم كأسرىم كمعلميهم لديهم  بالطبلبزمبلئهم العاديُت. كمن ىنا تربز مشكلة الدراسة اٟتالية يف أف 

اإلجابة عن األسئلة معاناة يومية يف أداء الواجبات ا١تنزلية بالشكل ا١تقبوؿ. كبالتحديد فإف الدراسة اٟتالية تبحث يف 
 التالية: 

 ذكم صعوبات التعلم كما يراىا معلمو الصف؟  بلطبللما مستول مشكبلت أداء الواجبات ا١تنزلية  -1
 ذكم صعوبات التعلم على أداء الواجبات ا١تنزلية كما يراىا معلمو الصف؟ بالطبلما مدل تأثَت جنس  -2
 الواجبات ا١تنزلية كما يراىا معلمو الصف؟ ذكم صعوبات التعلم على أداء بالطبلما مدل تأثَت صف  -3
ذكم صعوبات التعلم كما يراىا معلمو  بلطبللما مدل تأثَت نوع صعوبات التعلم على أداء الواجبات ا١تنزلية  -4

 الصف؟ 
ما مدل تأثَت مستول تواصل معلم الصف ٔتعلم صعوبات التعلم كاألسرة على تقدير معلمي الصف ١تشكبلت أداء  -5

 ذكم صعوبات التعلم؟  بلطبلنزلية لالواجبات ا١ت
 ذكم صعوبات التعلم يف التعامل مع أداء الواجبات ا١تنزلية؟ بالطبلما خربات أكلياء أمور  -6

 ىدؼ الدراسة:
ذكم صعوبات التعلم يف حل الواجبات ا١تنزلية من  بالطبلىدفت الدراسة إذل تعرؼ أىم ا١تشكبلت اليت تواجو 

 كجهة نظر معلمي الصف كطرؽ التغلب عليها ٔتا يراه الوالداف. 
 أىمية الدراسة:

١تختلف مستوياهتم الدراسية،  بلطبللتطر قت عدده من الدراسات العربية كاألجنبية إذل مشكبلت أداء الواجبات ا١تنزلية 
ذكم صعوبات التعلم تعد نادرة للغاية. كعليو تكمن أ٫تية الدراسة يف   بالطبلقت إذل معاناة غَت أف الدراسات اليت تطر  
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ذكم صعوبات التعلم  بلطبللكوهنا إحدل الدراسات النادرة من نوعها من حيث دراسة مشكلة أداء الواجبات ا١تنزلية 
ذكم صعوبات التعلم  بالطبلناة أسر من كجهة نظر معلمي الصف. كما أف للدراسة أ٫تية أخرل تكمن يف دراسة معا

 يف أداء الواجبات ا١تنزلية كوف األسرة ىي ا١تسؤكلة عن ىذا اٞتانب. 
 حدود الدراسة:

ذكم صعوبات  بالطبلٖتد دت الدراسة ٔتوضوعها الذم يتمثل يف دراسة مشكبلت أداء الواجبات ا١تنزلية لدل 
 التعلم، كٔتكاهنا ا١تتمثل ٔتنطقة جازاف. كما ٖتددت الدراسة بأدكاهتا كمنهجها الوصفي التحليلي.

 مصطلحات الدراسة:
يعتمد تعريف صعوبات التعلم يف ا١تملكة العربية السعودية على تعريف  :((Learning Disabilitiesصعوبات التعلم 

لصعوبات التعلم؛ حيث إنو يضم العناصر التالية: االضطراب يف عملية أك أكثر من العمليات  (ػ1422 )أبونياف 
كاالضطراب يف فهم أك استخداـ اللغة ا١تكتوبة أك ا١تنطوقة، كاالضطراب يف االستماع، التفكَت، التحدث، كاضطراب يف 

اإلمبلء كالرياضيات، كأال تكوف اإلعاقات األخرل كالعقلية أك السمعية أك البصرية أك غَتىا سببنا يف ذلك القراءة ك 
 االضطراب. 

العوائق اليت ٖتوؿ دكف قياـ التلميذ بتنفيذ كأداء كاجباتو : (Homework Problems) مشكالت الواجب المنزلي
الدراسية ا١تطلوب إ٧تازىا يف ا١تنزؿ على الوجو األكمل، سواء أكاف مصدر ىذه العوائق التلميذ نفسو أـ البيئة من حولو 

 ػ(. 1434)البتاؿ، 
ىو الشخص ا١تسؤكؿ عن اإلشراؼ على تعلم التلميذ من خبلؿ متابعة دراستو، كالتواصل مع  :(Parent) ولي األمر

 معلميو كمدرستو، مثل: كالده، أك كالدتو، أك من يقـو مقامهما. 
 إجراءات الدراسة:

ة كاألدا كعينتها، ٖتديد ٣تتمع الدراسة، :يشتمل ىذا اٞتزء من الدراسة على كصف اإلجراءات ا١تستخدمة من حيث
 ا١تستخدمة كخطوات تطويرىا، كاألساليب اإلحصائية اليت استخدمها الباحث لئلجابة عن تساؤالت الدراسة. 

 منهج الدراسة:
، حيث يتمث ل (Mixed method design)اعتمدت الدراسة على ا١تنهج الوصفي ا١تدمج بُت النوعي كالكمي 

ذكم صعوبات التعلم من كجهة نظر معلميهم  بلطبللاألسلوب الكمي يف استخداـ ا١تقياس لتقدير أداء الواجبات ا١تنزلية 
يسهم يف التحقق من مدل انتشار ا١تشكلة بُت الطلبة. كما أف األسلوب النوعي يسهم يف فهم ا١تشكلة بشكلو أعمق من 

صعب الوصوؿ ٢تم كإشراكهم يف الدراسات كذلك لعدة اعتبارات اجتماعية كثقافية كىو ما يربر الوالدين الل ذين غالبنا ما ي
ندرة الدراسات، كما أف مشاركة الوالدين يف الدراسة تأٌب لدكر٫تا ا١تفًتض يف مساعدة أبنائهم ألداء الواجبات ا١تنزلية 

 كالتأكد من جودهتا كإ٧تازىا. 
 مجتمع الدراسة وعينتها:

كذلك جازاف، ٔتدينة  اكمعلماهت االبتدائيةتمع الدراسة اٟتالية من ٚتيع معلمي التعليم العاـ با١ترحلة يتكوف ٣ت
من  108بلغ عددىا مائيت معلمو كمعلمة )كأجريت ىذه الدراسة على عينة  .ػ(1439/1440)خبلؿ السنة الدراسية 

( سنة كٚتيعهم 32,56متوسط أعمار أفراد العينة )، كبلغ لعشوائيةاًب اختيارىا بالطريقة من اإلناث(،  92الذكور، 
، كاللغة العربية(، كمتوسط ا٠تربة التدريسية  ٭تملوف درجة البكالوريوس اٞتامعي يف عدة ٗتصصات ىي )الرياضيات، كالعلـو
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أداء الذين كانوا ٤تل تقدير من معلميهم ١تشكبلهتم يف -حوارل ٙتاين سنوات. كقد اشتمل الطبلب ذكك صعوبات التعلم
على اٞتنسُت )ذكورنا كإناثنا(، ككانوا من صفوؼ دراسية ٥تتلفة بدءان من الصف الثاين االبتدائي حىت  -الواجبات ا١تنزلية

الصف السادس االبتدائي، كما تنوعت صعوبات التعلم لديهم ما بُت: صعوبات يف القراءة، كالكتابة، كالرياضيات. 
( إدارة 13ينة َّتمع الدراسة ٯتكن توضيح أنو توجد يف ا١تملكة العربية السعودية )كلغرض تعميم نتائج الدراسة ك٘تثيل الع

عامة للتعليم منتشرة يف شىت مناطق ا١تملكة، كٚتيع ىذه اإلدارات العامة ٗتضع ألنظمة التعليم العاـ ا١توحدة، كما تسرم 
( لن ٭تد من تعميم نتائج فتيار عينة )منطقة جازاعليها ٚتيع األنظمة كاللوائح الصادرة من كزارة التعليم. كعليو فإف اخ

الدراسة على بقية ا١تناطق األخرل؛ ألف ما يسرم على منطقة جازاف التعليمية يسرم على بقية ا١تناطق التعليمية األخرل، 
 كيف ىذه اٟتالة؛ فإف منطقة جازاف تيعد ٦تثلة للمملكة العربية السعودية. 

 أدوات الدراسة:
ًب االطٍّبلع على عدة مقاييس لدراسة مشكبلت الواجبات ا١تنزلية لدل الطبلب، كاستنتج أف أغلب ىذه ا١تقاييس 

العاديُت، كما أف ىذه ا١تقاييس استخدمت يف ٣تملها مايراه ا١تعلم كتقديره ا٠تاص ١تشكبلت  الطالبرك زت على 
 Homeworkاستخداـ مقياس أداء الواجبات ا١تنزلية الواجبات ا١تنزلية كٓتاصةو للمرحلة االبتدائية. كقد ًب 

Performance Questionnaire   من إعدادPower, et.al (2007) كأيجرًيت للمقياس عدة مراجعات ،
 ,Power، ككذلكPendergast, Watkins, Canivez (2014)كتعديبلت، منها ما ًب بواسطة كلو من 

Watkins, Mautone, Walcott, Coutts, Sherdan (2015)   حيث يعد  ،أسئلة البحث عنلئلجابة  أداةن
( 22يتكوف من ) (power et. al., 2007) األنسب لطبيعة الدراسة اٟتالية، إضافة إذل أف ا١تقياس يف نسختو األصلية

(. كيف كبل النسختُت األصلية 17د العبارات إذل )ًب تقليص عد  (Power, et al., 2015)عبارة، كيف النسخة احملد ثة 
عامة بلوغ مستول مرضو  كاحملد ثة ًب استخداـ أساليب التحقق من صدؽ ا١تقياس كثباتو اليت استخلصت نتائجها بصورة و

ا الستخداـ ا١تقياس يف الدراسة اٟتالية، كما أف حداثة ا١تقياس كانتشاره كتعدد استخداماتو جعلت ا١تقياس ٭ت ظى جدن
عاؿو من القدرة على اإلجابة عن أسئلة البحث. كيف إعداد ا١تقياس بصورتو احملد ثة ًب استخداـ عينة قوامها ) ( 511بقدر و

من أربع كاليات أمريكية تشمل ثقافات كأعراقنا ٥تتلفة، كما ًب تعريب ا١تقياس بصورتو احملد ثة إذل عدة لغات منها اللغة 
 اإلسبانية. 

 في الدراسة الحالية: إعداد المقياس
ٔتعرفة خصائص الطبلب ذكم صعوبات التعلم كا١تشكبلت اليت يواجهوهنا كا١تتمثلة يف أغلبها يف: صعوبات 
القراءة، كفهم مدلوالت النص كاف من الصعب ٘تكُت الطلبة من تقدير ا١تشكبلت اليت لديهم حوؿ أداء الواجبات ا١تنزلية 

، (power et. al., 2007)طٍّبلع على النسخة األصلية لؤلداة كٓتاصةو لدل األطفاؿ منهم يف ا١ترحلة اإلبتدائية، كباال
 رأل مناسبة ا١تقياس من عدة نقاط لعل من أ٫تها:  (Power et. al., 2015)كالنسخة ا١تطورة من ا١تقياس 

أف ا١تقياسى ٥تصصه للمعلم: حيث يقـو ا١تعلم باختيار الطالب )موضع الدراسة( كتقدير مالديو من مشكبلت ٗتص -1
اجبات ا١تنزلية بناءن على خرباتو مع ىذا الطالب، كما ًب توضيح ذلك يف تعلميات ا١تقياس بضركرة ٖتديد أحد طبلب الو 

ٝتو كبياف صفٍّو كجنسو كنوع صعوبات التعلم اليت لديو كىي ا١تتغَتات يف ىذه أ صعوبات التعلم ككضع ما يشَت إذل
 الدراسة. 

ره كحداثتو: حيث إف إعداد ا١تقياس للدراسة اٟتالية تط لب مراعاة بعض سهولة فقرات ا١تقياس كتطبيقو كانتشا -2
خصائص فئة ذكم صعوبات التعلم حيث اختار الباحث العبارات ا١تناسبة لطبيعة الفئة ا١تستهدفة للتقييم كىى فئة 
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ة يف النسخة الطبلب ذكم صعوبات التعلم، كىي فئة ٗتتلف يف خصائصها عن فئة الطلبة العاديُت حيث ًب اإلشار 
 األصلية كاحملد ثة إذل أف استخداـ ا١تقياس كاف للطبلب العاديُت يف ا١ترحلة االبتدائية. 

كعليو، ًب اختيار عبارات مناسبة من النسختُت ٔتا يتوافق مع طبيعة فئة صعوبات التعلم، كمشل ا١تقياس يف نسختو النهائية 
كزت على مشكبلت الطبلب ذكم صعوبات التعلم فيما يتعلق بأداء عبارة(. كما أف فقرات ا١تقياس يف طبيعتها ر  16)

الواجبات ا١تنزلية كما يدركها معلمو الصف كعبلقة ذلك ٔتتغَتات تتعلق بعينة البحث ا١تستهدفة كىم طبلب صعوبات 
 التعلم. 

 تعريب المقياس: -أوالً 
كذلك قبل اعتماده بصورتو  ،(Brislin, 1970)ًب تعريب ا١تقياس إذل اللغة العربية باستخداـ طريقة بَتزلن 

 النهائية باتباع ا٠تطوات التالية:
مستقلُت كمقارنة النسختُت لبلوغ نسخة ًب تعريب النسخة اإل٧تليزية إذل النسخة العربية كذلك باستخداـ مًتٚتُت  -1

 أكلية متفق عليها.
 ًب مراجعة النسخة األكلية من الناحية اللغوية كالقواعد كغَتىا.  -2
ًب ترٚتة النسخة العربية بصورهتا األكلية إذل اللغة اإل٧تليزية مرة أخرل للتأكد من دقة الًتٚتة كتناسق ا١ترادفات كعدـ  -3

 لنسخة اإل٧تليزية كالعربية. اختبلؼ الًتٚتة بُت ا
 ًب اختبار ا١تقياس على عينة استطبلعية من الطبلب للتأكد من مناسبة الًتٚتة ككضوحها. -4

 صدؽ المقياس:-ثانًيا
 صدؽ المحكمين: -1

( ثبلثة من احملكمُت ا١تتخصصُت من أعضاء ىيئة التدريس بقسمي 3ًب من خبلؿ عرض ا١تقياس على عدد )
الًتبية ا٠تاصة كعلم النفس الًتبوم ّتامعة ا١تلك خالد، كًب اطبلعهم على: ا٢تدؼ من الدراسة، كالعينة اليت سيتم 

وة اتفاؽ احملكمُت على مبلءمة عبارات ا١تقياس استخدامها، كطبيعة العينة كخصائصها. كقد أكضحت نتائج ىذه ا٠تط
للبيئة السعودية كمناسبتو الستخدامو مع معلمي الطبلب ذكم صعوبات التعلم. كما ًب إجراء عددو من التعديبلت اللغوية 

 للعبارات كاقًتاحات كتوصيات بشأف ا١تقياس اليت بدكرىا أثرت ا١تقياس كطورتو. 
 صدؽ االتساؽ الداخلي: -2

معامبلت ًب حساب معامبلت االرتباط بُت درجة كل مفردة، كالدرجة الكلية على ا١تقياس. كأشارت النتائج إذل أف قيم 
(. كتعد بصفةو عامةو دالة إحصائينا عند 0.66، 0.33للمقياس تراكحت ما بُت )كالدرجة الكلية كل مفردة االرتباط بُت  

 ت ٔتقياس أداء الوجبات ا١تنزلية.  (. كيشَت ذلك إذل ارتباط ا١تفردا0.01مستول )
 ثبات المقياس: -ثالثًا

مؤشرنا على درجة ثبات ا١تقياس  (Cronbach's Alpha)ٟتساب ثبات ا١تقياس ًب استخداـ معامل ألفا كركنباخ 
 (، كىي قيمة مرتفعة تعكس ثبات ا١تقياس. 0.7كيلٍّو، كقد بلغت قيمة معامل ألفا كركنباخ )

 صورتو النهائية: المقياس في  -رابًعا
 بعد إجراء التعديبلت أصبح ا١تقياس بصورتو النهائية ٭تتوم على قسمُت أساسيُت: 
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٭تتوم على معلومات عامة تتعلق بالطالب ذكم صعوبات التعلم من حيث: اٞتنس، كالصف، كنوع  القسم األوؿ:
 أسرة الطالب. صعوبات التعلم، ككذلك مستول تواصل معلمي الصف مع معلم صعوبات التعلم كمع

( فقرة، كتعتمد االستبانة على أسلوب ليكرت ذم التدرج 16يتعلق بفقرات ا١تقياس اليت يبلغ عددىا )القسم األخر: 
ا٠تماسي، حيث تتم اإلجابة عنها من خبلؿ تقدير معلم الصف ١تشكلة أداء الواجبات ا١تنزلية باختيار االستجابة على 

ساب طوؿ الفئة من خبلؿ (؛ كْت1،2،3،4،5ياننا نادرنا، أبدنا( تأخذ القيم على التوارل )فقرات البيعد )دائمنا، غالبنا، أح
ٯتكن تقسيم االستجابات إذل ثبلثة مستويات من ا١تشكبلت: مرتفع: أكثر من (، 5)ا٠تيارات تقسيم ا١تدل على عدد 

– 16بة لبلستبانة من )(. كتتدرج الدرجة الكل1.80(، كمنخفض: أقل من )4.20– 1. 80(، كمتوسط: )4.20)
( كجود مشكبلت أداء الواجبات ا١تنزلية بصفةو دائمة لدل الطالب ذم صعوبات التعلم حسب 80( ْتيث ٯتثل )80

( فقرات سلبية 3( عدـ كجود مشكبلت أداء الواجبات ا١تنزلية. غَت أنو توجد عدد )16تقدير ا١تعلم، يف حُت ٯتثل )
، ك"تعد الواجبات ا١تنزلية سهلة اإل٧تاز بالنسبة للطالب"، ك"لدل الطالب الثقة يف "يفهم طريقة حل الواجبات ا١تنزلية"

قوؿ إجاباتو عن الواجبات ا١تنزلية عند حلها مع ا١تعلم يف الصف" اليت تطلب أخذىا بعُت االعتبار عند القياـ بعملية 
 .Negative itemsالتحليل اإلحصائي، كإجراء التعديبلت للتعامل مع الفقرات السلبية 

 إجراءات التطبيق:
ًب اٟتصوؿ على ا١توافقات البلزمة لتطبيق ا١تقياس على ٣تتمع الدراسة؛ حيث ًب إرساؿ ا١تقياس مع تعليمات 
التطبيق إذل ا١تدراس كًب التواصل معهم. بعد ذلك ًب ٚتع البيانات كإدخا٢تا اٟتاسب اآلرل باستخداـ برنامج حزمة 

، كذلك بغرض معاٞتتها Statistical Package for Social Sciences (SPSS)اإلحصاء للعلـو االجتماعية 
 إحصائينا.

 األساليب اإلحصائية وتحليل البيانات:
-t)استخدـ الباحث األساليب اإلحصائية اآلتية: التوزيع التكرارم، كالنسيب، كا١تتوسط اٟتسايب، اختبار ت 

test)،  كٖتليل التباين األحادم(One-Way ANOVA)  .كذلك لئلجابة على تساؤالت الدراسة 
، كما ًب ٖتديد ستة خطوات ٢تذه  (Thematic analysis)ٖتليل ا١توضوعاتكللمقاببلت الفردية، ًب اختيار طريقة 

 (: (Braun and Clark, 2006الطريقة كما ذكرىا براكف ككبلرؾ
من خبلؿ كثرة قراءهتا كاالطبلع عليها كمراجعتها  Familiarization with the dataالتآلف مع البيانات  -1

 كمعاكدة االستماع للتسجيبلت مثبلن يف حاؿ كانت ا١تقاببلت ًب تسجيلها. 
تركيز  و: كذلك بًتميز بعض العبارات ا١تتشاُّة كليس ا١تقصود اختصار البيانات بقدر ما ىCodingالًتميز األكرل  -2

 البيانات كٚتعها كتصنيفها.
: إذ يتم يف ىذه ا١ترحلة ٚتع ما ًب ٚتعو من بيانات يف Searching for themesوضوعات الرئيسة البحث عن ا١ت -3

 مرحلة الًتميز ككضعو يف موضوعات ٥تتلفة ٕتمع عبارات متشاُّة فيما بينها. 
: إذ يتم مراجعة ا١توضوعات الرئيسة كالتأكد من العبارات )الًتميز( Reviewing themesمراجعة ا١توضوعات  -4

 الذم ًب ١تزيدو من الدقة كالتحرم. 
كتسميتها: حيث تتم يف ىذه ا٠تطوة تسمية ا١توضوعات  Defining and naming themesٖتديد ا١توضوعات  -5

  كٔتا ٭تتويو من عبارات ًب ترميزىا. themeٔتسميات تعكس كل موضوع رئيسي 
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: كىو ا٠تطوة النهائية يف ىذه الطريقة اليت يتم فيها استعراض النتائج للبيانات الكمية اليت Writing upكتابة التقرير  -6
 ًب ٚتعها كٖتليلها. 

 نتائج الدراسة ومناقشتها:
"ما مستول مشكبلت أداء الواجبات عرض نتائج السؤاؿ األوؿ: لإلجابة على التساؤؿ األوؿ الذي ينص على: 

 نزلية للطبلب ذكم صعوبات التعلم كما يقدرىا معلمو الصف؟"ا١ت
كلئلجابة عن ىذا السؤاؿ ًب حساب ا١تتوسط اٟتسايب كاال٨تراؼ ا١تعيارم الستجابات معلمي الصف على مقياس 

 (. 2مشكبلت أداء الواجبات ا١تنزلية للطبلب ذكم صعوبات التعلم كما يف جدكؿ )
 اال٨ترافات ا١تعيارية لتقدير معلمي الصف على فقرات ا١تقياس كالدرجة الكلية(: ا١تتوسطات اٟتسابية ك 2جدكؿ )

الرقم 
 الًتتييب

الرقم 
 التسلسلي

 اال٨تراؼ ا١تعيارم ا١تتوسط اٟتسايب الفقرات

 0.96 4.29 .الواجبات ا١تنزلية إل٘تاـالطالب إذل ا١تساعدة يف ا١تنزؿ  ٭تتاج 10 1

 0.95 4.15 .إ٘تاـ الواجبات ا١تنزليةإذل تذكَت بشأف الطالب ٭تتاج  3 2

 1.16 3.56 .يف تسليم الواجبات ا١تنزلية للمعلمالطالب يتأخر  6 3

 1.27 3.32 .كاجباتو ببل مباالة ٦تا ٬تعلها كثَتة األخطاءالطالب يؤدم  5 4

 1.17 3.27 .الواجبات ا١تنزلية ا١تفركض أداؤىا الطالب ال يعرؼ 1 5

 1.33 3.20 .ا١تنزلية يف ٖتسُت مستول الطالب الدراسيتسهم الواجبات  13 6

 1.24 3.18 .بشأف إ٘تاـ أداء الواجبات ا١تنزلية الطالب يكذب 2 7

 1.30 3.15  .عند فرض كاجبات منزليةالطالب ٭تتج كيشتكي  4 8

 1.27 3.14 .تتأثر عبلقيت بالطالب بسبب ا٫تالو للواجبات ا١تنزلية 11 9

 1.29 3.06  .مذكرة الواجبات ا١تنزلية يف ا١تدرسةالطالب ينسى  7 10

 1.33 3.05 .٫تالو للواجبات ا١تنزليةإتتأثر عبلقيت بأسرة الطالب بسبب  12 11

 1.22 2.88  .طريقة حل الواجبات ا١تنزليةالطالب يفهم  9 12

 1.32 2.81 .الواجبات ا١تنزلية سهلة اإل٧تاز بالنسبة للطالب دتع 8 13

 1.17 2.76  .الطالب ٤تبط بشأف اجاباتو يف الواجبات ا١تنزلية 15 14

يتواصل األىل معي لتقليل الواجبات ا١تنزلية بسبب الوقت الذم  14 15
 ٭تتاجو الطالب ألدائها.

2.72 1.40 

لدل الطالب الثقة يف قوؿ اجاباتو عن الواجبات ا١تنزلية عند  16 16
 حلها مع ا١تعلم يف الصف.

2.66 1.21 

 0.53 3.20 الدرجة الكلية 
 

( أف ا١تتوسطات اٟتسابية لتقدير معلمي الصف ٨تو كجود مشكبلت الواجبات ا١تنزلية للطبلب ذكم 2أظهر جدكؿ )
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(، كعليو ٯتكن القوؿ أف تقدير معلمي الصف ١تشكبلت أداء 0.53(، با٨تراؼ معيارم )3.20صعوبات التعلم )
ا١تتوسط. كقد اتفقت نتائج الدراسة اٟتالية مع الواجبات ا١تنزلية لدل الطبلب ذكم صعوبات التعلم تعد يف ا١تستول 

كما أف دراسة   O‟Melia & Rosenberg (1994،)ككذلك دراسة  (Bryan & Nelson, 1995)دراسة كلو من 
ىػ( خلصت اذل أف نسبة انتشار مشاكل أداء الواجبات ا١تنزلية بُت الطبلب ذكم صعوبات التعلم أكثر 1434البتاؿ )

 اديُت. منها لدل أقراهنم الع
( اليت تنص على "مدل تقديرؾ ٟتاجة الطالب إذل ا١تساعدة يف ا١تنزؿ 10كبالنسبة لفقرات ا١تقياس يبلحظ أف الفقرة )

إل٘تاـ الواجبات ا١تنزلية" قد حصلت على أعلى متوسط، كىو ما يعٍت كجود مشكلة لدل الطبلب ذكم صعوبات التعلم 
يعة الطبلب ذكم صعوبات التعلم كتقصَتىم يف أداء كاجباهتم كمدل يف ىذا اٞتانب، كٯتكن تفسَت ذلك يف ضوء طب

حاجتهم إذل مساعدة يف ا١تنزؿ ألدائها بالشكل ا١تطلوب؛ كىو ما يستدعي التعاكف الكامل بُت ا١تعلم كأسرة الطالب، 
تذكَت بشأف إ٘تاـ ( اليت تنص على "٭تتاج إذل 3ػ(. كما حصلت الفقرة )1434كاتفقت نتائج الدراسة مع دراسة البتاؿ )

الواجبات ا١تنزلية" على ثاين أعلى متوسط كىو ما يعد منطقينا، حيث إف الطبلب ذكم صعوبات التعلم قد يعانوف من 
ا لضماف تسليم أداء الواجبات ا١تنزلية يف موعدىا كّتودة مقبولة. كما  مشكبلت يف الذاكرة؛ ٦تا ٬تعل اسلوب التذكَت جيدن

يف ضوء أف الصعوبات اليت تواجو الطبلب ذكم صعوبات التعلم يف أداء الواجبات ا١تنزلية  -أيضنا-ٯتكن تفسَت ذلك 
ٕتعلهم يستخدموف بعض اٟتيل كاألساليب للهركب من أداء الواجبات كاالبتعاد عن لـو معلمي الصف، كقد يكوف 

 استخداـ أسلوب النسياف أحد ىذه ا١تمارسات. 
اليت تنص على "لدل الطالب الثقة يف قوؿ إجاباتو عن الواجبات ا١تنزلية عند ( 16كيف اٞتانب اآلخر، حصلت الفقرة )

حلها مع ا١تعلم يف الصف" على أدىن متوسط، كٯتكن تفسَت ذلك منطقينا، حيث إف الطبلب ذكم صعوبات التعلم ال 
وحدة أىم الصفات اليت يغفل ٯتلكوف الثقة بالنفس للحوار كا١تشاركة يف الفصل، كتعد صفة العزلة االجتماعية كشعورىم بال

(. كعليو ٬تب على معلمي الصف إبراز نقاط القوة لدل الطالب ذم صعوبات 2013عنهم معلمو الصف )عقيل، 
 التعلم كدعمها كتشجيعها حىت يكوف لو حظه اجتماعيه بُت أقرانو يف الفصل الدراسي. 

الذم ينص على: "ىل ٮتتلف تقدير أفراد العينة  عرض نتائج السؤاؿ الثاني: لإلجابة عن السؤاؿ الثاني
  )معلمُت/معلمات( ١تشكبلت أداء الواجبات ا١تنزلية لدل الطبلب ذكم صعوبات التعلم من جنسهم نفسو؟"

كلئلجابة عن ىذا السؤاؿ قاـ الباحث ٔتقارنة متوسطات درجات ا١تعلمُت كا١تعلمات على مقياس مشكبلت أداء 
كذلك ١تقارنة مشكبلت الواجبات  (t–test)ب ذكم صعوبات التعلم كذلك باستخداـ اختبار ت الواجبات ا١تنزلية للطبل

 ( نتائج ذلك.3ا١تنزلية حسب جنس الطبلب ذكم صعوبات التعلم. كيوضح جدكؿ )
 درجات أفراد اَّموعتُت حسب اٞتنس )ا١تعلمنب/ا١تعلمات( (: نتائج االختبار "ت" لداللة الفرؽ بُت متوسطي3جدكؿ )

 قيمة ت درجات اٟترية اال٨تراؼ ا١تعيارم ا١تتوسط العينة اَّموعة
  198  0.56 3.13 108 ا١تعلموف

  198  0.50 3.30 92 ا١تعلمات 0.069
 (، أم أنو ال توجد فركؽ دالة0.05( أف قيمة )ت( غَت دالة إحصائينا عند مستول الداللة )3يتضح من جدكؿ )

إحصائينا بُت متوسطي درجات أفراد ٣تموعيت العينة )ا١تعلمُت/ا١تعلمات(. ككاف متوسط درجات ا١تعلمُت على ا١تقياس 
(. كتعٍت ىذه النتيجة أنو حسب 5( من الدرجة القصول )3.30( كمتوسط درجات ا١تعلمات على ا١تقياس )3.13)

مشكبلت أداء الواجبات ا١تنزلية ترجع إذل جنس  تقدير ا١تعلمُت كا١تعلمات ال توجد فركؽ دالة إحصائينا يف
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الطبلب)ذكور/إناث(، كذلك حسب تقدير معلميهم. كيعزك الباحث ذلك إذل أف مشكبلت أداء الواجبات ا١تنزلية بُت 
الطبلب ذكم صعوبات التعلم تعد معركفة كمبلحظة بغض النظر عن جنس الطبلب كتقدير معلميهم. كاختلفت نتائج 

أكثر انتشارنا بُت الذكور كعليو -كٓتاصةو يف القراءة -قعات الباحث أف من ا١تعركؼ أف صعوبات التعلم الدراسة مع تو 
توقع الباحث أف تكوف مشكبلت الواجبات ا١تنزلية لدل الذكور أعلى منها لئلناث، كدل يقع بُت يد الباحث أف تطر قت 

 مشكبلت الواجبات ا١تنزلية. دراسة للمقارنة بُت اٞتنسُت من ذكم صعوبات التعلم حياؿ 
"ىل ٮتتلف تقدير معلمي الصف ١تستول : الذم ينص على عرض نتائج السؤاؿ الثالث: لإلجابة عن السؤاؿ الثالث

 مشكبلت أداء الواجبات ا١تنزلية لدل الطلبة ذكم صعوبات التعلم باختبلؼ الصف الدراسي؟" 
ت اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية ألفراد العينة من ا١تعلمُت كلئلجابة عن ىذا السؤاؿ قاـ الباحث ْتساب ا١تتوسطا

كا١تعلمات حسب متغَت الصف الدراسي )الثاين، كالثالث، كالرابع، كا٠تامس، كالسادس( للطلبة ذكم صعوبات التعلم، 
 ( نتائج ذلك. 4كيوضح جدكؿ )

صف ١تشكبلت أداء الواجبات ا١تنزلية كعمق (: ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية لتقدير معلمي ال4جدكؿ )
 التفسَت تبعنا ١تتغَت الصف الدراسي

 اال٨تراؼ ا١تعيارم ا١تتوسط اٟتسايب العينة اَّموعات )الصف الدراسي( ـ
 0.57 3.46 18 الثاين 1
 0.69 2.89 31 الثالث 2
 0.47 3.23 68 الرابع 3
 0.47 3.24 63 ا٠تامس 4
 0.45 3.15 20 السادس 5

للتعرؼ إذل الداللة اإلحصائية بُت متوسط درجات ( One-Way ANOVAكًب استخداـ ٖتليل التباين األحادم )
أفراد العينة من معلمي الصف على مقياس مشكبلت أداء الواجبات ا١تنزلية للطلبة ذكم صعوبات التعلم. كيوضح جدكؿ 

 ( نتائج ذلك. 5)
 بُت ا١تتوسطات اٟتسابية تبعنا ١تتغَت الصف الدراسي للطلبة(: نتائج ٖتليل التباين األحادم 5جدكؿ )
 مستول الداللة قيمة ؼ متوسط ا١تربعات درجات اٟترية ٣تموع ا١تربعات مصدر التباين
41.11 4.44بُت اَّموعات

4.06 0.003 *  0.27 192 53.27 داخل اَّموعات
196 57.72 اَّموع

 (0.05) عند دالة*       
(، أم أف مشكبلت الواجبات ا١تنزلية تتأثر 0.05( أف قيمة )ؼ( دالة إحصائينا عند مستول داللة )5يوضح جدكؿ ) 

  Eta Squareبالصف الدراسي للطبلب ذكم صعوبات التعلم حسب تقدير معلميهم. كْتساب معامل مربع إيتا 
(، كىو حجم صغَت حسب تصنيف 0.07أكضحت النتائج أف حجم التأثَت ) Effect Sizeٟتساب حجم التأثَت 

Cohen (1988كما ًب .)-  احتساب االختبارات البعدية -أيضناPost-hoc  ،للمجموعات حسب الصف الدراسي
( 2.89( كالثالث )3.46، كخلصت النتائج إذل كجود فرؽ بُت الصف الثاين )Tukey HSDكذلك باستخداـ اختبار 

( لصاحل األخَت. 3.23( ك٣تموعة الصف الرابع )2.89لثاين. كما يوجد فرؽ بُت ٣تموعة الصف الثالث )لصاحل ا
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( لصاحل ٣تموعة الصف ا٠تامس. 2.89( كالصف الثالث )3.24فرؽ بُت ٣تموعات الصف ا٠تامس ) -أيضنا -كيوجد
 كيف اٞتانب اآلخر ال توجد فركؽ دالة إحصائينا بُت اَّموعات األخرل. 

الذم ينص على: "ىل ٗتتلف مشكبلت أداء الواجبات ا١تنزلية  نتائج السؤاؿ الرابع: لإلجابة عن السؤاؿ الرابع عرض
 باختبلؼ نوع صعوبات التعلم كما يقدرىا معلمو الصف؟" 

نوع  كلئلجابة عن ىذا السؤاؿ قاـ الباحث ْتساب ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية ألفراد العينة حسب متغَت
 ( إذل أف ا١تتوسطات اٟتسابية تعد متقاربة. 6صعوبات التعلم للطبلب ذكم صعوبات التعلم، حيث يشَت جدكؿ )

 .(: ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية تبعنا ١تتغَت نوع صعوبات التعلم للطلبة ذكم صعوبات التعلم6جدكؿ )
 اال٨تراؼ ا١تعيارم ا١تتوسط اٟتسايب العينة اَّموعات )نوع صعوبات التعلم( ـ
 0.48 3.21 74 قراءة 1
 0.55 3.15 82 كتابة 2
 0.59 3.24 44 رياضيات 3

للتعرؼ إذل الداللة اإلحصائية بُت متوسط درجات  (One-Way ANOVA)كًب استخداـ ٖتليل التباين األحادم 
أفراد العينة من معلمي الصف على مقياس مشكبلت أداء الواجبات ا١تنزلية للطلبة ذكم صعوبات التعلم. كيوضح جدكؿ 

 ( نتائج ذلك. 7)
 م(: نتائج ٖتليل التباين األحادم بُت ا١تتوسطات اٟتسابية تبعنا ١تتغَت نوع صعوبات التعل7جدكؿ )

 مستول الداللة قيمة ؼ متوسط ا١تربعات درجات اٟترية ٣تموع ا١تربعات مصدر التباين
 20.110.390.67 0.22.بُت اَّموعات

1970.29 57.49داخل اَّموعات
199 57.72 اَّموع

أداء الواجبات ا١تنزلية حسب ( أنو ال يوجد تأثَت لنوع صعوبات التعلم على مشكبلت 7توضح النتائج الواردة يف جدكؿ )
تقدير معلميهم، كقد اختلفت النتائج عن توقعات الباحث حيث إف صعوبات التعلم يف القراءة يفًتض أف تؤثر على أداء 
الواجبات ا١تنزلية بدرجةو أكرب من صعوبات الرياضيات مثبلن نظرنا ٟتاجة مهارة القراءة يف أداء ٚتيع الواجبات ا١تنزلية، كٯتكن

ييعزل ذلك إذل أف معظم الطبلب ذكم صعوبات التعلم يعانوف بصفةو عامة من مشكبلت أداء الواجبات ا١تنزلية بغضأف 
يف ضوء أف من يعاين من نوع ٤تدد من صعوبات  -أيضنا -النظر عن نوع الصعوبة اليت لديهم. كما ٯتكن تفسَت ذلك

كٓتاصةو  تت ا١تنزلية كأدائها يف ا١تقررات االخرل ٔتا فيها الرياضياالتعلم مثل القراءة سيؤثر ذلك على قدراتو يف حل الواجبا
عندما يتعلق الواجب ا١تدرسي باستنتاج اٟتل ١تعادلة رياضية تستوجب فهم حيثياهتا بشكلو مناسب كاستيعاب النص 
ا١تقركء للتمكن من حلها. كما أنو كلندرة الدراسات يف ىذا اٞتانب دل يوف ق الباحث باٟتصوؿ على دراسات حياؿ مقارنة 

ات التعلم، ككاف أغلب الدراسات تركز على مقارنة الطبلب ذكم صعوبات التعلم أداء الواجبات ا١تنزلية حسب نوع صعوب
 بأقراهنم العاديُت. 

"ما مدل تأثَت مستول تواصل معلم : الذم ينص على عرض نتائج السؤاؿ الخامس: لإلجابة عن السؤاؿ الخامس
 صعوبات التعلم؟"  الصف ٔتعلم صعوبات التعلم كاألسرة على أداء الواجبات ا١تنزلية للطبلب ذكم

 ـ الباحث ٔتا يلي:اكلئلجابة عن ىذا السؤاؿ ق

املجلد )٦( العدد )١( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



عقي  علىا     عمش. د         "  كي ية كمية دساسة" السعىد ة العشبية  اإلاملرة والىالذ   الغ  معلم   ظش وحهة م  الحعل  ععىبات رو   للقبب اإلانزلية الىاحبات أداء مضربت
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 أواًل: التواصل مع معلم صعوبات التعلم: 
ًب حساب ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية ألفراد العينة حسب متغَت مدل التواصل مع معلم صعوبات التعلم، 

 راد العينة تعد متقاربة. ( إذل أف ا١تتوسطات اٟتسابية ألف8حيث يشَت جدكؿ )
 (: ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية تبعنا ١تتغَت التواصل مع معلم صعوبات التعلم.8جدكؿ )

اَّموعات )مدل التواصل مع معلم  ـ
 صعوبات التعلم(

 اال٨تراؼ ا١تعيارم ا١تتوسط اٟتسايب العينة

 0.69 3.23 43 دائمنا 1
 0.43 3.09 81 غالبنا 2
 0.48 3.22 39 أحياننا 3
 0.55 3.28 17 نادران  4
 0.55 3.39 20 أبدان  5

للتعرؼ إذل الداللة اإلحصائية بُت متوسط  (One-Way ANOVA)كًب استخداـ ٖتليل التباين األحادم      
درجات أفراد العينة على مقياس مشكبلت أداء الواجبات ا١تنزلية للطبلب ذكم صعوبات التعلم تبعنا ١تتغَت مدل التواصل 

 ( نتائج ذلك. 9مع معلم صعوبات التعلم. كيوضح جدكؿ )
 بية تبعنا ١تتغَت التواصل مع معلم صعوبات التعلم(: نتائج ٖتليل التباين األحادم بُت ا١تتوسطات اٟتسا9جدكؿ )

 مستول الداللة قيمة ؼ متوسط ا١تربعات درجات اٟترية ٣تموع ا١تربعات مصدر التباين
 40.471.650.16 1.89بُت اَّموعات

1950.28 55.82داخل اَّموعات
199 57.72 اَّموع

كٗتتلف نتائج ىذا السؤاؿ مع توقعات الباحث؛ حيث إنو من ا١تفًتض أف يكوف ١تستول تواصل معلم الصف مع معلم 
 صعوبات التعلم تأثَت يف ٖتسُت مستول أداء الواجبات ا١تدرسية للطلبة ذكم صعوبات التعلم. 

 ثانًيا: التواصل مع أسرة الطالب ذوي صعوبات التعلم: 
ًب احتساب ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية ألفراد العينة حسب متغَت مدل التواصل مع أسرة الطالب ذم 

 ( إذل أف ا١تتوسطات اٟتسابية ألفراد العينة تعد متقاربة. 10صعوبات التعلم، حيث يشَت جدكؿ )
  التواصل مع معلم صعوبات التعلم(: ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية تبعنا ١تتغَت10جدكؿ )

 ـ
اَّموعات )مدل التواصل مع أسرة 

 اال٨تراؼ ا١تعيارم ا١تتوسط اٟتسايب العينة الطالب(

 0.62 3.10 70 دائمنا 1
 0.44 3.23 43 غالبنا 2
 0.45 3.26 61 أحياننا 3
 0.40 3.36 19 نادرنا 4
 0.90 3.00 7 أبدنا 5

للتعرؼ إذل الداللة اإلحصائية بُت متوسط ( One-Way ANOVA)كًب استخداـ ٖتليل التباين األحادم       
درجات أفراد العينة على مقياس مشكبلت أداء الواجبات ا١تنزلية للطبلب ذكم صعوبات التعلم تبعنا ١تتغَت مدل التواصل 

( نتائج ذلك. 11مع أسرة الطالب. كيوضح جدكؿ )

املجلد )٦( العدد )١( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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 (: نتائج ٖتليل التباين األحادم بُت ا١تتوسطات اٟتسابية تبعنا ١تتغَت التواصل مع أسرة الطالب.11جدكؿ )
 مستول الداللة قيمة ؼ متوسط ا١تربعات درجات اٟترية ٣تموع ا١تربعات مصدر التباين
 0.16 1.65 0.47 4 1.89 بُت اَّموعات

   0.28 195 55.82 داخل اَّموعات
    199 57.72 اَّموع

كٗتتلف نتائج ىذا السؤاؿ مع توقعات الباحث، حيث إنو من ا١تفًتض أف يكوف ١تستول تواصل معلم الصف مع أسرة 
 الطالب تأثَت يف ٖتسُت مستول أداء الواجبات ا١تدرسية للطلبة ذكم صعوبات التعلم. 

الذم ينص على: "ما خربات أكلياء أمور الطلبة ذكم  عرض نتائج السؤاؿ السادس: لإلجابة عن السؤاؿ السادس
 صعوبات التعلم يف التعامل مع أداء الواجبات ا١تنزلية؟" 

-one-onكلئلجابة عن ىذا السؤاؿ، استخدـ الباحث ا١تنهج النوعي، كذلك باستخداـ اسلوب ا١تقابلة الفردية          

one interview   دقيق كفهم أعمق عم ا تقدمو األساليب الكمية. كما يوجد عديده  أسلوبنا ْتثينا لفهم ا١تشكلة بشكلو
 & Strauss)من الطرؽ العلمية ٢تذا الغرض، كاختيار الطريقة ا١تناسبة ٮتضع لنوعية األسئلة كا٢تدؼ من البحث 

Corbin, 1990)ٖتليل ا١توضوعاتالبحث اٟتارل ًب اختيار طريقة  ، كألغراضThematic analysis  كما ًب ٖتديد ،
، ًب اإلشارة ٢تا سابقنا، ك٘تث لت أفراد  Braun & Clark (2006)ستة خطوات ٢تذه الطريقة كما ذكرىا براكف ككبلرؾ

( خصائص ىذه 12ضح جدكؿ )( أمهات كأب كاحد فقط. كيو  4العينة الذين ًب إجراء مقاببلت فردية معهم يف )
 العينة.

 (: خصائص أفراد العينة من الوالدين للطبلب ذكم صعوبات التعلم.12جدكؿ )

 العمر األـ/األب ـ
ا١تستول 
 ا١تهنة التعليمي

الصف الدراسي 
 تشخيص الطفل للطفل

 أكذل ابتدائي ربة منزؿ ثانوم 29 ريناد 1
صعوبات قراءة، صعوبات رياضيات، مسك 

 تأخر الكبلـ، ا٠تلط بُت اٟتركؼ.القلم، 

 ثالث ابتدائي ربة منزؿ ا١تتوسط 30 مٌت 2
مشاكل النطق، النسياف، عدـ الًتكيز كتشتت 

 االنتباه.

 ثالث ابتدائي ربة منزؿ ثاين ثانوم 29 ليلى 3
فرط حركة ًب التشخيص طبينا. صعوبات القراءة 

 كًب تشخيصها با١تدرسة.

 ابتدائي ثالث مقاكؿ ثانوم 43 سعيد 4
صعوبات شديدة يف القراءة كالكتابة، ال توجد 

 مشاكل يف اللغة.
كبالرغم من استعانة الباحث ٔتتخصصة يف ٣تاؿ صعوبات التعلم، كلديها خربة ٦تتازة يف إجراء ا١تقاببلت مع أمهات 

من التعاكف كإجراء  الطبلب ذكم صعوبات التعلم، فقد رفض أغلب أكلياء األمور كأمهات الطبلب ذكم صعوبات التعلم
ا١تقاببلت، كقد يعود ذلك إذل عدـ رغبتهم يف ٖتديد أطفا٢تم أف لديهم صعوبات تعلم، كما يًتتب على ذلك من الوصمة 
االجتماعية السلبية من كجهة نظرىن كما يف ٣تتمعاتنا العربية اليت ٕتعل من كجود معاؽ يف األسرة نوعنا من النقص 

 كالقصور لدل األسرة. 
عدـ ا١تشاركة يف ا١تقاببلت الشخصية إذل عدـ قناعتهن بوجود مشكلةو دراسية أك صعوبات  -أيضنا -يعزك الباحثكما 

تعلم لدل الطفل، كأف ٚتيع ما ٯتر بو الطفل من صعوبات ما ىو إال مشكبلت مؤقتة زمنية كستتحسن القدرات مع 
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بطبيعة صعوبات التعلم كأف صفاهتا ليست ظاىرية حسية الوقت، كبالتارل ال توجد حاجة ١تشاركتهم. كما أف قلة الوعي 
مثل اإلعاقة البصرية أك اٟتركية ٬تعل من الصعوبة إدراؾ أبعادىا كتأثَتىا على التحصيل الدراسي حىت على ا١تنتمُت للبيئة 

 التعليمية. 
ا يبادركف بالسؤاؿ كتعاين أسرة الطبلب ذكم صعوبات التعلم من مشكبلتو متعددةو مع سلوكيات أطفا٢تم، كدائمن 

كاالستفسار عن كيفية التعامل مع أبناءىم عند حدكث بعض التصرفات أك ا١تشكبلت الدراسية كاألكادٯتية اليت يعاين 
ا للوالدين، حيث إف اختبلؼ  منها أطفا٢تم. كعند الًتكيز على مشكلة الواجبات ا١تنزلية لديهم يكوف الوضع أكثر تعقيدن

كتعدد صفاهتا ٬تعل تلبية احتياجاهتم ا١تنزلية ٖتدينا كبَتنا كٓتاصةو فيما يتعلق باستخداـ  خصائص فئة صعوبات التعلم
اسًتاتيجيات كأساليب التدريس كغَتىا اليت قد تكوف ذات صعوبة على الوالدين. كلبحث ما يواجهو الطبلب ذكم 

لفهم ا١تشكلة بشكلو أعمق ١تعرفة طبيعتها من صعوبات التعلم يف أداء الواجبات ا١تنزلية كاف البد من التواصل مع األسرة 
 عدة جوانب. 

كٖتد ث ا١تشاركوف يف الدراسة كثَتنا عما يواجهونو با١تنزؿ من مشكبلتو عند مساعدة أطفا٢تم يف أداء الواجبات ا١تنزلية، 
على ما ٮتص الواجبات كمن عدة زكايا اجتماعية كنفسية كأكادٯتية كغَتىا، غَت أنو ألىداؼ الدراسة سيتم الًتكيز فقط 

 ا١تنزلية. بعد ا١تراجعة الدقيقة لبلستجابات من أفراد العينة ٯتكن تصنيفها إذل ثبلث ٣تموعات رئيسة تعكس ا١تعاناة اليومية: 
 تشخيص صعوبات التعلم: (1

تعلم، حيث تعرض ىذه اَّموعة ما يشعر بو كالدا الطفل ذم صعوبات التعلم ٕتاه تشخيصو أن و معاؽ كلديو صعوبات 
اختلفت ىذه ا١تشاعر بُت الرفض كالقبوؿ كالتأييد كالتشكيك يف صحة التشخيص كا٢تدؼ منو، كبصفةو عامة فإف 
اَّتمعات ا١تلتزمة بتعاليم الدين اإلسبلمي تؤمن بقضاء اهلل كقدره عند اإلصابة بالعجز كا١ترض كتتكيف معو كتشعر 

و كشدتو. فعلى سبيل ا١تثاؿ عند سؤاؿ ا١تشاركُت عن مدل تقبلهم عند بالراحة كالطمأنينة ٕتاىو بغض النظر عن نوع
تشخيص طفلهم أف لديو صعوبات التعلم، أجاب أبو سعيدة "راضوف بقضاء اهلل كقدره كال نقوؿ إال اٟتمد هلل" كما 

قوؿ" تقب لت أيدت ذلك مٌت بالقوؿ "موافقة على تشخيص ابنيت بصعوبات تعلم ا١تهم أهنا تستفيد" ككذلك ريناد بال
 تتعلم".  ءالتشخيص جدنا أىم شي

كيف اٞتانب اآلخر تظهر بعض مشاعر الرفض كالتشكيك يف بعض الكلمات كما يف قوؿ ليلى "دل أتقبل ا١توضوع" 
قرأت يف الصف  -أم األـ-كأردفت "حراـ ابنيت تكوف يف صعوبات التعلم"، كحملاكلة تربير ذلك تقوؿ" ىي مثلي، أنا 

بالقوؿ "حراـ ٖتطيم إنسانة" يف إشارة إذل أف تشخيص ابنتها بصعوبات التعلم أدل  -أيضنا-دائي"، كأكدتا٠تامس االبت
إذل "ٖتطيمها" على حد كصف األـ. كمن خبلؿ ا١تقاببلت الفردية كانت ضبابية الرؤية لدل الوالدين ظاىرة ٕتاه مستقبل 

بقدرات ابنهم. كأكدت ليلى ذلك بالقوؿ" أنا أتكلم مع طفلهم كما ىو مصَته كماذا سيصبح، حىت كإف أبدكا قبوالن 
رائدات الفصوؿ كل سنة، ال أريد ابنيت أف تكوف يف الربنامج ألهنا ذكية ... كأحياننا أقوؿ زيادة ا٠تَت خَتين فهي ٖتصل 

 على دركس تقوية تساعدىا على القراءة". 
ا، كيف بعض كٯتكن القوؿ إف ا٠تيارات ا١تتاحة يف التعليم العاـ ٨تو خدم ات الطبلب ذكم صعوبات التعلم ٤تدكدة جدن

ا١تدف كاحملافظات غَت متوفرة، كما أف القدرة على التشخيص الدقيق من فريقو متعدد التخصصات غَت موجودة كاقعينا إال 
يو يف ا١تدف الكبَتة، ككل ىذه ا١تعطيات ٕتعل من األسرة ليس لديهم خيار إال قبوؿ كاقع طفلهم كتشخيصو أف لد

صعوبات التعلم. كٔتقارنة ما ٭تدث يف عا١تنا العريب مع خدمات صعوبات التعلم يف الواليات ا١تتحدة األمريكية ٬تعل 
رفض الوالدين لقرار تشخيص طفلهم أنو يعاين من صعوبات التعلم أمرنا ٤تتمبلن، حيث إنو ٯتكنهم من رفض قرار فريق 
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ا، كما ٯتكن لؤلسرة رفع قضية على ا١تدرسة ك٤تاكمتها كتوكيل ٤تاـو التشخيص كطلب تشخيص آخر يف مركز أكثر تقدمن 
للًتافع عنهم كغَتىا من اإلجراءات النظامية األخرل اليت ٘تكن األسرة من االعًتاض على كثَتو من القرارات اليت ٖتدد 

 مستقبل أبنائهم. 
 قدرات أبنائهم:  (2

من الناحية النفسية كاالجتماعية كاألكادٯتية، حيث إف الطفل يف تركز ىذه اَّموعة على كصف الوالدين لقدرات أبنائهم 
منزلو يكوف على طبيعتو كعادةن تظهر سلوكياتو كقدراتو دكف اٟترج من إخفائها عن كالديو كإخوتو. كبطبيعة خصائص 

ة بُت القوة ك الطبلب ذكم صعوبات التعلم يف أهنم فئة غَت متجانسة قد يظهر ا١تنتموف إذل ىذه الفئة قدرات متفاكت
الضعف، فمثبلن ٧تد من ٬تيد القراءة كالكتابة، كلكن يعاين من مشكلة يف ٘تييز األرقاـ كالتعامل معها، كبالتارل تؤثر على 

 ٖتصيلو يف مادة الرياضيات كىكذا. 
ا بو"، كلديها كقد اختلف كصف اآلباء كاألمهات لقدرات أطفا٢تم فمثبلن سعيد يصف ابنتو أهنا "حنونة متميزة يف عبلقته

ا كال تعرؼ شي "، كاتفقت ء"قدرات عالية يف الكبلـ كالتواصل"، لكنو يصف قدراهتا يف القراءة كالكتابة أهنا "ضعيفة جدن
ا عادية )طبيعية( يف اٟتياة العامة" كلكن ٤تدكدة القدرات  ريناد يف كصف طفلتها مع ىذا التوجو فقد أشارت إذل أهنا "جدن

". كقد ٖتدثت مٌت كثَتنا يف كصف ابنتها من حيث يف "القراءة ك الرياض يات"، ككذلك صعوبة فهم "مصطلحات العلـو
٤تدكدية قدراهتا يف البداية، حيث إهنا "كثَتة النسياف كقليلة الًتكيز" ك"مشاكل النطق"، كما أف ليلى قد أشارت إذل أف 

 ءة". ابنتها " تعاين من اٟتركة الزائدة " لكنها "سريعة اٟتفظ يف القرا
كلعل النظر يف مشاركات الوالدين يف كصف أطفا٢تم فهو يتسم عادةن باَّاملة كالرٛتة ك٤تاكلة إظهار نقاط القوة كإخفاء 
نقاط الضعف، لكن مع طبيعة الدراسة كٖتديد أسئلتها بطريقة جيدة كاف الفرصة للسماع من الوالدين لكثَتو من جوانب 

ك صعوبات التعلم اليت يف ٣تملها تقع ضمن خصائص كصفات فئة صعوبات التعلم القصور اليت يعاين منها أطفا٢تم ذك 
كتنطلق من تعريفها أيضنا. كيعزك الباحث ذلك إذل حرص الوالدين على التواصل مع كل من ٯتلك إجابة عن أسئلتهم 

 كاستفساراهتم. 
 ( احتياجات ألداء الواجبات المنزلية: 3

ألسرة من ا١تدرسة ١تساعدهتم ألداء الواجبات ا١تنزلية مع أطفا٢تم ذكم صعوبات تعرض ىذه اَّموعة أىم احتياجات ا
ا من االستجابات عن أسئلة ا١تقابلة أف العبلقة بُت ا١تدرسة كاألسرة تعد ضعيفة أك معدكمة بسبب  التعلم. كأظهرت عديدن

كبلت. كمن كجهة نظر الباحث، أف ٤تدكدية التواصل مع ا١تدرسة، كمشاركتهم مشاكلهم مع أبنائهم كالوصوؿ ٟتل ا١تش
ا لذلك فقد أكضحت  تبادؿ التهم بالتقصَت بُت ا١تدرسة كاألسرة كاف سببنا يف عزكؼ الطرفُت عن التواصل بينهما، كتأكيدن

 ريناد عند سؤا٢تا عن تواصلها مع ا١تدرسة أهنا "ال عبلقة ٢تا با١تدرسة" كاستدركت أف تواصلها يكوف "أياـ االختبارات". 
اٞتانب ذاتو استعرضت مٌت "كنت أتواصل مع ا١تدرسة كل أسبوعُت إلنقاص الواجبات ا١تنزلية، كلكن ا١تعلمات ال  كيف

ا"، كأكدت أيضنا "أف ا١تعلمات شديدات جدنا كيعاملن ابنيت مثل بقية الطالبات" كأردفت بالقوؿ  ينقصن الواجبات أبدن
مٌت من ضعف التعاكف بُت معلمة الصف  -أيضنا -وهنا"، كاشتكت"أريد من ا١تعلمات أف يتعاطفن مع ابنيت كاليتجاىل

كمعلمات صعوبات التعلم، حيث ال يسمحن أحياننا بانتقاؿ ابنتها من غرفة الصف إذل غرفة ا١تصادر، كأف ىناؾ 
"حساسية بُت ا١تعلمات"، كيكوف ذلك على حساب مصلحة ابنتها، كما أكضحت عدـ تعاكف ا١تعلمات عند طلبها 

 ا١تادة" حىت ٯتكن التخفيف من كمية ا١تعلومات ا١تقدمة البنتها ككذلك الواجبات ا١تنزلية.  "تقسيم
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ا" كعند طلب ا١تدرسة منهم ٟتضور اجتماع حوؿ أداء طفلتهم  كعكس ذلك يقوؿ سعيد "ا١تدرسة متعاكنة كال يقصركف أبدن
١تنزلية"، ك٬تب متابعتها، كيردؼ قائبلن" ٨تاكؿ تذىب أمهم للمدرسة، كيكوف ٤تور اٟتدث أف ابنتهم "دل تتقن الواجبات ا

ٔتا نستطيع ١تساعدهتا يف أداء الواجبات لكنها ال تستطيع، ال تعرؼ"، كيتساءؿ كالدىا "ما اٟتل يف ىذه الواجبات، ال 
 نعرؼ كيف نتصرؼ؟" 

على قدرات كيرل الباحث أف اختبلؼ احتياجات الوالدين ١تساعدة أبنائهم ألداء االختبارات ا١تنزلية تع تمد بشكلو كبَت و
ابنهم/ابنتهم كمدل تعاكف ا١تدرسة مع األسرة، فيمكن القوؿ إف ا١تدرسة اليت تتعاكف مع األسرة كتتواصل بشكلو دكرم 
معها ترل أف ا١تدرسة قائمة بدكرىا كاالٕتاه ٨توىا إ٬تابينا كالعكس صحيح. كما أف الطفل الذم يعاين من مشكلة يف 

عن الطفل الذم يعاين من مشكلةو يف القراءة مع مشكلة سلوكية أخرل مثل تشتت  -يف احتياجاتو -القراءة فقط ٮتتلف
االنتباه. كتبقى احتياجات األسرة كمطالبهم سواء ا١تنطقي منها أك دكف ذلك تنطلق من مشاعر ٥تتلطة يعايشوهنا بُت 

ذاؾ تبقى مشكلة أداء الواجبات ا١تنزلية للطبلب ذكم الرٛتة كاحملاكلة للتحسُت كقلة اٟتيلة يف أكقاتو أخرل، كبُت ىذا ك 
صعوبات التعلم مشكلة قائمة تستحق الوقوؼ عليها ْتثينا بشكلو أكثر عمقنا.

كما يرل الباحث أف نتائج أسئلة ا١تقابلة كتفسَتاهتا أعطت للدراسة ٘تيزنا من حيث تقدٯتها لفهمو أعمق ١تشكلة الواجبات
ات التعلم كما ىي مشاعر الوالدين عن التواصل مع ا١تدرسة، كمدل فاعلية ىذا التواصل الذم  ا١تنزلية للطبلب ذكم صعوب

كاف من الصعب الوقوؼ عليها با١تنهج الكمي فقط، كلوال كجود منهج كيفي يف الدراسة من خبلؿ ا١تقاببلت الفردية. 
اء الواجبات ا١تنزلية من كجهة نظر ىػ( من حيث معوقات أد1434كاتفقت نتائج الدراسة مع نتائج دراسة البتاؿ )

الوالدين غَت أنو يف دراستو اعتمد على ا١تنهج الكمي فقط. 
 توصيات الدراسة:

يف ضوء نتائج الدراسة ٯتكن تقدًن التوصيات التالية: 
أ٫تية إلقاء الضوء على ا١تشكبلت اليت تواجو الطبلب ذكم صعوبات التعلم يف أداء الواجبات ا١تنزلية كاستخداـ  -1

ا١تنهج النوعي ٖتديدنا لفهم طبيعة ا١تشكلة بشكلو أعمق كمع عينات ٥تتلفة مثل معلمي الصف ككذلك الطبلب 
 أنفسهم.

٢تم لزيادة كعيهم حوؿ احتياجات أبنائهم ذكم صعوبات التعلمالعمل على زيادة التواصل مع األسرة كمد يد العوف   -2
كطرؽ تلبيتها. 

هتيئة البيئة ا١تدرسية لتهيئة الفرص ١تزيد من التعاكف بُت معلمي الصف كمعلم صعوبات التعلم إلبراز جوانب القوة  -3
لدل الطالب كبذؿ مزيدو من اٞتهد على اٞتوانب اليت ٖتتاج إذل ٖتسُت. 

إعداد معلمي الصف كمعلمي ا١تواد كهتيئتهم ١تراعاة االحتياجات الفردية لدل ٚتيع الطبلب ٔتا فيهم ا١تتفوقُت كذكم  -4
صعوبات التعلم كا١تتأخرين دراسينا. 

تنفيذ الربامج التطويرية يف ا١تدرسة ٠تلق جوو عاـ يراعي احتياجات الطبلب ذكم صعوبات التعلم سواء األكادٯتية أـ -5
ة أـ االجتماعية أـ األسرية. النفسي

تسليط الضوء با١تزيد من البحث كالدراسة حوؿ احتياجات األسرة اليت لديها أبناءه معاقوف عمومنا كذكك صعوبات تعلم -6
بشكلو خاص. 

تأىيل الوالدين كتقدًن برامج تدريبية كتطويرية لؤلسرة يف طرؽ التعامل مع ابنهم ذم صعوبات التعلم كالتعرؼ إذل -7
سًتاتيجيات ا١تناسبة لتطوير مهاراتو. اال
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